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melAkukAN perbaikan secara terus-menerus 
atau disebut continuous improvement adalah kenis-
cayaan dalam upaya mencapai sukses. Terutama 
bagi sebuah perusahaan.  Teori ini tergolong lama, 
tapi tidak pernah gagal dalam melembagakan 
kesuk sesan. Menurut ahli psikologi industri David 
Mc. Clelland, sistem manajemen harus dinamis. 
Tidak boleh pernah terhenti sejenak pun. Dan yang 
terpenting, harus bisa menumbuhkan virus N-Ach 
(need  for  achievement) pada individu di setiap lini 
perusahaan.

Bukan hanya alat produksi yang diperbaharui, 
tapi sistem manajemen dan manpower –mesti se-
lalu dise garkan. Tiga komponen penting itu harus 
berjalan simultan. Tidak boleh ada yang pincang. 
Apalagi stagnan. Semua harus bergerak dinamis, 
mengikuti ritme positif menuju arah target besar 
yang diingin kan.

Menggunakan teori apapun –dalam meraih 
sukses perusahaan, jawabannya akan sama, yakni 
menciptakan kesamaan persepsi di semua kom-
ponen untuk melakukan perubahan dan perbaikan 
secara terus-menerus, atau continuous improvement. 
Baik itu perusahaan jasa, maupun industri. Terlebih 
bagi industri yang megelola usaha hulu hingga usa-
ha hilir –seperti dilakukan PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X.

Sebagaimana diajarkan teori Keizen, semua 
komponen harus terus-menerus melahirkan cara 
terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik dalam 
tugas-tugasnya. Serta menyadari posisinya sebagai 
bagian dari korporasi, dan tidak boleh bertindak 
separatif –meski posisinya berada di bagian terkecil 
sekalipun. Semua harus memiliki komitmen tinggi 
menyelesaikan target-targetnya secara efektif dan 
efisien. Tidak boleh satu pun individu di perusahaan 
bertindak distortif –walaupun tanpa sengaja. Apala-
gi disengaja.

Menumbuhkan virus N-Ach (need for achieve-
ment) pada setiap individu di perusahaan tidak 
hanya dilihat dari aspek kepentingan insentif se-
mata, tapi lebih dari itu merupakan dedikasi dan 
tanggung-jawab moral bersama kepada korporasi 
tempatnya bekerja. Selain merupakan tanggung-
jawab kepada keluarga di rumah, bekerja sejatinya 
adalah ibadah. Bekerja secara baik sama artinya de-
ngan menjalankan ibadah secara baik pula.

Demikian pula yang seharusnya terjadi pada 
PTPN X.  Semua lini di perusahaan (baik di on farm  
maupun off farm) yang sudah terikat pada target 

kerja –sebagaimana diajarkan “Sistem Manajemen 
Strategik berbasis Balanced Scorecard”, harus bisa 
meraihnya secara maksimal. Tidak boleh ada bagian 
yang tertinggal. Apalagi menghambat. Sanksi tegas 
harus dijatuhkan kepada siapapun yang lamban, 
distortif, dan menghambat. Agar roda perusahaan 
tetap berjalan dinamis. Kepemimpinan dan sistem 
pengawasan juga harus berjalan secara efektif dan 
rasional.

Target dari pemerintah yang dibebankan kepa-
da PTPN X ke depan semakin berat. Sebagai bagian 
terpenting dari sistem produksi gula nasional, PTPN 
X harus mampu menunjukkan kinerja yang maksi-
mal. Pabrik gula (PG) di lingkungan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) ditarget produksi 3,26 juta ton 
gula pada 2019 atau dua kali lipat dari posisi 2015 
(48 unit PG dari total milik BUMN). Artinya, masing-
masing PG di lingkungan PTPN X pun harus mampu 
menghasilkan produksi lebih tinggi dari 2015 –se-
cara bertahap se tiap tahun (2016, 2017, 2018) hing-
ga 2019 dan seterusnya.

Posisi PTPN X bakal menjadi benchmarking pada 
pencapaian program produksi gula nasional 2019, 
terutama setelah PTPN X dipercaya oleh Kemen-
terian BUMN sebagai koordinator. Artinya, selain 
mengko ordinasikan semua komponen di lingkung-
an internal sendiri, tugas pimpinan PTPN X juga 
mensinergikan semua BUMN yang memroduksi 
gula —dalam kerangka pencapaian produksi, se-
bagai upaya menopang terwujudnya swasembada 
gula— sebagaimana ditargetkan oleh Presiden RI 
Joko Widodo. Beban dan tanggungjawab ini tidak-
lah ringan.

Target produksi gula 3,26 juta ton juga bukan-
lah angka yang kecil. Butuh ekstra kerja keras untuk 
mewujudkannya. Namun, jika di lingkungan internal 
PTPN X yang nota-bene menjadi benchmarking bagi 
BUMN (gula) lain bisa menunjukkan kinerja yang op-
timal secara terus-menerus, maka sangat mungkin 
siner gitas dengan BUMN (gula) lain juga akan terca-
pai hasil yang maksimal.

Di sinilah pentingnya setiap komponen di ling-
kungan PTPN X melakukan “revolusi budaya kerja” 
secara kolektif ke arah yang lebih baik. Agar diper-
oleh hasil kerja yang optimal. Sehingga target besar 
yang ditetapkan Kementerian BUMN bisa diraih, 
yang itu berarti mewujudkan target yang diinginkan 
Presiden dalam konteks swasembada gula nasional.

Redaksi

tim redaksi

VISI
menjadi perusahaan agroindustri terkemuka 

yang berwawasan lingkungan

MISI
berkomitmen menghasilkan produk berbasis 

bahan baku tebu dan tembakau berdaya saing 
tinggi di pasar domestik dan internasional, yang 

berwawasan lingkungan.

berkomitmen menjaga pertumbuhan dan 
kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan 

efisiensi di segala bidang.

mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan 
nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku 

kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi 
dan kerjasama tim serta organisasi yang 

profesional.
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uNTuk memastikan kualitas proyek pem-
bangunan sumur bor tersebut berjalan 
lancar, Menteri BUMN Rini Soemarno 
beberapa waktu lalu meninjau langsung 
sumur bor tersebut. Didampingi lang-
sung oleh Dirut PT Perkebunan Nusantara 

X (PTPN) X, Subiyono dan segenap direksi, 
serta Dirut PT Bank Negara Indonesia (Per-
sero) Tbk. Achmad Baiquni.

Rini berharap, proyek pembangunan 
sumur bor tersebut benar-benar berman-
faat bagi petani dalam rangka meningkat-
kan kuantitas dan kualitas tanaman tebu 
di wilayah itu. ”Sumur bor ini harus di-

seperti produktivitas di Pulau Jawa. Beri-
kutnya, akan terus dikembangkan sumur 
dalam atau dam agar sumber daya air lan-
car ke lahan tebu.

”Jika nanti pabrik gula sudah diba ngun, 
tentu tebu dari lahan yang kami kembang-
kan di Madura tak perlu lagi dikirim ke 
pabrik gula yang ada di Sidoarjo, namun 
langsung digarap di Madura, sehingga 
menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi 
daerah,” pungkas Subiyono.

Pabrik gula di Madura bisa mulai 
dibangun jika pengembangan lahan men-
capai 5.000 hektar. Dengan luas tersebut, 
rintisan pabrik gula bisa dibangun de-

ngan kapasitas giling 4.000 ton tebu per 
hari (TTH) yang bisa dikembangkan ke ka-
pasitas 6.000 TTH.

Tak hanya itu saja, menurutnya masih 
ada lahan berpotensi seluas 124.000 hek-
tar di Madura untuk pengembangan tebu 
sesuai kajian Pusat Penelitian Perkebunan 
Gula Indonesia (P3GI). Lahan itu tersebar 
di empat kabupaten, yaitu Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

”Sisi suhu, kelembaban, teks tur tanah, 
pH tanah, dan sinar matahari di Madura 
sangat pas untuk budidaya tebu. Ada be-
berapa wilayah bermasalah soal air, namun 
bisa diatasi dengan pendekatan teknologi, 

seperti sumur bor yang kini diserah-
kan secara resmi oleh Menteri 
BUMN,” papar Subiyono kembali

Dalam kesempatan tersebut, 
Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i 
yang mendampingi Menteri BUMN 
dalam kunjungannya ke lokasi 
pembangunan sumur bor, sa ngat 
berterima kasih atas bantuan yang 
diberikan oleh Kementerian BUMN 
itu, sebab selama ini petani me-
mang sangat membutuhkan air un-
tuk pertaniannya.

Selain itu, mantan anggota DPR 
RI ini juga menuturkan, sumur bor 
tersebut diyakini akan semakin 
meningkatkan produksi tebu di 
wilayah itu. “Kalau sudah ada sumur 
bor, maka petani sudah le bih mu-
dah untuk mengembangkan perta-
nian tebu,” ungkapnya. 

Bantuan sumur menteri Bumn

Jawaban atas Keterbatasan air
Lahan tebu di madura
Minimnya ketersediaan air di kawasan lahan tebu yang 
berada di Pamekasan tepatnya di kawasan Desa Gro’om, 
Kecamatan Proppo, Madura mengundang keprihatinan 
tersendiri. Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), telah dibangun bantuan berupa  sumur bor.

manfaatkan dengan baik untuk mening-
katkan produksi tebu,” katanya.

Dikatakannya, kabupaten Pamekasan 
berpotensi untuk menjadi salah satu ka-
bupaten penghasil tebu di Jawa Timur. 
Tetapi, selama ini petani kesulitan air. 
Rini menambahkan, guna mendukung 
pengembangan industri gula di Madura 
ini, secara resmi pihaknya menyerahkan 
bantuan sumur bor berkedalaman 120 
meter. Sumur tersebut berkapasitas air 
20-35 liter per detik yang mampu meng-
airi 50 hektar lahan tebu.

”Jika ada masalah air, kita cari solusi-
nya bersama. Alhamdulillah di titik ketiga 

ini kita dapat menemukan sumber yang 
tepat sehingga bisa dibuat sumur da-
lam yang memasok air ke lahan tebu. Ini 
bentuk sinergi BUMN yang bagus, antara 
PTPN X, BNI, dan PLN. PLN mensuplay lis-
trik, BNI bantu lewat Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), dan PTPN X dampingi 
petani,” tandas Rini.

Tahun ini, lanjut Rini, bisa jadi tong-
gak untuk membangun Madura lewat 
pengembangan industri gula. BUMN 
melalui PTPN bakal terus melengkapi in-
frastruktur pendukung budidaya tebu, 
termasuk infrastruktur sumber daya air.

”InsyaAllah nanti ada jalan untuk me-
ngebor di tempat lain guna pembuat-
an sumur. Di Madura bisa dibangun 
pabrik gula, tapi tentu butuh tebu. Nah, 
budida ya tebu ini harus diperkuat. Kita 
semua berharap pada Madura, khususnya 
Pameka san, agar bisa dibanggakan jika 
nanti pa brik gula mulai dibangun. Ini un-
tuk kepen tingan Jawa Timur dan nasional 
agar kita bisa segera swasembada gula,” 
tegas Rini.

Sementara itu, Subiyono, Direktur 
Utama PTPN X dalam kesempatan yang 
sama mengatakan bahwa pihaknya telah 
mengembangkan lahan tebu di Pulau Ma-
dura seluas 1.000 hektar lebih. Setahun ini, 
diharapkan luas lahan tersebut bisa ber-
tambah hingga 1.400 hektar. Hasil panen 
tebu dari Pulau Madura tersebut akan 
dikirim ke pabrik gula milik PTPN X di Sido-
arjo agar diolah menjadi gula.

Ia pun mengapresiasi si ner-
gi dengan Pemda Madura yang 
berjalan maksimal, sehingga upa-
ya membantu petani dengan 
infra struktur sumber daya air bisa 
tereali sasi. ”Pembuatan sumur bor 
berhasil dan bisa jadi solusi bagi 
wilayah-wilayah yang bermasalah 
soal air. Berarti masih ada harap an, 
kami punya semangat besar de-
ngan yang sudah kami lakukan di 
Madura,” tutur Subiyono.

Saat ini, jelas Subiyono, rata-
rata produksi lahan tebu di Pulau 
Madura baru sekitar 55-60 ton/
hektar sebab di sejumlah wilayah 
masih terkendala pengairan. Me-
lalui investasi pembuatan su mur 
tersebut, produksi bisa meningkat 
80 hingga 100 ton tebu/hektar Menteri BUMN, Rini Soemarno didampingi Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Dirut PTPN X, Subiyono meninjau Sumur Bor di Desa Kroom, 

Kecamatan Propo Pamekasan Madura.

Menteri BUMN Rini Soemarno saat berbicang dengan Petani di Desa Kroom Kecamatan Propo 
Pamekasan Madura Jawa Timur.

 Direktur Renbang PTPN X, M. Sulton saat menerima 
cinderamata dari Bupati Pamekasan, Achamd Syafii di Pendopo 
Kabupaten Pamekasan.
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dan harus bisa disikapi dengan baik. 
“Bagi seorang petarung sejati, dia 

tidak akan takut dengan lawan. Bahkan, 
peta rung sejati akan mencari lawan baru. 
Itulah yang diharapkan oleh PTPN X, 
hadir nya petarung sejati di seluruh bagian 
khususnya bagian tanaman,” ungkapnya. 

Kembali ke masalah teknologi ber-
basis digital, sambung Tarsisius, PTPN X 
akan masuk ke era online. Apalagi seka-
rang sudah ada System Aplication Pro ducts 
– Enterprise Resource Planning System 
(SAP-ERP) yang sudah diterapkan di PTPN 
X. Untuk itu, semua laporan akan meng-
gunakan sistem online, termasuk laporan 
taksasi.

“Semua laporan tersebut berasal dari 
yang paling basic yaitu petugas paling 
bawah,” jelas Tarsisius. 

Tarsisius menjelaskan laporan yang 
berasal dari petugas paling dasar tersebut 
secara langsung akan direkap. Laporan 
tersebut bisa dilihat oleh jajaran pejabat 
puncak bahkan direksi di mana saja dan 
kapan saja karena sudah online. Selain itu, 
sistem ini akan memangkas sistem lapor-
an manual yang terlalu panjang.

Dulu, ungkap Tarsisius, untuk lapor-
an taksasi, laporan petugas kebun akan 
direkap oleh juru ketik. Kalau juru ketiknya 
pergi atau kurang cepat maka laporannya 
tidak akan cepat selesai. Namun, dengan 
menerapkan sistem SAP ERP ini laporan 
akan cepat ter-update. 

“Dengan sistem SAP-ERP ini akan terli-
hat mana karyawan yang rajin dan beker-
ja keras dengan karyawan yang malas dan 
santai-santai. Saat ini, perusahaan akan 
memberi insentif sesuai dengan kiner-
janya, kalau dulu karyawan yang bekerja 
keras dengan karyawan yang malas akan 
mendapatkan insentif yang sama, tetapi 
sekarang ini tidak akan bisa sama,” urai-
nya. 

PTPN X sudah tidak lagi membahas 
tentang revitalisasi pabrik, tutur Tarsisius, 
tetapi sudah melangkah ke diversifikasi 
produk. Berbagai tahapan sudah dilalui 
dan saat ini PTPN X memasuki tahap di-
versifikasi produk agar bisa bersaing di 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
Dengan roadmap yang ditangani secara 
serius maka ada target-target yang harus 
terealisasi. 

“Sasaran tebu yang digiling tahun 

2019 adalah 576 ribu ton, sekarang ini 
masih 430 ribu ton dengan luas areal yang 
tidak banyak berubah. Maka tantangan-
nya adalah meningkatkan produktivitas 
kebun sebesar 100 ton per hektar dengan 
rendemen 10 persen,” tegasnya.

Tarsisius mengungkapnya dirinya 
me  miliki impian untuk membuat sistem 
areal seperti waktu dirinya masih menja-
bat sebagai sinder. Berbekal Surat Kepu-
tusan (SK) areal dari bupati, maka bagian 
tanam an hanya fokus untuk mencari dan 
melihat kondisi kebun dan tebu yang ada 
di SK tersebut. Kalau saat ini, tidak perlu 
SK bupati, tetapi cukup SK Direktur Utama 
saja. 

“Petugas kebun tidak usah kemana-
kemana, dia cukup fokus ke desa yang 
menjadi tanggungjawabnya. Misalnya, 
satu orang bertanggung jawab lima desa. 
Maka setiap hari, petugas tersebut me-
mantau kebun tebu di lima desa tersebut. 
Kalau tiap hari atau satu minggu sekali 
didatangi, masak petugas tersbeut tidak 
tahu perkembangan kebun-kebunnya,” 
urainya. 

Dengan sistem seperti ini, sambung 
Tarsisius, maka akan didapatkan data-
data kebun atau wilayah mana yang 
berkualitas termasuk data Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang bersungguh-sung-
guh bekerja. 

“Sebenarnya saya tidak ingin menga-
wasi tetapi kami hanya mau keadilan. Ja-
ngan sampai karyawan yang bekerja keras 
dengan karyawan yang hanya main-main 
saja mendapatkan bayaran yang sama. Itu 
tidak fair, “ tegasnya. 

Sementara itu, Direktur Sumber Daya 
Manusia dan Umum PTPN X, Djoko San-
toso mengatakan, untuk meningkatkan 
produktivitas kunci utamanya adalah 
fokus dan pengalaman. Di Musim Giling 
Tahun 2015 ada tebu yang lari sebesar 
sebesar 1 juta ton dan ini sangat menge-
jutkan. Untuk itu, target diturunkan karena 
kesulitan mencari lahan, dimana mencari 
lahan historis lebih mudah dibandingkan 
dengan mencari lahan pengembangan.

“Apapun itu, kita harus mampu intros-
peksi diri dan lebih fokus dalam peker-
jaan dengan mengerjakan pekerjaan 
dengan benar, melaporkan dengan benar 
baik secara real time maupun real data,” 
tegasnya.

persaingan di bisnis 
gula semakin ketat 
dan tidak lagi bisa 

dihindari. Untuk 
itu, pT perkebunan 
nusantara (pTpn) 

X menciptakan 
petugas tanaman 

yang memiliki jiwa 
petarung sejati dan 

‘melek’ teknologi.

peLatihan petugas tanaman 

ciptakan petarung sejati yang
mengikuti perkembangan teknologi 

Laporan:   SiSka PreStiwati

TIdAk ingin kehilangan jumlah tebu yang 
digiling pada Musim Giling 2016, PT Perke-
bunan Nusantara (PTPN) X mening kat kan 
kesadaran dan rasa memiliki di jajaran 
petugas tanaman pabrik gula. Pening-
katan kesadaran dan rasa memili ki di 
tingkat petugas kebun sangatlah penting 
mengingat mereka adalah ujung tombak 
suplai bahan baku tebu di pabrik gula. 

Direktur Produksi PTPN X, Tarsisius 
Sutaryanto mengatakan, PTPN X seka-
rang ini menjadi perusahaan yang bersa-
ing, terutama sejak hadirnya perusahaan 

gula swasta di Jawa Timur. Sebenarnya 
masalah persaingan dengan hadirnya 
perusahaan-perusahaan swasta di indus-
tri gula sudah lama dibicarakan, namun 
karyawan masih merasa ancaman itu 
tidak akan terjadi. 

“Perubahan itu pasti akan datang dan 
tidak bisa dihindari. Di Indonesia masih 
banyak masyarakat yang tidak siap de-
ngan perubahan, salah satu contohnya 
adalah hadirnya perusahaan transportasi 
berbasis online yang saat ini lagi ramai,” 
kata Tarsisius pada acara Pelatihan Petu-
gas Tanaman Pabrik Gula untuk Mening-
katkan Komitmen Petugas Tanaman Tebu 

dalam Mengamankan Areal, Meningkat-
kan Produktivitas, Mengendalikan Biaya 
Produksi, dan Menjalin Sinergi dengan 
Bagian/Divisi Lain bagi para asisten mana-
jer bagian tanaman, Tretes Raya Hotel, 16-
18 Maret 2016

Tarsisius menjelaskan teknologi ber-
basis digital memang begitu luar biasa, 
hal ini bisa dilihat dari hadirnya transpor-
tasi berbasis online yang menjawab ke-
butuhan masyarakat. Sayangnya, pengu-
saha dan pelaku transportasi yang tidak 
siap hanya bisa demo untuk menolak 
keha diran mereka. Begitu juga di industri 
gula, karena perubahan itu akan datang 

PeRubAhAN: Setiap orang tidak bisa 
mencegah perubahan di era Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA),  Direktur Produksi PTPN 
X, Tarsisius Sutaryanto memotivasi petugas 
tanaman untuk bekerja berbasis teknologi.

foto : siska p 
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Laporan:   SiSka PreStiwati

SUASANA Hall Center Simpang Lima Gu-
mul, Kediri tidak seperti biasanya. Alunan 
lagu penuh doa dinyanyikan oleh 1.200 
karyawan dan keluarga PTPN X yang te-
ngah melakukan Peringatan Natal 2015 
dan Tahun Baru 2016 dengan tema ‘Kela-
hiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus 
Memotivasi Umat Kristian PTPN X Sehati 

untuk Menghadapi Tantangan 2016’.
Dalam pidatonya, Direktur Utama 

PTPN X Subiyono menyampaikan, sebagai 
mahluk sosial manusia tidak dapat hidup 
menyendiri. Manusia memerlukan ban-
tuan dan kerja sama dengan orang lain. 
Karena itu hubungan antara sesamanya 
harus selalu baik dan harmoni. Hubungan 
antarmanusia harus diatur dengan dasar 
saling asah, saling asih, dan saling asuh, 

Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), seluruh karyawan 
dan keluarga besar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus berdoa 
agar mampu bersaing dan semakin berkembang. Doa dan harapan 
tersebut juga dilakukan oleh umat Kristiani dalam Peringatan Natal 2015 
dan Tahun Baru 2016. 

hidup harmonis untuk
mencapai tujuan Bersama 

perayaan nataL 2015

meningkatkan kinerja SDM-nya baik per-
orangan maupun team work.

“Damai akan senantiasa menyertai 
hidup bila setiap orang bisa saling meng-
hargai dan mengasihi. Maka manusia itu 
harus saling mengasihi layaknya satu ke-
luarga,” kata Subiyono.

Begitu pula dengan bekerja di sebuah 
perusahaan, sambung Subiyono, tidak 
terkecuali di PTPN X. Diharapkan, setiap 
karyawan harus bisa menjalin sebuah 
hubungan kerja yang harmoni. Sebab, 
hubungan yang harmoni menjadi poin 
penting. “Harmoni adalah pilar dari se-
mua aspek kehidupan,” ujarnya.

Orang nomor satu di PTPN X tersebut 
menambahkan, dengan kerjasama secara 
harmoni maka semua target-target yang 
telah ditentukan akan bisa direalisasikan. 
Setiap karyawan akan bekerja dengan 
semaksimal mungkin dan bekerjasama 
de ngan karyawan lain untuk membentuk 

tim kerja yang solid. 
Di tempat yang sama, Ketua Panitia 

Peringatan Natal 2015 dan Tahun Baru 
2016 PTPN X, Adi Baskoro mengatakan, 
perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 
memang baru bisa dirayakan pada tanggal 
16 Januari 2016. Hal ini tidak lain karena pa-
datnya kegiatan yang ada di PTPN X dalam 
rangka menyambut MEA. “Kami sangat 
bahagia karena Bapak Subiyono bisa hadir 
ditengah padatnya jadwal beliau,” kata Adi 
Baskoro dalam sambutannya. 

General Manager PG Modjopang-
goong ini mengungkapkan, acara ini 
dihadiri kurang lebih 1.200 orang dari 
seluruh unit usaha PTPN X, bahkan anak 
perusahaan pun hadir. Tentunya hal ini 
sangat membahagiakan karena semua 
bisa bersuka cita bersama-sama.

“Perlu kami laporkan, sebelum acara 
puncak yaitu pada hari ini kami sudah 
melakukan bakti sosial (baksos),” ungkap 

Mantan GM PG Tjoekir ini.
Adi mengungkapkan acara baksos 

tersebut dilakukan dalam bentuk pem-
berian 400 paket sembako ke keluarga 
kurang mampu dan pemeriksaan kesehat-
an gratis di wilayah Desa Geger Pring, Tu-
lungagung. 

Acara yang berlangsung sejak pukul 
09.00 WIB tersebut ditutup dengan pe-
nampilan juara keempat Indonesia Men-
cari Bakat 2010 yaitu Hudson Prananjaya 
yang piawai bernyanyi dengan suara pria 
dan suara perempuan sekaligus. Penampil-
an Hudson dan Jessica ini mengundang 
decak kagum, tidak hanya oleh karyawan 
dan keluarga, tetapi para pejabat puncak 
tidak terkecuali jajaran direksi beserta istri 
yang hadir di acara tersebut.

yang artinya saling menghargai, saling 
mengasihi, dan saling membimbing. 

Subiyono menambahkan, Sumber 
Daya Manusia (SDM) merupakan aset 
yang paling berharga bagi PTPN X. Tidak 
heran, bila perusahaan yang bergerak di 
bidang perkebunan ini terus berupaya 
untuk menggali potensi karyawan dan 

varietasvarietas

 Dirut PTPN X, Subiyono saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal 2015.

 Direktur Produksi PTPN X, Tarsisius Sutaryanto menyalakan lilin 
menandai dimulainya Perayaan Natal Bersama PTPN X.

 Hudson turut meramaikan perayaan 
Natalan PTPN X.

 Paduan suara karyawan PTPN X menyanyikan lagu-lagu pujian.  Hudson pun menyapa Ibu-Ibu Direksi PTPN X.

foto-foto: derY ardiansYah
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Laporan:   Sekar arum Cm

SAMA seperti tahun sebelumnya, pera-
yaan tahun baru di PT Perkebunan Nu-
santara (PTPN) X ini menjadi agenda rutin 
tahunan yang selalu ditunggu. Meski jauh 
dari kesan mewah, perayaan kali ini tetap 
meriah dengan berbagai hiburan yang di-
hadirkan. Bertajuk ‘Melewati Tantangan, 
Menumbuhkan Harapan’ acara tersebut 
dilangsungkan di Hall Kantor Direksi, 5 
Januari 2016. 

Dalam sambutannya, Direktur Utama 
PTPN X Subiyono, menghimbau semua 
pihak untuk terus bersyukur atas pen-
capaian kinerja yang telah dilaksanakan 
sepanjang 2015. Hal tersebut sekaligus 

motivasi untuk peningkatan kinerja yang 
lebih baik di tahun 2016.

Dituturkannya, perjalanan PTPN X 
dalam waktu dua tahun terakhir cukup 
menantang. Namun meski industri gula 
menghadapi permasalahan anomali iklim 
dan tata niaga yang agak menyulitkan, 
produksi PTPN X hanya turun 2% dari ta-
hun sebelumnya.

“Iklim di 2014 lebih baik, sehingga 
rendemen naik menjadi 7,69% dari 7,11% 
di 2013. Walaupun harga gula turun, 
tetapi PTPN X tahun ini tidak rugi, malah 
kita proyeksikan memperoleh laba. Ini 
pula yang terjadi pada tahun 2015, meski 
2014 sedikit terseok namun kita bisa 
bangkit dengan laba yang memuaskan,” 

papar Subiyono.
Lebih lanjut Subiyono menambahkan, 

para General Manager harus memperkuat 
kontrol di sisi internal. Semua proses baik 
produksi maupun administrasi harus se-
lalu dijalankan sesuai SOP yang berlaku. 

Terlebih lagi di tahun 2016 ini, setelah 
dana PMN sebesar Rp 975 miliar didapat, 
banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 
Berbagai perbaikan  baik itu off farm mau-
pun on farm telah dilakukan. Berbagai 
inovasi tengah digodok bersama guna 
keberlangsungan PTPN X ke depan.

Subiyono menjelaskan, dana PMN 
akan difokuskan untuk pengembangan 
produk hilir tebu berupa pabrik bioetanol 
dan pembangkit listrik, serta peningkatan 

kapasitas pabrik di tiga pabrik gula (PG), 
yaitu PG Ngadiredjo (Kediri), PG Tjoekir 
(Jombang), dan PG Gempolkrep (Mojo-
kerto). PTPN X bakal berinvestasi sebesar 
Rp 1,469 triliun ketiga PG tersebut, dimana 
Rp 975 miliar-nya berasal dari dana PMN 
dan sisanya dari pinjaman pihak ketiga.

Dia merinci, dana PMN digunakan un-
tuk pembangunan pabrik bioetanol yang 
diolah dari limbah cair tebu (tetes tebu) 
di PG Ngadiredjo sebesar Rp 404 miliar. 
Di PG tersebut juga bakal dirampungkan 
program cogeneration yang mengolah 
ampas tebu menjadi listrik dengan inves-
tasi Rp 332,5 miliar.

Adapun di PG Tjoekir bakal dilakukan 
pembangunan program cogeneration se-
nilai Rp 83 miliar. Dan juga akan dilaku-
kan peningkatan kapasitas giling dari 
4.200 ton tebu per hari (TTH) menjadi 
4.800 TTH dengan kebutuhan investasi 
Rp 150 miliar.

Sedangkan di PG Gempolkrep dilaku-
kan pembangunan program cogeneration 
senilai Rp 324,5 miliar dan pengembang-
an produk turunan bioetanol sebesar 
Rp 125 miliar. Selain itu, juga dilakukan 
penigkatan kapasitas giling dari 6.500 TTH 
menjadi 7.200 TTH senilai Rp 50 miliar.

”Program tersebut diharapkan akan 
selesai dalam tiga tahun ke depan. De-
ngan berbagai program itu, PTPN X ikut 
berkontribusi pada upaya pemenuhan ke-
butuhan energi nasional melalui produksi 
bioetanol, di mana selama ini kami hanya 
sebagai penyuplai tetes tebu untuk pabrik 
etanol milik swasta. PTPN X juga menjadi 
bagian untuk memenuhi kebutuhan lis-
trik melalui program cogeneration,” beber 
Subiyono yang juga Ketua Umum Ikatan 
Ahli Gula Indonesia (Ikagi).

Dia memaparkan, saat ini industri gula 
harus mulai bergeser menjadi industri ber-
basis tebu terintegrasi dengan melakukan 
diversifikasi produk. Tak boleh lagi hanya 
menghasilkan produk gula semata. Ber-
bagai produk turunan tebu seperti bio-
etanol dan listrik harus mulai diseriusi. Tak 
hanya itu saja, unit usaha lainnya seperti 
rumah sakit, tembakau, PT Dasaplast, PT 
Mitratani 27 harus juga ikut berkembang 
dan tentunya dapat membubuhkan laba 
seperti yang diharapkan.

“Tantangan merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari perkembangan 
sebuah bisnis. Jika ingin berhasil kita ha-
rus optimis dalam melewati semua tan-
tangan yang ada sehingga kesuksesan 
bisa diraih. Seperti tema kita pada acara 
kali ini Melewati Tantangan, Menumbuh-
kan Harapan,” jelasnya kembali.

Sementara itu pada kesempatan yang 
sama, Komisaris Utama PTPN X Rudi Wi-
bowo, mengacungi kinerja unggul PTPN 
X di tahun 2015 yang tetap berhasil me-
nempatkan diri sebagai BUMN Industri 
gula nomor satu di Indonesia. Tak hanya 
itu Rudi kembali mengingatkan betapa 
krusialnya Efisiensi, Diversifikasi, dan 
Optimalisasi yang harus selalu menjadi 
pedoman kerja, utamanya menuju AFTA 
2015.

“Jalan kita ke depan tidak mudah. Tan-
tangan tahun ini adalah meningkatkan 
daya saing dan kompetensi, namun juga 
jangan meninggalkan perluasan jaringan 
dan kerjasama,” ujar Rudi.

Peningkatan kompetensi diri tiap per-
sonil sangat penting adanya dan tak boleh 
dilupakan, karena persaingan industri 
gula ke depan membutuhkan pengeta-
huan yang dalam. Itu sebabnya sinergitas 
dari atas hingga ke bawah harus terwujud 
agar nantinya dapat menciptakan iklim 
kerja yang kondusif yang diperuntukkan 
untuk kemajuan perusahaan.

Pada acara perayaan tahun baru terse-
but, PTPN X juga menggelar penganuge-
rahan penghargaan Lomba Housekeep-
ing. Tak seperti tahun lalu di mana satu 
kategori terdiri dari tiga pemenang, pada 
perlombaan kali ini hanya terdapat dua 
pemenang dari masing-masing tujuh ka-
te gori yang dilombakan.

Dengan hasil tersebut, PG Modjo-
pang goong keluar sebagai Juara Umum 
atas kesuksesannya menyabet tiga juara 
I dan satu juara II. Sebagai Juara Umum, 
PG Modjopanggoong berhak atas hadiah 
uang tunai sebesar Rp 15.000.000 yang 
diserahkan langsung oleh Direktur Utama 
Ir. Subiyono, MMA.

Lomba Housekeeping ini adalah salah 
satu cara perusahaan dalam menjaga dan 
meningkatkan kualitas produksi gulanya. 
Karena tak hanya lingkungan kerja, bu-
daya kerja yang bersih juga harus melekat 
pada masing-masing karyawan.

perayaan tahun Baru 2016 ptpn X

melewati tantangan, 
menumbuhkan harapan
Pergantian tahun 2016 ini dirayakan oleh PTPN X dengan penuh kehikmatan. 
Tak hanya dihadiri oleh Jajaran Direksi, Komisaris ataupun pejabat puncak, 
sukacita perayaan tahun baru juga ikut dinikmati oleh segenap karyawan.

pemenang Lomba 
house keeping 2016

PAbRIk gulA

kantor
I. PG Pesantren Baru

II. PG Meritjan
halaman Pabrik & emplasemen

I. PG Ngadiredjo
II. PG Meritjan

stasiun ketel & Power house
I. PG Ngadiredjo

II. PG Modjopanggoong
stasiun gilingan

I. PG Lestari
II. PG Modjopanggoong
stasiun Pemurnian dan 

Penguapan
I. PG Pesantren Baru

II. PG Ngadiredjo
stasiun masakan & Puteran

I. PG Meritjan
II. PG Pesantren Baru

stasiun Pengemasan
I. PG Ngadiredjo

II. PG Lestari

kebuN TembAkAu

kantor
I. Kebun Kertosari

II. Kebun Ajong Gayasan
halaman & emplasemen

I. Kebun Klaten
II. Kebun Kertosari

gudang Fermentasi & sortasi
I. Kebun Ajong Gayasan

II. Kebun Klaten
gudang Pengepakan & 

Penyimpanan
I. Kebun Ajong Gayasan

II. Kebun Klaten

kANToR dIReksI

I. Divisi Pengadaan Barang & Jasa
II. Divisi Tembakau

varietasvarietas

 Jajaran Komisaris dan Direksi PTPN X menyanyi bersama saat perayaan tahun baru di Hall Kantor Direksi PTPN X
foto: derY ardiansYah
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sistem manaJemen K3

Berkontribusi Langsung
terhadap pengembangan Bisnis
Menjawab tantangan bisnis yang kian kompetitif di era 
Masyarakat Ekonomi ASEAN seperti saat ini, PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X terus membekali semua aspek unit 
bisnisnya dengan berbagai kelengkapan. Satu diantaranya 
dengan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

jadi terlebih dari tahun 2013 hingga 2015 
lapor an yang diterima tidaklah sama 
antar perusahaan. Sehingga diharapkan 
konsolidasi tersebut menjadi titik temu 
sehingga akan lebih mudah penerapan-
nya ke depan, khususnya dalam mengha-
dapi masyarakat ekonomi ASEAN. 

Sementara itu, Pjs. Kepala Divisi 
Akuntansi PTPN X, Septo Kuswitjahyono 
menga takan, dipilihnya PTPN X seba-
gai tuan rumah tentu bukan tanpa alas-
an. Menurutnya  Surabaya merupakan 
wilayah yang paling dekat dengan semua 
PTPN. Selain itu, efisiensi waktu dan ke-
mudahan lokasi untuk dijangkau. Meng-
ingat di Surabaya ada tiga PTPN. Selain 
Surabaya, di Medan juga ada tiga PTPN, 
namun tempatnya cukup jauh bagi PTPN 
yang berada di wilayah Indonesia Timur.

“PTPN X merasa terhormat karena 
terpilih sebagai tuan rumah dalam aca-
ra Penyusunan bersama atas Laporan 

Keuangan Konsolidasi PT Perkebunan Nu-
santara III (Persero) dan entitas anak ta-
hun 2013,2014 dan 2015. Dimana, seluruh 
bagian akuntansi dari PTPN III selaku hold-
ing dan anak perusahaan mulai dari PTPN 
I sampai PTPN XIV serta cucu perusahaan 
dapat berkumpul. Semoga nantinya ha-
sil dari pertemuan ini dapat membantu 
kiner ja dan di berlakukan pada tahun-
tahun mendatang,” Kata Septo.

Dalam acara ini ada empat pokok 
bahasan yang akan didiskusikan, antara 
lain pembahasan hasil perhitungan 
Pernyataan Standard Akuntansi (PSAK) 24 
revisi 2013, pembahasan berita acara re-
konsiliasi hutang piutang dan penyertaan 
dari entitas anak dan entitas pengenda-
lian bersama, penyeragaman penyajian 
beban administrasi dan lain-lain, serta pe-
nyajian kembali laporan keuangan kon-
solidasi tahun 2013,2014 dan penyusunan 
laporan keuangan tahun 2015 .

holding Bumn perkebunan 
Konsolidasikan sistem Keuangan

varietasvarietas

Laporan:   Sekar arum

dIbeNTukNyA holding perkebunan oleh 
pemerintah beberapa waktu lalu, mau 
tidak mau membuat peraturan serta ke-
bijakan yang ditetapkan menjadi searah. 
Itu sebabnya PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) III (Persero) sebagai induk holding 
BUMN perkebunan memutuskan untuk 
menyeragamkan seluruh laporan yang di-
terima dari seluruh perusahaan yang ada 
di bawahnya, terutama untuk kebijakan 
laporan keuangan.

Untuk itu, tengah Februari lalu selu-
ruh entitas perusahaan yang berada di 
bawah PT Perkebunan Nusantara III (Per-
sero) sebagai induk holding BUMN perke-
bunan, berkumpul bersama guna menyu-
sun lapor an keuangan konsolidasi tahun 
2013, 2014, dan 2015.

Bertempat di Hall Kantor Direksi PTPN 
X, sebanyak 150 orang perwakilan dari 
perusahaan masing-masing mengikuti 
jalannya acara yang berlangsung selama 
tiga hari tersebut. Andy Siregar, Kepala  
Urusan Akuntansi bagian Restrukturisasi 
PTPN III (Persero), mengutarakan bahwa 
adanya holding ini bertujuan peningkat-
an daya saing BUMN, penciptaan nilai 
tambah, dan peningkatan profesionalis-
me BUMN Perkebunan. 

Bagi BUMN adalah pembentukan 
holding ini adalah wadah konsolidasi 
potensi untuk meningkatkan daya saing, 
memperkuat kemampuan pendanaan 
(leverage), serta efisiensi dan efektivitas 
usaha yang bermuara pada peningkatan 
kinerja perusahaan serta kesejahteraan 
karyawan.

“Dengan operasi yang lebih efisien, 
pendapatan dan laba bisa didongkrak, 
sehingga secara langsung dibutuhkan 
penyeragaman laporan terutama laporan 
keuangan yang tepat dari anak hingga 
cucu perusahaan PTPN III,” jelasnya.

Itu sebabnya, lanjut Andy pada per-
temuan tersebut dapat menjadi media 
dimana penyeragaman laporan itu ter-

 Peserta Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) saat 
mengikuti pelatihan di Hall Kantor Direksi PTPN X.

Laporan:   Sekar arum

KENDATI telah beberapa tahun ini diterap-
kan, perusahaan perkebunan ini terus 
me-upgrade kompetensi sumber daya 
manusia yang ada di dalamnya dengan 
kemampuan SMK3 yang mumpuni. Ter-
lebih dengan kebijakan perusahaan yang 
akan segera dilakukan yakni penerapan 
co-generation di tiga pabrik gula yang ada 
yakni PG Gempolkrep, PG Tjoekir, dan PG 
Ngadiredjo. Lantaran buyer mengingin-
kan perusahaan bersertifikasi SMK3, mau 
tidak mau PTPN X harus terus berupaya 
agar kebijakan ini dimengerti dan dite-
rapkan oleh semua pihak. Sehingga dapat 
memberikan kontribusi yang positif bagi 
pengembangan bisnis yang ada.

Seperti workshop yang beberapa lalu 
dibuat oleh tim divisi teknik di Hotel Tan-
jung, Tretes, mengambil tema ‘Memba-
ngun Dokumen Sistem Manajemen Kese-
lamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)‘ para 
peserta yang hadir diajak untuk mengulik 
lebih dalam permasalahan terkait SMK3. 
Urip Utama Putra, selaku pemateri mene-
rangkan bahwa pentingnya SMK3 telah 
disadari betul oleh PTPN X, pasalnya kuali-
tas SMK3 akan sangat menentukan tingkat 
produktivitas sebuah pabrik gula. Dengan 
produktivitas yang bagus tentu juga akan 
mendukung program diversifikasi usaha 
hilir yang akan dilakukan oleh PTPN X.

“Sebagai sebuah industri bisnis, K3 sa-
ngat erat kaitannya dengan peningkatan 
produktivitas. Upaya untuk terus menekan 
Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecela-
kaan Kerja (KK) harus terus dilakukan, 
sehingga bisa meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas kerja,” kata Urip.
Sejauh ini terangnya, upaya-upaya 

meningkatkan kualitas SMK3 yang di-
lakukan PTPN X sudah cukup baik, antara 
lain dengan mengontrol permesinan, 
memastikan Alat Pelindung Diri (APD) 
yang memadai, meningkatkan in-house 
keeping, bebas pencemaran lingkungan, 
dan terus melakukan edukasi ke seluruh 
tenaga kerja. Bahkan ada dua PG yang 
telah menerima sertifikasi bergengsi dari 
Kementerian.

Bahkan menurut data yang ada, PTPN 
X telah mempunyai 427 tenaga kerja 
berkompetensi K3 yang terdiri atas ahli K3 
kimia, K3 listrik, K3 umum, K3 kebakaran, 
K3 spesialis, operator dan pesawat uap. 
PTPN X juga telah membentuk Lembaga 
Panitia Pembina K3 di semua unit usaha 
dan anak perusahaan.

Yang terpenting lanjut Urip, penerap-
an SMK3 menuntut adanya sistem yang 
terintegrasi di lingkungan bisnis yang bisa 
menciptakan suasana terbaik bagi semua 
pihak yang terlibat di dalamnya. Aspek fi-
siologis dan psikologis diperhatikan, 
sehingga para tenaga kerja nya-
man dan sehat dalam menunai-
kan tugasnya untuk mencapai 
produktivitas yang optimal. 
Karena kunci keberhasilan 
dari penerapan ini adalah 
sumber daya manusia 
yang ada di dalamnya.

“SMK3 adalah ba-
gi an dari sis-

tem manajemen secara keseluruhan yang 
meliputi stuktur organisasi, perencanaan, 
tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, 
proses dan sumber daya yang dibutuhkan 
bagi pengembangan penerap an, pen-
capaian, pengkajian dan pemeliharaan 
kebijakan keselamatan dan kesehatan 
kerja,” lanjut pria yang menjabat sebagai 
Kepala Bidang Government I PT Sucofin-
do Surabaya.

Terkait workshop kali ini, ia pun me-
nambahkan bahwa pertemuan tersebut 
merupakan rangkaian awal dari berbagai 
rentetan pembelajaran yang akan dibahas 
mengenai SMK3. Minggu depan pihaknya 
akan meninjau lima pabrik yang ditunjuk 
untuk memastikan penerapan K3 sudah 
benar atau tidak.

Urip berharap penerapan SMK3 sudah 
sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 
sehingga tak ada lagi kesalahan yang 
ditemukan, sehingga proses sertifikasi da-
pat berjalan dengan baik. “Semoga PTPN 
X sebagai BUMN gula pertama yang mem-
rakarsai penerapan SMK3 di pabriknya da-
pat terus berkembang menjadi K3 yang 
modern. Modern yang dimaksudkan di 
sini yakni penerapan K3 yang lebih teru-
kur dan terintegrasi,” tegasnya.

foto: derY ardiansYah

foto: ilUst (ist)
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Laporan:   SiSka PreStiwati 

geRImIs dan hujan tidak menghalangi 
tekad Subiyono untuk melihat langsung ke-
siapan bahan baku tebu menjelang Musim 
Giling Tahun 2016. Pria yang juga menjabat 
sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Gula In-
donesia (IKAGI) ini melihat dua kebun Tebu 
Sendiri (TS) mekanisasi di Klaster Delta 
yaitu Kebun TSS 1 Bulang dan TSS 1 Kebun 
Semambung Lor pada 2 Maret 2016, serta 
dua kebun di Klaster Dhoho yang merupa-
kan Tebu Rakyat (TR) Kebun Jemekan dan 
Kebun TST 1 Kerjasama (KSU) Ngrangkah 
Pawon pada tanggal 8 Maret 2016.

Di depan karyawan PG Klaster Delta 
dan PG Klaster Dhoho, Subiyono mengata-
kan bahwa PTPN X hampir selesai melaku-
kan revitalisasi pabrik gula yang menelan 
biaya yang tidak sedikit. 

“Pabrik gula kita sudah bagus dan tidak 
kalah dengan pabrik gula di negara lain. 
Tapi ada masalah yang juga sangat penting 
yaitu bahan baku tebu. Kalau pasok bahan 
baku kurang dan tidak berkualitas maka 
revitalisasi yang sudah 90 persen lebih kita 
lakukan akan sia-sia,” kata Subiyono. 

Mantan Kepala Dinas Perkebunan 
Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan, 
pihaknya sangat berterima kasih atas kerja 
keras dan usaha dari para karyawan yang 
sudah berupaya untuk menanam tebu 
dengan baik agar bisa dihasilkan tebu yang 
berkualitas. Bila dilihat dari kunjungan yang 
sudah dilakukan, kualitas tebu di kebun 
wilayah Kluster Dhoho memang lebih 
bagus bila dibandingkan dengan kualitas 
tebu di Kluster Delta. 

“Kebun di wilayah Kluster Delta yang 
dulu memiliki produktivitas rendah, seka-
rang bisa meningkat produktivitasnya 
dengan mekanisasi,” kata Subiyono. 

Begitu pula, sambung Subiyono, 
dengan beberapa wilayah di Kluster Dhoho 
yang produktivitas kebun bisa meningkat 
dengan penerapan sistem mekanisasi. 
Penerapan sistem mekanisasi di kebun 
hamparan memang merupakan sebuah 
keharusan untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku dan sekaligus sebagai solusi 
semakin sulitnya tenaga kerja. 

“Dengan mekanisasi memang terlihat 
peningkatan produktivitas kebun, namun 
varietas yang ditanam merupakan varie-

tas yang sudah mengalami degeneratif. 
Masalah varietas ini sangat penting dan 
merupakan masalah yang sangat besar dan 
untuk mengatasi masalah itu, PTPN X men-
datangkan varietas dari luar,” ungkapnya. 

Subiyono mengungkapkan, komoditi 
tebu sangat ketinggalan bila dibanding-
kan dengan komoditi lainnya seperti padi 
dan jagung. Contohnya saat petani bicara 
tentang padi dan jagung, maka secara oto-
matis para petani tersebut akan membahas 
soal varietas, sementara saat petani bicara 
soal tebu bahasannya masih saja bergelut 
dengan masalah rendemen. 

“Untuk itu, saya ingin ke depan kalau 
bicara tentang tebu ya bicara tentang varie-
tas. Saya memberi ruang dan mendorong 
kepada semua karyawan untuk berlomba-
lomba mencari dan mendapatkan varietas. 
Silakan bertanya kemana saja,  PTPN X juga 
sudah menyediakan ahli varietas dari P3GI 
yaitu Eka Sugiyarta,” papar dia. 

Masih menurut Subiyono, karena 95 
persen pasok bahan baku tebu di Pulau 
Jawa adalah tebu rakyat (TR), maka diper-
lukan gerakan massa untuk mendorong 
petani yang jumlahnya sangat banyak. Di 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 
teori-teori manajemen yang selama ini su-
dah dilakukan sudah tidak lagi cocok. Seka-

Dalam memantapkan pemenuhan bahan baku tebu (BBT) 
pada Musim Giling Tahun 2016, Direktur Utama PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X Subiyono 'turun gunung'. Didampingi 
Direktur Produksi, Tarsisius Sutaryanto dan Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan, Mochamad Sulton, orang nomor satu di 
perusahan perkebunan tersebut memantau dan melihat langsung 
kebun mekanisasi baik di klaster Delta maupun klaster Dhoho.

pantau Kesiapan BBt

Dirut Kunjungi Kebun
Klaster Delta & Dhoho
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“pabrik guLa kita sudah 
bagus dan tidak kaLah 
dengan pabrik guLa di 
negara Lain. tapi ada 
masaLah yang juga sangat 
penting yaitu bahan 
baku tebu. kaLau pasok 
bahan baku kurang dan 
tidak berkuaLitas maka 
revitaLisasi yang sudah 
90 persen Lebih kita 
Lakukan akan sia-sia,”

 subiyono
direktUr Utama ptpn X

foto-foto: derY ardiansYah

 dIRuT PTPN X, Subiyono 
memberikan arahan kepada para 
petugas tanaman saat kunjungan 
kebun di klaster Delta.
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rang ini, di tengah perkembangan teknolo-
gi informasi, petani bisa mendapatkan 
informasi darimana saja. Jika para sinder 
dan seluruh karyawan pabrik gula tidak 
terus meningkatkan kompetensinya, maka 
bisa menjadi awal kehancuran pabrik gula. 
Karena petani akan beralih ke komodi ti lain 
yang dinilai lebih menguntungkan. 

“Mengapa kita harus terus mencari 
kelemahan diri di segala aspek, baik di 
aspek tanaman, pabrik, sumber daya ma-
nusia, hingga aspek finansial? Karena hal ini 
merupakan usaha kita dalam memperbaiki 
perusahaan secara bersama-sama,” imbuh-
nya. 

Untuk itu, sambung Subiyono, perusa-
haan memberikan ruang yang seluas-luas-
nya bagi karyawan untuk melakukan dan 
mencari terobosan-terobosan baru baik di 
on farm maupun off farm. Perusahan pun 
akan memberikan reward dan punishment 
bagi karyawan yang berprestasi dan yang 
melanggar. “Siapapun yang berprestasi 
akan diapresiasi bahkan sekarang ini sudah 
banyak anak muda yang menjabat sebagai 
kepala divisi maupun general manager,” 
tandasnya.

mekANIsAsI dAN IRIgRAsI yANg bAIk 
bIsA TINgkATkAN kuAlITAs TANAh  

Mekanisasi dan sistem irigrasi yang 
baik merupakan jawaban untuk mengatasi 
masalah lahan yang tidak produktif. Hal 
tersebut sudah dibuktikan oleh Pabrik Gula 
(PG) Kremboong yang berhasil menyulap 
lahan yang ditinggalkan pemiliknya karena 
tidak produktif, menjadi kebun tebu yang 
berpotensi menghasilkan 1.100 kuintal 
tebu per hektar. 

Asisten Manager Areal dan Budidaya 
PG Kremboong, Imam Pribadi mengatakan, 
selama ini Kebun Bulang yang luasnya 
mencapai 17,8 hektar merupakan lahan 
tidak produktif karena kondisi tanah becek. 
“Sejak kebun ini diolah selalu membutuh-
kan biaya tinggi karena kondisi yang becek, 
sehingga harus mengerahkan banyak 
tenaga kerja,” kata Imam Pribadi ketika 
ditemui di Kebun Bulang, Sidoarjo disela-
sela acara kunjungan direksi PTPN X.

Sudah dua tahun terakhir, sambung 
Imam, Kebun Bulang ini dibiarkan oleh 
pemiliknya karena produktivitasnya hanya 
450 kuintal per hektar pada Musim Giling 

Tahun 2013. Selain produktivitas rendah, 
dari 17,8 hektar hanya delapan hektar saja 
yang bisa ditanami tebu.

“Dengan kondisi ini, kami sangat ter-
tantang untuk bisa mengolah kebun ini 
dengan mekanisasi,” ujar Imam.

Diakuinya, tidaklah mudah untuk 
meng olah lahan tersebut. Imam menje-
laskan dirinya sudah -membuat got-got 
luas untuk menurunkan air tanah namun 
hingga dua kali pengerukan, air tanah be-

lum juga turun. Setelah diamati dan terus 
dilakukan percobaan, ternyata patusan 
di desa atau di luar kebun memang harus 
diperbaiki. Maka melalui dana Corporate 
Social Responsibility, dilakukan pembuat an 
patusan sepanjang 2.000 meter.

“Dengan penataan dan pembangunan 
sistem drainase ditambah dengan adanya 
patusan, kini Kebun Bulang sudah mulai 
terlihat peningkatan produktivitasnya. 
Berdasarkan taksasi Maret 2016, produksi 

Kebun Bulang mencapai 1.100 kuintal tebu 
per hektar,” sebutnya.

Tidak hanya Kebun Bulang di Sido-
arjo saja yang menunjukan peningkatan 
produktivitas dengan mekanisasi, di Ke-
bun Jemekan Distrik Ringinrejo wilayah 
PG Ngadiredjo pun mengalami hal yang 
sama. Ketua Kelompok Tani, Tulus Widodo 
menjelaskan, Kebun Jemekan ini sudah 
dilakukan budidaya tebu melalui sistem 
mekanisasi dengan menerapkan sistem 

hamparan seluas sepuluh hektar. 
“Dengan mekanisasi ini bisa mengatasi 

masalah tenaga kerja yang sudah sulit 
dicari. Selain itu, dengan mekanisasi ada 
peningkatan produktivitas kebun. Dari 
taksasi Maret produktivitas kebun berkisar 
1.700 kuintal tebu per hektar dengan po-
tensi rendemen berkisar sepuluh persen,” 
ungkap Tulus. 

Tulus menambahkan, pihaknya terus 
membutuhkan dukungan dan bantuan 

dari PTPN X agar bisa menyakinkan para 
petani bahwa menanam tebu masih bisa 
memberikan kesejahteraan. Apalagi sistem 
mekanisasi merupakan jawaban dari per-
masalahan tingginya biaya produksi yang 
selama ini ditanggung oleh petani. 

“Kami akan berusaha dan telah 
bertekad pada Musim Tanam 2016-2017 
akan membuat hamparan 25 hektar. Untuk 
Musim Tanam 2015-2016 ini baru sepuluh 
hektar,” sebutnya.

Dirut PtPn X Subiyono didampingi 
Dirrenbang PtPn X M. Sulton dan Dirprod 
PtPn X tarsisius Surtaryanto saat meninjau 
Kebun tebu Badek ngrangkah Pawon Kediri.

foto: derY ardiansYah

varietasvarietas
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petisi di tengah ASEAN Free Trade Area. 
Pasar mana yang dituju dan bagaimana 
kita kesana. Dalam hal ini, merger, akui-
sisi, persaingan global , tenaga kerja as-
ing dan tuntutan imbalan kerja menjadi 
tantangan kita untuk berkembang,” kata 
Subiyono. 

Dalam perpektif persaingan global, 
cara agresif perusahaan adalah melaku-
kan bisnis dengan cara-cara yang tidak bi-
asa. Harus berubah agar tetap kompetitif 
dengan perusahaan lain yang telah lebih 
dulu melakukan transformasi. 

Berkaitan dengan mekanisasi, di-
harapkan dapat memecahkan masalah 
kekurangan tenaga kerja yang dibu-

tuhkan dalam usaha tani. Baik saat ber-
produksi, panen maupun pasca panen. 
Menekan ongkos produksi, menekan 
kehilangan hasil menuju efisiensi usaha 
tani sehingga meningkatkan pendapatan 
petani yang berujung pada peningkatan 
kesejahteraan perusahaan.  

Pembentukan gula berkualitas dimu-
lai dari budidaya lahan yang baik. Maka 
gerakan mekanisasi harus didukung oleh 
semua lini perusahaan baik kantor direksi 
maupun unit usaha. Tidak lupa pula stan-
dar pembudidayaan tebu yang harus kon-
sisten diterapkan, perbaikan varietas tebu, 
manajemen ratoon dan irigasi merupakan 
kunci dasar dalam membenahi on farm. 

tinggi,” ujarnya. 
Subiyono juga menambahkan, ma-

sing-masing bagian tidak dapat berdiri 
sendiri melainkan saling mengisi dan 
menguatkan sehingga dapat melaku-
kan aktivitas secara utuh dan mencapai 
tujuan bersama. Begitu pula dengan 
hubungan dengan seluruh mitra kerja 
dan stakeholder juga harus terus dijaga 
dan diperkuat agar dalam menghadapi 
tantangan yang semakin berat dapat di-
atasi bersama-sama. 

Pejabat Pucak yang dilantik: Pe minda-
han dan Alih Tugas, Eko Budhi Djuniarto 
dari Kepala Divisi Pengolahan menjadi 
General Manager PG Pesantren Baru.

Pemindahan dan pengangkatan, 
Marshall Gerard Pattiasina dari Manager 
Pengolahan PG Gempolkrep menjadi Pjs. 
Kepala Divisi Pengolahan.

Alih Tugas, Koesbiantono dari Kepala 
Satuan Pengawas Intern menjadi Kepala 
Divisi Keuangan.

Alih Tugas, Heru Sinarjanto dari Kepala 
Divisi Program Kemitraan dan Bina Ling-
kungan menjadi Kepala Satuan Pengawas 
Intern.

Pemindahan dan Pengangkatan, Sug-
eng Purnomo dari Manager Tanaman PG 
Pesantren Baru menjadi Kepala Divisi Pro-
gram Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pengangkatan Tri Ari Sulistyawan dari 
Plt Kepala Biro Hukum menjadi Pjs. Kepala 
Biro Hukum.

Pemindahan dan Pengangkatan 
Mustaqim dari Manajer Instalasi PG Gem-
polkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi Peren-
canaan dan Pengembangan.

Pemindahan dan Pengangkatan, Ir. 
Bambang Hari Nugroho dari Manajer Tan-
aman PG Ngadiredjo menjadi Pjs Kepala 
Divisi Sarana Prasarana dan Mekanisasi

Pengangkatan, Ir. Hera Hertantina, 
Kepala Urusan Pemasaran Produk Gula 
Divisi Pemasaran menjadi Pjs Kepala Di-
visi Pemasaran. 

Pjs Kepala Divisi Sarana Prasarana dan 
Mekanisasi, Ir. Bambang Hari Nugroho 
mengatakan tugas utama divisi ini ada-
lah untuk mendukung bagian tanaman 
khususnya dalam hal sarana seperti pu-
puk, bibit dan mekanisasi. ”Target 100 
hektar lahan mekanisasi untuk setiap 
pabrik gula harus dikawal. Jangan sampai 
hanya menjadi slogan,” tegasnya. 

ptpn X menambah Divisi Baru
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menambah divisi baru dan melantik 
delapan pejabat puncak untuk menyesuaikan dengan dinamika 
perubahan. Divisi baru itu membidangi Sarana Prasarana dan Mekanisasi.

varietasvarietas

Laporan:   SiSka PreStiwati &   
SaP Jayanti

sesuAI dengan Surat Keputusan Direksi, 
ada tujuh orang yang dilantik pada 15 
Januari 2016 dan dua orang yang dilantik 
pada 07 Maret 2016 untuk mengisi po-
sisi baru di PTPN X. Diharapkan dengan 
perubahan susunan pejabat puncak dan  
akan ada perubahan pula dalam ritme 
kerja agar bisa mewujudkan target-target 
perusahaan dalam rangka menjalankan 
roda bisnis perusahaan.

Sejak dicanangkan pada tahun 2015 
lalu, masalah mekanisasi terus menjadi 
perhatian manajemen. Mekanisasi di sisi 
on farm sudah menjadi keharusan dengan 
semakin terhimpitnya lahan dan sulitnya 
tenaga kerja. Karena itu, pembentukan 
divisi yang menangani masalah tersebut 
dipandang perlu. 

Dalam sambutannya, Direktur Utama 
PTPN X Subiyono mengatakan, divisi baru 
di struktur organisasi perusahaan yaitu 
Divisi Sarana Prasarana dan Mekanisasi 
nantinya akan beroperasi di bawah Direk-
torat Perencanaan dan Pengembang an. 
”Hal ini menegaskan langkah perusahaan 
untuk menggalakkan mekanisasi di sisi 
on farm. Sekaligus mendukung program 
swasembada gula pemerintah,” tutur 
Subiyono.  

Seperti diketahui, dunia bisnis semakin 
penuh persaingan. Perubahan struktur 
organisasi sangat diperlukan guna ber-
tahan hidup di tengah persaing an roda 
bisnis yang tak pernah berhenti berputar. 
Perusahaan harus direorgani sasi untuk 
menyerap hal-hal baru yang memberikan 
manfaat serta menghilang kan kegiatan-
kegiatan korporasi yang tidak diperlukan. 

Subiyono menuturkan, industri gu la 
telah, sedang berubah, dan akan berubah. 
”Persaingan global pasar dunia memaksa 
perusahaan lebih sadar, siapa kita dan 
di mana kita sehubungan de ngan kom-

Divisi baru ini, dikatakan Bambang 
akan bekerja sama dengan Divisi Keuang-
an dalam hal perkreditan. ”Kami juga akan 
menjalin kerjasama dengan perusa haan 
pupuk dan provider mekanisasi,” pung-
kasnya. 

SDM merupakan aset yang berperan 
penting bagi perusahaan akan menjadi 
tumpuan PTPN X dalam melaksanakan 
transformasi. Melalui peningkatan kuali-
fikasi dan mutu SDM, perusahaan memi-
liki harapan akan tercipta energi dan cara 
pandang baru serta kemampuan karya-
wan dalam menangkap dan mengopti-
malkan peluang-peluang yang ada. 

Dengan strategi EDO-Efisiensi Diver-
sifikasi dan Optimalisasi, PTPN X akan 
bertransformasi sugar cane based industry 
dengan nilai tambah maksimal. ”Inilah 
tujuan besar kita bersama sebagai suatu 
korporasi. Tujuan ini tentunya dapat dica-
pai dengan kerjasama dan etos kerja yang 

Tujuh PejabaT
yang dilantik

PemINdAhAN & AlIh TugAs

eko budhi djuniarto
dari Kepala Divisi Pengolahan menjadi 
General Manager PG Pesantren Baru.

PemINdAhAN & PeNgANgkATAN

marshall gerard Pattiasina
dari Manager Pengolahan PG 

Gempolkrep menjadi Pjs. Kepala Divisi 
Pengolahan.

sugeng Purnomo
dari Manager Tanaman PG Pesantren 
Baru menjadi Kepala Divisi Program 

Kemitraan & Bina Lingkungan.

mustaqim
dari Manajer Instalasi PG Gempolkrep 

menjadi Pjs. Kepala Divisi Perencanaan 
dan Pengembangan.

Ir. bambang hari Nugroho
dari Manajer Tanaman PG Ngadiredjo 

menjadi Pjs. Kepala Divisi Sarana 
Prasarana dan Mekanisasi

Ir. hera hertantina
dari Kepala Urusan Pemasaran 

Produk Gula Menjadi Pjs. Kepala Divisi 
Pemasaran

AlIh TugAs

koesbiantono
dari Kepala Satuan Pengawas Intern 

menjadi Kepala Divisi Keuangan.

heru sinarjanto
dari Kepala Divisi Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan menjadi Kepala 

Satuan Pengawas Intern.

PeNgANgkATAN

Tri Ari sulistyawan
dari Plt. Kepala Biro Hukum menjadi Pjs. 

Kepala Biro Hukum.

beberapa pejabat puncak 
PTPN X yang melakukan 

sertijab di hall kantor direksi.

foto: derY ardiansYah



22

PTPN X Magz
volume: 019 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2016

23

PTPN X Magz
volume: 019 | Edisi Liputan: Januari - Maret 2016

Laporan:   SiSka PreStiwati 

INdusTRI gula tanah air sedang menga-
lami masa yang berat. Selain harus bisa 
bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA), industri gula dalam negeri juga 
harus segera bisa mewujudkan program 
pemerintah yaitu swasembada gula 
sebagai bentuk ketahanan pangan. 

Di era MEA ini, transportasi barang, 
jasa dan sumber daya manusia yang 
masuk ke Indonesia sudah bebas dari 
pajak. Meskipun gula masih menjadi 
produk yang diawasi oleh pemerintah, 
namun industri gula di dalam negeri 
tidak boleh selamanya berlindung na-
mun harus bangkit agar bisa bersaing. 

Direktur Utama PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X, Subiyono men-
gungkapkan salah satu negara penghasil 
gula terbesar di ASEAN adalah Thailand. 
Setiap tahunnya Thailand memproduksi 
gula sebanyak 10 juta ton dengan kebu-
tuhan konsumsi dalam negeri hanya 2 
juta ton dan sisanya yaitu sebesar 8 juta 
ton dieks por, dengan Indonesia sebagai 
salah satu negara tujuan ekspornya. 

Di Thailand, sambung Subiyono, 
Harga Pokok Produksi (HPP)-nya hanya 
sebesar Rp 4.500/kg dengan rendemen 
sepuluh persen. Sementara di Indonesia, 
khususnya PTPN X, HPP rata-rata sebesar 
Rp 7.400/kg dengan rendemen delapan 
persen. Bila dilihat dari jumlah kebutuh-
an gula nasional sebesar 5,7 ton/tahun, 
produksi di dalam negeri pada tahun 

2015 hanya sebesar 2.485 juta ton de-
ngan total jumlah pabrik gula sebanyak 
62 pabrik gula. 

“Saya diminta oleh Menteri BUMN 
untuk bisa meningkatkan produksi gula 
dalam negeri dari 1.5 juta ton men-
jadi 3 juta ton,” kata Subiyono dalam 
sambutannya pada acara “Sinergi PTPN 
X dengan Dinas Perkebunan dalam 
Mengembangkan Mekanisasi, Irigasi dan 
Sistem Analisa Rendemen Independen 
untuk Meningkatkan Produktivitas Gula 
Nasional,” Rabu (03/02/2016) di Ballroom 
Best Western Papilio Hotel. 

Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indo-
nesia (Ikagi) ini menjelaskan dalam lima 
tahun terakhir PTPN X telah merevitali-
sasi pabrik gulanya, sehingga dijamin 
teknologi yang dimiliki pabrik gula PTPN 
X tidak jauh berbeda dengan pabrik gula 
di dunia. Namun, revitalisasi teknologi 
pabrik gula saja tidak cukup untuk bisa 
menyelesaikan permasalahan di industri 
gula tanah air.

“Ketika pabrik gula sudah efisien 
ternyata ada masalah besar, yaitu ren-
demen yang tidak juga kunjung naik. 
Setelah kami pelajari, ada masalah besar 
di sisi on farm,” ungkap mantan Kepala 
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 
ini. 

Subiyono menjelaskan banyak tamu 
dari Brazil, India dan Australia yang 
sengaja datang untuk melihat kebun. 
Semuanya menyatakan bahwa varietas 
yang ada sudah lama dan terus menu-

Sekarang ini teknologi informasi sudah 
canggih, petani bisa mendapatkan infor-
masi dari internet. Maka peran penyuluh 
pertanian (dari Disbun. red) bukan lagi 
untuk transfer knowledge tetapi receiving 
system,” papar dia.

Subiyono menjelaskan PTPN dan 
Dinas Perkebunan harus bisa mengawal 
petani dengan meluruskan informasi 
yang telah mereka dapatkan dari inter-
net. Sebab tidak semua informasi yang 
didapatkan di Internet bisa dipahami 
dengan tepat dan sesuai dengan kondisi 
alam di Indonesia.  

Masih menurut Subiyono, PTPN X 
juga melihat permasalahan di on-farm se-
lain masalah varietas, irigasi, pupuk dan 
kaidah budidaya yang sudah tidak lagi di-
gunakan, masalah yang tidak kalah pent-
ing adalah semakin langkanya tenaga 

kerja di kebun. Untuk mengatasi masalah 
tenaga kerja, maka PTPN X menggalakan 
program mekanisasi mulai dari bukaan 
lahan hingga tebang muat angkut. 
Dengan mekanisasi, sambung Subiyono, 
pekerjaan di kebun akan semakin ce-
pat dan merata sehingga produktivitas 
kebun pun bisa meningkat. 

Di tempat yang sama, Kasubdit Budi-
daya Tanaman Semusim Direktorat Tana-
man Semusim, Direktorat Jenderal Perke-
bunan Kementerian Pertanian, Gede 
Wirasutha mengungkapkan meskipun 
sempat terpuruk, namun komoditas tebu 
tetap diminati oleh petani. Namun, ada 
permasalahan yang tidak bisa dianggap 
enteng. Permasalahan tersebut adalah 
semakin sulit dan langkanya tenaga 
penyuluh.

“Era otonomi daerah ini, banyak tena-

Di era kemajuan teknologi, setiap petani tebu dapat 
memperoleh informasi akan budidaya melalui internet. 
Namun tak seluruh data dan informasi yang disajikan di 
internet dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dibutuhkan 
kehadiran penyuluh pertanian yang tak hanya berfungsi 
untuk transfer knowledge tetapi juga receiving system.

sinergi ptpn X Dengan DisBun 

tingkatkan produksi gula 
di Jawa timur

varietasvarietas

run kualitasnya, irigrasi tidak dilakukan, 
pupuk selalu telat dan kaedah budidaya 
tebu sudah tidak lagi diperhatikan. 

Selain masalah varietas, irigasi, 
pupuk dan kaedah budidaya, sambung 
Subiyono, setelah diperhatikan dan terus 
dipantau, 60 hingga 70 persen tebu 
dipanen saat masih berusia tujuh hingga 
delapan bulan atau dengan kata lain 
tebu masih muda. 

“Untuk membina petani ini adalah 
tugas PTPN dan Dinas perkebunan. 

ga di perkebunan yang paham dengan 
perkebunan namun dipindah ke instansi 
lain dan diganti oleh orang yang tidak 
memahami tentang perkebunan, khusus-
nya komoditi tebu,” kata dia.

Gede menjelaskan, saat ini mencari 
tenaga penyuluh untuk komoditi tebu 
sangatlah sulit. Tenaga penyuluh yang 
banyak saat ini adalah tenaga penyuluh 
yang sangat memahami komoditi padi, 
jagung, dan kedelai yang dikenal den-
gan istilah Pajali. Dimana, untuk ketiga 
komoditi ini memang mendapatkan 
perhatian yang lebih.

Target swasembada gula 2017, sam-
bung Gede, akan mustahil untuk diwu-
judkan bila permasalahan-permasalahan 
yang ada di industri gula dalam negeri 
dan masalah on farm tebu rakyat tidak 
dise lesaikan. Apalagi, PTPN X sudah ber-
hasil menemukan apa saja permasalahan 
yang ada di tebu rakyat ini, mulai dari 
varietas, irigasi, pupuk hingga tenaga 
kerja. Selain menemukan permasalahan-
nya, PTPN X pun telah mempunyai solusi 
terbaik untuk meningkatkan produktivi-
tas kebun tebu rakyat ini. 

“Kita harus bangkit, kita harus 
memperbaiki sistem irigasi dan sistem 
re-grouping minimal 10 hektar harus 
digaungkan secara nasional,” tegasnya.

Gede menjelaskan, untuk mekanisasi, 
manajemen pengolahan kebun harus 
benar-benar bisa diterapkan. Petani atau 
kelompok tani harus bisa bekerjasama 
dengan pabrik gula agar setiap alat me-
kanisasi yang sudah ada bisa diperguna-
kan dengan maksimal untuk peningkatan 
produktivitas kebun.

 Beberapa peserta serius mengikuti 
kegiatan Sinergi PTPN X dengan Dinas 
Perkebunan se Jawa Timur.

foto: derY ardiansYah
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sudAh sepuluh tahun terakhir, tenaga 
kerja di  kebun semakin sulit didapatkan. 
Pekerjaan di kebun sudah tak lagi menarik 
bagi para generasi muda. Untuk itu, PTPN 
X menerapkan program mekanisasi seba-
gai jawaban akan permasalahan tersebut.  

Kepala Divisi Program Kerja dan Bina 
Lingkungan (PKBL) PTPN X, Sugeng Purno-
mo mengatakan guna mendukung suk-
sesnya program kerja manajemen, maka 
PKBL terus melakukan pelatihan meka-
nisasi untuk petani tebu. Melalui kegiatan 
sinergi BUMN, selama triwulan pertama 
tahun 2016 ini, PKBL sudah melakukan 
tiga kali pelatihan. 

“Selama Januari hingga Maret 2016 ini, 
kami sudah melakukan tiga kali pelatih an 
mekanisasi untuk 275 orang petani,” kata 
Sugeng.

Mantan Manager Tanaman PG Pe-
santren Baru ini menjelaskan, pelatihan 
pertama dilakukan selama tiga hari yaitu 
tanggal 26 hingga 28 Januari 2016 di Ho-
tel Atria Malang. Kegiatan yang diikuti 25 
orang petani tebu tersebut merupakan 
sinergi BUMN dengan PT Taspen yang 
sudah menyalurkan dananya sebesar Rp 
33,5 miliar. Pelatihan selanjutnya dilaku-
kan pada tanggal 23 hingga 25 Februari 
2016 di Hotel Harris, Malang. Pelatihan ini 
merupakan Kerjasama BUMN Sinergi de-
ngan PT Bank BNI (Persero).Tbk yang dii-
kuti 200 orang petani tebu. 

“Peserta pelatihan di Bulan Februari 
ini adalah petani mitra dari Pabrik Gula 
(PG) Modjopanggoong, PG Ngadiredjo, 
PG Pesantren Baru, PG Tjoekir, PG Lestari, 
dan PG Gempolkrep,” sebut dia. 

Pelatihan selanjutnya, ungkap Su-
geng, dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 

sinergi Bumn saLurKan pKBL

ptpn X Latih petani tebu 
terapkan mekanisasi
Siap menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X secara 
intensif melakukan pelatihan kepada petani tebu. Yang 
terbaru, di awal Maret 2016 ini PTPN X kembali memberikan 
pelatihan tentang mekanisasi kepada 275 orang petani tebu.

varietasvarietas
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seTelAh Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Rini Soemarno, tanggal 
15 Maret 2016 lalu giliran Menteri Per-
tanian, Amran Sulaiman yang mengun-
jungi Pabrik Gula (PG) Takalar. Kurang 
lebih selama satu jam, Amran Sulaiman 
yang didampingi Gubernur Sulawesi Se-
latan Syahrul Yasin Limpo, Pangdam VII 
Wirabuana Mayjend TNI Agus Surya Bakti, 
Anggota DPR RI Bahar Ngitung dan Bu-
pati Takalar Burhanuddin berkunjung ke 
PG Takalar yang disambut oleh Direktur 
Utama PTPN X, Subiyono beserta seluruh 
staff dan petani tebu rakyat PG Takalar. 

Amran menyediakan waktu khusus 
untuk mendengarkan keluhan para petani 
tebu agar para petani bisa menghasilkan 
tebu yang berkualitas. Dalam kesempatan 
tersebut, Amran menyebutkan salah satu 
tujuannya ke PG Takalar tidak lain dalam 
rangka mendukung program nasional 
yaitu target produksi gula nasional 3,26 
juta ton pada tahun 2019. 

Setelah mendengar keluhan petani, 
Amran langsung meminta kepada BRI 
yang turut hadir untuk mengucurkan 
dana KUR sebesar Rp 1 Trilliun. Selain pin-
jaman modal, Amran juga mengarahkan 
kepada semua kepala bidang di kemente-
rian yang dipimpinnya untuk menyedia-

Dengar Keluhan petani, 
amran sulaiman siapkan 
Dana Kur rp 1 trilliun
Keinginan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya khususnya 
Kabupaten Takalar untuk menghasilkan tebu yang berkualitas 
direspon positif oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, 
Amran Sulaiman. Orang nomor satu di Kementerian Pertanian 
tersebut menjanjikan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
sebesar Rp 1 Trilliun untuk petani tebu di Takalar.

kan benih dan pupuk. 
Sementara itu, Kuasa Direksi PTPN X 

Makassar, Arifin menambahkan, dalam 
kesempatan tersebut, Menteri Pertanian 
Amran pun juga memberikan bantuan 
traktor sebanyak enam unit kepada petani 
tebu yang hadir. Perhatian dari Menteri 
Pertanian Amran Sulaiman ini merupa-
kan harapan baru baik bagi petani tebu di 
wilayah PG Takalar maupun bagi seluruh 
karyawan PG Takalar sendiri.

“Kami sudah mempunyai roadmap 
yang sudah dipersiapkan secara serius 
dan akan betul-betul dilakukan. Tentunya 
perhatian dari Menteri Pertanian ini mer-
upakan hal yang sangat positif,” kata Ari-
fin saat ditemui di Bandara Internasional 
Juanda beberapa waktu lalu.

Mantan General Manager PG Pe-
santren Baru ini menjelaskan, dana KUR 
sebesar Rp 1 Trilliun ini diberikan kepada 
petani yang total luas arealnya kurang 
lebih 1.000 hektar. Selama ini, produktivi-
tas kebun khusus Tebu Rakyat (TR) di PG 
Takalar ini sangat rendah dengan rende-
men maksimal lima persen. Hal ini tidak 
lain karena tidak adanya perawatan ke-
bun yang sesuai dengan kebutuhan tebu 
karena petani tidak memiliki dana. 

“Selain masalah petani rakyat, Menteri 
Pertanian Amran juga berharap agar PG 
Takalar bisa segera bangkit. Apalagi, PG 
Takalar sudah dikelola oleh PTPN X,” im-
buhnya.

Untuk PG Takalar, sambung Arifin, di-
targetkan pada tahun 2019 nanti, lahan 
HGU seluas 6.000 hektar bisa tertanami 
semua dengan protas 7,8 ton tebu per 
hektar, sedang untuk rendemennya bisa 
di angka sembilan persen. 

Masih menurut Arifin, selama ini, PG 
Takalar tidak bisa menanami semua lahan 
seluas 6.000 hektar tersebut. Dari 6.000 
hektar hanya 1.800 hektar saja yang bisa 
ditanami tebu. Sedang dari 1.800 hektar 
tersebut hanya 1.300 hektar saja yang bisa 
dipanen. Untuk 500 hektar tidak bisa di-
panen karena tebu mati akibat kekering-
an yang berkepanjangan. 

Diharapkan dengan kedatangan dua 
orang menteri, sambung Arifin, yaitu 
Menteri BUMN dan Menteri Pertania, bisa 
membuat PG Takalar bangkit dan mampu 
berproduksi dengan maksimal. 

Maret di Hotel Horison Ultima, Batu, yang 
diikuti 50 orang  petani dari wilayah PG 
Ngadiredjo, PG Watoetoelis, PG Krem-
boong, dan wilayah Pengembangan Tu-
ban dan Bojonegoro. 

“Pelatihan petani tebu rakyat kali ini 
merupakan bentuk Sinergi BUMN dengan 
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 
dengan tema Meningkatkan Produktivitas 
dan Daya Saing Melalui Penerapan Meka-
nisasi di Lahan Tebu Rakyat,” tuturnya.

Sugeng menyebutkan selama tiga hari, 
ke-50 orang petani ini diberikan pemaham-
an akan pentingnya pelaksanaan meka-
nisasi sebagai upaya agar petani tebu di 
Indonesia memiliki daya saing di era MEA.

Ia menambahkan tahun ini merupa-
kan tahun ketiga dari kegiatan pelatihan 
mekanisasi bagi petani tebu. Semua ke-
giatan tersebut merupakan bentuk kerja-
sama sinergi BUMN oleh PTPN X dengan 
perusahaan BUMN lainnya. Divisi PKBL 
akan terus melakukan sinergi BUMN un-
tuk memberikan pelatihan mekanisasi 
kepada seluruh petani tebu mitra dari 
pabrik gula milik PTPN X. 

“Hal ini kami lakukan sebagai upaya 
untuk meningkatkan pendapatan petani 
tebu dan turut menyukseskan program 
mekanisasi yang sudah dicanangkan oleh 
manajemen PTPN X,” ujarnya.

Pelatihan mekanisasi ini, jelas Su geng, 
akan terus dilakukan dengan peserta yang 
terus berbeda. Dengan tujuan akhir tidak 
lain untuk meningkatkan daya saing para 
petani di era MEA. 

 Pabrik Gula Takalar
foto: derY ardiansYah

foto: dokUmen
 Peserta pelatihan Petani Tebu Rakyat BUMN Sinergi.
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HADIRNYA Asean Free Trade Area (AFTA) 
menuntut semua produsen dalam negeri 
agar mampu bersaing secara kompetitif 
dengan negara-negara lain. Begitu pula 
dengan sektor industri gula yang diharap-
kan dapat meningkatkan kualitas produk-
si yang sesuai standar dan meningkatkan 
kuantitas produksi untuk memenuhi ke-
butuhan gula secara nasional.

Dalam rangka memenuhi tujuan terse-
but, PTPN X melakukan upaya proaktif 
guna meningkatkan kemampuan manaje-
rial karyawan mengenai proses manajemen 
sarana dan prasarana gudang gula dengan 
melakukan studi banding (benchmark-
ing) ke PT Madubaru, tepatnya di Pabrik 
Gula (PG) Madukismo, Jogjakarta. Selain 

itu, tujuan dari benchmarking ini adalah 
mempelajari pola manajemen produksi 
dan distribusi gula ritel di PT Madubaru, 
yang nantinya dapat diimplementasikan 
di PTPN X.

Kepala Divisi Pengolahan PTPN X, Mar-
shal G. Pattiasina mengatakan, tanggal 26 
Februari 2016 lalu sebanyak 46 orang yang 
terdiri dari perwakilan dari unit pabrik 
gula yaitu Asisten Manajer Keuangan (TU 
Hasil), Asisten Manajer Pengolahan, dan 
Asisten Muda (Mandor) Urusan Gudang 
dan Pelayanan Gula, perwakilan Divisi Pe-
masaran, Divisi Pengolahan, Divisi Quality 
Control dan PL, serta dari Divisi Keuangan 
melakukan kegiatan benchmarking ke PG 
Madukismo. 

“Selama di PG Madukismo, kami bisa 
belajar dan diskusi tentang gudang gula 
curah dan produksi gula ritel. Selain itu, 

kami juga belajar terkait sistem manaje-
men produksi gula ritel dan penerapan 
sistem keamanan pangan,” kata mantan 
Manager Pengolahan PG Gempolkrep ini.

Marshal menjelaskan untuk tata ruang 
produksi dan penyimpanan gula ritel, PG 
Madukismo melengkapi ruangannya den-
gan sarana sanitasi seperti wastafel yang 
lengkap dengan sanitary kit. Se hingga, 
untuk menjaga kebersihan dengan men-
cuci tangan menjadi budaya kerja di sana. 
PG Madukismo juga membuat ruang 
ganti dan loker untuk karyawan yang 
terpisah dengan ruang produksi. Begitu 
juga dengan lantai ruang produksi dan 
pe nyimpanan gula ritel, PG Madukismo 
menggunakan tipe hardening.

“Alat mobilisasi atau angkut gula su-
dah menggunakan hand pallet lift. Pintu 
ruangan tertutup rapat sehingga tidak 

Tahun 2016, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X akan mencoba menjual gula 
secara ritel. Untuk itu, perusahaan perkebunan ini terus menyusun strategi, salah 
satunya melalui kegiatan studi banding ke ke PT Madubaru, Jogjakarta.

Belajar tata Kelola gudang 
gula & pemasaran ritel

memungkinkan hewan dari luar masuk. 
Selain itu, terdapat ventilasi di atas din-
ding berukuran 80 cm sampai dengan 
125 cm berbentuk kawat harmonika. PG 
Madukismo juga melengkapi fasilitas 
loading ke kendaraan pengangkut dan sa-
rana laundry pakaian karyawan dilakukan 
oleh perusahaan,” urainya. 

Pada struktur biaya di PG Madukismo, 
sambung Marshal, ada rincian variable 
cost yakni biaya cetak kemasan, biaya 
personel, dan biaya distribusi, dan selisih 
biaya antara harga gula curah dan harga 
gula ritel adalah sebesar Rp 1.000, 
hingga Rp 1.500. Sedang untuk 
strategi pemasar an, penjualan gula 
dilakukan berdasarkan perkemban-
gan harga lelang gula. 

“Jika harga gula naik, PT Madu 
Baru cenderung melakukan pen-
jualan gula curah secara mayoritas, 
sebaliknya jika harga gula cend-
erung turun, PT Madu Baru lebih 
memilih menjual gula ritel secara 
mayoritas,” jelasnya.

Marshal menambahkan harga 
gula ritel ditetapkan stabil selama 
satu tahun untuk mempertahankan 
kepercayaan (trust) dari pasar atau kon-
sumen. Selanjutnya dilakukan evaluasi 
penjualan dan perkembangan harga se-
tiap tiga bulan sekali untuk ditetapkan 
kembali kebijakan pemasaran pada tahun 
berikutnya.

“Sasaran pasar ditetapkan mayoritas 
di area Jogjakarta dengan penjualan mini-
mal untuk gula ritel ditetapkan sebesar 25 
kg per pembelian,” katanya. 

Marshal menjelaskan, produksi gula ri-

tel PT Madu Baru pada tahun 2015 adalah 
kurang-lebih 20 persen dari total produksi, 
dengan penerapan Sistem Manajemen 
Produksi yang terpisah antara unit produk-
si gula ritel dengan produksi gula curah. 
Alur prosesnya adalah gula curah diletak-
kan dalam hopper dan selanjutnya dilaku-
kan klasifikasi atau penga yakan kristal oleh 
unit alat talang getar untuk mendapatkan 
ukuran kristal yang sesuai standar. 

Kemudian, jelas Marshal, kristal hasil 
klasifikasi yang diluar spesifikasi ukuran 
(halus/krikilan) akan dikemas kembali 

dan diserahkan kepada bagian produksi 
untuk dilakukan reproses. Gula yang lolos 
klasifikasi dari unit talang getar akan dike-
mas dengan berat bersih 1 kg. PT Madu 
Baru mempunyai alat pengemas (packag-
ing unit) sebanyak tiga unit.

“Selanjutnya gula kemasan 1 kg terse-
but di-pack dalam karung yang berisi 25 
bungkus gula ritel. Untuk unit produksi 
gula retail ada 20 orang karyawan dengan 
total luas ruangan dari ruang produksi 

gula ritel dan gudang penyimpanan ada-
lah 23 x 46 meter. Sedang untuk masa 
kadaluarsa dari gula ritel PT Madu Baru 
adalah selama 2 tahun,” tuturnya.

PG Madukismo menerapkan Sistem 
Manajemen Distribusi dengan melaku-
kan kerjasama dengan pasar modern dan 
pasar tradisional. Sifat dari kerjasama de-
ngan pihak pembeli adalah jual beli putus 
dengan masa kontrak adalah satu tahun 
dan sistem pembayaran dilakukan satu 
bulan setelah ditandatangani kontrak ker-
jasama.

Dalam perjanjian kerjasama den-
gan pihak pembeli, terdapat klausul 
yaitu gula sisa atau yang masih be-
lum habis terjual dalam masa satu 
tahun perjanjian kerjasama dengan 
pihak pembeli akan di-return ke PT 
Madu Baru dan diganti dengan gula 
yang masa best before-nya lebih 
baru. Mobilisasi dan transportasi 
juga dilakukan oleh PT Madu Baru. 
“Mereka juga mene rap kan sistem 
inventory control untuk produk gula 
ritel yang didistribusikan di pasar,” 
imbuhnya.

Sedang di sisi Sertifikasi dan Au-
dit, berkaitan dengan produksi gula ritel, 
PT Madu Baru sudah mengantongi ser-
tifikat Badan POM, SNI Gula Kristal Putih, 
dan GS1 (barcode produk). Untuk aspek 
subs tansi yang diaudit Badan POM adalah 
penilaian cara pengolahan pangan yang 
baik di area produksi gula ritel. Audit juga 
dilakukan oleh pembeli, secara berkala 
pembeli datang ke unit produksi gula ritel 
untuk memastikan keamanan pangan dan 
higienitas dari produk.

KunJungan Ke pg maDuKismo

varietasvarietas

 Foto bersama para peserta studi banding.

 Saling bertukar cinderamata di akhir kunjungan

foto: dokUmen

foto: dokUmen
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uNTuk menjaga eksistensi di era Ma sya-
rakat Ekonomi ASEAN (MEA), aksele rasi 
dalam bertransformasi bisnis sangat dibu-
tuhkan oleh sebuah perusahaan. Agar 
bisa memenangkan persaingan industri 
gula yang semakin kompetitif, PTPN X 
akan terus mencari kelemahan yang ada 
dan segera mencari cara untuk menguat-
kan kelemahan-kelemahan tersebut baik 
dari sisi SDM maupun dari sistem kerja. 

Kepala Divisi Quality Control dan Pe-
ngembangan Lahan (QC dan PL), Miftakhul 
Munir mengungkapkan, Divi si QC dan PL 
sangat berperan dalam pengontrolan 
kualitas bahan baku tebu maupun produk 
akhir gula. Guna melakukan akselerasi da-
lam mengembangkan perannya, Divisi QC 

dan PL melakukan benchmark ke PTPN VIII 
dan PT Biofarma di Bandung pada tang-
gal 3-4 Februari 2016. 

“Kami tidak hanya melakukan koreksi 
terhadap produk akhir, namun memasti-
kan kualitas dari tahapan-tahapan yang 
dilakukan sebelum menjadi produk sesu-
ai dengan standar,” kata Munir.

Mantan General Manager PG Takalar 
ini menjelaskan, kewenangan QC dalam 
memutuskan kualitas sesuai standar yang 
diinginkan memerlukan pengembangan 
lebih lanjut dari fungsi QC yang selama ini 
dilakukan, maka pengembangan QC men-
jadi Quality Assurance adalah solusi nya.

Disinggung mengapa QC memilih pe-
rusahaan nongula untuk benchmarking, 
Munir mengungkapkan dipilihnya food 
and beverage industry serta pharmaceuti-
cal industry yang tidak berbasis gula ini 

tidak lain untuk mendapatkan pengala-
man dan pengetahuan baru yang tidak 
terdapat di pabrik gula, namun tetap 
bisa diadopsi dan diimplementasikan di 
pabrik gula. 

Masih menurut Munir, PTPN VIII dan 
PT Biofarma telah memasuki pasar ko-
moditi ekspor. Dengan masuknya ke 
pasar ekspor, tentunya kedua perusahaan 
tersebut sudah memiliki dan menerapkan 
standar jaminan mutu produk yang diper-
syaratkan customer yang jauh lebih kom-
pleks jika dibandingkan industri gula. 

“Kedua industri tersebut telah men-
dahului lebih awal dalam hal penerapan 
Quality Management System. Dengan per-
timbangan tersebut, benchmark dilaku-
kan untuk mendapatkan lompatan dan 
transfer pengetahuan serta pengalam an 
lebih,” ungkap dia.

Munir mengungkapkan PTPN VIII su-
dah melaksanakan sistem pengendalian 
bahan baku dengan menerapkan Rain-
forrest Alliance (RA), dimana Rainforest 
Alliance Certified dapat diperoleh dengan 
menerapkan manajemen pertanian ber-
standar Sustainable Agriculture Network’s 
(SAN). Dengan diberikannya segel Rain-
forest Alliance, produk tersebut dijamin 
sebagai produk yang diproduksi secara 
bertanggung jawab. RA memastikan 
bahwa bahan-bahan dan produk dapat 
ditelusuri balik kepada kelompok petani 
yang melindungi pekerja/ petani, alam 
sekitar, dan masyarakat lokal di sekitar 
perusahaan. Rainforest Alliance mempu-
nyai peran an penting dalam rangka me-
menuhi kebutuhan manajemen dalam 
hal pengendalian mutu dari sisi on farm.

Selain RA, sambung Munir, PTPN VIII 
juga sudah menerapkan penanganan 
produk reject, dimana setiap kualitas 
produk yang dihasilkan masing-masing 
mempunyai segmen pasar tersendiri. 
Audit dapat dilakukan oleh pelanggan 
maupun pemasok. Penggunaan serag-

am khusus pada semua karyawan juga 
diterap kan, sehingga terlihat beda nyata 
mana karyawan dan mana bukan karya-
wan. PTPN VIII juga sudah menerapkan 
ISO 9001 dan ISO 22000 tentang food 
safety.

Sesuai dengan prinsip dasar RA bah-
wa Pengelolaan Pertanian berasaskan ke-
lestarian lingkungan, air, dan meningkat-
kan CSR. “Beberapa langkah yang dapat 
dikembangkan di PTPN X antara lain trash 
management dan water management ,” 
sebutnya.

Untuk diketahui, Trash Management 
adalah pengelolaan sisa tebangan yang 
tidak dibakar untuk difungsikan sebagai 
mulsa, sehingga dapat mengendalikan 
emisi gas buang sekaligus meningkatkan 
BO tanah dan humid acid. Sedang Water 
Management (pemberian air dan drai-
nase) dengan membuat lebung, cekung-
an di sekitar kawasan rawan terjadinya 
genangan/ banjir di kebun. Air yang ter-
kumpul dimanfaatkan sekaligus untuk iri-
gasi pada saat musim kemarau/ tanaman 
kekurangan air. Mengelola air seefisien 

dan seefektif mungkin untuk meningkat-
kan produktivitas tanaman dengan tetap 
mempertahankan keseimbangan alam.

“Sedang dari PT Biofarma, kami bela-
jar tentang apa QC dan Quality Assurance 
(QA) serta tahap-tahap pengembangan 
bagian QC menjadi QA,” katanya.

Munir mengungkapkan PT Biofarma 
sudah mengantongi sertifikasi ISO 9001, 
14001, OHSAS 18001, GMP. Yang perlu 
diperhatikan adalah perbedaan antara 
QC dan QA baik secara struktural mau-
pun fungsional. Divisi QA bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur Uta-
ma, sedang kan Divisi QC bertanggung 
jawab pada Direktur Perencanaan dan 
Pengembang an. Divisi QC sebagai pelak-
sana kegiat an pengujian terhadap raw 
material, parame ter proses, finish prod-
uct dan utilitas air dalam laboratorium, 
sedangkan pengambilan keputusan atas 
hasil tren analisa tersebut adalah Divisi 
QA. Independensi QA yang mutlak dapat 
memberikan area yang jelas, tidak ada 
area yang bisa dikompromikan terhadap 
hasil analisa.

tingKatKan Kompetensi manaJemen mutu

varietasvarietas

Divisi Qc & pL 
Lakukan

studi Banding

Menyadari kekurangan yang dimiliki, PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus mencari 
cara untuk meningkatkan kemampuan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan menyempurnakan 
sistem kerja yang ada. Salah satu caranya adalah 
melakukan benchmarking ke beberapa perusahaan 
baik industri gula maupun nongula di tanah air.

foto: dokUmen

foto: dokUmen

foto: dokUmen

 tim PtPn X mencermati 
dan menggali untuk 

mengalahkan kelemahan-
kelemahan yang ada.
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kesuksesAN budidaya tanaman tebu 
sangat ditentukan oleh ketersediaan benih 
sebagai pilar utamanya. Ibarat jauh pang-
gang dari api, apabila persediaan benih be-
lum mencukupi, maka sasaran produktivitas 
tinggi akan sulit terpenuhi. Kuantitas dan 
kualitas benih sangat dibutuhkan dalam 
upaya mencapai swasembada pangan.

Hal inilah yang mendasari Divisi Budi-
daya Tebu beserta perwakilan bagian ta-
nam an di pabrik gula, pusat Peneliti an 
Gula Jengkol dan Divisi SDM & HI PT Perke-
bunan Nusantara (PTPN) X melakukan kun-
jungan Studi Banding ke produ sen benih 
unggul di Purwakarta dan salah satu balai 
penelitian di Lembang, Jawa Barat.

Menurut Kepala Divisi Budidaya Tebu 
PTPN X, Mochamad Abdul Khamid, tim 
berjumlah 23 orang tersebut berkunjung 

ke PT East West Seed Indonesia di Purwa-
karta pada 24 Februari 2016 dan ke Balai 
Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa) 
di Lembang pada 25 Februari 2016. “Kami 
ingin memperdalam pemahaman teman-
teman mengenai manajemen pembibit-
an, penyuluhan, dan pengelolaan plasma 
nutfah pertanian,” papar Khamid.

Nantinya, sambung mantan GM Pabrik 
Gula (PG) Watoetoelis ini, ilmu yang mere-
ka dapatkan bisa diterapkan di PTPN X 
untuk meningkatkan ketersediaan bibit 
yang berkualitas dan upaya mencapai 
produktivitas tebu.

Lebih lanjut Khamid menjelaskan 
bahwa dalam rangkaian studi banding kali 
ini, tim minimal harus dapat mempelajari 
tiga poin penting, yakni tentang filosofi 
dan manajemen pembibitan (pengelolaan 
kebun bibit), strategi penyediaan benih 
berkualitas, dan program pengembangan 
varietas baru.

PeRusAhAAN Benchmark 
PRoduseN beNIh uNggul

PT East West Seed Indonesia karib dise-
but Ewindo dengan Panah Merah sebagai 
top brand-nya. Cap Panah Merah sudah 
tidak asing lagi di telinga para penggiat 
perbenihan karena keunggulan produknya 
berikut beberapa sertifikat perbenihan 
juga sudah dikantongi. Untuk memperkuat 
lini bisnisnya, perusahaan yang sahamnya 
dimiliki oleh Enza Zaden dan East West 
Seeed Group ini memiliki tiga pusat pene-
litian di Indonesia, yakni Farm Research Sta-
tion Low Land di Purwakarta, Medium Land 
di Wanayasa serta High Land di Lembang.

Seperempat abad berkiprah di Indo-
nesia, Ewindo memiliki 25 formula untuk 
pengembangan industri benih sayuran 
lokal untuk menyediakan benih sayuran 
yang sangat diharapkan oleh petani. 25 
formula tersebut secara lengkap tersaji 
dalam tabel berikut.

benih tampil dalam warna yang bervariasi 
dan juga dilapisi fungisida, pestisida, in-
sektisida sehingga kecambah terlindung 
dari penyakit. Sedangkan Primed Seed 
merupakan produk dari proses hidrasi 
benih terkontrol dengan larutan osmosis 
untuk memperbaiki pertumbuhan bibit. 
Tujuannya adalah petani seedling bisa 
mendapatkan benih lebih seragam.

bAlITsA, Fokus meNg-Up Grade 
hAsIl PeNelITIAN

Balai Penelitian Tanaman Sayuran 
(Balitsa) merupakan lembaga pemerin-
tah yang struktur organisasinya berada 
di bawah Badan Litbang Pertanian, Ke-
menterian Pertanian RI. Sesuai dengan 
mandat, Balitsa concern terhadap peneli-
tian tanaman sayuran. Untuk menunjang 
kegiatan tersebut, Balitsa menjalin ker-
jasama dengan pihak di dalam dan luar 
negeri, seperti perguruan tinggi, instansi 
pemerintah dan non pemerintah, swasta 
maupun perorangan. Penelitian yang di-
lakukan oleh Balitsa antara lain mengenai 
varietas, alat dan mesin pertanian, budi-
daya, pengendalian hama dan penyakit, 
plasma nutfah pertanian, pasca panen 
per tanian serta analisis kebijakan dan re-

ko mendasi. Program Balitsa mengacu 
pada Program Balitbangtan sebagai in-
duknya, yakni mendorong sistem usaha 
pertanian yang efisien dengan meman-
faatkan sumber daya pertanian secara op-
timal sesuai paradigma pertanian. Berikut 
adalah beberapa hortikultura yang men-
jadi komoditas utama, komoditas priori-
tas, komoditas prospektif, dan komoditas 
trendsetter di Balitsa.

decAk kAgum PeseRTA 
“Studi banding ini sangat berke-

san dan bermanfaat  karena saya dapat 
mengetahui penataan benih secara pro-
fesional dan terstandardisasi sehingga 
kebun tampak bersih dan bebas hama pe-
nyakit,” ungkap Nanik Setyaningsih, Kasie 
Budidaya dan Pembibitan Puslit Gula 
Jengkol. Manfaat lain, imbuh Nanik, ia da-
pat mengadopsi metode untuk mengeta-
hui daya perkecambahan. Ditambah, kita 
bisa menggunakan ajir/lanjaran dari besi 
yang bersifat multi re-use seperti yang di-
gunakan pada lahan di Balitsa.

Selanjutnya Kasie Pemuliaan Tanaman 
Puslit Gula Jengkol, Alfarina Kardianasari 
menyatakan bahwa penelitian di sana 
bagus. Sarana prasarana banyak mendu-

FormuLa uraian

1 Sustainable Research and Development

2 Advanced Technology

3 Product Launch

4 Seed Health Treatment Station

5 Protected Production

6 Added Value for Farmers

7 Phenomenal Varieties

8 Changing People’s Lifestyle

9 Innovation 

10 New Cultivation System

11 Sales Boost

12 Export Contribution

13 Farmers And Partners Capacity 
Development

14 Field Staff Development

15 Facelift 

16 Automation System

17 Corporate Social Responsibility

18 Bina Tani Sejahtera Foundation

19 Collaboration and Knowledge Sharing

20 Accreditation and Certification

21 Future Business

22 Urban Farming

23 Education

24 Employee Reward and Recognition

25 People Development 

stuDi BanDing Divisi BuDiDaya teBu

gali ilmu perbenihan 
di tanah pasundan

Dalam paparannya, Asep Harpenas, 
Direktur Research and Development 
Ewindo, mengulas secara gamblang for-
mula jitu yang dimiliki Ewindo. Misalnya, 
untuk formula Advanced Technology, 
Ewindo telah menggunakan Advanced 
Technology Tissue Culture, Isoelectric Fo-
cussing (IEF) dan Mollecullar Technology. 
Selanjutnya formua Protected Production. 
Untuk melindungi produk di lahan mau-
pun di pabrik, Ewindo menggunakan 
shelter, nethouse dan indoor production. 
Bahkan untuk benih yang sudah jadi pun 
masih di-treatment dengan Ewincoat dan 
Primed Seed. Ewincoat adalah benih yang 
sudah mendapat perlakuan seed coating 
(melapisi benih dengan polimer) sehingga 

25 FormuLa jitu ewindo

sUmBer: 25 years Creating vegetabLe seeds For better Living, ewindo (2015) 

foto: dokUmen

foto: dokUmen

Memperdalam pemahaman mengenai manajemen pembibit an, penyuluhan, dan pengelolaan plasma nutfah pertanian.

 Kepala Divisi Budidaya Tebu PTPN X, Mochamad Abdul Khamid, saat menerima cideramata.
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dI kIRI dan kanan sepanjang jalan menuju 
makam ulama besar ini dipenuhi beragam 
penjual makanan hingga pakaian. Setiap 
harinya, terutama pada Hari Kamis-Ming-
gu peziarah tidak henti mengalir untuk 
mendoakan cucu pendiri organisasi massa 
Islam, Nahdatul Ulama (NU) tersebut.

Jumlah pengunjung akan meningkat 
berkali lipat saat hari libur, terutama pada 
peringatan hari-hari besar Islam. Melihat 
kebutuhan ini, tentu dibutuhkan akses 
yang memadai.

“Dulu jembatan ini kurang memung-
kinkan, kecil, dan tidak bisa dilewati mobil. 
Sekarang jauh lebih baik dan layak,” ujar 
Lurah Desa Kwaron, Suwandi. Jembatan ini 
memang memegang peranan penting un-
tuk akses pengunjung ke makam Gus Dur.

Mantan karyawan bagian IPAL PG 
Tjoekir ini menambahkan, warga sangat 
antusias dengan adanya pembangunan 

jembatan ini. “Yang pasti kami akan me-
melihara jembatan ini dan terus menjalin 
kemitraan yang harmonis dengan pabrik 
gula,” ujar Suwandi.

Pembangunan jembatan dan gapura 
yang menghabiskan dana hingga Rp 60 
juta tersebut sudah dimulai persiapannya 
sejak Maret 2015 namun proses penger-
jaannya sendiri baru dimulai Mei 2015. 
Dan pada awal 2016, akhirnya proses 
pembangunan rampung dan bisa difung-
sikan. Dari total dana, Rp 20 juta dian-
taranya berasal dari CSR PTPN X.

GM PG Tjoekir, Abdul Munib, seu-
sai peresmian jembatan mengatakan 
penyaluran CSR ini merupakan bentuk 
kepedulian pabrik gula terhadap desa 
dan lingkungan di sekitar PG. “Mudah-
mudahan bisa menjadi amal yang berkah 
dan bermanfaat,” kata Munib.

Terwujudnya jembatan dan gapura ini 
juga bentuk kerjasama yang baik antara 
PG dengan pemerintah desa. Sekaligus 

bentuk kepedulian terhadap masyarakat 
desa. “Semoga bisa dimanfaatkan ma-
syarakat serta peziarah yang datang ke 
makam Gus Dur,” harapnya.

Seperti infrastruktur yang dibangun, 
Ia berharap hubungan antara PG dan 
masyarakat bisa terjembatani. Sebagai 
perusahaan negara, PTPN X melalui PG 
Tjoekir meminta masyarakat mendukung 
kinerja PG demi kepentingan negara.

Ia menambahkan, swasembada gula 
di Indonesia masih jauh dari target. Dari 
kebutuhan 3 juta ton untuk gula konsum-
si sekarang masih tercapai 2,5 juta ton.

Di hadapan tokoh masyarakat yang 
hadir dalam prosesi peresmian, Abdul Mu-
nib sekaligus memohon doa restu untuk 
kesuksesan giling yang akan dilaksana-
kan Juni mendatang. Beberapa kegiatan 
penanda kegiatan giling sudah akan di-
laksanakan sejak satu bulan sebelumnya. 
Diharapkan masyarakat bisa memberikan 
dukungannya.

JeNIs komodITAs NAmA hoRTIkulTuRA
Komoditas Utama Kentang, cabai merah, bawang merah, kubis, tomat, kacang pan-

jang dan jamur.
Komoditas prioritas Kentang, cabai merah dan bawang merah
Komoditas propektif Terung dan mentimun
Komoditas trend setter Sayuran tropis asli Indonesia

kung penerapan teknologi, khususnya 
bioteknologi, misalnya tentang Metode 
Kultur Jaringan. Di Ewindo, untuk me-
tode persilangannya menggunakan alat 
molecullar marker dan marker assisstant 
selection. Keunggulannya adalah sifat-
sifat varietas dapat terdeteksi dengan ce-
pat, tidak perlu dilakukan uji multilokasi. 
Balitsa juga memiliki elektroforesis, alat 
andalannya untuk mendeteksi DNA.

Masih di ranah Puslit Gula Jengkol, 
Sandi Gunawan, Kasie Kesuburan Tanah, 
menceritakan, Puslit kini memiliki mo-
bil ‘Labu Penyuling’, yakni Laboratorium 
Tebu dan Penyuluhan Keliling. Labu Pe-
nyuling sudah pernah dioperasikan di 
PG Meritjan pada Februari 2016 sebagai 
sarana memberikan penyuluhan kepada 
para asisten muda tanaman. Pria asal Ta-
sikmalaya ini menambahkan, bahwa ia 
terkesan dengan SEE CAR (Seed Ewindo 
Education Car) - mobil keliling yang digu-
nakan untuk mengedukasi petani sebagai 

mitra strategisnya. Ke depan ia beren-
cana meng adopsi yang sudah dilakukan 
Ewindo. Labu Penyuling tidak melulu me-
nyasar petugas PG tapi juga akan meram-
bah pada petani tebu.

Dengan jumlah karyawan yang ‘ha nya’ 
sekitar 500 orang, Ewindo mampu me-
masarkan produk ke seluruh Nusantara. 
Ini dapat dilihat dari link kerjasama antar 
bagian yang saling mendukung meski-
pun tidak berada dalam satu wilayah. 
Salah satu upaya pengembang an SDM 
dan mengoptimalkan kinerja karyawan, 
PT Ewindo memiliki Ewindo Academy 
(EA). Meski masih berupa label/nama di 
internal perusahaan, namun EA berjalan 
lancar. Salah satu contoh training yang 
baru dilaksanakan dengan Mana ging Di-
rector PT Ewindo, Glen Pardede selaku 
trainer-nya bertajuk Fundamental Tech-
nology Company sebagai proses awere-
ness karyawan. Training dari pihak luar 
pun turut dilibatkan untuk mengisi materi 

di PT Ewindo minimal tiga kali setahun.
Sementara itu, Balitsa memiliki SDM 

dengan jabatan peneliti yang telah me-
nempuh pendidikan profesi di pertanian 
maupun magister. Tujuan dari peneri-
maan karyawan yang telah menempuh 
magister adalah lebih spesifik dalam mi-
nat yang diteliti. Balitsa memberikan ke-
bebasan berkreasi untuk meneliti suatu 
produk dan mendapatkan apresiasi. Hasil 
riset tersebut diserahkan kepada BPTP 
(Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) 
untuk dikukuhkan.

Luaarrr biasa!! Itulah komentar keka-
gum an spontan yang terlontar dari Mashu-
diana, staf dari PG Gempolkrep kala mem-
baca tagline: ‘Ewindo, sahabat petani yang 
paling baik.’ Selama ini, ungkap Mashudi-
ana, kita kerap memfokuskan perhatian 
pada parameter-parameter agronomi dan 
ekonomi semata. Kita acap lupa bahwa 
petani juga merupakan faktor penting 
yang tidak bisa diabaikan. Sudah saatnya 
kita ‘merangkul petani’ lebih erat lagi. 
Ewindo menerapkan farmers and patners 
capacity development dengan sangat baik.

Dalam komentar pamungkasnya, Kha-
mid berharap agar transfer knowledge dan 
sharing experience yang diperoleh peserta 
studi banding dapat membawa keber-
lanjutan dan ketangguhan PTPN X di era 
MEA.

jenis komoditas di baLitsa

SUMBER: dATA PublIkAsI bAlITsA (2016)

Peziarah dan warga Dusun Seblak, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten 
Jombang sekarang bisa menikmati fasilitas jembatan yang lebih layak. 
Pembangunan jembatan ini terealisasi berkat kucuran dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Pabrik Gula (PG) Tjoekir.

program csr ptpn X

Bangun Jembatan
di Kompleks makam gus Dur

foto: derY ardiansYah

gm PG Tjoekir, Abdul Munib menggunting pita sebagai simbol diresmikan gapura dan jembatan Dusun Seblak Desa Kwaron Kecamatan Diwek Jombang.

foto: dokUmen

 23 orang tim penggali ilmu perbenihan dari PT Perkebunan Nusantara X. 
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Dirut ptpn X terima awarD Kategori toKoh Korporasi nasionaL 

perintis Diversifikasi 
di industri gula nasional

Laporan:   lutfil hakim

sedeReT strategi yang diterapkan di 
PTPN X oleh Direktur Utama Ir. Subiyono, 
MMA, terutama yang terkait dengan tero-
bosan diversifikasi usaha, mendapat apre-
siasi tinggi dari kalangan media massa di 
Jawa Timur yang tergabung dalam organ-
isasi (tertua) profesi jurnalis yakni Persatu-
an Wartawan Indonesia (PWI). 

Bukan hanya upayanya di PTPN X, 
Subiyono bahkan dinilai sebagai tokoh 
di balik mengemukanya wacana diver-
sifikasi di industri gula nasional, di mana 
produsen gula terutama di lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dido-
rong untuk tak hanya memproduksi gula 
saja, tapi juga mengoptimalkan seluruh 
produk turunan lain seperti bioetanol dari 
limbah cair (tetes tebu) dan listrik berba-
sis ampas tebu. Maka itu kategori award 
yang disandangkan kepada Subiyono 
adalah Tokoh Korporasi Nasional.

Anugerah PWI JATIM Award itu dise-
rahkan langsung oleh Margiono, Ketua 

PWI Pusat, didampingi Ketua PWI Jatim 
Akhmad Munir, pada Rabu malam (30/
Maret/2016) bertempat di Gedung Nega-
ra Grahadi. Sejumlah pejabat Nasional 
dan Jatim hadir pada kesempatan terse-
but, diantaranya Gubernur Jatim DR. H. 
Soekarwo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin 
Haiti, Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi, 
Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI 
Sumardi, Kapolda Jatim Anton Setiadji, 
dan lainnya.

Malam anugerah PWI Jatim Award 
merupakan Puncak Acara Peringangat-
an Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2016 
Tingkat Provinsi Jatim. Pada malam itu 
juga diserahkan Piala Prapanca kepada 
pemenang karya jurnalistik terbaik ting-
kat Jatim kategori foto, wartawan tulis, 
wartawan radio dan TV. 

Selain Subiyono, tokoh lain yang 
mendapatkan PWI Jatim Award di 
antaranya Kapolri Badrodin Haiti, Menteri 
Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Jatim 
Soekarwo, Dirut Semen Indonesia Supar-
ni, tokoh pers Budiono Darsono, Rektor 

mengoptimalkan semua potensi tebu 
yang berujung pada peningkatan daya 
saing (competitiveness). Keberlanjutan 
ha rus diwujudkan dengan menggarap 
diversifikasi usaha nongula secara serius, 
seperti listrik dari ampas tebu maupun 
bioetanol dari tetes tebu.

Di tangan Subiyono, lahir pabrik bio-
etanol pertama di Indonesia yang berbasis-
kan bahan baku limbah cair tebu alias tetes 
(molasses) di Mojokerto yang terintegrasi 
dengan pabrik gula. Pabrik itu beroperasi 
pada 2014. Meski iklim usaha bioetanol be-
lum kondusif lantaran minimnya dukung-
an pasar, Subiyono bersikukuh. Subiyono 
pula yang merintis program cogeneration 
(produksi listrik dari ampas tebu) di Kediri, 
meski langkahnya tak mudah dilakukan. 
”Berdarah-darah di awal, banyak orang 
mencemooh, tapi yakinlah sejarah yang 
akan menjawabnya. Kalau tidak dimulai, 
kapan lagi? Kita sudah sangat ketinggalan 
dari negara lain soal diversifikasi ini,” kata 
Subiyono suatu ketika.

Kini, banyak pihak mulai membuka 
mata. Bahkan, Menteri BUMN Rini Soe-
marno menginstruksikan semua pabrik 
gula milik BUMN untuk mulai melakukan 
diversifikasi. Pemerintah pun memfokus-
kan kucuran penyertaan modal negara 
(PMN) ke PTPN-PTPN untuk membiayai 
pendirian pabrik bioetanol dan proyek 
cogeneration untuk menghasilkan listrik 
di pabrik gula.

Pilihan Subiyono untuk merintis di-
versifikasi bukan tanpa alasan. Subiyono 
memaparkan, konsep keberlanjutan de-
ngan fokus ke diversifikasi usaha nongula 
sangat relevan karena harga gula terlalu 
berfluktuatif. Sebagai contoh, sepanjang 
2009-2013, biaya pokok produksi (BPP) 
gula petani melonjak 58 persen dari seki-
tar Rp 5.100 per kilogram menjadi Rp 
8.070 per kilogram. Namun, harga lelang 
gula dari 2009 ke 2013 cuma naik 22,88 
persen dari Rp 7.056 per kilogram menja-
di Rp 8.671 per kilogram. Oleh karena itu, 
gula tak bisa lagi jadi sandaran utama ke-
berlangsungan pabrik-pabrik yang ada.

Tidak hanya di Indonesia, di berba-
gai negara, biaya produksi gula terus 
meningkat, padahal harga gula dunia 
relatif stagnan, bahkan kerap mengalami 
penurunan. Bagi negara-negara importer 
murni (tidak memproduksi gula sama 

sekali), rendahnya harga gula dunia tentu 
menguntungkan. Demikian pula untuk 
negara produsen namun juga melakukan 
impor skala kecil seperti Malaysia, harga 
gula dunia yang rendah cukup mengun-
tungkan. Namun, bagi negara produsen 
dan sekaligus importer gula besar seper-
ti Indonesia, turunnya harga gula dunia 
sangat meresahkan, karena gula impor 
yang masuk dengan harga rendah sangat 
memukul industri gula dalam negeri yang 
digerakkan oleh para petani tebu rakyat. 

Yang membedakan Indonesia dan 
negara produsen lain adalah kesiapan 
melakukan diversifikasi usaha. Saat harga 
gula rendah, industri gula di Brasil, Thai-
land, atau India bisa tetap stabil dan terus 
tumbuh karena mengandalkan pendapat-

an dari diversifikasi usaha non-gula, mulai 
dari listrik sampai bioetanol. 

Di Brasil, PG-PG yang ada sudah bisa 
menghasilkan lebih dari 3.000 MW listrik 
dari produk samping tebu dengan sistem 
cogeneration. Sekitar 20 persen kebutuh-
an energi Brasil juga ditopang oleh en-
ergi terbarukan berbasis tebu. Di India, 
kapasitas cogeneration-nya 2.200 MW, 
dengan daya yang dikomersialkan 1.400 
MW. Hampir semua PG di Thailand sudah 
menghasilkan listrik yang dikomersialkan. 
Di dunia terdapat lebih dari 1.500 indus-
tri koproduk tebu yang menghasilkan 50 
macam produk, mulai dari alkohol, pa-
kan ternak, enzim amilase, particle board, 

hingga bioetanol.
Di Indonesia, hanya ada satu pabrik 

bioetanol berbasis tebu yang terintegrasi 
dengan pabrik gula milik BUMN, yaitu di 
PG Gempolkrep, Mojokerto. Padahal, In-
donesia punya 51 pabrik gula milik BUMN. 
Oleh karena itu, bagi Subiyono, inilah saat-
nya memulai tapak penting industrialisasi 
produk turunan tebu non-gula. Dalam 
paradigma diversifikasi inilah, seharusnya 
revitalisasi industri gula digerakkan. 

Revitalisasi yang dilandaskan pada 
prinsip keberlanjutan berbasis diversi-
fikasi usaha akan bermuara pada pening-
katan daya saing. Revitalisasi berbasis 
diversifikasi juga mencerminkan pem-
benahan menyeluruh dari on farm ke off 
farm, dari hulu ke hilir, karena diversifikasi 

usaha menuntut budidaya tebu yang baik 
dan pengolahan pabrik yang efisien. Pe-
mikiran Subiyono soal diversifikasi sejati-
nya juga menjawab berbagai tantangan 
dari sisi off farm hingga on farm. 

Oleh karena itu, layak kiranya PWI 
Jatim menganugerahkan penghargaan 
kepada Subiyono. Bukan hanya karena 
terobosan pemikirannya di industri gula, 
tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab 
insan pers di Jatim untuk ikut menjaga ke-
berlangsungan industri gula, mengingat 
posisi Jatim sebagai kontributor utama 
pergulaan nasional (di Jatim terdapat 31 
pabrik gula yang menyumbang sekitar 50 
persen produksi gula nasional).

Unair Mohammad Nasih, Planolog Johan 
Silas, budayawan Zawawi Imron, tokoh 
sepak-bola Madura Achsanul Qosasi, 
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, dan 
Kepala (Pelaksana) BPBD Jatim Sudar-
mawan.

Para tokoh itu dipilih melalui bebe-
rapa kali pleno PWI Jatim, pengkajian 
dan pembahasan, untuk menentukan 
12 tokoh (dari ratusan tokoh Jatim dan 
Nasional) yang dinilai memenuhi syarat 
mendapatkan PWI Jatim Award. Mereka 
dipilih sesuai dengan keahlian dan jasa 
yang bersangkutan di bidang tertentu. 
Dirut PTPN X Subiyono dinilai sebagai 
CEO BUMN yang memiliki banyak ide 
brilian mengembangkan bisnis korporasi 
hingga ke tingkat hilir industri. 

dIveRsIFIkAsI
Diversifikasi relevan dilakukan karena 

tebu sebagai bahan utama pembuatan 
gula sejatinya juga mengandung berba-
gai bahan lain yang bisa ditingkatkan nilai 
tambahnya. Subiyono meyakini, diversi-
fikasi adalah solusi utama untuk menye-
lamatkan industri gula dari berbagai im-
pitan kesulitan. Diversifikasi juga menjadi 
jawaban ketika harga gula kerap berfluk-
tuasi, tak jarang bahkan melorot. Padahal, 
harga produksi susah diturunkan seiring 
dengan mahalnya biaya tenaga kerja dan 
bahan material kimiawi untuk mengolah 
tebu menjadi gula.

Bagi pria kelahiran Banyuwangi terse-
but, revitalisasi industri gula yang kini 
sedang digiatkan harus diarahkan pada 
di versifikasi usaha nongula yang bisa me-
nopang keberlangsungan industri padat 
karya ini. Revitalisasi industri gula ke de-
pan tidak boleh hanya berorientasi pada 
peningkatan produktivitas gula semata, 
melainkan harus bersandar pada konsep 
keberlanjutan (sustainability). Keberlan-
jutan yang dimaksud adalah pada upaya 

 Dari kiri: Ketua PWI Jatim Akhmad Munir, Dirut Semen Indonesia Suparni, Dirut PTPN X Subiyono 
serta Ketua PWI Pusat Margiono saat Puncak Acara PWI Jatim Award yang diselenggarakan di 
Gedung Negara Grahadi Surabaya.

 Dirut PTPN X, Subiyono duduk disamping Dirut Semen Indonesia Suparni saat menghadiri Puncak 
Acara PWI Jatim Award yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

foto: derY ardiansYah

foto: derY ardiansYah
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Laporan:   Sekar arum

sumbeR Daya Manusia merupakan aset 
yang paling penting bagi sebuah peru-
sahaan. Dengan SDM yang selalu ber-
semangat untuk terus berinovasi bagi 
keberhasilan perusahaan, maka apapun 
target perusahaan akan bisa terwujud. 
Hal tersebutlah yang disadari betul oleh 
divisi tembakau PTPN X.

Diikuti oleh tiga Kebun Tembakau mi-
lik PTPN X yakni Kebun Ajong Gayasan, 
Kebun Kertosari dan Kebun Klaten, acara 

bertajuk ’ Agent of Change PTPN X , Quality, 
Empowerment System, Trustworthy, Contri-
bution and Partnership’ tersebut bekerja 
sama dengan Total Quality Indonesia.

Menurut Kepala Divisi Tembakau, Toto 
Guranto, pelatihan kali ini merupakan 
lanjutan dari pelatihan sebelumnya yang 
dilakukan pada tahun 2014. Pihaknya 
melihat bahwa banyak segi positif yang 
diperoleh para karyawan pasca pelatihan 
ini dilakukan.

“Kami melihat bahwa pelatihan ini 
membawa dampak yang positif kepada 

kinerja, hal itu terlihat pada masa tanam 
tahun 2014 lalu yang mengalami pening-
katan produksi yang cukup signifikan yak-
ni sebesar 15-16 kw/ha untuk produksi 
opstelnya ,” terangnya.

Tujuan terselenggaranya, lanjut Toto 
adalah mengubah mindset karyawan 
agar menjadi personil yang selalu berpikir 
positif dan tangguh menghadapi segala 
macam tantangan yang ada di lingkung-
an kerja sehingga bisa mencapai target 
perusahaan yang sudah dicanangkan.

Tak hanya itu saja, dengan adanya 

Divisi temBaKau 

recharge motivasi dengan 
pelatihan agent of change

perubahan ini, diharapkan para karyawan 
dapat memberikan kinerja terbaiknya 
agar target di tahun 2016 dapat terealisa-
si dengan baik. Target tersebut menurut 
Toto, antara lain produksi hijau sebesar 
21.000 kg/ha, produksi opstel sebesar 
21.000 kg/ha, rendemen sebesar 10 per-
sen dan NW 27 persen (567kg).

“Kami optimis target yang sudah di-
rencanakan  dapat tercapai dengan baik, 
berbagai upaya telah kami lakukan dan 
salah satunya adalah pelatihan bagi SDM 
ini,” jelasnya.

Untuk materi pelatihan pada tahun ini  
pun, tambah pria berkacamata tersebut, 
tidak berbeda jauh dengan materi ter-
dahulu di tahun 2014 lalu. Hanya sedikit 
dikembangkan sesuai dengan kompe-
tensi peserta. Nantinya dari 25 peserta 
yang mewakili kebun masing-masing 
akan menjadi ‘Agent of Change’ kepada 
100 orang teman lainnya yang ada di ke-
bun masing-masing dan berkewajiban 
menularkan virus perubahan yang telah 

Setelah sukses menggelar Pelatihan Agent of Change di semua unit usaha tembakau di tahun 
2014 lalu, kini memasuki musim tanam tahun 2016, Divisi Tembakau kembali menggelar 
pelatihan yang sama pada 30-31 Maret yang lalu di Hotel Royal Senyiur, Tretes.

diterima selama pelatihan.
Sementara itu, ditemui pada kesem-

patan yang sama, Untung Moeljono, Ge-
neral Manager Kebun Kertosari menga-
takan bahwasanya pelatihan ini sangat 
bagus untuk dilaksanakan untuk memu-
puk kekompakan dan kerjasama tim yang 
solid.

“Dari pelatihan ini perubahan sikap 
para karyawan sudah nampak jelas terli-
hat, bahkan menurut saya kontribusinya 
bisa mencapai 50 persen bahkan lebih 
terhadap kinerja yang diberikan,” terang 
Untung.

Faktor tersebut tentu mempengaruhi 
hasil produksi  opstel yang memuaskan 
pada tahun 2014 lalu yakni yang menga-
lami peningkatan sebesar 14-15 kw/ha. 
Pencapaian ini sungguh sangat baik, 
untuk itu pihaknya akan terus berupaya 
melakukan pelatihan Agent Change ini se-
cara kontinyu.

Kali ini, Kebun Kertosari mengirimkan 
25 karyawannya dari 168 karyawan yang 
ada. Penyeleksiannya pun beragam mulai 
dari karyawan berprestasi, standar, bah-
kan yang biasanya menjadi trouble maker 
di lingkungan kerjanya. Diharapkan de-
ngan percampuran ini akan terjadi sim-
biosis mutualisme di dalamnya.

“Diharapkan sharing ilmu akan terjadi 
dalam pelatihan ini, dengan kata lain sifat 
positif dapat ditularkan pada teman yang 
lainnya begitu juga sebaliknya. Sehingga 
sifat negatif yang ada dapat tereliminir 
dengan sendirinya,” lanjutnya.

Antusiasme yang luar biasa juga dilon-
tarkan salah seorang karyawati, Yuniarti. 
Wanita yang sehari-hari bekerja di Kebun 
Tembakau Klaten ini mengaku bangga 
dapat terpilih kembali untuk mengikuti 
pelatihan Agent of Change oleh Total 
Quality.

“Ini kedua kalinya, saya mengikuti 
pelatihan ini. Tentu dampaknya sangat 
luar biasa bagi kami, contoh kecilnya 
adalah dalam berkoordinasi ataupun 
pengambilan keputusan semua dilaku-
kan secara bersama dan penuh tanggung 
jawab. Selain itu pelatihan ini tidak hanya 
berpengaruh pada dunia kerja tapi juga 
ruang sosialisasi lainnya. Kita di ajarkan 
untuk lebih berani, percaya diri, dan mam-
pu menghadapi tantangan,” tuturnya.

tujuan 
diseLenggarakannya 
peLatihan ini adaLah 
untuk mengubah 
mindset karyawan 
agar menjadi personiL 
yang seLaLu berpikir 
positiF dan tangguh 
menghadapi segaLa 
maCam tantangan 
yang ada di Lingkung-
an kerja sehingga 
bisa menCapai target 
perusahaan yang 
sudah diCanangkan

 Toto guranto
KEPALA DIVISI TEMBAKAU

foto:sekar arum Cm

 Gegap gempita penuh 
semangat para peserta 

pelatihan Agent of Change.
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Laporan:   SiSka PreStiwati  
SaP Jayanti 

sPANduk besar bertuliskan “Melalui Pene-
rapan SMK3 Kita Wujudkan Pabrik Gula 
Krembong berbudaya K3 dalam Mengha dapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN” langsung me-
nyambut siapa saja yang akan masuk ke da-
lam pabrik gula milik PT Perkebunan Nusan-
tara X yang berlokasi di Desa Kremboong, 
Sidoarjo. 

Tidak hanya spanduk, seluruh wilayah di 
dalam pabrik gula dan halaman sudah ter-
pasang berbagai rambu-rambu yang harus 
dipatuhi siapa saja yang masuk ke dalam 
lingkungan pabrik. Tidak terkecuali tim audit 
eksternal dari Lembaga Audit (SBU SERCO) PT 
Suconfindo yang selama tiga hari mengaudit 
penerapakan SMK3 di PG Kremboong.

Ditemui disela-sela audit, General Ma na-
ger PG Kremboong, Gatot Soebiyak to me-
nga  takan PG Kremboong sudah berkomit-
men untuk menerapkan SMK3 dan hal itu 
sudah dilakukan terus disosiali sasikan sejak 
tahun 2015. Tim Taks Force juga telah beker-
ja keras untuk menyelesaikan semua per-
syaratan yang harus dilengkapi, mulai dari 
sisi administrasi hingga implementasi.

“Kami telah melengkapi PG Kremboong 
dengan semua atribut SMK3, mulai dari 
poster-poster, police line, kelengkapan P3K 
hingga rambu-rambu yang memang harus 
ada,” kata Gatot. 

Audit hari pertama dilakukan hari Kamis 
tanggal 17 Maret 2016 yaitu administrasi 
yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 
pukul 18.00 WIB, sedang untuk audit hari 

kedua adalah audit di lapangan yaitu di ling-
kungan pabrik gula dan kebun. 

Tim audit melihat semua bagian pabrik 
dengan detail, bahkan tim audit juga mem-
buka kotak P3K dan melihat apa saja yang 
ada di dalam kotak obat tersebut. Selain me-
lihat jenisnya, tim audit juga memperhatikan 
masa berlaku obat dan alat kesehatan yang 
ada di dalam kotak tersebut. 

Penilain juga dilakukan di sisi kesiapan 
dan kesigapan tim fire rescue PG Kremboong 
dengan membuat simulasi kebakaran. Tim 
melihat apakah semua karyawan sudah 
memahami tanda bahaya yang ditetapkan 
dan apakah semua karyawan dan tamu pe-
rusahaan memahami jalur evakuasi dan titik 
kumpul bila terjadi sebuah kebakaran. 

Tidak jauh berbeda dengan audit hari 
pertama, audit hari kedua juga dimulai pukul 
09.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Sedang 
untuk hari ketiga, yaitu tanggal 19 Maret 
2019, tim audit menyampaikan hasil audit 
dan temuan-temuan minornya di depan tim 
task force di gedung pertemuan. “Alhamdu-
lillah, tim audit menyatakan PG Kremboong 
lolos dengan nilai 95 atau sangat memuas-
kan,” ungkapnya. 

Atas keberhasilan PG Kremboong lolos 
audit penerapan SMK3, kata Gatot, merupa-
kan sebuah kebanggaan. Kerja keras seluruh 
tim task force dan komitmen seluruh karya-
wan berbuah manis. 

Gatot menjelaskan kebijakan PG Krem-
boong tentang penerapan SMK3 itu punya 
komitmen yang tinggi untuk meningkatkan 
kinerja K3 ke tingkat yang paling tinggi. itu 
adalah melakukan proses improvment atau 

perbaikan yang terus menerus dan sistematis 
melalui SMK3 melalui penciptaan lingkung-
an kerja yang aman dan sehat, mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku tentang K3, menyiapkan sumberdaya 
manusia dan meningkatkan kompetensi K3 
yang diperlukan dan menerapkan program 
K3 melalui penerapan program kerja K3, 
identiifikasi dan pengendalian resiko, meng-
antisipasi terjadinya kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja (PAK). 

“Penerapan SMK3 di PG Kremboong me-
rupakan salah satu sistem dari sekian banyak 
sistem yang telah diterapkan di PG Krem-
boong,” jelasnya. 

Gatot menyadari penerapan SMK3 itu 
menjadi penting karena human resources 
atau SDM itu akan ditransformasikan men-
jadi human capital sehinggga menjadi aset 
yang harus benar-benar diselamatkan dan 
diamankan. Dengan begitu, akan terjadi se-
buah lompatan kontribusi yang sangat besar 
kepada perusahaan.

“Dengan penerapan SMK3 maka produk-
tivitas SDM akan meningkat atau kata lain 
semakin power full,” ujarnya, 

Bagaimana SMK3 bisa meningkatkan ki-
nerja? Gatot mengungkapkan hal itu terwu-
jud karena semua karyawan berkerja dengan 
perasaan aman dan tidak ada rasa was-was. 
Misalkan bila karyawan bekerja dalam ling-
kungan yang sehat, aman dan nyaman, maka 
seorang petugas las tidak akan ragu-ragu 
lagi dalam melakukan pekerjaannya. Sebab, 
selama dia bekerja, keamanan dirinya dijaga 
dan keamanan lingkungan dijaga. Sehingga 
tdak ada ada orang lain atau dirinya sendiri 

kesadaran. 
Bahkan sekarang karyawan semakin 

kompak untuk menjalankan SMK3. Dalam 
kegiatan apel setiap Hari Senin, dimanfaat-
kan juga untuk menggali masalah di tempat 
kerja untuk kemudian dicari cara penyelesai-
annya. 

Dari pelaksanaan SMK3, dikatakan Kholiq 
sudah ada efek yang dirasakan. Diantaranya, 
karyawan menjadi lebih disiplin dan tertib, 
misalnya saja dalam hal penggunaan alat 
pengaman diri. ”Ini tentunya untuk kebaikan 
diri sendiri dan orang lain,” ujarnya. 

Manajer Instalasi PG Ngadiredjo ini me-
nambahkan, untuk meraih nilai yang tinggi 
tersebut, kekompakan dan kebersamaan 
dari semua bagian dan karyawan menjadi 
syarat mutlak. ”Tentunya juga didukung 
penuh dari General manager dan manaje-
men sehingga karyawan merasa dipeduli-
kan dan semakin semangat menjalankan 
K3,” pungkas Kholiq.

Sebagai penutup dari lima PG yang 
melaksanakan Audit Eksternal SMK3, PG Pe-
santren Baru menutupnya dengan skor ter-
tinggi bila dibandingkan dengan empat PG 
yang sudah terlebih dahulu melaksanakan 
audit. Ketua Tim Task Force PG Pesantren 
Baru, Ramelan S Sinaga mengatakan audit 
ekternal SMK3 PG Pesantren Baru dilakukan 
pada tangal 21 hingga 23 Maret 2016 atau 
paling terakhir dari lima PG milik PTPN X. “Al-
hamdulillah, kami dinyatakan lulus dengan 
skor 96,” kata Sinaga.

Sinaga mengungkapkan persiapan yang 
matang dan sungguh-sungguh sudah di-
lakukan oleh seluruh karyawan PG Pesan-
tren Baru. Sehingga, saat pelaksanaan audit 
eksternal yang dimulai sejak pukul 08.30 
WIB hingga 19.30 WIB pada tanggal 21 dan 
22 Maret 2016 bisa dilewati dengan stamina 
yang bagus dan penuh dengan percaya diri. 

“Kami bersyukur, selama audit berlang-
sung baik audit dari sisi administrasi, hingga 
penerapan di dalam pabrik, lingkungan 
pabrik maupun kebun semuanya sudah 
memenuhi standar SMK3. Sehingga temuan 
minor tidak banyak,” imbuhnya. 

Sinaga menjelaskan keberhasilan PG Pe-
santren Baru melalui audit eksternal SMK3 
tidak lain karena kesadaran seluruh kary-
awan akan pentingnya menerapan SMK3 di 
era MEA ini. Kesadaran tersebut akan terus 
dipupuk agar penerapan ini akan terus me-
ningkat dan meningkat lagi.

Untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penerapan sistem keamanan 
dan keselamatan kerja (SMK3) merupakan sebuah keharusan. Untuk itu, Lima Pabrik 
Gula (PG) milik PT Perkebunan Nusantara X mulai menerapkan SMK3 dan sudah 
melewati audit eksternal oleh Lembaga Audit (SBU SERCO) PT Sucofindo dengan hasil 
lulus sangat memuaskan dengan sertifikat emas. Kelima PG tersebut antara lain PG 
Meritjan, PG Lestari, PG Kremboong, PG Ngadiredjo dan PG Pesantren Baru.

auDit smK3

Lima pg Lulus berkat Kerja Keras
& Komitmen seluruh Karyawan

yang terancam bahaya dari pekerjaan yang 
dilakukannya.

Masih menurut Gatot, disamping 
produk dan layanan, PG Kremboong juga 
mempersyaratkan legalisasi sertifikat SMK3. 
Hal ini sangat penting mengingat PG Krem-
boong akan menjadi pabrik gula yang ter-
integrasi dengan excess power. Tentunya, 
dengan mengantongi sertifikat SMK3, maka 
kepercayaan dari para stakeholher atau user 
semakin meningkat. “Dengan penerapan 
SMK3 di PG Kremboong, harapannya adalah 
tidak ada kecelakaan kerja lagi atau zero ac-
cident, nihil penyakit akibat kerja, nihil keba-
karan dan ledakan serta nihil pencemaran 
lingkungan,” sebutnya. 

Gatot mengungkapkan sasaran penerap-
an SMK3 secara efektif bisa meningkatkan 
kesadaran dan pengetahuan K3 para karya-
wan dan manajement, serta mengoptimal-
kan peranan peserta pelatihan dan tamu-
tamu perusahaan dalam aspek K3 untuk 
menciptakan lingkungan yang bersih, sehat 
dan berwawasan lingkungan. “Berbicara ten-
tang SMK3 tentunya berbicara tentang cost. 
Namun, tingginya cost tersebut tidak akan 
sebanding dengan manfaat yang dihasilkan 
dari penerapan SMK3 itu sendiri,” tegasnya. 

Gatot mengungkapkan dengan penerap-
an SMK3 maka keamanan dan keselamatan 
kerja akan terwujud sehingga sehingga 
tidak ada lagi kecelakaan kerja, tidak ada lagi 
karyawan yang sakit akibat kerja. Bila semua 
karyawan sehat maka produktivitasnya akan 
meningkat dan kepercayaan stakeholder 
pun meningkat.

Nilai memuaskan juga diraih oleh PG 
Ngadiredjo yang sudah melakukan per-
siapan sesuai dengan disyaratkan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Tidak heran jika akhirnya dari 
hasil audit yang dilakukan pihak eksternal, 
berhasil mendapatkan nilai 94,60. Menurut 
pengetahuannya, untuk nilai di atas 94 su-
dah berhak mendapat sertifikat emas. 

”Tim penilai juga memberikan masuk-
an untuk sedikit pembenahan di bagian 
gudang dan oleh teman-teman langsung 
dibenahi sesuai arahan tim audit. Karena itu 
kami mendapatkan acungan jempol karena 
reaksinya cepat,” ujar  Ketua Task Force PG 
Ngadiredjo, H. Mohamad Kholiq. 

Semua persyaratan kerja yang berkaitan 
dengan K3 sudah dipenuhi sesuai dengan in-
struksi dari direksi baik di dalam maupun luar 
pabrik. Contoh yang paling mudah, tangga di 
pabrik yang lebih dari tiga grid harus ada pe-
gangan tangannya, kemudian lokasi material 
yang sudah tidak terpakai juga diberi tanda 
yang jelas. ”Pada saat dilakukan maintenance, 
dipasang garis pembatas. Di area pabrik juga 
sudah dipasang marka jalan sehingga semua 
orang yang berjalan harus melalui jalan yang 
diperuntukkan,” ucap dia.  

Menurut Kholiq semua yang terlibat di 
pabrik gula yang berlokasi di Kediri ini sudah 
sepakat untuk menjalankan semua aturan 
SMK3 walaupun di awal memang ada kesulit-
an.  Ia mencontohkan, untuk menggunakan 
helm saja awalnya masih ada karyawan yang 
menolak. Namun dengan pendekatan yang 
terus menerus dilakukan akhirnya muncul 

foto : siska prestiwati 

 Auditor Eksternal SMK3, M. Reza Iqbal dari SBU SERCO PT Sucofindo melihat setiap sudut di PG 
Kremboong dalam penerapan SMK3 didampingi General Manager PG Kremboong, Gatot Soebiyakto 
dan staf PG Kremboong.

varietasvarietas
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tebu [ potensi badan usaha ]

tebu

Laporan:   SaP Jayanti 

dIRekTuR Operasional, Pemasaran dan 
Pengembangan PT Nusantara Medika 
Utama, dr Ary Sylviati, M.Kes mengatakan 
pembangunan gedung ini bertujuan agar 
pelayanan RS Perkebunan bisa menjadi 
lebih baik. ”Supaya pelayanan lebih baik. 
Dengan adanya Mimosa Medical Center 

diharapkan bisa menjadi rujukan juga dari 
rumah sakit dan puskesmas-puskesmas 
di Jember dan sekitarnya sehingga tidak 
perlu terlalu jauh ke Surabaya,” tutur Ary. 

Dengan pelayanan yang lebih baik, 
kenyamanan pasien juga akan menin-
gkat. Dengan demikian diharapkan de-
rajat kesehatan dan keselamatan bisa 
me ningkat. Semua fasilitas yang ada di 

rs perKeBunan

Bangun medical center 
Berfasilitas Lengkap

Yang terbaru adalah Mimosa Medical Center 
yang diharapkan bisa menunjang pelayanan di 
RS yang berlokasi di Jember ini sehingga menjadi 
yang terlengkap di Jawa Timur bagian timur.

gedung ini disesuaikan dengan kebutuh-
an masyarakat di eks Karesidenan Besuki 
dan sekitarnya. 

Ary menuturkan, Mimosa Medical 
Center terdiri dari tiga lantai. Di lantai 
pertama terdiri dari IGD (Instalasi Gawat 
Daru rat), Farmasi, Laboratorium (kimia 
dan klinik), Fisioterapi termasuk di da-
lamnya ada baby spa dan gymnastic  dan 
medical check up. Selain itu di lantai ini 
dilengkapi juga dengan fasilitas radiology 
CT Scan  128 slices sehingga bisa meng-
hasilkan gambar yang lebih akurat untuk 
pemeriksaan jantung.

Kemudian di lantai kedua terdapat 40 
tempat tidur untuk rawat inap bersalin 
dan umum. Di lantai ini dilengkapi juga 
dengan taman bacaan yang diberi nama 
sesuai dengan pantai indah di Jember 
yaitu TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 
Papuma. Di lantai tiga, terdapat empat ka-
mar operasi yaitu C arm yang fokus untuk 
penanganan bedah tulang, ICU, ICCU dan 
PICU untuk penanganan perinatal untuk 

perawatan bayi-bayi yang baru lahir.  
Dikatakan Ary, untuk membangun 

Mimosa Medical Centre dibutuhkan biaya 
hingga Rp 42 Miliar. ”Itu belum termasuk 
CT Scan yang kami perkirakan baru akan 
datang April mendatang,” ujarnya.

Direktur Utama PT Nusantara Medika 
Utama (NMU), Dr. dr, Ibnu Gunawan, MM 
pada saat peresmian Mimosa Medical 
Centre mengatakan dalam usianya yang 
sudah tiga tahun PT NMU mengelola em-
pat rumah sakit yang secara keseluruhan 
memiliki 485 tempat tidur. 

Berita-berita yang beredar beberapa 
waktu belakangan ini mengenai rumah-
rumah sakit yang rugi dan terpaksa dijual 
karena tidak mampu beradaptasi dengan 
sistem kesehatan yang diberlakukan oleh 
pemerintah justru tidak terjadi di NMU. 
”Di NMU justru naik. Pendapatan dan 
laba meningkat dan sejak awal kami me-
mang bertekad menjalankan sistem JKN 
(Jaminan Kesehatan Nasional). Bahkan RS 
di bawah PT NMU menjadi RS BUMN per-
tama yang memberlakukan BPJS dan kini 
menjadi tujuan benchmarking dari berba-
gai RS BUMN,” tuturnya. 

Ibnu  menambahkan, di Jember ter-
dapat 11 RS dengan 1.146 tempat tidur. 
Dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta 
jiwa, berarti rasionya 1.912 jiwa per tem-
pat tidur. ”Ini lebih rendah dibanding ra-
sio nasional yang 1000 jiwa per tempat 
tidur. Ini membuktikan potensi dan pe-
luang di bisnis rumah sakit masih besar,” 
kata Ibnu. 

Direktur Utama PT Perkebunan Nusan-
tara (PTPN) X Subiyono dalam kesem patan 
yang sama menambahkan pela yanan kes-
ehatan memang dilakukan perintah se-
suai dengan undang-undang. Dan NMU 
adalah bagian dari BUMN yang merupa-
kan perpanjangan tangan pemerin tah. 
”Karena itu harus terus memberikan pe-
layanan terbaik,” ujarnya tegas. 

Ke depan, Subiyono mengingatkan 
ada tantangan yang harus dihadapi. Mu-
lai dari kemajuan teknologi, transformasi 
dan gaya hidup masyarakat. ”Ini adalah 
tantangan bagi RS untuk bisa lebih baik 
lagi. Apalagi di era MEA (Masyarakat 
Ekonomi ASEAN), rumah sakit juga harus 
berdaya saing,” ingatnya. 

Pj Bupati Jember, Supaat berharap RS 

Perkebunan bisa berkembang dan menja-
di rujukan regional di wilayah timur. ”Sela-
in profit, juga harus mengedepankan pe-
layanan. Dokter dan perawat harus punya 
empati, kompetensi, dan skill dalam mem-
berikan pelayanan ke masyarakat,” ujarnya. 

Bahkan melihat fasilitas dan teknologi 
yang ada di Mimosa Medical Center, ia 
berangan Jember bisa jadi Singapura-nya 
Jatim bagian timur, yaitu sebagai jujugan 
wisata kesehatan. Apalagi Jember sudah 
membangun infrastruktur akses transpor-
tasi yang memadai mulai dari jalan darat, 
jalur kereta api hingga bandara. 

Penamaan gedung ini terinspirasi oleh 
bunga putri malu yang bernama Latin Mi-
mosa Pudica. Bunga yang juga berfungsi 
sebagai tanaman obat ini dikenal peka 
terhadap sentuhan. Dan itu pula yang 
menjadi harapan. Bahwa pihak pengelola 
rumah sakit akan memiliki kepekaan ter-
hadap kebutuhan masyarakat. Karena 
bagaimanapun juga rumah sakit memiliki 
fungsi sosial sebagai penyedia layanan 
kesehatan bagi masyarakat luas. Bukan 
hanya perusahaan yang mementingkan 
profit semata. 

foto: sap jaYanti

foto-foto: sap jaYanti

Menteri BUMN RI, Rini Soemarno turut hadir meresmikan Mimosa Medical Center.
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rendemen [ rencana dan pengembangan manajemen ]

Laporan:   Sekar arum

P T Perkebunan Nusantara (PTPN) X akan meram-
bah ke retail gula kristal putih. Perusahaan yang 
ber gerak di bidang perkebunan tersebut melihat  
peluang retail  yang sangat baik di traditional mar-
ket maupun di modern market yang bisa dipenuhi 

kebutuhannya melalui  gula kristal putih berkualitas.
hal tersebut diungkapkan oleh direktur Produksi PTPN 

X, Tarsisius sutaryanto, bahwasanya pada tahun 2016 ini 
pihaknya akan merambah ke retail gula. Potensi yang cukup 
besar membuat kebijakan ini akhirnya harus segera dilakukan.

“sejak musim giling tahun 2015 lalu, Pg Pesantren baru 
sudah mulai melakukan uji coba untuk memroduksi gula 
kristal putih kelas premium. khusus untuk gula premium ini 
kami akan menjualnya secara retail dan kami sudah memiliki 
pasarnya,” ujarnya.

masih menurut sutaryanto, pengembangan retail akan 
terus diupayakan untuk dilakukan dan pihaknya akan beru-
saha untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk gula 
kristal ini.

sementara itu, guna menjajaki pasar yang cukup luas 
tersebut, PTPN X menunjuk PT dasaplast Nusantara sebagai 
sole agent untuk menjalankan gula retail ini. direktur utama 
PT dasaplast Nusantara, madya budi Prastyawan menyambut 
baik langkah PTPN X dalam mengembangkan bisnis gula retail 
tersebut karena dengan kebijakan ini bisa menjadi upaya 
diversifikasi usaha yang sangat bagus buat PT dasaplast Nu-
santara.

“PT dasaplast Nusantara (PT dPN) selama ini memang 
fokus pada produksi produk kemasan. dan dalam tahun ini 
kami akan mengembangkan usaha industri flexible packaging 
yaitu industri yang memroduksi produk-produk untuk ke-
masan retail (gula, minyak goreng, kopi, snack, sabun, sampo 
dll). dengan pengembangan industri flexible packaging dan 

ptpn X Kembangkan

ritel gula
meningKatKan niLai tamBah

adanya pengembangan  usaha dalam bisnis retail ini, 
maka secara tidak langsung PT dPN menjalankan new 
business dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Tujuan retail gula menurut madya yang  juga 
mengajar mata kuliah perilaku konsumen pada uni-
versitas widya mandala surabaya diharapkan akan 
mampu memenuhi selera, kebutuhan, dan harap-
an konsumen untuk memperoleh gula pack yang 
higienis dan berkualitas, tentunya dengan produk 
yang lebih tahan lama dan yang siap dikonsumsi atau 
gunakan,” jelasnya.

di samping itu, tujuan lain yang dapat diperoleh 
yakni mampu memperluas pasar, menyerap tenaga 
kerja dan juga dapat memberikan nilai tambah atau 
pendapatan.

Potensi retail gula ini masih sangat besar untuk 
traditional market di Jawa Tengah. berdasarkan 
survey pasar, data yang diperoleh ada sejumlah 
437 pasar ( solo 81, semarang 44, dIy 110, kedu 66, 
banyumas 34, Pekalongan 56, dan Pati 46) dengan 
konsumsi gula per tahun 360.000 ton.

Namun madya menambahkan bahwa dalam pro-
ses merambah pasar tradisional ini yang menjadi poin 
yang sangat penting adalah persoalan harga. harga 
menjadi kunci sukses dalam subtitusi dari produk 
retail gula dalam kemasan manual kekemasan mesin 
gula pabrik. selain itu hal tersebut juga memerlukan 
support kecepatan, kuantitas, efisiensi, dan kemudah-
an payment dari pabrik agar dapat bersaing dengan 
produk lainnya.

“dalam dua bulan ini kami masih dalam tahap 
strategi penetrasi pasar atau memperdalam distribusi 
dan saluran segmentasi. uji coba di retail tradisional 
saat ini cukup membawa hasil yang menggembira-
kan, pasalnya sebanyak 140 ton gula telah kami lepas 
di pasaran. Ini menandakan permintaan pasar yang 
sangat luar biasa untuk produk ini. kami pun menar-
getkan ke depan market retail gula di pasar tradisio-
nal di pasar Jawa Tengah bisa mencapai minimal 1000 
ton per bulan,” pungkasnya.
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madya budi Prastyawan
direktur utama pt dasapLast nusantara

foto: derY ardiansYah
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sukrosa [ sajian utama ]

sukrosa

bervariasi, heterogen dan tidak rata. Hal 
ini dengan sendirinya akan berpengaruh 
pada produktivitas dan selanjutnya akan 
menurunkan profit. Hasil kerja yang sera-
gam atau homogen akan menghasilkan 
media tumbuh yang homogen pula dan 
diharapkan pertumbuhan tanaman tebu 
optimal. 

Soeparmin, pengamat mekanisasi ju-
ga menambahkan bahwa dengan meka-
nisasi tingkat kehilangan dapat dikurangi 
semaksimal mungkin. Sebagai contoh 
pekerjaan pemupukan, bila mengguna-
kan tenaga manual yang cukup banyak, 
pengawasan akan sangat sulit apalagi bila 
tanaman tebu sudah cukup  tinggi. Dari 
segi kualitas maupun dosis pupuk yang 
seharusnya diberikan ke tanaman tebu 
sangat diragukan karena pengawasan 
menjadi sangat sulit. Hal ini sangat ber-
beda jika pekerjaan tersebut dilaksanakan 
mekanis. Pengawas atau supervisor hanya 
mengatur dan mengawasi sekitar 3-5 
orang saja untuk melaksanakan peker-
jaan pemupukan. Semua dikerjakan oleh 
mesin, supervisor hanya mengawasi ope-
rasional oleh operator traktor saja.

Namun yang perlu diperhatikan adalah 
prinsip dasar dalam melaksanakan peker-
jaan mekanisasi, setiap tindakan ope -
rasional harus selalu mempertimbangkan 
dan dievaluasi tentang spesifikasi alat dan 
jenis tanah yang akan diolah. Perlu suatu 
pemahaman kepada petani tebu bahwa 
dengan sistem mekanisasi akan memba-
wa pengaruh terhadap keberhasilan pe-
nanaman tebu. Namun demikian diper-
lukan manajeman mekanisasi untuk bisa 
menekan biaya operasional alat. Manaje-
men mekanisasi pertanaman tebu yang 
tepat akan membuat pengguna an alat 
mekanisasi menjadi efektif dan efisien. 

Untuk bisa dikelola secara mekanis, 
ada syarat yang harus dipenuhi. Lahan 
luas berupa hamparan agar pekerjaan 
mekanisasi berjalan efektif dan efisien 
tidak banyak waktu terbuang atau idle. 
Topografi relatif datar agar manuver dan 
aktivitas traktor berjalan lancar dan sedikit 
mungkin terjadinya hambatan. Pola bu-
kaan kebun disesuaikan dengan kaidah 
mekanisasi untuk membantu kelancaran 
operasional pekerjaan mekanisasi sejak 
awal pekerjaan tanam sampai kelancaran 
tebang dan angkut. Minimum luasan 10 

ha dimaksudkan agar Alsintan (Alat Mesin 
Pertanian) bisa bekerja efektif dan efisien 

Kendala lain yang dihadapi adalah 
shock di masyarakat. Mekanisasi bisa 
membawa banyak perubahan budaya di 
masyarakat petani. Di sinilah penting nya 
peran tokoh masyarakat. ”Pabrik gula ha-
rus secara persuasif melakukan pendekat-
an ke tokoh masyarakat, kyai, atau siapa 
pun yang menjadi panutan di masyarakat 
bahwa mekanisasi ini bermanfaat,” ujar 
akademisi di bidang mekanisasi perta-
nian, Ary Mustofa. 

Direktur Produksi PT Perkebunan Nu-
santara (PTPN) X, Tarsisius Sutaryanto me-
nekankan, salah satu permasalahan yang 
dihadapi industri gula Indonesia saat ini 
yakni masih besarnya ketergantungan 
pada tenaga kerja manual. Padahal se-
mua itu dapat diatasi dengan teknik pena-
naman, pemeliharaan, dan penanganan 
panen yang lebih efektif dan efisien. Un-
tuk itulah di tahun 2014 lalu, di PTPN X 
dicanangkan sebagai tahun mekanisasi. 

Penerapan mekanisasi bukan persoal-
an yang mudah. Perlu ada pemahaman 
kepada para petani tebu bahwa dengan 
sistem mekanisasi akan membawa penga-
ruh terhadap keberhasilan penanaman 
tebu. Namun demikian diperlukan mana-
jeman mekanisasi untuk bisa menekan 
biaya operasional alat. Manajemen meka-
nisasi pertanaman tebu yang tepat akan 
membuat penggunaan alat mekanisasi 
menjadi efektif dan efisien. 

Di PTPN X, pengerjaan lahan meng-
gunakan alat pertanian dikerjasamakan 
dengan pihak provider. Kendati demikian  
bukan berarti PTPN X lantas hanya ber-
pangku tangan begitu saja. ”Tugas kita 
disini adalah untuk mengawasi apakah ki-
nerja yang diberikan telah sesuai dengan 
standar yang telah kita berikan,” terang-
nya. 

Untuk menyukseskan program meka-
nisasi tersebut, PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X  juga telah mengadakan berba-
gai pelatihan bagi para petugas on farm. 
Petugas on farm sangat memerlukan 
pelatihan dan pembekalan dalam rangka 
implementasi sistem mekanisasi yang 
efektif. Hal itu tidak lain karena pelatihan 
merupakan suatu alat dan metode untuk 
menyatukan niat dan keinginan tanpa 
memandang latar belakang keahlian.

sukrosa

T
eRbATAsNyA ketersedi-
an tenaga kerja menjadi-
kan mekanisasi sebagai 
solusi bagi industri tebu 
di Indonesia yang selama 
beberapa waktu terakhir 

menghadapi berbagai permasalahan. 
Diantaranya masalah kelangkaan tenaga 
kerja terampil dan terlatih untuk kegiatan 
pekerjaan di on farm yang semakin dirasa-
kan beberapa tahun terakhir. 

Sulitnya mencari tenaga kerja un-
tuk bekerja di lahan disebabkan karena 
beker ja di sektor pertanian sudah tidak 
lagi menjadi pilihan generasi muda kare-
na dianggap tidak bergengsi. Mereka 
lebih memilih bekerja di pabrik yang di-

pandang lebih nyaman dan berkelas 
dibandingkan bekerja berpanas-panas 
dan berkotor-kotor di sawah atau kebun. 

Selain semakin surutnya tenaga kerja 
manual untuk bekerja di kebun, masalah 
lain yang juga dihadapi adalah me-
nyempitnya areal tanam akibat tergerus 
perkembangan industri serta properti. Se-
mentara di sisi lain kebutuhan akan bahan 
makanan, termasuk gula terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk. 

Menghadapi persoalan tersebut, ce-
pat atau lambat suka atau tidak suka, per-
gantian sistem kerja dari manual ke me-
kanisasi harus dilaksanakan dalam waktu 
secepat mungkin. Pertimbangan utaman-

ya adalah karena masa tanam opti mal 
merupakan salah satu faktor penentu un-
tuk mencapai tingkat produktivitas yang 
diharapkan. Masa tanam optimal akan 
mudah dicapai bila pengelolaan budida-
ya tebu dilaksanakan secara mekanis 

Ketika pekerjaan kebun dilakukan se-
cara manual maka kualitas dan kuantitas 
pekerjaan akan sulit dicapai. Masing-ma-
sing pekerja mempunyai keterampilan 
dan kemampuan yang sangat berbeda 
dalam mengerjakan satu macam jenis 
pekerjaan yang sama sehingga kualitas 
hasil yang diperolehpun akan sangat 
berbeda. Dan pada akhirnya akan meme-
ngaruhi pertumbuhan tebu menjadi sa-
ngat berbeda meski pun dalam petak ke-

bun yang sama. 
Demikian pula dengan kuantitas atau 

jumlah luasan yang akan dicapai. Akan 
sangat banyak tenaga kerja yang diper-
lukan untuk mengerjakan setiap tahapan 
pekerjaan kebun untuk setiap luasan 
yang dikerjakan. Sebagai  pembanding, 
untuk pengolah an tanah bajak I saja, satu 
unit traktor bisa mengerjakan 3-4 hektare  
(Ha) per hari sedangkan dengan tenaga 
manual, di lahan seluas 1 Ha diperlukan 
70-80 orang per hari atau sekitar 300 
orang untuk mengerjakan tanah seluas 
3-4 ha setara kapasitas kerja traktor dalam 
1 hari.

Begitu juga dengan hasil kerja. Ke-
tika digarap secara manual akan sangat 

iLustrasi: ist
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Sebelum implementasi, PTPN X sudah 
melakukan persiapan berupa pembuat-
an sistem perencanaan kebun yang baik 
dan ramah untuk alat-alat mekanisasi, 
alur tanam yang panjang atau long fur-
row dengan ukuran 100, 150, hingga 200 
meter serta memiliki kapasitas lapang se-
hingga bisa dimasuki alat-alat mekanis. 
Selain itu tidak boleh terdapat guludan di 
lahan karena akan menyulitkan peralatan 
mekanis. 

Agar mekanisasi bisa ber-
jalan dengan maksimal dan 
efisien, dibutuhkan syarat luas-
an kebun dengan sistem ham-
paran minimal 10 Ha dengan 
PKP minimal 135 Cm. Untuk itu, 
PTPN X telah mencanangkan mekanisasi 
baik Tebu Sendiri (TS) maupun di Tebu 
Rakyat dengan HGU sebagai pilot project 
mekanisasi. Dengan mekanisasi, rende-
men di lahan HGU berhasil meningkat 
dari 8,23 persen pada tahun 2013 mening-
kat menjadi 8,87 pada tahun 2014. Dari 
sisi luasan, perkembangan luasan kebun 
mekanisasi di PTPN X ditargetkan men-
capai 13.379, 9 Ha hingga musim tanam 
2017/2018.

HGU PG Pesantren Baru merupakan 

kebun pilot project MT 2013/2014 di lahan 
tegal dengan luas 1.982 hektar, sedang-
kan di lahan sawah kebun TSS-IPL PG 
Kremboong seluas 25 Ha dan kebun Tebu 
Rakyat seluas 75 Ha di PG Watoe toelis dan 
PG Toelangan. 

Tahun 2014 luas lahan dengan me-
kanisasi semakin luas. Luas areal kebun 
tersebut mencapai 2.700  Ha, terinci HGU 
Jengkol Sumberlumbu seluas 1.944 Ha, 

TS-IPL seluas 220 Ha dan TR kelompok 
kebun hamparan lebih 10 Ha ada 536 
Ha. Di tahun 2014 ini ada diskusi yang 
muncul bagaimana mengajak petani dan 
provider agar mau melaksanakan sistem 
mekanisasi. 2014 juga merupakan tahun 
pertama dilaksanakan muat tebu ke atas 
truk dengan menggunakan grab loader. 
Banyak kendala teknis dan non teknis 
yang muncul dan harus diselesaikan. 

Pada tahun 2015, luas areal kebun 
mekanisasi telah mulai berkembang di-

canangkan mencapai 14.645 Ha atau 22,5 
persen dari luas areal. Dengan rincian, 
lahan  HGU seluas 1.965 Ha, TS-IPL seluas  
658 Ha, TR kelompok hamparan lebih 10 
Ha sudah mencapai 1.282 Ha dan sisa 
12.022 Ha adalah kebun-kebun TR yang 
dikerjakan dengan mekanisasi tetapi luas 
hamparan per kebun kurang dari 10 Ha. 

Untuk mendukung program ini, lan-
jutnya mekanisasi pada budidaya juga 

dilakukan untuk memenuhi pa-
sok, di mana kapasitas tebang 
biasanya terkendala pada 
masalah jumlah penebang. 
Maka mulai pertengahan ta-
hun 2013 mulai dicanangkan 
gerakan tebang muat tebu 

secara semi mekanis yaitu  muat dengan 
menggunakan  dengan  grab loader.

Beberapa kebun TR hamparan ada 
yang diatas 30 Ha. Pada tahun ini selain 
muat dengan grab loader juga dilaksana-
kan tebang dengan harvester whole stalk 
yang menghasilkan batang lonjoran dan 
chopped cane harvester (hasil tebu terpo-
tong-potong  kurang lebih 20 cm). Diskusi 
yang muncul bagaimana agar produktivi-
tas harvester bisa mencapai kapasitas de-
sainnya.

terakhir. “Tenaga kasar mulai dua tahun 
lalu sulit dicari. Sekarang de ngan meka-
nisasi, dikerjakan alat-alat, saya sudah 
tidak terlalu bingung lagi mencari orang 
untuk mengerjakan lahan,” kata petani 
asal Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, 
Kabupaten Kediri ini. 

Ia mengakui, agar bisa didarati mesin 
pertanian ada perubahan yang musti di-
lakukan. Salah satunya yaitu mengubah 
jarak tanam dari yang sebelumnya 130 
cm menjadi 180 cm. Ini dilakukan untuk 
mempermudah jalannya traktor pada 
saat pemupukan dan menyingkap tanah. 
Sebelumnya di lahannya masih ada gu-
ludan dan galengan yang menyebabkan 
alat sulit untuk masuk ke lahan. Namun 
sekarang, setelah mendapat sosialisasi, 
dirinya melakukan penyesuaian agar alat 
tidak kesulitan untuk mengolah tanah. 

Dari negara manca, Negeri gajah 
putih Thailand sudah dikenal sebagai 
barometer produksi gula di ASEAN. Thai-
land memiliki tanah hanya sebesar pulau 
Sumatera, itupun tidak semuanya subur. 
Lahan pertanian yang menghasilkan padi 
mutu tinggi dengan tingkat kesubur an 
memadai hanya wilayah disekitar ibukota 
Bangkok. Lahan ini juga dialiri oleh ba nyak 
kanal dan irigasi teknis. Lahan sisanya 
hanya tanah berkapur dan bercadas yang 
kurang subur, namun mampu menghasil-
kan karet dan cassa va terbesar di dunia. 
Bangsa yang ulet ditempa kerasnya alam 
ini justru sukses melakukan budidaya per-

tanian yang pada gilirannya meneruskan 
cerita sukses kepada sektor industri yang 
mengolah hasil pertanian.

Lahan pertanian yang terbatas ini 
dikelola dengan baik oleh sistem kepemi-
likan tanah dan pemanfaatan yang efisien. 
Hampir seluruh lahan pertanian Thailand 
berukuran besar sebagai unit produksi 
yang memenuhi skala ekonomi. Apabila 
dilihat dari dalam pesawat udara yang 
akan mendarat akan terlihat hamparan 
lahan pertanian yang luas dengan batas-
batas kasat mata dan praktis rata tanpa 
perbukitan. 

Sistem kepemilikan tanah, lahan yang 
rata dan hak waris menciptakan lahan 
luas sehingga efisien dalam mekanisasi 
pertanian yang pada gilirannya mening-
katkan produktivitas lahan. Hak waris 
dilaksanakan dengan pembagian saham 
dan dikelola oleh salah satu anggota kelu-
arga dengan digaji dan labanya dibagikan 
sebagai dividen para ahli waris. 

Bandingkan dengan Indonesia yang 
lahannya rata-rata 0,2 hektar dengan 
petak pematang sempit dan terase-
ring seperti anak tangga. Lahan dengan 
geografi seperti Indonesia sedap dipan-
dang mata namun hampir tidak mungkin 
dikelola dengan mekanisasi pertanian 
yang efisien. Lahan luas dan rata seper ti di 
Thailand memungkinkan traktor pengo-
lah tanah, mesin penyemai bibit, mesin 
penebar pupuk dan mesin pemetik hasil 
tanaman, dapat bekerja dengan efisien.

”pabrik guLa harus seCara persuasiF meLakukan 
pendekatan ke tokoh masyarakat, kyai, atau siapa 
pun yang menjadi panutan di masyarakat bahwa 

mekanisasi ini bermanFaat.”

sukrosasukrosa

Untuk mekanisasi di tahap TMA, pada 
masa tanam 2013/2014, TMA semi meka-
nis dengan grab loader yang  beroperasi 
sebanyak 16 unit grab loader dengan real-
isasi muat grab loader pada musim tanam 
2013/2014 adalah 1.302.133 kuintal. Se-
dang untuk masa tanam 2014/2015, PTPN 
X menerapkan dua sistem, yaitu semi me-
kamis grab loader dan TMA mekanis de-
ngan Chopper Harvester. 

Berdasarkan data Divisi Pengolahan 
PTPN X, untuk TMA semi mekanis dengan 
grab loader yang beroperasi sebanyak 11 
unit realisasi sampai dengan Juli 2015 
adalah 550.500 Kuintal sedang TMA me-
kanis dengan dua unit Chopper  Harvester 
realisasi sampai dengan bulan Juli 2015 
adalah 8.592 Kuintal. 

Seperti diketahui, salah satu kunci 
sukses mekanisasi adalah melakukan re-
grouping atau pengelompokan lahan. 
Sayangnya tidak sedikit petani yang masih 
enggan berkelompok dengan alasan ta-
kut kalau luasan kebunnya berkurang. 
Padahal hal itu tidak perlu ditakutkan 
karena sudah ada teknologi untuk meng-
ukur bidang tanah secara ekonomis dan 
efisien dengan pemanfaat an sistem GPS 
CORS (Global Positioning System Continu-
ously Operating Reference Stations). Salah 
satu manfaat penggunaan sistem GPS 
CORS adalah bisa mewujudkan perke-
bunan dengan sistem hamparan atau re-
grouping karena batas-batas kebun bisa 
diketahui dan bisa dikembalikan seperti 
sediakala. 

Dengan teknologi CORS, batas-batas 
kebun atau patok setiap kebun milik 
petani bisa didata secara presisi dengan 
tingkat keakuratan sangat tinggi. Dengan 
demikian nantinya bisa dilakukan rekons-
truksi kembali atau mengembalikan pa-
tok-patok itu sama persis seperti di awal 
karena pergeserannya kurang dari 2 cm. 

Bagi petani sendiri, mekanisasi di-
harapkan bisa menghasilkan tanam an 
tebu yang lebih berkualitas. Selain itu, 
mekanisasi juga bisa menjadi solusi dari 
kesulitan yang selama ini dirasakan dalam 
pengolahan lahan. Bagi petani seperti 
Slamet Raharjo, mekanisasi yang mulai 
dijalankan pada musim tanam tahun ini 
seolah menjadi jawaban dari kesulitan 
yang dialaminya sejak sekitar dua tahun 

foto: derY ardiansYah

foto: derY ardiansYah
 Harvester.
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Diversifikasi produk yang ditetapkan perusahaan membutuhkan 
jaminan pasokan bahan baku. Tak hanya tebu untuk produksi 
gula, tetapi juga jaminan pasokan produk samping seperti 
tetes dan ampas untuk bioetanol dan cogeneration. Untuk 
mendukung langkah tersebut, diperlukan perubahan struktur 
organisasi agar terjadi peningkatan produktivitas di lahan.

perubahan struktur organisasi 
untuk perkuat Daya saing

sehingga kelembagaan petani bisa 
hidup. 

Khamid menambahkan, struktur orga-
nisasi yang baru harus kuat. Jangan sam-
pai mudah berubah dalam waktu singkat 
kare na dampaknya sangat besar. ”Peruba-
han struktur organisasi juga mengubah 
perilaku, teknologi, proses bisnis, hingga 
kete rampilan. Petugas harus punya ke-
mampuan, proaktif mengajak petani agar 
mau dikelompokkan,” kata Khamid. 

Perubahan struktur organisasi menu-
rut nya tidak sederhana. Dibutuhkan 
orang-orang muda agar mampu mengi-
kuti perkembangan zaman. ”Tidak boleh 
lagi petugas itu gaptek (gagap teknologi) 
karena itu butuh orang-orang muda su-
paya perusahaan ini bisa melesat,” ucap 
Khamid. 

Dengan adanya spesialisasi tugas, 
ten tu diharapkan akan terjadi peningka-
tan produktivitas. Khamid menuturkan, 
pada tahun 2019 produktivitas gula di-
targetkan menjadi 10 ton per hektar (Ha). 
Jika rendemen 10, maka produktivitas 
tebu harus mencapai 100 ton per hektar. 
Sementara kondisi saat ini produktivitas 
tebu hanya 71,3 ton per hektar atau seki-
tar 70 persen dari sasaran. Di sisi lain, areal 
tanam semakin lama semakin menurun. 

Untuk mencapai hasil yang ditarget-
kan, dibutuhkan lahan seluas 74.000 Ha 
dari kondisi saat ini yang hanya 68.000 Ha. 
”Berarti ada kekurangan 6.000 Ha yang 
harus new planting dan ini jadi tugas T1,” 
tegasnya. 

Koordinator BUMN Gula yang juga 
sekaligus Direktur Utama PTPN X, Subi-
yono juga menginstruksikan agar masing-
ma sing PG memiliki 100 Ha lahan demop-
lot hamparan. Maksimal terdiri dari dua 
petak hamparan seluas 50 Ha. Pengelom-
pokkan lahan ini sekaligus menjadi strategi 
mening katkan produktivitas melalui me-
kanisasi agar lebih efisien. Dengan pola 
kerja yang lebih efisien, investor akan lebih 
tertarik pada industri berbasis tebu. 

sukrosa

Laporan:   SaP Jayanti

PT PeRkebuNAN Nusantara (PTPN) X te-
rus berupaya meningkatkan performanya. 
Salah satunya dengan melakukan revitali-
sasi di semua pabrik gula. Namun perbaik-
an mesin saja tidak akan berdampak signi-
fikan jika tidak didukung dengan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. 

Setelah pemasangan sejumlah alat 
baru di beberapa pabrik gula, dibutuhkan 
waktu untuk sinkronisasi antara mesin 
lama dengan yang baru. Untuk masalah 
mesin, sempat ada kendala ketika mesin 
lama belum mampu mendukung mesin 
baru. Masih perlu dilakukan penyempur-
naan agar mesin lama bisa seirama de-
ngan mesin baru.

Sementara dari sisi SDM, masih ada 
keengganan untuk mempelajari mesin 
baru sehingga belum dioptimalkan sepe-
nuhnya. Selama ini masih ada pemikiran 
bahwa pengoperasian mesin baru susah 
untuk dijalankan.

”Ada SDM yang tidak mau susah-susah. 
Jadi mesin yang lama masih dicadang kan. 
Kalau ada masalah di mesin baru, mereka 
malas mencari jalan keluarnya dan kem-
bali menggunakan mesin lama. Ini tidak 
boleh lagi terjadi. Direksi memutuskan 
mesin-mesin lama dibongkar agar mere-
ka berpikir. SDM dipaksa untuk bisa men-
guasai mesin baru. Mereka harus keluar 
dari zona nyamannya selama ini,” tutur 
Direktur Perencanaan dan Pengembang-
an PTPN X, M. Sulton. 

Ia mengakui, budaya kerja baru yang-
membuat orang keluar dari zona nyaman-
nya memang tidak mudah. ”Itu manu-
siawi. Di mana-mana pasti terjadi. Untuk 
berubah tentu butuh waktu,” ujar Sulton. 

Guna meningkatkan kemampuan 
operatornya, PTPN X tidak segan menda-

paksa sDm Keluar 
dari Zona nyaman

peningKatan Kompetensi off-farm Proses magang atau pelatihan di luar 
negeri, dilakukan sebelum mesin berope-
rasi. ”Jadi sebelum mesin selesai dipasang, 
mereka disekolahkan. Sehingga mesin 
tidak sampai idle. Begitu mesin selesai di-
pasang, mereka bisa langsung mengope-
rasikan,” kata Sulton. 

Dengan didatangkannya konsultan 
atau tenaga ahli serta mengirimkan ope-
rator untuk belajar ke luar negeri, dikata-
kan Sulton, sudah tampak perubahan pe-
rilaku. Mereka yang dulunya pasrah pada 
alat, sekarang sudah lebih bersemangat 
dan terus memacu kemampuan dirinya.

Sulton menambahkan, khusus un-
tuk Direktorat Renbang, perbaikan SDM 
tidak henti dilakukan. ”Renbang tidak 
bisa berdiri sendiri, harus bergandeng-
an tangan dengan direktorat yang lain. 
Renbang harus bisa mendukung inovasi-
inovasi dari direktorat lain. Tidak sekedar 
melayani, tapi mendukung. Karena itu bu-
tuh SDM yang bisa menjawab kebutuhan 
tersebut,” tuturnya. 

Ia mengakui, masih ada keterbatasan 
dari ketersediaan tenaga yang memiliki 
spesialisasi di bidang teknis di Direktorat 
Renbang. Karena itu pihaknya tidak segan 
mendatangkan tenaga ahli dari pihak luar 
supaya kemampuan SDM di Direktorat 
Renbang bisa meningkat.  

Dalam pemilihan SDM, untuk mengisi 
jabatan yang berada di bawah Direktorat 
Perencanaan dan Pengembangan dilaku-
kan dengan benar-benar memerhatikan 
kemampuan individu. ”Orang-orang di 
Renbang memang muda-muda. Saya 
tidak mau urut kacang berdasarkan se-
nioritas. Walaupun masih muda, asalkan 
punya kemampuan dia bisa menduduki 
suatu jabatan,” jelasnya. 

Yang terbaru, dalam Direktorat Ren-
bang akan ditambahkan satu divisi baru 
yaitu Divisi Sarana Prasana dan Mekanisa-
si. Penambahan divisi baru ini dirasa perlu 
untuk menangani penyiapan bibit, kredit, 
pupuk dan mekanisasi secara lebih serius. 

Pelaksanaan mekanisasi sudah tidak 
bisa ditawar-tawar lagi karena tenaga 
kerja semakin sulit sedangkan persaingan 
semakin ketat. Karena itu sudah tidak bisa 
lagi menjalankan usaha dengan cara-cara 
lama yang hanya mengandalkan tenaga 
manusia.

Laporan:   SaP Jayanti

lANgkAh yang dilakukan diantaranya 
dengan penataan pabrik gula (PG) men-
jadi dua klaster yaitu Dhoho dan Delta. 
PG tidak bisa lagi memikirkan kebutuhan 
pabriknya sendiri tetapi sudah melebur 
ke masing-masing klaster. 

”Klasterisasi dilakukan untuk mendu-
kung diversifikasi. Dan untuk ini, khusus 
di bagian tanaman dilakukan perubahan 
organisasi untuk menjamin ketersediaan 
bahan baku. Bahan baku kuncinya ada di 
areal dan produktivitas sehingga harus 
ada petugas khusus yang disebut T1,” 
kata Kepala Divisi Budidaya, M. Abdul Kh-
amid. 

Ia menuturkan, dulu petugas lapan-
gan mengurusi sampai ke proses tebang 
angkut. Namun dengan perubahan struk-
tur organisasi, petugas hanya akan di-
fokuskan ke areal dan produktivitas. ”Dulu 
kepala tanaman juga membawahi tebang 
angkut. Sekarang tebang angkut angkut 
langsung ke General Manager supaya 
tidak terlalu panjang jalur koordinasinya,” 
tutur Kha mid. 

Petugas T1 yang ada di lapangan 
didukung oleh Divisi Sarana Prasarana 
dan Mekanisasi dalam penyediaan pu-
puk, bibit, mekanisasi, dan irigasi. Dengan 
demikian, masalah ketersediaan sarana 
tidak sampai mengganggu fokus petugas 
dalam menyiap kan tanaman. 

Selama ini petugas T1 sering tidak 
fokus dalam persiapan tanaman dan 
perluasan areal karena waktunya habis 
untuk mengurusi banyak hal. ”Dulu pagi 

m. Abdul khamid, Kepala Divisi Budidaya.

tangkan tenaga ahli salah satunya dari In-
dia agar terjadi transfer pengetahuan dan 
keterampilan. 

”Kedua, dimagangkan. Operator yang 
pegang mesin baru dimagangkan ke India 
untuk berlatih mengoperasikan mesin-
mesin tersebut,” ujarnya. Sepulangnya 
mereka dari India diharapkan ada pe-
rubahan pola pikir dan muncul keyakinan 
bahwa mengoperasikan mesin baru tidak 
sesulit yang dibayangkan sebelumnya. 

m. sulton, Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan PTPN X.

sukrosasukrosa

hari petugas harus berurusan dengan 
Disbun (Dinas Perkebunan), malam hari 
penyuluh an. Sewaktu-waktu hujan tu-
run, setelah reda harus melihat ke lahan, 
belum lagi mengurusi kredit. Akhirnya 
tidak fokus dan hasilnya tidak maksimal,” 
ujarnya. 

Sebelumnya, penyediaan sarana 
prasa rana hingga kredit menjadi tang-
gung jawab petugas lapangan. Namun 
sekarang tidak lagi. Bahkan nantinya, den-
gan adanya SAP, bisa langsung dibuatkan 
perencanaan yang lebih detail mengenai 
kapan jadwal pemupukan, jenis pupuk 
dan berapa yang dibutuhkan, hingga jad-
wal tebang. Perencanaan menjadi lebih 
simple dan detail tanpa perlu membuat 
laporan tertulis berkali-kali. Sementara 
untuk tebang akan diserahkan ke petani 
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Laporan:   SaP Jayanti

PeNgguNAAN teknologi yang berujung 
pada perubahan pola kerja sudah tidak 
bisa dihindari lagi. Meskipun demikian, 
otomatisasi dan mekanisasi tetap mem-
butuhkan tenaga manusia untuk meng-
operasikannya. 

”Dengan adanya perubahan itu, tentu 
SDM harus menyesuaikan. Dalam arti 
harus mau belajar kembali karena ada 
banyak perubahan teknologi. Pengope-
rasiannya tidak lagi seperti dulu, semua 
berubah,” ujar Direktur Produksi PTPN X, 
Tarsisius Sutaryanto. Perubahan tersebut 
menuntut SDM untuk belajar kembali 
agar bisa selaras dengan perkembangan 
teknologi terbaru. 

Di Direktorat Produksi, petugas on 
farm menjadi sorotan karena tugasnya 

dinilai mulai tidak jelas. ”Sekarang diubah. 
Petugas memiliki tanggung jawab dan 
sasaran kerja yang lebih jelas dan teru-
kur,” ujarnya. 

Ia menjelaskan, dengan pola yang 
baru, petugas lapangan akan fokus pada 
areal tanam tertentu yang sudah diten-
tukan. Lokasi yang ditentukan mengikuti 
aturan administratif pemerintah yaitu 
suatu wilayah desa tertentu. ”Sebenarnya 
dulu seperti itu, hanya saja tidak diperan-
kan dengan benar. Karena tidak memiliki 
sasaran yang jelas, tidak jarang terjadi sa-
ling berebut lahan antar petugas lapang-
an,” sambungnya. 

Untuk menentukan sasaran petugas 
lapangan, dasar yang digunakan adalah 
roadmap Kementerian BUMN. Pada 2018, 
BUMN gula ditargetkan bisa memprodusi 
3 juta ton gula dari kondisi eksisting 1,5 

perbaiki sDm dengan
sistem Berbasis it
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci bagi 
pengembangan perusahaan. Meskipun suatu perusahaan 
sudah melakukan otomatisasi dan mekanisasi, SDM 
masih tetap memegang peranan penting.

Penataan berikutnya adalah penyele-
saian masalah di sarana produksi seperti 
keterlambatan pupuk, kredit, dan lain-
lain. Untuk menjawab kendala tersebut, 
PTPN X menambahkan satu divisi baru 
yaitu Sarana Prasarana dan Mekanisasi 
(Sarpram). ”Kalau di TNI, divisi baru ini ada 
di bagian logistik. Sementara petugas T1 
adalah pasukan tempur di bagian depan. 
Mereka tidak boleh mundur. Harus kesa-
na kemari mencari kredit dan lain-lain. Itu 
nanti Divisi Sarana Prasarana dan Meka-
nisasi yang menyiapkan,” tutur Tarsisius. 

Jika di sisi on farm dilakukan penataan, 
pada sisi off farm dikatakan Tarsisius be-
lum akan ada perubahan. Namun nantin-
ya juga akan mengikuti perubahan seper ti 
yang ada di on farm,  per stasiun juga akan 
diberi sasaran dan target tersendiri. 

Perubahan yang disebutkan di atas, 
menurutnya tidak akan bisa lepas dari 
dukungan dan kesiapan Teknologi Infor-
masi yang dimiliki perusahaan. Karena 
sekarang petugas lapangan akan fokus 
pada tanaman yang akan datang, sehing-
gga akan muncul kekhawatiran petani 
menge nai penentuan tebang. 

Di sinilah IT berperan. Nantinya jatah 
tebang akan diberikan kepada koordina-
tor kelompok tebang dalam bentuk kode 
yang dikirimkan melalui SMS, tidak perlu 
lagi menunggu surat perintah tebang dari 
petugas lapangan.

IT juga akan memudahkan kerja pe-
tugas lapangan. Tanpa perlu banyak la-
poran dalam bentuk cetak, petugas bisa 
mengoptimalkan gadget yang dimiliki nya. 
Saat petugas menemukan lahan, tinggal 
didaftarkan, bisa langsung muncul peren-
canaannya. Ia mencontohkan jika ada 
la han seluas 5 hektar, yang akan mulai 
tanam pada Bulan Mei, laporan terse-
but akan langsung terhubung ke Divisi 
Sarpram. Sehingga informasi mengenai 
berapa bibit yang dibutuhkan, kapan pe-
mupukannya, hingga berapa traktor yang 
dibutuhkan bisa langsung diketahui. 

”Harus berjalan mulai tahun ini seren-
tak di sebelas PG. Kenapa kita berani? Kar-
ena sudah ada IT. Tidak mungkin melaku-
kan perubahan seperti ini tanpa ada 
sistem. Karena IT dinilai sudah siap, ma-
kanya kita berani,” kata Tarsisius dengan 
nada optimistis. 

peningKatan KinerJa on-farm juta ton gula. PTPN X sendiri diharapkan 
meningkat dari produksi saat ini sekitar 
480 ribu ton menjadi 675 ribu ton gula. 

Dari target produksi yang sudah 
ditetapkan, petugas lapangan tentunya 
harus mendukung untuk menyediakan 
bahan baku yang sesuai dengan kebu-
tuhan. ”Petugas lapangan nanti masing-
masing akan pegang areal yang sudah 
ditetapkan Direktur Utama. Dengan cara 
demikian, tidak bisa kemana-mana. Tu-
gasnya di lokasi itu. Misalnya satu orang 
mendapat tugas tiga desa, petugas di 
atasnya berapa desa, kemudian berapa 
kecamatan, nantinya akan dievaluasi ber-
jenjang,” tutur Tarsisius.

Petugas lapangan juga hanya akan 
fokus pada tebu yang akan datang atau 
T1. Sedangkan tebu posisi giling tahun 
berjalan atau T0 diserahkan pada petani. 
Nantinya akan dibentuk kelompok te-
bang dengan satu orang koordinator 
yang mengurus jadwal tebang. 

Dulu, pengaturan jadwal tebang diu-
rus petugas Pabrik Gula (PG). Sekarang su-
dah bisa dilakukan sendiri oleh kelompok 
tebang dengan pendampingan petugas 
PG. Dengan demikian, petugas lapangan 
bisa fokus ke tanaman yang akan datang. 
Diharapkan petugas akan lebih menge-
nal wilayah sasarannya dan mengetahui 
karakteristik petaninya sehingga mudah 
untuk meningkatkan produktivitas lahan-
nya. Sistem ini akan mulai diterapkan di 
Musim Tanam 2016 untuk giling 2017. 

sukrosasukrosa

 Tarsisius sutaryanto, Direktur Produksi PTPN X.

foto: derY ardiansYah
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Laporan:   Sekar arum

meNuRuT Direktur SDM & Umum PTPN X 
Djoko Santoso, perubahan budaya harus 
dilakukan secara terencana, tidak boleh 
secara gradual apalagi hanya mengejar 
target waktu pelaksanaan implementasi 
perubahan budaya. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan baik melalui adanya 
pengelolaan yang baik.

“Satu upaya yang tepat untuk me-
manage hal ini adalah dengan  membuat 
sistem yang benar dan terukur. Seper-
ti diketahui dalam struktur organisasi 
sebuah perusahaan, perubahan budaya 
merupakan strategi yang terletak pada 
corporate level strategy dan business level 
strategy. Dengan adanya sistem tersebut 
dipercaya  juga akan memengaruhi bu-
daya kerja karyawan,” terangnya.

Budaya kerja ini pun secara tidak lang-

sung akan sangat berkorelasi dengan 
kepuasan kerja karyawan. Budaya kerja  
merupakan personifikasi dari kepuasan 
kerja yang diyakini dapat mendorong 
dan memengaruhi semangat kerja karya-
wan agar dapat bekerja dengan baik 
dan secara langsung akan memengaruhi 
produktivitas.

“Tak hanya itu, budaya kerja adalah 
salah satu faktor penting yang dapat men-
jadi pendorong tercapainya sumber daya 
manusia yang kompeten dan berkualitas,” 
ujarnya kembali.

Satu diantara sistem yang telah  dite-
rap kan oleh PTPN X antara lainnya , lanjut 
Djoko, adalah implementasi ERP - SAP (En-
terprise Resource Planning System - System 
Application and Product in Data Process-
ing) sejak tahun 2014 yang lalu.

“ERP SAP merupakan media yang akan 
meningkatkan transparansi di perusa ha-

an, sehingga mau tidak mau akan meng-
ubah budaya perusahaan pula. Hal ini 
nantinya akan mengubah kinerja masing-
masing individu menjadi lebih efisien dan 
produktif,” terangnya.

ERP telah berkembang sebagai alat 
integrasi, yang memiliki tujuan untuk 
mengintegrasikan semua aplikasi peru-
sahaan atau aktivitas inti perusahaan 
yang meliputi penjualan dan pemasaran, 
pemeliharaan, produksi/manufakturing, 
pengadaan atau logistik, gudang, SDM, 
Umum, dan Keuangan ke pusat penyim-
panan data (server) dan dapat dengan 
mudah diakses oleh semua unit kerja 
yang membutuhkan. 

“Dengan implementasi program ini 
pada akhirnya adalah efisiensi perseroan 
akan lebih meningkat.,” katanya.

Dilanjutkannya, sentralisasi master 
da ta dapat membantu menjaga validitas 

perubahan Budaya harus 
Dilakukan melalui sistem
Sebagai aset perusahaan, karyawan memiliki sumbangsih besar dalam mengantarkan 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menjadi leader dalam industri gula nasional. 
Untuk menuju ke arah sana, perlu adanya perubahan budaya kerja yang tercipta.
Tentunya perubahan tersebut harus dilakukan melalui sistem yang benar dan terukur.

data dan mencegah redundansi data se-
hingga memperlancar komunikasi antara 
satu unit dengan unit lainnya. Laporan 
pun dapat dihasilkan lebih cepat melalui 
sistem ERP sehingga dapat membantu 
manajemen untuk membuat keputusan-
keputusan strategis yang lebih handal 
dan tepat sasaran.

Implementasi ERP merupakan suatu 
transformasi besar bagi PTPN X, kare na 
nantinya tidak hanya mencakup peru-
bah an sistem informasi saja, tetapi juga 
dampaknya dapat memengaruhi pola 
kerja, kebiasaan, maupun tanggung ja-
wab dan kewenangan dari masing-ma-
sing unit/personal. Proses bisnis perusa-
haan pun akan menjadi lebih efektif dan 
efisien sehingga dapat turut meningkat-
kan pendapatan usaha perusahaan.

“Namun bukan hal yang mudah bagi 
PTPN X untuk mengimplementasi kebi-
jakan ini, butuh ekstra kerja keras dalam 
penerapannya. Tak hanya itu saja, selain 
menelan investasi yang cukup banyak, 
implementasi ini butuh dukungan yang 
kuat dari level atas hingga bawah agar 
penerapannya dapat berjalan dengan 
baik,” katanya.

SAP (System Application and Product in 
Data Processing) sendiri adalah software 
ERP, instrumen teknologi informasi (TI) 
untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas 
bisnis. Untuk perusahaan perkebunan, 
sistemnya berkonsep Plantation Manage-
ment System yang mengintegrasikan data 
mulai penanaman tebu hingga pengelola-
an di pabrik gula.

Ke depan, Ia pun berharap, budaya 
kerja yang sudah tercipta  di PTPN X tidak 
terhenti begitu saja, melainkan benar-be-
nar bisa terwujud sebagai standard opera-
ting procedure perusahaan, terlebih de-
ngan berbagai sistem yang telah dibuat 
perusahaan.

“Melakukan perubahan budaya berar-
ti melakukan usaha dengan memasukkan 
nilai-nilai baru kepada sistem kerja peru-
sahaan. Hal tersebut memerlukan proses 
yang berkelanjutan agar hasil yang dida-
pat mampu memberikan kontribusi yang 
optimal bagi perusahaan.Tak hanya ERP, 
kami juga sedang menggodok berbagai 
sistem baru yang dapat menunjang kiner-
ja perusahaan menjadi lebih baik lagi di 
masa yang akan datang,”pungkasnya.

“erp sap merupakan media yang akan meningkatkan 
transparansi di perusahaan, sehingga mau tidak 

mau akan mengubah budaya perusahaan puLa. haL 
ini nantinya akan mengubah kinerja masing-masing 

individu menjadi Lebih eFisien dan produktiF,”
djoko santoso

direktUr sdm & UmUm ptpn X

Manfaat erP bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

proses bisnis 
“best praCtiCe”

integrasi dan 
reaL time

Fungsi 
pengendaLian

proses Lebih 
Cepat & eFisien

(tidak ada dUplikasi)

ketepatan 
posting jurnaL 

akuntansi

penCatatan 
dari sumber 

transaksi

FLexibLe dan 
mudah daLam 

pemakaian
paperLess

sukrosasukrosa
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Laporan:   SiSka PreStiwati

PAdA Musim Giling Tahun 2015, PG Wa-
toetoelis berhasil membuktikan produk-
tivitas kebun sendiri bisa menembus 
angka 116,3 ton per hektar dengan ren-
demen mencapai 12,05 persen. Hal ini 
merupakan sebuah prestasi yang meng-
undang decak kagum. Pasalnya, selama 
ini wilayah Delta merupakan wilayah 

rendah yang sangat sulit mendapatkan 
tebu berkualitas.

General Manager PG Watoetoelis, 
Zaenal Arifin mengatakan, PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X sudah mencanangkan 
mekanisasi untuk mengatasi berbagai 
masalah di sisi on farm, terutama masalah 
sulitnya tenaga kerja. Untuk itu, pihaknya 
menerapkan sistem mekanisasi dengan 
sistem hamparan minimal 10 hektar mu-

lai dari bukaan lahan hingga tebang muat 
angkut.

“Untuk meningkatkan kinerja pabrik, 
selain di sisi off farm, bahan baku juga 
memiliki peranan yang sangat penting. 
Untuk itu, kami terus membangun se-
mangat kerja dan bekerja dengan hati di 
seluruh karyawan tanaman,” kata Zaenal 
Arifin, ditemui di ruang kerjanya di Keca-
matan Prambon, Sidoarjo.

pendekatan personal
untuk meningkatkan etos Kerja 
Sulitnya tenaga kerja kebun di wilayah Delta membuat pasok tebu berkualitas di 
daerah Sidoarjo sangatlah sulit. Namun, dengan penerapan sistem mekanisasi, 
Pabrik Gula (PG) Watoetoelis berhasil membuktikan bahwa untuk memperoleh tebu 
yang berkualitas di daerah Delta bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Zaenal menjelaskan awalnya me-
mang tidak mudah untuk membangkit-
kan semangat karyawan tanaman untuk 
menerap kan sistem mekanisasi, berbagai 
alasan diungkapkan. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, dirinya menerapkan 
sistem pendekatan personal.

“Saya dekati dan mencoba untuk ber-
bicara dari hati ke hati dengan karyawan. 
Banyak sekali masalah-masalah baik di 
lingkungan kerja maupun pribadi yang 
selama ini memengaruhi kinerja mereka,” 
ungkap dia.

Dengan mengetahui permasalahan 
yang ada, sambung dia, maka dirinya pun 
bisa mencari jalan keluar dari permasalah-
an tersebut untuk meningkatkan kinerja 
di bagian tanaman. Dengan penuh kesa-
baran dan terus memberi contoh serta 
motivasi, kini PG Watoetoelis bisa mem-
buktikan bahwa mekanisasi merupakan 
jawaban dari semua persoalan di kebun. 
Dengan peningkatan produktivitas kebun 
di Musim Giling Tahun 2015. 

“Alhamdulillah, mekanisasi di PG Wa-
toetoelis bagus dan bisa menjadi con-
toh bagi tebu rakyat untuk menerapkan 
sistem mekanisasi guna meningkatkan 
produktivitas kebun mereka,” imbuhnya.

Zaenal Arifin mengungkapkan diri-
nya tidak menutup mata dengan adanya 
pening katan kinerja karyawan di bagian 
tanaman. Penghargaan pun diberikannya 
bagi karyawan tanaman yang berpretasi, 
mulai dari pujian hingga bonus berupa 
uang tunai. Sedikitnya ada empat orang 
sinder yang sudah mendapatkan reward.

“Keempat orang tersebut menerima 
hadiah berupa uang tunai yang langsung 
diberikan oleh Direktur Produksi  PTPN 
X Tarsisius Sutaryanto saat di PG Gem-
polkrep,” katanya.

Zaenal Arifin menambahkan keempat 
orang tersebut adalah sinder yang menge-
lola Kebun Semambung Lor dan Kebun 
Wates Sari yang memiliki produktivitas 
tinggi, yaitu 1.300 kuintal per hektar de-
ngan potensi rendemen sebesar 10 per sen, 
sedangkan untuk Kebun Plant Cane Se-
mambung Lor dan Kebun Ratoon 1 Wates 
Sari memiliki produktivitas 1.000 kuintal 
per hektar dengan rendemen 9 persen.

Tidak hanya memberikan reward bagi 
karyawan yang berprestasi, Zaenal Arifin 

mengungkapkan, pihaknya juga mene-
rapkan sistem punishment bagi karyawan 
yang melanggar. Punishment pun telah 
diberikannya kepada karyawan berupa 
Surat Peringatan (SP) satu di tahun lalu 
yang diharapkan tidak lagi ada di tahun 
2016 ini. 

“Setiap pagi, saya dan para manager 
tidak lupa untuk terus mendorong dan 
memupuk etos kerja bagian tanaman,” 
katanya.

Zaenal Arifin memberikan contoh ba-
gaimana dirinya meningkatkan semangat 
kerja dan etos kerja karyawannya, dengan 
terus mengingatkan bahwa setiap karya-
wan memiliki tanggungjawab memberi-
kan nafkah dan kehidupan yang layak un-
tuk keluarga di rumah. Selain itu, semua 
karyawan harus bisa mewariskan perusa-
haan yang sehat, mewariskan alam yang 
sehat dan aman untuk ditinggali bagi 
para penerus bangsa.  

Selain motivasi-motivasi tersebut, 
pa  ra karyawan tanaman juga selalu dan 
terus dibekali dengan informasi budidaya 
tebu, mulai dari bibit, pupuk, varietas, 
sistem irigasi, dan informasi lainnya yang 
diberikan bergantian. Hal ini bermaksud 
untuk mengingatkan kepada seluruh 
karyawan bagian tanaman bahwa tebu 
memiliki karakter sendiri yang harus 
dipenuhi agar bisa tumbuh dan menjadi 
tebu yang berkualitas.

“Selain mekanisasi, kami pun terus 
mengingatkan kepada seluruh karyawan 
khususnya bagian tanaman untuk mem-
perbaiki sistem pelayanan kepada petani,” 
tegasnya.

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) ini, sambung Zaenal Arifin, pelayan-
an kepada petani harus bagus dan cepat. 
Untuk itu, di Musim Giling Tahun 2016 ini 
akan ada perubahan struktur khususnya 
di tebang muat angkut. Mulai tahun ini, 
Bagian Tebang Muat Angkut akan lang-
sung dibawah general manager. Dengan 
susunan general manager lalu manager 
tebang muat angkut kemudian asisten 
manager, dan terakhir ke petani.

“Kalau pola yang lama terlalu birokra-
si, sehingga layanan ke petani sangat 
lamban bahkan kadang tidak sampai ke 
petani. Namun dengan pola baru ini, akan 
langsung ke petani,” tandasnya. 
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“untuk meningkatkan 
kinerja pabrik, seLain 
di sisi off farm, 
bahan baku juga 
memiLiki peranan 
yang sangat penting. 
untuk itu, kami 
terus membangun 
semangat kerja dan 
bekerja dengan hati 
di seLuruh karyawan 
tanaman,”

 Zaenal Arifin
general manager pg watoetoelis
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ptpn X Benahi sDm & terapkan 
Layanan secara elektronik
Ingin memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada petani, PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus 
berbenah. Salah satunya dengan 
layanan di emplasemen yang dilakukan 
secara elektronik. Diharapkan tingkat 
kepuasan petani akan lebih meningkat. 

Laporan:   SaP Jayanti

PelAyANAN di emplasement selama 
ini dilakukan secara manual. Mulai dari 
pencetakan Surat Perintah Tebang Ang-
kut (SPTA), pendistribusian ke petani, 
hingga pengaturan di emplasement. 

”Dengan pola lama seperti ini rawan 
adanya ketidaksesuaian antara rencana 
dengan realisasi. Misalnya suatu kebun 
menerima jatah tebang 10. Kemudian, 
karena SPTA dicetak manual dan didis-
tribusikan oleh petugas, bisa terjadi jatah 
tebang dialihkan ke yang lain se hingga 
tidak sesuai dengan rencana,” tutur 
Kepala Divisi QC dan Pengembangan La-
han, Miftakhul Munir. 

Keputusan manajemen untuk meng-
ubah layanan emplasement dari manual 
menjadi elektronik memiliki beberapa 
alasan. Diantaranya memberikan layanan 
emplasement dengan cepat. Setiap truk 
dilayani maksimal tiga jam di dalam em-
plasement pabrik gula.

Selain itu sopir atau petani dapat 
mencetak sendiri SPTA berdasar nomor 
booking. Kemudian bisa memberikan in-
formasi terkait profil tebu yang digiling 
dengan cepat. Sopir sudah bisa memba-
wa profil mutu tebu dan layanan di pintu 
keluar. Yang terakhir, manajemen dapat 
memonitor pelayanan emplasement tiap 
titiknya, sehingga dapat memberikan 
keputusan lebih tepat. 

Dengan sistem yang baru, jatah 
tebang dikirim via SMS dengan kode ter-
tentu kepada petani. Dari kode tersebut 
petani bisa mencetak e-SPTA di vending 
machine seperti layaknya layanan e-ticket-
ing yang diaplikasikan pada kereta api dan 
pesawat terbang. Bahkan PTPN X seka-
rang tengah menjajaki kerjasama dengan 
jaringan ritel modern untuk bisa mence-
tak e-SPTA di minimarket-minimarket 
yang sudah tersebar hingga di pedesaan. 
Kode booking yang sudah dicetak kemu-
dian di-scan oleh barcode reader apakah 
e-SPTAnya sesuai atau tidak. 

Ketika sudah dinyatakan sesuai, truk 
baru akan melalui Auto Gate Barrier (AGB) 
untuk bisa masuk ke emplasemen. ”Jadi 
AGB ini adalah salah satu instrument da-
lam rangkaian layanan di emplasemen. 
Di AGB ini ada tombol untuk membuka, 

sekaligus sopir truk bisa mendapatkan 
struk dia antri di jalur mana. Tidak lagi dia-
tur manual oleh petugas,” jelasnya. 

AGB dipasang untuk pintu masuk dan 
keluar. Sopir sudah mendapatkan infor-
masi parkir dari struk parkir dan visitor tag 
untuk pantauan layanan. Di sini tidak ada 
petugas kecuali security. Dan diperkirakan 
hanya membutuhkan waktu sekitar 10 

detik untuk setiap truk di titik ini. 
Parkir truk ditata sudah mulai dari 

AGB. Sopir tinggal mengikuti rambu yang 
disediakan. Pada saat truk menuju tim-
bangan, maka petugas reset jalur antrian 
agar jalur dapat digunakan lagi. Setiap ti-
tik memiliki sensor untuk memantau truk, 
sehingga dapat dimonitor waktu layanan 
untuk masing -masing truk di masing-
masing titik lewat dashboard. Keuntungan 
yang lain, sopir dapat melihat hasil mutu 
tebu di layar besar pabrik. Di pintu keluar 
sopir mendapat struk berisi jam layanan 
dan informasi giling lainnya seperti mutu 
tebu dan lain-lain. 

”Karena semuanya sudah elektronik, 
waktu yang dibutuhkan di emplasemen 
bisa lebih cepat. Targetnya, mulai truk 
masuk emplasemen sampai bongkar 
hanya sekitar tiga jam. Padahal sebelum-
nya bisa sampai delapan jam. Kalau tiga 
jam, dalam sehari mereka bisa bolak-balik 
untuk angkut tebu dari lahan ke pabrik,” 
tuturnya. Ini tentu menguntungkan bagi 

sopir truk karena sirkulasi mereka untuk 
mengangkut tebu menjadi lebih banyak 
sehingga pendapatan bisa meningkat. 

Layanan emplasemen semacam ini 
juga menjawab tuntutan petani akan 
layanan yang lebih transparan dan akun-
ta bel. Diharapkan, dengan minimnya cam-
pur tangan petugas, petani menjadi lebih 
nyaman, tingkat kepercayaan terhadap 

pabrik gula (PG) meningkat, dan ujungnya 
tentu merangsang petani untuk mengirim 
pasokan tebunya ke PG PTPN X.

Namun, di sisi lain, penataan di em-
plasement tentunya menuntut kinerja 
pabrik juga harus optimal. ”Alat di pabrik 
dituntut prima. Ketika pabrik berhenti, 
maka sistem ini juga akan terganggu,” 
kata Munir.  

Munir menuturkan, alat ini sudah diu-
jicobakan di PG Gempolkrep dan akan di-
pasang di seluruh PG pada tahun ini juga. 
”Diharapkan April tahun ini sudah bisa 
terpasang di sebelas PG,” ujarnya. Untuk 
petugas, saat ini terus dilakukan penge-
nalan dan saat alat sudah terpasang akan 
segera dilakukan pelatihan.  

Sedangkan bagi petani, sistem yang 
baru sudah disosialisasikan melalui fo-
rum kemitraan. Karena sistem ini masih 
baru, meskipun sudah serba elektronik 
di tahap awal masih akan dilakukan pen-
dampingan oleh petugas di masing-ma-
sing titik. 

peLayanan teBang muat angKut
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sukrosasukrosa

 GM PG Gempolkrep HB Koesdarmawanto menjelaskan penerapan aplikasi SPTA kepada Dirut 
PTPN X, Subiyono dan Direktur Produksi PTPN X Tarsisius Sutaryanto di PG Gempolkrep Mojokerto.
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PTPN X makin berbenah guna memberikan pelayanan 
terbaik kepada para petani, perusahaan pelat merah 
ini mengeluarkan inovasi terbarunya yakni e-SPTA.

tingkatkan mutu 
pelayanan, ptpn X 
terapkan e-spta

Laporan:   Sekar arum

guNA meningkatkan hubungan baik 
dengan petani, berbagai upaya tengah 
dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X. Salah satunya mengolaborasi-
kan Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA) 

dengan sistem teknologi terbaru yang 
menjadi Elektronik Surat Perintah Tebang 
Angkut (e- SPTA). Berbagai kemudahan 
dapat diperoleh petani dengan menggu-
nakan sistem terbaru ini.

Sekretaris Perusahaan PTPN X, Adi 
Santoso mengutarakan, bahwa e-SPTA 

ini merupakan jawaban yang tepat untuk 
memberikan pelayanan terbaik terhadap 
petani. Terlebih dalam proses tebang 
muat angkut. Dulunya SPTA yang diberi-
kan petani masih manual, itu sebabnya 
petani membutuhkan waktu cukup lama 
untuk memproses.

“Dengan e-SPTA ini petani bisa lebih 
menghemat waktu. Sehingga layanan 
yang ada di emplasemen bisa berlang-
sung dengan cepat. Karena petani dapat 
langsung mencetak sendiri SPTA ber-
dasar nomor booking yang telah ditentu-
kan,” tuturnya.

Nantinya dengan e-SPTA tersebut, 
bisa juga diketahui informasi terkait tebu 

yang akan digiling dengan cepat mulai 
dari kuantitas, kualitas, serta mutu. Tak 
hanya itu saja, jatah tebang akan dikirim 
via SMS dengan kode tertentu kepada 
petani. 

Kode tersebut nantinya bisa mence-
tak e-SPTA di vending machine  seperti 
layaknya layanan e-ticketing yang diapli-
kasikan pada Kereta Api dan pesawat 
terbang. Saat inipun PTPN X, jelas Adi 
kembali, bahwa pihaknya telah menyiap-
kan  beberapa titik untuk mencetak 
e-SPTA,  bahkan beberapa koperasi di 
pabrik gula juga telah  dikoordinasikan 
untuk menjadi tempat mencetak e-SPTA 
ini.

Ke depan, PTPN X pun akan beker-
jasama dengan jaringan minimarket 
modern untuk bisa mencetak e-SPTA. 
Kode booking yang sudah dicetak kemu-
dian di-scan, apakah e-SPTAnya sesuai 
atau tidak. Dari situ petani akan menda-
pat kupon antrian untuk masuk ke dalam 

PG.
Lantas kendala apa yang di 

hadapi PTPN X dalam pengap-
likasian e-SPTA ini? Diterang-
kan  Adi, bahwasanya sejauh 

ini tidak ada kendala apapun. 
Support aplikasi dan lain se-

bagainya sudah dilakukan. 
Hasil pengaplikasikan 

e-SPTA ini sendiri akan 
langsung connect 

pada sistem ERP 

yang ada di 
kantor direksi.

“e-SPTA 
ini tengah 
kami uji 
coba dan 
akan kami 
aplikasi-
kan pada 
Musim 
Giiling Tahun 2016 
serentak di seluruh pabrik gula milik 
PTPN X. Semoga pada pengaplikasian-
nya nanti tidak ada kendala apapun. Dan 
untuk menginformasikan pengaplikasian 
ini, kami pun telah melakukan sosialisasi 
untuk para petani. Antusiasme juga terli-
hat oleh para petani karena proses yang 
selama ini mereka anggap terlalu berbelit 
dapat dengan mudah terpecahkan mela-
lui e-SPTA,” tuturnya.

Diharapkan dengan mengubah 
layanan emplasemen dari manual men-
jadi elektronik ini akan memberikan 
layanan emplasemen dengan cepat. Tak 
ada lagi waktu yang terbuang sia-sia, 
setiap truk dilayani maksimal tiga jam di 
dalam emplasement pabrik gula, petani 
pun dapat mengetahui mutu tebu secara 
langsung. Dengan pemberlakuan e-SPTA  
maka proses akan jauh lebih transparan. 
Dan yang terakhir, manajemen dapat 
memonitor pelayanan emplasement tiap 
titiknya, sehingga dapat memberikan 
keputusan lebih tepat.

sukrosa

 Adi santoso, Sekretaris Perusahaan PTPN X

 Infrastruktur pendukung e-SPTA.

 Dengan e-SPTA petani tbu akan lebih dimudahkan dan diuntungkan. foto: derY ardiansYah
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Laporan:   SaP Jayanti

sebelumNyA, penentuan rendemen 
meng gunakan analisa NPP (Nira Perahan 
Pertama). Pada Pabrik Gula (PG) dengan 
kapasitas giling yang besar, hasil rende-
men sulit diperoleh secara presisi karena 
tebu yang masuk dalam satu kali giling 
bisa berasal dari 2-3 truk. Selain itu, juga 

masih ada campur tangan manusia yang 
bisa memunculkan ketidaksesuaian ha-
sil yang dilaporkan dengan kondisi yang 
sebenarnya. 

Dengan core sampler, hasil akan lebih 
presisi karena sampel diambil dari ma-
sing-masing truk. Analisa menggunakan 
NIR (Near Infra Red) Spectometer juga 
lebih tepat karena tidak lagi membutuh-

Industri gula menghadapi tantangan yang tidak 
semakin ringan. Saat ini, pihak terkait seperti petani 
menuntut adanya transparansi rendemen. Karena 
itu, diperlukan pola analisa yang lebih transparan 
untuk memperbaiki kelemahan yang ada selama ini. 

core sampler, wujud ptpn X
peka tuntutan Zaman

kan tenaga manusia dalam 
prosesnya. 

”Dengan adanya penilaian 
kualitas secara transparan dan 
cepat per truk, petani akan 
puas. Petani akan mengha-
dirkan tebu yang terbaik su-
paya mendapatkan rendemen 
tinggi sehingga bagi hasilnya 
juga meningkat. Kalau bagi 
hasil meningkat, pendapatan 
petani juga akan bertambah 
dan ujungnya animo petani 
menanam tebu akan kembali 
meningkat,” tutur Kepala Urus-
an BBT Divisi QC dan Pengem-
bangan Lahan PT Perkebun-
an Nusantara (PTPN) X, Joko 
Purwo Setyohadi. Di sisi yang 
lain, PG bisa terpenuhi bahan 
bakunya sehingga industri 
gula bisa berkembang men-
jadi lebih baik lagi. 

”PTPN X selalu peka terha-
dap tuntutan zaman bahwa 
transparansi yang utama. Kami 
sudah bergerak ke sana, me-
menuhi keinginan petani akan 
transparansi,” ujarnya. Untuk 
memenuhi hal tersebut, in-
vestasi yang dikeluarkan peru-
sahaan tidak sedikit. Ini karena 
satu unit core sampler mem-
butuhkan sekitar Rp 5 miliar 
per unit dan NIR spectrometer 
sekitar Rp 4,5 miliar per unit. 
Belum lagi pembangunan 
laboratorium dan infrastruktur 
pendukung lainnya. 

Dengan adanya inovasi 
tersebut, dikatakan Joko, dibu-
tuhkan SDM (Sumber Daya 
Manusia) berkualifikasi khusus. 
SDM tersebut akan mendapat-
kan pelatihan supaya bisa bekerja sesuai 
standar dan menjalankan tugas melayani 
Core Sampler dan NIR Spectometer. 

Berikutnya tentu diharapkan ada pe-
rubahan perilaku dari SDM yang terlibat. 
”Diharapkan ada perubahan paradigma, 
SDM mampu meng-up grade kemam-
puan dan pengetahuannya untuk me-
layani peralatan ini,” kata Joko. Minimal, 
SDM yang menjalankan mesin ini bisa 

bekerja secara teliti berdasarkan standar 
yang jelas sesuai SOP. 

Ia mengakui, SDM yang ada saat ini 
masih belum sepenuhnya memenuhi tun-
tutan perubahan tersebut. Diantaranya 
banyak yang gagap teknologi, tidak lagi 
muda, dan bukan dari pendidikan sekolah 
menengah atas analis. Latar belakangnya 
pun beragam, mulai dari mantan operator 
gilingan atau operator traktor sehingga 
cara kerjanya tidak sesuai prosedur dan 

tidak mampu mengimbangi 
tuntutan pekerjaan yang me-
nuntut ketelitian. 

Berikutnya, untuk meni-
lai rendemen yang dihitung 
melalui NIR Spectometer akan 
dibentuk tim rendemen bersi-
fat independen. Tidak hanya 
dari PG, tetapi juga berasal dari 
wakil pemerintah dalam hal 
ini Dinas Perkebunan, petani,  
dan APTR. Tim ini perlu diben-
tuk untuk menjamin transpa-
ransi hasil. 

Dikatakan Joko, perlu ada 
wasit yang bersifat indepen-
den untuk melebihi harapan 
petani. ”Alat ini sebenarnya 
sudah transparan tetapi kami 
perlu memberikan lebih dari 
yang diharapkan petani,” 
ujarnya. Tujuannya angka 
yang dikeluarkan alat ini su-
dah betul-betul mendapatkan 
otorisasi tim rendemen. Hal 
serupa dilakukan juga di Mau-
ritius. 

Penggunaan core sampler 
sudah diujicobakan di PTPN X 
sejak tahun 2011 di PG Nga-
diredjo dengan merk Honiron 
dari Amerika Serikat. Pada ta-
hun yang sama ditambahkan 
satu unit lagi bermerk Dedini 
dari Brazil. Sejak lima tahun 
lalu sampai saat ini masih di-
lakukan evaluasi dan pengum-
pulan database. Selain itu juga 
masih dibutuhkan penyesuai-
an peralatan. 

Dalam perkembangannya, 
pada tahun 2015 ditambahkan 
dua unit core sampler buatan 
Indonesia di PG Ngadiredjo 

sehingga saat ini di PG yang berlokasi di 
Kediri tersebut sudah memiliki 4 unit core 
sampler dan 4 unit NIR Spectometer. Ke-
mudian pada tahun ini, di PG Gempolkrep 
akan dipasang dua unit core sampler dan 
dua unit NIR Spectometer, di PG Djom-
bang Baru dipasang satu core sampler dan 
dua unit NIR Spectometer, di PG Tjoekir 
satu unit core sample,  dan di PG Lestari 
satu unit core sampler.

”dengan adanya peniLaian kuaLitas seCara 
transparan dan Cepat per truk, petani 
akan puas. petani akan menghadirkan 
tebu yang terbaik supaya mendapatkan 
rendemen tinggi sehingga bagi hasiLnya 
juga meningkat. kaLau bagi hasiL 
meningkat, pendapatan petani juga akan 
bertambah dan ujungnya animo petani 
menanam tebu akan kembaLi meningkat,”

 Joko Purwo setyohadi
kepala UrUsan BBt divisi Qc dan pengemBangan lahan
pt perkeBUnan nUsantara (ptpn) X
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okra [ opini karyawan ]
Oleh: Alan Purwandiarto

GM PG MERITJAN

okra

B udAyA seperti apakah yang 
selalu dan akan ditanyakan 
terhadap setiap perusahaan 
atau organisasi? Bahkan hal 
ini telah menjadi sebuah 

pertanyaan wajib dari para pencari kerja 
di masa sekarang ini kepada pihak pem-
beri kerja, dan begitu pula sebaliknya. 
Hal apakah itu? Jawabannya sudah 
pasti adalah budaya untuk tumbuh dan 
berkembang atau biasa dikenal dengan 
Learning and Growth.

Mengapa Learning and Growth ini 
menjadi sebuah kewajiban dan keharus-

an? Dalam sebuah perusahan baik yang 
berorientasi laba maupun nirlaba, tujuan 
utama dari sebuah perusahaan itu tidak 
hanya survive, tetapi tren yang terjadi 
sekarang adalah tidak hanya survive 
tetapi sustain!

Untuk mampu mencapai tahapan 
sustain tersebut, sebuah perusahaan 
diharapkan tidak hanya mencapai level 
Good, tetapi harus mampu melakukan 
sebuah lompatan, a giant leap, untuk 
melewati level Good menuju level yang 
lebih tinggi yaitu level Great!

Sebelum kita membahas lebih jauh 

tentang bagaimana sebuah perusahaan 
dari Good menjadi Great, alangkah lebih 
baik apabila kita kembali ke kunci dasar 
dari sebuah organisasi itu sendiri, yaitu 
Human.

Mengapa kita kembali kepada Hu-
man? Mungkin kita perlu untuk meng-
ingat kembali bahwa kunci pokok 
perkembangan sebuah organisasi adalah 
manusia. Salah satu faktor penting yang 
membuat sebuah organisasi menjadi 
baik atau bahkan menjadi buruk adalah 
manusia.

Oleh karena itu, apabila kita kembali 

pada salah satu kunci tersebut adalah 
prinsip pengelolaan manusia dalam 
organisasi itu sendiri.

Seperti yang telah kita ketahui bersa-
ma, prinsip manajemen atau pengelolaan 
manusia dalam organisasi mengalami 
perubahan yang cukup signifikan pada 
era terakhir ini, yang dikenal dengan 
era Human Capital Management (HCM). 
Perubahan prinsip ini tentu didasari oleh 
beberapa perubahan terutama terkait 
dengan perubahan era atau jaman di-
mana pengelolaan manusia sudah bukan 
lagi sesuatu yang bisa dikelola secara 
konvensional. Apalagi pada era saat ini 
yang telah berubah menjadi era digital 
atau sebut saja sebagai era gadget. Sebut 
saja salah satu kegaduhan yang cukup 
santer saat ini, era Go-Jek disandingkan 
dengan era Ojek Pengkolan, mana yang 
lebih baik? Yang lebih user friendly? 
Belum lagi bila ditanya mana yang lebih 
mudah? Praktis? Tentu bagi sebagian 
besar penjawab akan mengatakan “yaa 
Go-Jek lah!”

Sama halnya bila kita diberikan 
pertanyaan apakah bedanya Human Re-
sources dengan Human Capital? Menurut 
Anda apa bedanya?

Secara sederhana saya akan coba 
menjawab seperti ini :

resources = Sumberdaya, sumber 
daya itu adalah sesuatu yang dieksploita-
si, semakin kuantitas dan kualitasnya 
tentu saja akan berkurang, yaa.. karena 
dieksploitasi, digunakan, dan seterusnya.

capital = Investasi, yang namanya 
investasi pasti baik secara perlahan mau-
pun cepat, dia akan terus naik, mening-
kat, secara kuantitas dan kualitas tentu 
akan bertambah. Dari investasi, yang 
pasti dicari adalah perkembangan nilai 
investasi. Dan tentu tidak ada orang yang 
berinvestasi dengan tujuan untuk rugi, 
dihabiskan, dan seterusnya.

Nah.. dari sinilah akan kita awali per-
jalanan kita mengenai budaya learning 
and growth ini.

Berawal dari pengertian dan perubah-
an model pengelolaan menjadi Human 
Capital inilah, maka mau tidak mau, suka 
atau tidak, sebuah perusaha an yang 
menganut konsep Human Capital harus 
memiliki prinsip bahwa yang namanya 

kapital itu harus tumbuh dan berkem-
bang, seperti halnya sebuah investasi. 
Karena itulah konsekuensi nya! Apalagi 
disini yang menjadi fokus berkembang-
nya adalah Human atau manusianya, 
dalam hal ini tentu saja karyawan.

Dalam prosesnya, tumbuh dan 
berkembang itu bukan saja berfokus 
pada individu, tetapi juga pada organisa-
si itu sendiri. Tentu, kita pernah mende-
ngar yang namanya learning organization 
bukan?! Yup.. organisasi yang mewadahi 
adanya proses pembelajaran bagi se-
luruh elemen – elemen di dalamnya. 
Bahkan sampai ada penghargaan khusus 
bagi organisasi yang mampu mengelola 
proses pembelajarannya. Pernah den-
gar Most Admired Knowledge Enterprise 
Award atau yang disingkat MAKE Award? 
Bahkan di negeri kita tercinta ini ada lho, 
Indonesian MAKE Award!

Adanya penghargaan ini tentu memi-
liki maksud tersendiri, tujuan khusus, 
terutama terkait dengan budaya learn-
ing and growth itu sendiri. Bagaimana 
sebuah perusahaan mampu belajar 
dan bangkit dari sebuah kesalahan? 
Bagaimana sebuah organisasi mampu 

untuk menghadapi tantangan-tantangan 
bisnis dengan cara – cara berbeda? Tentu 
hal ini tidak terlepas dari kebiasaan-kebi-
asaan (baca: budaya) baik dari semua ele-
men dalam organisasi tersebut, terutama 
kebiasaan untuk belajar dan bertumbuh, 
learn and grow.

Karena ketika sebuah organisasi 
ingin memperlakukan semua elemen-
nya sebagai sebuah kapital, apalagi 
manusianya, maka budaya inilah yang 
harus dan mampu diterapkan dalam 
setiap aspeknya. Selalu mengedepankan 
budaya belajar dan bertumbuh dengan 
memberikan peluang pembelajaran 
selu as-luasnya untuk karyawan, terutama 
untuk mengembangkan potensinya 
seiring sejalan dengan tujuan organisasi 
tentunya.

Jadi when good is not enough, then 
great will, begitulah kira-kira kata Jim 
Collins dalam bukunya Good to Great, 
2001. Karena sebuah perusahaan yang 
berubah dari Good menjadi Great, ten-
tulah di dalamnya terdapat manusia-
manusia pembelajar, manusia-manusia 
yang selalu berusaha untuk tumbuh dan 
berkembang untuk menjawab setiap 
tantangan yang dihadapinya seiring 
sejalan dengan tujuan perusahaan guna 
menjadi organisasi yang sustain dalam 
persaingan. 

koNseP 3 P’s
Sebuah konsep learning and growth 

tentu tidak bisa terlepas dari yang nama-
nya aturan dan pedoman, bukan? Betul. 
Proses tersebut perlu memiliki aturan 
dan pedoman sebagai penunjang proses 
maupun sistemnya. Dengan tujuan 
supaya setiap proses mendapatkan 
penghargaan yang layak baik penilaian 
atau penghargaan dari sisi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap individunya. 

Dalam proses learning and growth 
ini, tentu tidak akan lepas dari 3 (tiga) 
aspek dasar penilaian yang terkait de-
ngan manusia itu sendiri, yaitu Knowled-
ge, Skill, dan Attitude, atau bisa disebut 
dengan KSA, ASK, atau yang lain, karena 
pada intinya inilah aspek-aspek yang 
akan menjadi fokus pengembangan dari 
seorang manusia atau karyawan.

Oleh karena itulah, munculah 

memBuDayaKan
Learning & growth

seLaLu mengedepankan 
budaya beLajar dan 
bertumbuh dengan 

memberikan peLuang 
pembeLajaran seLuas-

Luasnya untuk 
karyawan, terutama 

untuk mengembangkan 
potensinya seiring 

sejaLan dengan tujuan 
organisasi tentunya.

foto: ilUstrasi (ist)
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sebuah konsep model penghargaan 
atau kompensasi yang memakai dasar 
dari konsep tersebut, yaitu dikenal 
dengan konsep 3P, yang memandang 
3 (tiga) hal penting, The 3 p’s : Pay for 
Performance, Pay for Position, and Pay for 
Person.

Lebih jelasnya bisa kita pelajari ber-
sama seperti ini :

pay for performance, sesuai de ngan 
penyebutannya, konsep ini melihat 
bahwa seseorang diberikan penghargaan 
berdasarkan pencapaian kinerjanya atau 
dalam hal ini adalah kinerja yang terkait 
dengan pencapaian target – target yang 
telah ditentukan dalam pekerjaannya 
atau bisa disebut Key Performance Indica-
tor (KPI). Bila dikaitkan dengan konsep 
pembelajaran, maka konsep pay for 
performance ini sangat erat kaitannya 
dengan skill atau keterampilan, terutama 
hard skills seseorang dalam melakukan 
pekerjaannya, bahkan dalam konsep ini 
juga sudah memasukkan unsur pengeta-
huan atau knowledge. 

pay for position, konsep ini sesuai 
namanya, position, tentu penghargaan 
ini terkait erat dengan kedudukan atau 
posisi seseorang dalam sebuah struktur 
organisasi. Hal ini tentu terkait dengan 
beban dan tanggung jawabnya seba-
gai seseorang yang menduduki suatu 
jabatan secara struktural dalam sebuah 
hierarki organisasi.

Kembali bila dikaitkan dengan aspek 
dalam pembelajaran, maka tentu disini 
juga akan erat kaitannya dengan aspek 
skills atau keterampil an terutama soft 
skills, dan bahkan dari segi attitude atau 
sikap perilaku pun menjadi penilaian 
pada titik ini. 

pay for person, penghargaan yang 
terkait erat dengan proses tumbuh dan 
berkembanganya individu. Pengharga-
an ini lebih melihat bagaimana proses 
seseorang yang mau berubah, ses-
eorang yang memiliki kemauan untuk 
tumbuh dan berkembang, to learn and 
grow, berubah dari biasa menjadi Luar 
Biasa! Dalam hal ini, aspek yang paling 
menonjol adalah perubahan attitude 
atau sikap seseorang yang perlu diberi-
kan pengharga an. Penghargaan kepada 
seseorang yang mampu share the value, 

memberikan contoh perilaku dan sikap 
terbaik bagi lingkungan sekitarnya.

Sehingga demikianlah ketiga konsep 
lengkap dalam proses pemberian peng-
hargaan, konsep 3P, yang menjadi dasar 
penerapan budaya learning and growth, 
belajar dan tumbuh berkembang. Tidak 
hanya melihat dari salah satu sisi, tetapi 
lebih melihat penghargaan secara kese-
luruhan mulai dari keterampilan (Skills), 
Pengetahuan (Knowledge) dan Sikap 
Perilaku (Attitude), yang dalam hal ini 
adalah melihat seseorang secara utuh, 
holistik, dan tidak meninggalkan salah 
satu aspek. 

The coRPoRATe uNIveRsITy
Sebuah perwujudan yang sangat 

jelas dari adanya budaya learning and 
growth dalam sebuah organisasi adalah 
adanya kelompok – kelompok sharing, 
diskusi, bertukar ide antar elemen or-
ganisasi itu sendiri. Tidak terkotak-kotak, 
terpecah – pecah oleh silo mindset dan 
yang tidak dapat dipungkiri adalah 
adanya transformasi proses pembelajar-
an, dari terbatas aksesnya menjadi lebih 
tidak terbatas aksesnya, dari model tacit 
knowledge menjadi explicit knowledge, 
dari sistem tertutup menjadi lebih ter-
buka, dan seterusnya.

Beberapa tahun terakhir ini, tentu 
kita telah sering mendengar dan bahkan 
membaca tentang beberapa perusa-
haan plat merah atau Badan Usaha Milik 
Negara yang mulai berlomba-lomba 
mendirikan sebuah universitas sebagai 
sarana untuk mencari dan mendidik 
kader-kader suksesor untuk organi-
sasinya. Dan seperti yang kita ketahui 
bersama, ‘sekolah’ yang setara Universi-
tas ini sekarang banyak dikenal sebagai 
corporate university.

Sebutkan saja yang terbaru adalah 
PT. Pertamina yang muncul dengan 
Pertamina University, sebelumnya ada 
Mandiri Corporate University, belum lagi 
dengan Telkom Indonesia, dan masih 
banyak perusahaan – perusahaan plat 
merah dengan masing – masing ‘seko-
lahnya’. Namun pertanyaan yang muncul 
adalah, apakah sebenarnya latar bela-
kang dari muncul dan berdirinya corpo-
rate university ini?

kebutuhan organisasi sendiri, tetapi lahir 
dengan tujuan untuk menyiapkan kader-
kader dan ahli-ahli untuk organisasi lain 
terutama yang sejenis bisnisnya atau 
sejenis bidang kerjanya.

Sebagai gambaran dan contoh 
kongkritnya adalah sebutlah sebuah 
perusahaan terkemuka Indonesia di 
bidang automotif. Mereka memiliki 
tolok ukur keberhasilan (baca: KPI – Key 
Performance Indicator) dari Departemen 
Human Capital-nya adalah seberapa ba-
nyak karyawan terbaiknya di-hijack oleh 
perusahaan lain dan seberapa cepat dia 
mampu untuk menyiapkan kader terbaik-
nya untuk tampil sebagai penggantinya! 
Atau sebuah bank besar yang berani me-
nyatakan organisasinya sebagai pencetak 
Direktur Perbankan di Dunia!

Sehingga dari penjelasan tersebut da-
pat dikatakan bahwa pada intinya adalah 
ketika sebuah perusahaan akan mendi-
rikan sebuah university maka niatnya 
adalah untuk kepentingan dan kebaikan 
bersama. Namun apabila perusahaan 
masih berpandangan bahwa mendi-
rikan sebuah university hanya untuk 
kepenting an dan kebutuhannya sendiri, 
maka rencana tersebut sebaiknya ditun-
da dan dikaji ulang atau lebih tepatnya 
adalah niatnya yang perlu ditelaah ulang! 
Bukankah sebuah lembaga pendidikan 
itu ditujukan untuk kepentingan umum?

Atau apabila mau sedikit berpikir 
komersil, bukankah dengan adanya 
Corporate University, kita juga mampu 
mencetak sumber laba atau income 
baru? Misalnya bila dalam bisnis perke-

bunan, kita bisa mencetak kader-kader 
ahli perkebunan yang dapat “dijual” ke 
perusahaan-perusahaan perkebunan 
yang membutuhkan?! Dan itu setidaknya 
tidak melenceng dari niat awal untuk 
mampu berbagi kader bukan?

Setidaknya dengan adanya Corpo-
rate University, sebuah perusahaan atau 
organisasi akan mampu menetapkan 
standar-standar pencapaian learning and 
growth individu-individu dalam organi-
sasinya dengan tetap mengacu kepada 
demand, tuntutan akan perubahan-
perubahan tantangan bisnis di masa 
mendatang dan yang pasti adalah un-
tuk tujuan yang lebih besar lagi, yaitu 
mendukung bangsa ini untuk mening-
katkan daya saingnya di kancah dunia 
internasional.

“Motivation is knowing you are learning, growing, and succeeding toward your 
desired outcome while sustaining positive momentum” 

- Jaren l. davis -

‘semuA beRAwAl 
dARI sebuAh NIAT bAIk’

Marilah kita mulai menelaah dengan 
mencari dasar pemikiran, zeitgeist, atau 
‘niat’ dasar dari perusahaan-perusahaan 
ini membuat sebuah lembaga pendidik-
an yang notabene disebut dengan 
Corporate University ini.

Pernahkah kita mendengar kalimat 
‘semua berawal dari pada niatnya’?! 

Terlepas dari apapun pikiran Anda 
tentang kata ‘niat’, mari kita sepakati 
bersama-sama terlebih dahulu bahwa 
niat setiap orang itu adalah niat untuk 
menuju kebaikan.

Nah.. bila kita sudah berpikir bahwa 
niat itu baik, maka itu BETUL! 

Sebuah corporate university lahir 
berawal dari sebuah niat baik dan niat 
mulia untuk dapat membantu orang lain. 
Apakah itu niat itu? Niat awal Corporate 
university lahir adalah karena adanya 
keinginan bukan hanya untuk menyiap-
kan ahli atau kader untuk memenuhi 

okraokra

foto: ilUstrasi (ist)
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waring

waring [ woman inspiring ]

Laporan:   SiSka PreStiwati 

M elIhAT jajaran manajemen 
duduk di balik meja kerja 
atau presentasi dan diskusi 
itu sudah biasa. Namun, 

untuk kali pertama, IIKB PTPN X berhasil 
‘memaksa’ seluruh pejabat puncak dan 
jajaran direksi mengenakan celemek dan 
memasak nasi goreng. 

Banyak wajah-wajah yang tegang dan 
bingung saat di depan meja yang sudah 

tersedia kompor, bahan, dan bumbu. 
Tidak sedikit pejabat puncak bahkan di-
reksi yang langsung menyalakan kompor 
dan menuangkan minyak goreng ke da-
lam wajan padahal bumbu belum terja-
mah sama sekali. 

Melihat hal itu, kontan membuat para 
ibu-ibu dan tim juri tertawa dan mengin-
gatkan peserta untuk segera mematikan 
kompor. Rabu, 6 Januari 2016, IIKB PTPN 
X berhasil mengubah hall Kantor Direksi 
PTPN X di Jalan Jembatan Merah Suraba-

Meski baru berkesempatan untuk merayakan Hari Ibu 
pada 6 Januari 2016, namun Ikatan Istri Keluarga Besar 
(IIKB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X tak kehilangan 
ide untuk merayakan momen tersebut. IIKB PTPN X 
menggelar lomba memasak nasi goreng yang wajib 
diikuti oleh seluruh jajaran direksi dan pejabat puncak.

peringatan hari iBu 

Lomba masak Diikuti Direksi 
dan pejabat puncak 

ya berubah menjadi dapur. Bahkan, para 
ibu juga berhasil membuat para peserta 
kebingungan di depan mejanya, 

“Kami memang sengaja mengada-
kan lomba memasak nasi goreng khusus 
untuk bapak-bapak. Kalau ibu yang me-
masak kan sudah biasa, maka kami ingin 
para suami berpartisipasi dalam peringat-
an Hari Ibu,” kata Nastiti Subiyono, Ketua 
IIKB PTPN X disela-sela acara Peringatan 
Hari Ibu, Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 
IIKB PTPN X. 

Nastiti mengatakan acara lomba ma-
sak nasi goreng ini sengaja dilakukan 
pada jam makan siang atau jam istirahat 
sehingga tidak menganggu aktivitas para 
peserta. Setiap peserta diberikan waktu 
selama 20 menit untuk bisa memasak 
dan menyajikan nasi goreng terenak versi 
mereka masing-masing. 

“Agar lomba ini benar-benar adil, 

kami sengaja mendatangkan juri dari luar 
dan melarang para istri untuk mendekat 
meja dapur saat para suami berlomba,” 
imbuhnya. 

Tim juri ada tiga orang terdiri dari Kus-
wandri, Food and Beverage Manager Hotel 
Inna Simpang Surabaya, Ratna, Guru Tata 
Boga SMK Negeri 6 Surabaya, dan Adit 
dari Catering Sono Kembang. 

Nastiti menambahkan untuk melihat 
kemampuan peserta dalam memasak 
nasi goreng, panitia sengaja menyedia-
kan bumbu yang sifatnya menjebak. Ka-
lau tidak berhati-hati, peserta bisa salah 
memilih bumbu. Nastiti menyebutkan 
bumbu yang sengaja disiapkan selain 
cabe adalah terasi, jahe, kunyit dan be-
berapa rempah-rempah lainnya. 

Suasana menjadi semarak saat para pe-
serta mulai mengolah bahan-bahan yang 
ada. Ada peserta yang sangat menikmati 
saat memasak, dan tidak sedikit peserta 
yang ragu-ragu dan kebingungan dalam 
mengolah bahan yang ada di depan mere-
ka. Selain aroma sedap nasi goreng, aroma 
gosong pun memenuhi hall PTPN X. Selain 
cita rasa masakan, keahlian peserta dalam 
menyajikan masakan atau plating food 
juga menjadi penilaian para juri.  

Selain tanpa ada persiapan, banyak 
peserta termasuk jajaran direksi yang 
mengaku tidak siap untuk ikut lomba. Na-
mun, Direktur Utama PTPN X, Ir Subiyono 
mengatakan,” Ayo bapak-bapak kita ker-
jakan saja. “ 

Subiyono mengaku sudah puluhan ta-
hun dirinya tidak pernah ke dapur apalagi 
memasak. Sehingga saat mengikuti lomba 
masak nasi goreng ini, dirinya mencoba 
untuk membangkitkan kembali kenangan 
masa lalunya, dimana saat masih duduk di 
sekolah dasar, dirinya sering memasakan 
nasi goreng untuk adik-adiknya.

“Ya, saya sudah lama tidak mema-
sak. Jadi saya memasak nasi goreng jawa 
asli Banyuwangi,” katanya sambil sibuk 
meng haluskan cabe besar dan tomat. 

Lain direktur utama yang mengaku 
bernostalgia dengan kenangan masa 
lalunya, lain lagi dengan Kepala Divisi 
Quality Control dan Pengembangan La-
han, Miftakhul Munir yang mengaku tidak 
tahu apa saja bumbu nasi goreng dan ba-
gaimana membuatnya.

“Mending (lebih baik, red) saya disuruh 

presentasi daripada disuruh memasak,” 
ungkap Munir yang mengaku keluar ke-
ringat dingin. 

Meski mengaku banyak yang tidak 
bisa memasak, namun nasi goreng yang 
dibuat peserta pun memiliki cita rasa 
yang enak untuk dinikmati begitu pula 
dengan plating–nya cukup menarik dan 
menggugah selera makan yang melihat. 
Setelah berdiskusi, tim juri akhirnya me-

mutuskan Kusbiantono Kepala Divisi SPI 
sebagai juara pertama, disusul Kepala 
Divisi Umum Suryanto, dan Septo Kuswit-
jahyono Kepala Divisi Akuntasi.

Di juara harapan pertama adalah Eko 
Budhi Djuniarto Kepala Divisi Pengolah-
an, Direktur Produksi Tarsisius Sutaryanto 
di juara harapan kedua, dan juara harapan 
ketiga ada Totok Sarwo Edi, Kepala Divisi 
Teknik. 

 Suasana lomba memasak untuk bapak-bapak kepala divisi oleh Ibu-Ibu IIKB PTPN X.

 Direktur Keuangan, M. Hanugroho saat mengikuti lomba memasak yang diselenggarakan oleh 
Ibu-Ibu IIKB PTPN X.

 Paduan Suara Ibu-ibu IIKB PTPN X.

 Ketua IIKB PTPN X, Nastiti Subiyono memberikan hadiah lomba kepada para Kepala Divisi PTPN X.

foto-foto: derY ardiansYah
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filter [ profil terpilih ]

filter

Dunia tembakau 
memang bukan hal 
yang baru bagi seorang 
Guntaryo Tri Indarto. 
Bergelut sekian tahun 
lamanya membuat 
pria ramah tersebut 
paham betul tentang 
industri ini. Namun 
tantangan muncul kala 
ia menerima tugas baru 
sebagai pimpinan di PT 
Mitratani Dua Tujuh.

guntaryo tri inDarto

terapkan '3n'
Bangun mitratani
Lebih perkasa

Laporan:   SaP Jayanti

M eSKIPun berasal dari 
divisi tembakau, Gun-
taryo tidak membutuh-
kan waktu lama untuk 

beradaptasi. Ini menurutnya karena 
sejak 2011-2012 ia sudah mendapat-
kan tugas dari direksi Pt Perkebunan 
nusantara (PtPn) X sebagai komisa-

ris di anak perusahaan PtPn X yang 
memproduksi makanan sehat terse-
but. Sebagai komisaris ia dituntut pula 
untuk mempelajari tentang budidaya 
dan budaya kerja di Mitratani. 

hingga akhirnya saat ditunjuk 
menjadi Direktur Pt Mitratani Dua 
tujuh, Guntaryo semakin memahami 
proses produksi di perusahaan yang 
dipimpinnya. Bahkan menurutnya, 

tugas di tempat baru ini lebih menan-
tang. Mulai dari persiapan lahan, peng-
olahan lahan, proses produksi hingga 
produk sampai ke tangan konsumen. 

”harus menjaga kepercayaan 
pembeli. harap-harap cemas jangan 
sampai ada komplain. Baru lega kalau 
tidak ada keluhan, baik soal rasa mau-
pun bau. Karena ini produk makanan,” 
ujar Guntaryo. 

Bagi Guntaryo, tantangan sebe-
narnya bukanlah di bidang pengolah-
an lahan atau produksi. ”Yang baru 
justru di pola marketingnya. Kalau di 
tembakau, sudah ada letter of Intent 
(loI)-nya sehingga mudah membuat 
perencanaan produksi. Sedangkan 
kalau di Mitratani dasar usahanya dari 
order tahun sebelumnya,” tutur alum-
nus SMP negeri 6 Surabaya ini.

Yang sekarang sedang menjadi 
perhatian adalah pembenahan di sisi 
Sumber Daya Manusia (SDM). Dikata-
kan Guntaryo, budaya kekeluargaan 
di Mitratani sudah kuat. Bahkan sejak 
sebelum ia bergabung, karyawan su-
dah memiliki kebiasaan doa bersama. 

Yang dilakukan antara lain men-
dongkrak pola pikir di bidang budidaya. 
Sebelumnya, dengan pola kerja business 

as usual tidak pernah terlihat peningkat-
an padahal kompetitor tidak semakin 
ringan. Karena itu dibutuhkan terobos-
an-terobosan baru agar bisa menghasil-
kan produktivitas tinggi. Strategi yang 
dilakukan diantaranya dengan meng-
gandeng beberapa perguruan tinggi 
seperti universitas Brawijaya (uB) dan 
Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Balai 
Penelitian Kacang dan umbi-umbian. 68 69
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Selain itu, budaya baru yang terus 
dibiasakan adalah rapat tiap Selasa 
yang dimanfaatkan untuk evaluasi data 
dan laporan dari bagian tanaman. Yang 
berbeda, rapat tidak diadakan di kantor 
atau pabrik, namun di kebun. Dengan 
demikian, jika ada ketidaksesuai an 
antara laporan dengan kondisi bisa 
langsung diketahui dan dibicarakan 
rencana tindak lanjutnya. 

“Kalau butuh keputusan manaje-
men, saat itu juga bisa langsung dipu-
tuskan,” sambungnya. Ia juga terus 
membangun kemampuan manajerial 
dan kepemimpinan di perusahaan yang 
dipimpinnya tersebut. Dengan demikian 
keputusan bisa lebih cepat diambil. 

Ia mengakui, agenda rapat setiap 
Selasa dilakukan mengadopsi kebia-
saan yang dilakukan di kantor direksi. 
Ini sesuai dengan nilai yang dianutnya 
yaitu 3 N, Niteni, Niruke, Nambahi (Mem-
perhatikan, Meniru dan Menambah) dan 
selanjutnya tinggal melakukan modi-
fikasi. Selama bertugas di kantor direksi 
PTPN X di Surabaya, rapat setiap Selasa 
dirasakan dampaknya sangat luar biasa. 
Karena itu ia kemudian menerapkan di 
perusahaan yang dipimpinnya. 

Guntaryo juga banyak belajar dari 
Direktur Utama PTPN X, Subiyono yang 
menjadi idolanya. Di matanya, Subiyono 
adalah sosok yang visioner namun tetap 
mampu menerjemahkan visinya menja-

di bahasa yang sederhana dan gampang 
dikerjakan. Hal-hal seperti itulah yang 
ingin ia bawa ke Mitratani Dua Tujuh. 

Dengan budaya kerja yang diba ngun 
sekarang sudah dirasakan beberapa 
perubahan. Misalnya disiplin dalam hal 
penerapan baku teknis yang meningkat-
kan performa tanaman, lebih cepat an-
tisipasi permasalahan yang ada, karya-
wan lebih cepat dan berani mengambil 
keputusan, lebih berani mengemukakan 
pendapat dan lebih jujur.  

bAgus dI PRoduksI, PeRkuAT sdm
Mengenai rencana ke depan, dika-

takan Guntaryo, Mitratani Dua Tujuh 
sudah cukup bagus dari sisi bisnis. 

Banyak potensi yang bisa dikembangkan, 
utamanya untuk pemasaran di dalam 
negeri. 

Ia menyebut, khusus pemasaran di 
dalam negeri dari yang sebelumnya hanya 
1.600 ton dalam satu tahun diharapkan 
bisa meningkat hingga 2.000 ton. ”Kami 
sekarang sedang gencar-gencarnya 
promosi di dalam negeri. Kami juga sudah 
investasi box pendingin dan memper-
luas penjualan di ritel modern seperti 
Carrefour, Giant, Aion, dan Lottemart,” 
tuturnya.  

Dikatakannya, belum banyak ma-
syarakat Indonesia yang mengenal 
edamame. Dengan pemasaran yang lebih 
intensif, ia yakin peluang pasarnya akan 
terbuka semakin luas. 

Sedangkan untuk pasar ekspor, 
produk edamame Mitratani semakin 
diakui dan sudah mendekati Taiwan, Thai-
land, dan Tiongkok yang diakui sebagai 
produsen edamame terbaik dunia. Potensi 
pasar di luar negeri masih sangat besar 
dan belum mampu dipenuhi oleh semua 
negara produsen. 

Di Jepang saja, kebutuhan edamame 
mencapai 70.000 ton yang dipenuhi dari 
lima negara. Sedangkan di luar Jepang 
masih ada peluang pasar yang mencapai 
60.000 ton namun baru 50 persen yang 
terpenuhi. ”Artinya, peluang pasar masih 
sangat terbuka,” jelasnya.  

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
tentunya dibutuhkan ketersediaan lahan 
yang potensial. Namun ia memastikan, 
masalah lahan tidak perlu dikhawatirkan. 
”Kami sejak beberapa tahun bekerjasama 
dengan PTPN XII untuk penyediaan lahan 
potensial,” tuturnya.

Ke depan, Guntaryo menargetkan Mi-
tratani Dua Tujuh bisa tumbuh dua kali li-
pat. Jika produksi saat ini berkisar di angka 
5.000 ton dalam satu tahun, diharapkan 
bisa meningkatkan hingga 10.000 ton. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, mu-
lai tahun ini perusahaan sudah mencicil 
meningkatkan kapasitas pabrik. Misalnya 
saja cold storage yang saat ini berkapasitas 
1.900 ton akan ditingkatkan sebesar 800 
ton, sehingga bisa menyimpan hingga 
2.700 ton. Sebagai persiapan, sudah 
disiapkan juga lahan seluas 1,1 hektare 
(ha) di lokasi yang tidak jauh dari pabrik 
eksisting saat ini.

”kami sekarang sedang genCar-genCarnya 
promosi di daLam negeri. kami juga sudah 

investasi box pendingin dan memperLuas 
penjuaLan di riteL modern seperti CarreFour, 

giant, aion, dan Lottemart,”

guntaryo Tri Indarto
direktUr 
pt mitratani dUa tUjUh

filterfilter

foto: sap jaYanti

foto: sap jaYanti

foto: sap jaYanti

 Kegiatan para petani saat memanen kedelai edamame.

 Dalam suasana kekeluargaan yang sederhana pertemuan membahas hal-hal penting bisa lebih efektif dan produktif.
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stetoskop [ kesehatan ]

stetoskop

laPoran: Sekar arum 

sePeRTI yang terlihat di RS Gatoel Mo-
jokerto, rumah sakit milik PT Nusantara 
Medika Utama (NMU) ini adalah rumah 
sakit pertama dan satu-satunya di  Mojok-
erto yang menyediakan pelayanan hip-
noterapi untuk masyarakat. Bukan tanpa 
sebab, metode psikologi ini di gunakan. 
Menurut Sumitro, terapis hipnoterapi RS 
Gatoel Mojokerto, menjelaskan bahwa 
manfaat hipnotis untuk terapi (hipnoter-
api) sangatlah besar antara lain berbagai 
masalah yang sulit diselesaikan dengan 
cara-cara biasa.

“Hipnoterapi sendiri adalah salah 
satu cabang ilmu psikologi yang mem-
pelajari manfaat sugesti untuk mengatasi 
masalah pikiran, perasaan dan perilaku. 

Dengan mengikuti hipnoterapi, pasien 
akan dibimbing memasuki kondisi trance 
(relaksasi pikiran) agar pikiran siap men-
erima sugesti yang diberikan oleh hipno-
therapis. Dalam kondisi trance tersebut 
pikiran bawah sadar akan diberi sugesti-
sugesti positif untuk penyembuhan suatu 
gangguan psikologis atau untuk men-
gubah pikiran, perasaan, dan perilaku 
menjadi lebih baik,” terangnya.

Dijelaskan, Sumitro bahwa perlu di-
pahami kondisi hipnosis adalah kondisi 
alamiah. Tubuh akan merasa rileks dan 
pikiran menjadi tenang. Namun hipnosis 
tidak sama dengan tidur atau pingsan. 
Dalam kondisi hipnosis, tetap terdengar 
suara  dengan jelas dan menyadari ke-
beradaan orang lainnya.

Selama proses hipnosis, lanjut Sum-

itro, pasien harus bersedia membuka 
pikiran untuk menerima dan mengikuti 
instruksi. Kendali penuh atas diri tetap 
berada pada diri sendiri. Agar hasil dari 
hipnoterapi ini maksimal, ada satu hal 
penting yang harus diperhatikan, yakni 
kapanpun terapis memberi sugesti yang 
baik kepada pasien, maka harus diterima 
dengan  sepenuh hati.

Melakukan hipnoterapi terhadap 
pasien sama halnya dengan melakukan 
terapi lainnya. Pasien harus tahu persis 
mengapa diperlukan bantuan hipnotis 
dalam terapinya, serta keunggulan apa 
yang didapatkan dibandingkan model 
terapi lainnya. Proses hipnoterapi juga 
harus dilakukan dengan jelas, terbuka, 
dan tanpa paksaan.

Terapis sebagai fasilitator dan pasien 

sebagai subjek perlu menjalani kerjasama 
yang baik sebelum proses hipnotis dimu-
lai. Pemahaman pasien akan masksud 
dan tujuan hipnoterapi merupakan kunci 
efektifitas terapi. Karena itu diperlukan in-
formasi yang jelas dan pemahaman yang 
sama. Hal ini bertujuan agar persepsi 
yang terbentuk dalam tingkat sadar seja-
lan dengan persepsi bawah sadar.

Dan karena hipnoterapi langsung 
mengatasi akar masalahnya. hipnoterapi 
hanya cocok diterapkan kepada orang 
yang memenuhi kriteria antara lain me-
mahami bahasa dan bisa berkomunikasi 
dengan lancar, Bersedia mengikuti arahan 
atau sugesti hipnoterapi atas keinginan 
sendiri, bukan paksaan.Dan yang terakhir 
adalah bisa mengikuti instruksi atau ara-
han dari hypnotherapis.

“Hipnoterapi ini bekerja sebagai alat 
untuk menghapus program-program 
negatif atau virus dalam pikiran sekali-
gus memasang program-program positif 
yang akan membuat pasien jauh lebih 
baik dari sebelumnya. Dengan hipnot-
erapi juga bisa menghilangkan segala 
hal buruk yang ingin dihilangkan dari 
pikiran, perasaan dan perilaku yang akan 
berdampak kepada kemajuan hidup,” ka-
tanya kembali.

Dan terbukti  sejak tahun 2014  didi-
rikan Poli Hipnoterapi telah mengalami 
peningkatan jumlah kunjungan dan kon-
sultasi pasien secara signifikan. Dari data 
yang diberikan sudah ratusan kasus yang 
dapat tertangani dengan metode hipnot-
erapi tersebut.

“Kebanyakan memang kasus psikis, 
seperti sulitnya konsentrasi pada anak 
atau penyakit lainnya yang mengganggu 
proses penyembuhan pasien atau ketaku-
tan pada satu hal yang berlebih dan lain 
sebagainya. Syukurlah hal tersebut dapat 
teratasi dengan metode hipnoterapi ini,” 
jelasnya melanjutkan.

Lantas berapa lama waktu yang diper-

lukan dalam proses penyembuhan pasien 
dengan metode ini? Sumitro menjelaskan 
bahwa lama tidaknya proses penyembu-
han tergantung dengan kasus yang ada, 
jika dirasa penyakit yang diderita cukup 
besar maka membutuhkan beberapa kali 
pertemuan ulang.

“Tergantung bagaimana kasusnya ada 
yang cukup satu kali pertemuan sudah 
ada perubahan,  ada yang harus beberapa 
kali pertemuan. Namun dari pengalaman 
saya menangani pasien maksimal tiga kali 
pertemuan dalam hipnoterapi sudah ter-
lihat perubahan dalam proses penyem-
buhan dari penyakit yang diindikasikan,” 
pungkasnya.

Terapi di Rumah Sakit Gatoel ini buka  
setiap hari kerja yakni Senin - Sabtu, waktu-
pun dapat dikondisikan sesuai perjanjian.

Tahapan  yang harus dilalui dalam 
hipnoterapi?
1. Meminta pasien menceritakan apa 

masalah yang dialami. Biasanya proses 
ini membutuhkan waktu 5 sampai 10 
menit. Diharapkan pasien tidak malu-
malu dalam menceritakan masalah . 
Keterangan yang dilontarkan, dijamin 
semua kerahasiaannya.

2. Terapis membimbing pasien untuk 
merilekskan tubuh dan pikiran. Kondisi 
hipnosis tidak lain adalah ketika pikiran  
sangat rileks dan tenang, sehingga 
pikiran dapat lebih jernih dan siap 
menerima sugesti. Proses ini membu-
tuhkan waktu kurang lebih 5 menit.

3. Tahap Psikoterapi. Dalam kondisi hip-
nosis, terapis akan melakukan prose-
dur terapi sesuai dengan masalah . 
Proses terapi tersebut berlangsung 
sekitar 30 menit.

4. Tahap Observasi artinya pasien 
mengamati dan melaporkan kepada 
perubahan apa saja yang sudah ter-
jadi pada diri pasien. Masa observasi 
ini berlangsung antara 1 sampai 10 
hari.

	Minder (kurang 
percaya diri)

	fobia/ rasa takut 
yang tidak wajar

	Depresi

	Mengompol
	Menghilangkan 

latah
	Psikosomatis
	Insomnia/Sulit tidur

	Merokok
	Kecemasan
	Kecanduan obat 

tidur
	Masalah anak

	Gangguan makan
	Potensi diri
	Sakit kepala
	Menurunkan berat 

badan

rs gatoel mojokerto
Jadi pusat hipnoterapi
Hipnosis atau hipnotis bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. 
Meski awalnya lebih dikenal di dunia hiburan, kini terapi hipnosis atau 
hipnoterapi digunakan sebagai upaya mengatasi gangguan kesehatan.

HIPNOTERAPI BISA MEMBANTU MENGATASI

“hipnoterapi ini bekerja 
sebagai aLat untuk 
menghapus program-
program negatiF atau 
virus daLam pikiran, 
sekaLigus memasang 
program-program positiF 
yang akan membuat 
pasien jauh Lebih baik 
dari sebeLumnya. dengan 
hipnoterapi, juga bisa 
menghiLangkan segaLa 
haL buruk dari pikiran, 
perasaan, dan periLaku 
yang akan berdampak 
kepada  kemajuan hidup,” 

foto: sekar arUm cm
 Selama proses hipnosis, pasien harus bersedia membuka pikiran untuk menerima dan mengikuti instruksi.
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besno

besno [ business opportunity ]

Laporan:   SaP Jayanti

A NekA bentuk mobil, be-
raneka tokoh kartun hingga 
bunga-bunga tampil cantik 
menghias bantal beragam 
ukuran yang ada di butik 

Rimita. Semuanya adalah hasil karya dari 
tangan terampil Ning Astuti.

Perempuan berjilbab ini menuturkan, 
sejak remaja ia memang gemar mem-
buat prakarya. Termasuk juga mengolah 
bahan flannel menjadi beragam barang 
kerajinan. Mulai dari sandal, jepit rambut, 
bando berbahan flanel semua pernah 
diciptakannya.

Namun lama kelamaan, Ning melihat 
aksesoris berbahan flannel seperti yang 

ia buat sudah sangat banyak di pasaran. 
Hingga akhirnya ia mendapat ide untuk 
membuat bantal berbahan flannel. Apa-
lagi ketika ia memulai, sekitar 5 tahun lalu 
belum ada produk serupa di Jember, tem-
pat ia tinggal. 

Untuk menciptakan bantal dari bahan 
flannel dilakukan perempuan asli Jawa 
Barat ini secara otodidak. Semua dipela-
jari dari nol. Setelah mulai yakin, ia baru 
mengembangkan pemasaran. 

Melihat hasil karyanya yang unik, satu 
demi satu pesanan pun berdatangan. 
Ber bagai macam gambar yang diinginkan 
pemesan ia buat dengan tangan sendiri. 
”Tergantung permintaan. Mulai dari ben-
tuk mobil, karakter kartun, dan lain-lain,” 
ujarnya. Sebelumnya ia menggambar pola 

di kain flannel yang sudah disiapkan. Dari 
situ baru kemudian digunting lalu dijahit 
menggunakan benang sulam di sebidang 
kain flannel yang sudah disiapkan sebagai 
penutup dakron hingga membentuk ban-
tal yang diinginkan. 

Bentuk bantal buatan Ning tidak me-
lulu kotak atau persegi panjang. Dengan 
kreativitasnya, bantal berbahan kain 
flannel ini bisa berbentuk bulat, segitiga 
hingga menyerupai donat. Berbagai ben-
tuk hiasan berwarna-warni menambah 
cantik bantal hias ini. Bahkan ia pernah 
membuatkan satu set bantal sandaran le-
her di mobil. 

Ia mengatakan, pembuatan bantal 
biasanya memang berdasarkan pesanan. 
”Ada yang minta hiasannya mobil, ya saya 

buatkan. Itu kan banyak sekali potongan-
potongannya, berwarna-warni. Saya ba-
yangkan dulu baru kemudian saya gam-
bar, lalu dipotong,” ucapnya. Untuk urusan 
ide gambar dan membuat pola semua di-
lakukan sendiri. Hanya untuk urusan jahit 
saja, ia memercayakan kepada dua orang 
tenaga kerja yang membantunya.  

Film kartun diakuinya sebagai sumber 
inspirasi. Namun meskipun sudah pernah 
membuat beraneka bentuk gambar dan 
karakter, Ning mengatakan masih kesulit-
an jika ada pesanan bergambar karakter 
kucing dari Jepang, Hello Kitty. ”Saya su-
dah bayangkan, tapi nanti setelah jadi ke-
luarnya jadi enggak lucu. Enggak tahu ya, 
kok beda, enggak lucu. Tapi kadang juga 
bikin bisa langsung lucu, kadang enggak 
lucu.  Kalau sudah seperti itu, saya ulangi 
lagi,” ujarnya. 

Ide TAk bIsA dITuNdA
Bekerja di bidang kreatif seperti ini, 

membuat Ning harus fleksibel. Tidak ja-
rang ide muncul malam hari ketika sudah 
menjelang waktunya beristirahat. ”Kalau 
sudah ada ide harus langsung dikerjakan. 
Walaupun sudah tidur, saya akan lang-
sung bangun. Kalau nggak gitu nanti hi-
lang,” serunya.

Karena ide segarnya, tidak heran pe-
san an terus mengalir. Bahkan ia pernah 
menerima pesanan sampai sepuluh set 
bantal ke Kalimantan. 

Untuk promosi, penghobi masak ini 
mengatakan masih mengandalkan pe-
masaran dari mulut ke mulut. Ke depan, 
ia akan lebih mengaktifkan lagi pemasa-
ran melalui media sosial seperti Facebook 
dan Instagram agar pemesanan semakin 
mengalir.  

Saat ini, bantal yang dibuat oleh ibu 
tiga putra ini masih belum memungkin-
kan pembelinya untuk mencuci sarung 
bantalnya saja, karena kain flannel dijahit 
menyeluruh menutupi dakron yang men-
jadi pengisi bantal. Ia sedang memper-
baiki agar bisa dipasang resleting se-
hingga sarung bantal bisa dilepas dan 
dicuci terpisah dari dakronnya. ”Nantinya, 
dakron nya akan saya bungkus seperti 
bantal umumnya sehingga kainnya bisa 
dicuci sendiri,” tutur perempuan kelahir-
an 13 Agustus ini. 

Dengan bentuk yang ada sekarang ini, 
untuk mencuci bantal flannel buatannya, 
cukup direndam dengan deterjen kemu-
dian langsung dikeringkan. ”Harus kena 
sinar matahari agar benar-benar kering,” 
tandasnya. 

Bantal bukan hanya sebagai 
sarana agar tidur menjadi lebih 

nyaman. Dengan kreativitas, 
bantal juga bisa tampil menarik 

bahkan menjadi hiasan. 

rimita, Bantal cantik 
Berbahan flanel

Binaan pKBL ptpn X bentuk bantaL buatan 
ning tidak meLuLu 
kotak atau persegi 
panjang. dengan 
kreativitasnya, bantaL 
berbahan kain FLanneL 
ini bisa berbentuk 
buLat, segitiga hingga 
menyerupai donat. 
berbagai bentuk 
hiasan berwarna-
warni menambah 
Cantik bantaL hias ini. 

foto: sap jaYanti

foto: sap jaYanti

 Ning Astuti bersama bantal-bantal cantiknya.
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dekblad [ parade keindahan alam dunia ]

Laporan:   angger Putranto

w
IsATA Rumah Pohon 
atau Omah Kayu bera-
da di wilayah Gunung 
Banyak tepatnya di 
lokasi Paralayang Kota 
Wisata Batu. Kurang 

lebih25 km dari kota Malang, dan cukup 
dekat dari destinasi wisata lainnya di kota 
Batu. Pohon yang digunakan sebagai 
hotel berada di lereng Gunung Banyak 
(1.340 mdpl), sehingga bila menginap di 
rumah pohon tersebut, kita bisa meli-
hat kota Batu seperti sebuah hamparan 
permadani. Omah Kayu menghadirkan 
suasana yang sangat alami, sejuk, dan 
dingin khas Batu. Tak hanya itu, sepan-
jang hari akan terdengar suara kicauan 
berbagai burung. Pesona yang luar biasa 
ini membuat banyak orang tertarik untuk 
menginap dan memesan kamar hotel 
tersebut jauh hari sebelumnya.

Hotel yang didirikan oleh Dinas 
Perhutani pada bulan Februari 2014 
ini memiliki jumlah kamar yang masih 
terbatas yakni hanya enam unit saja. 
Setiap unit berkapasitas dua orang 

atau maksimal tiga orang saja. Ruangan 
Omah Kayu berukuran kurang lebih tiga 
kali dua meter persegi dan seluruhnya 
terbuat dari kayu yang menempel di po-
hon lengkap dengan balkonnya. Bahan 
papan kayu yang menjadi dinding rumah 
disusun rapat sehingga penghuninya 
merasa hangat saat malam hari sampai 
menjelang pagi.

Pengelola sangan memperhatikan 
ke a manan dan kenyaman para pengun-
jung. Bahan yang digunakan untuk mem-
bangun omah kayu ini adalah kayu pinus, 
eukaliptus, dan kasuarina dengan kualitas 
bagus dan sangat kuat.

Di dalamnya telah disediakan satu ka-
sur kecil, dua bantal, sebuah selimut dan 
beberapa peralatan makan. Karena ruang-
an yang terbatas, di dalam rumah pohon 
tidak disediakan kamar mandi, pengelola 
menyediakan dua kamar mandi yang 
dilengkapi dengan air ha ngat di sekitar 
lokasi tak jauh dari Omah Kayu tersebut.

Rumah-rumah pohon berada di ke-
tinggian sekitar 10 meter dari akar. Anak 
tangga mendekati rumah kayu disusun 
rapi meski hanya terbuat dari tanah dan 
kayu.  Semua Omah Kayu itu menghadap 

Liburan dan menginap di hotel tentu sudah hal 
yang biasa, namun bagaimana jika menginap di 
hotel yang didirikan di atas pohon? Ya, Kota Wisata 
Batu menawarkan wisata unik yakni menginap di 
rumah pohon yang berada di ketinggian 1.000 
meter di atas permukaan laut (mdpl). Wisata ini 
dikenal dengan nama Omah Kayu.

menginap
di omah Kayu
gunung Banyak

ruangan omah kayu 
berukuran kurang Lebih 
tiga kaLi dua meter 
persegi dan seLuruhnya 
terbuat dari kayu yang 
menempeL di atas pohon 
dan diLengkapi dengan 
baLkon. bahan papan kayu 
yang menjadi dinding 
disusun rapat sehingga 
penghuninya merasa 
hangat hangat saat maLam 
hari dan menjeLang pagi.
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foto: titofeBrian.com

 Bak hamparan permata, Kota Batu 
di malam hari. Sungguh elok.
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ke tenggara, sehingga pengunjung yang 
datang bisa menikmati pemandangan 
kota, landing paralayang, deretan villa 
Songgoriti hingga puncak Gunung Pan-
derman.

Saat menginap di tempat ini, Anda 
bisa menyaksikan keindahan pemandan-
gan kota Batu. Terutama saat malam hari 
yang suasananya sangat indah, kelap 
kelip lampunya seperti taburan permata. 
Apalagi jika tepat saat bulan purnama, 
pemandangannya luar biasa indah. Saat 
pagi kicauan burung yang hidup bebas 
di antara pepohonan pinus akan mem-

bangunkan tidur Anda.
Kita bisa bersantai di teras Omah 

Kayu, atau sekadar duduk-duduk di kursi 
kayu yang sengaja dibuat menghadap 
tebing oleh pengelola. Selain kursi kayu, 
ada pula tempat perapian dan ‘ham-
mock‘ yang semakin mengesankan 
tempat ini sebagai tempat peristirahatan 
yang tenang dan damai. Jika beruntung, 
dari atas rumah pohon kita bisa melihat 
aktivitas olahraga paralayang.

Biaya untuk menginap di rumah 
pohon ini tidak terlalu mahal. Dengan 
harga yang terjangkau kita sudah bisa 

menikmati sensasi bermalam di Omah 
Kayu yang suasananya sangat hening 
tersebut. Wisatawan akan mendapatkan 
breakfast dan fasilitas mandi air hangat. 
Selain itu, setiap tamu yang menginap 
akan mendapat dua bibit pohon yang 
wajib ditanam untuk menjaga kelestarian 
alam. Begitu checkout, kita tidak boleh 
langsung pulang tetapi harus menanam 
bibit pohon tersebut. Pengunjung boleh 
memberi nama pohon itu dan akan abadi 
hingga 5 atau 10 tahun ke depan.

Menariknya, pengelola juga 
memberi kan kesempatan pada 

sudAh pernah mampir ke Batu, Jawa Timur? Jika sudah, pasti ingin kembali 
untuk berlibur di sana. Hawa sejuk pegunungannya memang membuat siapa pun 
betah dan ingin datang lagi. Nah, sebelum berkunjung kembali ke 'Kota Apel' ini, 
baca dulu sembilan  fakta unik tentang Kota Batu berikut:

1.  Dulu Batu adalah bagian dari Kabupaten Malang. Namun, sejak tahun 2001 
resmi memisahkan diri dan menjadi Kota Wisata Batu. Jadi, jangan keliru me-
nyebut Batu terletak di kota Malang.

2.  Dijuluki De Klein Switzerland van Java atau Swiss Kecil di Pulau Jawa. Sejak 
jaman kolonial, tempat ini sudah menjadi tempat peristirahatan kegemaran 
keluarga bangsawan Belanda.

3.  Nama “Batu” berasal dari nama salah seorang ulama pengikut Pangeran 
Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau Kyai Gubug Angin. Oleh warga 
setempat, kyai berpengaruh ini akrab disapa Mbah Wastu. Karena kebiasaan 
masyarakat Jawa yang sering menyingkat nama, “Mbah Wastu” lama kelamaan 
menjadi “Mbatu” dan akhirnya menjadi “Batu”.

4.  Kota Batu dikelilingi oleh 6 
gunung. Salah satunya adalah 
Gunung Kawi yang suasananya 
disebut-sebut mirip dengan 
pedesaan negeri Tiongkok di 
masa lalu. Daya tarik lain kota 
Batu: Vihara Dewi Kwan Im yang 
terletak di Gunung Kawi.

5.  Pioneer tempat wisata di Batu, 
Taman Selecta, telah berdiri 
sejak tahun 1928 dan merupa-
kan salah satu 'tempat pelarian' 
favorit Soekarno dan Hatta pasca perang kemerdekaan.

6.  Di daerah Songgoriti, terdapat Kawasan Wisata Payung yang berupa deretan 
warung tenda. Makanan yang disajikan sebenarnya standar, seputar jagung, 
roti, mie instan, dan minuman hangat. Namun yang membuat Si Payung ini 
istimewa adalah hawa sejuk dan pemandangan spektakuler Kota Batu dari 
ketinggian.

7.  Kota Batu adalah satu-satunya kota di Indonesia yang alun-alunnya memiliki 
bianglala.

8.  Berkat pariwisatanya yang dikelola dengan baik, Kota Wisata Batu meraih 
peringkat ke-4 untuk pertumbuhan ekonomi tercepat se-Indonesia (data Bap-
penas 2011). Sebuah prestasi luar biasa untuk kota yang ketika itu baru berusia 
10 tahun.

9.  Di bawah Candi Songgoriti yang mungil mengalir 3 sumber mata air sekaligus. 
Mata air panas yang mengandung belerang, mata air dingin yang rasanya 
seperti air kelapa, dan mata air hangat yang dipercaya merupakan pertemuan 
aliran mata air ke-1 dan ke-2. Sayangnya, kompleks candi ini hanya tinggal 
puing-puing karena banyak batu yang hilang ketika dipugar. 

diolah dari BerBagai sUmBer

wisatawan yang hanya ingin berfoto di 
areal hotel. Jika tertarik memasuki area 
Omah Kayu ini, pengunjung akan dike-
nakan tiket masuk sebesar Rp 5.000,-. 
Retribusi ini berbeda dengan retribusi 
masuk taman wisata Gunung Banyak 
yang harganya juga Rp 5.000,-

Akses untuk mencapai lokasi Omah 
Kayu cukup mudah. Dari Alun-alun Kota 
Batu, Jatim Park I, dan Agro Kusuma 
hanya sekitar 15 menit. Atau hanya seki-
tar enam menit perjalanan dari Taman 
Wisata Songgoriti. 

diolah dari BerBagai sUmBer

sembiLan Fakta unik
tentang kota wisata BatU

dekbladdekblad
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nira [ kuliner nusantara ]

nira

Laporan:   SaP Jayanti

M eNdeNgAR kata 
‘foodtruck’ mungkin 
masih asing bagi se-
bagian besar pembaca. 
Berjualan makanan 

dengan konsep seperti ini memang be-
lum banyak dijumpai di Surabaya. Mulai 
dipopulerkan di Amerika Serikat, seka-

rang semakin banyak tempat-tempat di 
Surabaya yang dijadikan tempat ‘mang-
kal’ kendaraan niaga yang berjualan 
makanan ini.  

Tidak hanya makanan, yang berjualan 
minuman juga tidak kalah banyak. Di 
Surabaya, jajaran foodtruck diantaranya 
ada di Surabaya Barat yaitu di Graha 
Fairground. Sementara di beberapa 
tempat lain, foodtruck juga bisa dijumpai 

di beberapa acara.  
Secara sederhana, foodtruck ini ada-

lah berjualan makanan atau minuman 
yang proses pemasakan dan penyajian-
nya dilakukan di bagian belakang kenda-
raan yang sudah dimodifikasi menjadi 
dapur. Makanan yang disajikan umum-
nya jenis makanan cepat saji, walaupun 
tidak sedikit juga yang termasuk makan-
an berat seperti nasi bebek.

Pilihan menjajal sajian kuliner di Surabaya kian beragam. 
Tidak hanya di restoran atau kafe, di Kota Pahlawan 

juga sedang tenar mencoba aneka ragam menu yang 
disajikan oleh pengusaha foodtruck. Penasaran?

menyantap hidangan Lezat
dari Dapur truk

Ketua Asosiasi Foodtruck Indonesia 
(AFTI) Chapter Surabaya, Dimas Rudianto 
mengatakan, konsep foodtruck sudah 
mulai tenar di Surabaya sekitar tahun lalu 
meskipun ia sendiri sudah mencoba sejak 
2014. Saat ini yang tergabung dalam AFTI 
Surabaya baru sekitar 20 pengusaha. 

”Variasi makanan yang dijual beragam. 
Mulai dari makanan barat, Mexican food, 
makanan Jepang, makanan tradisional 
seperti bebek goring, hingga angkringan 
juga ada. Semua tergantung kreativitas 
pengusahanya,” ujar Dimas. 

Karena dimasak langsung ketika ada 
pesanan, pembeli bisa mendapatkan pe-
ngalaman berbeda ketika makan di salah 
satu unit foodtruck. Mereka bisa melihat 
langsung mulai dari bahan-bahan makan-
an disiapkan, dimasak, hingga disajikan. 

Seperti foodtruck milik Dimas, Lucious 
Wagon, menyajikan makanan western 
de ngan menu andalan Hot Dog.  Di kenda-
ra an L 300 tahun 1998 yang sudah dimo di-
fikasinya, pembeli bisa menyaksikan Chef 
Jon Hendra menyiapkan satu demi satu 
bahan mulai dari roti, sosis, sayuran, hingga 
saos resep rahasianya. Atau bisa juga men-
jajal Grilled Cheese. Keju mozarella yang 
meleleh ketika roti dipotong begitu meng-
goda untuk segera disantap selagi hangat. 

Tidak jarang juga chef muda ini mem-
berikan sedikit pertunjukan dalam me-
masak hingga pembeli bisa mendapatkan 
sajian lebih. Tidak hanya lidah dan perut 
yang dimanjakan tetapi mata juga menda-
patkan pemandangan ‘lezat’ dari dapur 
truk berwarna kuning ini.

Di foodtruck yang berjualan makanan 
khas Meksiko, pembeli bisa mencoba 
aneka panganan seperti Nachos atau Bur-
rito yang juga tidak kalah lezatnya.   

Karena biasanya unit foodtruck ini tidak 
berjualan sendiri namun berkelompok 
ketika ada suatu event, tentu pembeli bisa 
mencoba beragam makanan di satu lokasi. 
Dengan lokasi yang umumnya berada di 
udara terbuka, suasananya tentu lebih 
santai.  

Dikatakan Dimas, keberadaan 
foodtruck ini memberi warna baru terha-
dap perkembangan kuliner di Surabaya. 
Konsumen memiliki semakin banyak 
pilihan untuk menyantap hidangan favo-
ritnya. 

foto-foto: sap jaYanti
 Foodtruck bakal mengubah budaya nongkrong di warung.
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bagasse [ bugar dan sehat ]

Laporan:   SaP Jayanti

Kata “yoga” berasal dari bahasa Sansekerta, yang mengandung 
makna sebagai sebuah aktivitas di mana seseorang harus me-
musatkan seluruh pikiran agar dapat mengendalikan panca in-
deranya. hal ini berarti bahwa kita harus mampu mengontrol, 
mengatur, dan berkonsentrasi penuh sehingga dapat mencip-

takan keselarasan serta keseimbangan antara pikiran, jiwa, dan tubuh.
Senam yoga telah dipraktikkan sejak 4000 tahun yang lalu. Orang-orang 

Barat sudah mulai mengenal latihan ini sejak 30 tahun terakhir. Mereka mu-
lai merasakan manfaat besar dari berlatih yoga, yakni mencapai fleksibilitas 
dan mengurangi stres. Sedangkan di Indonesia sendiri, senam yoga mulai 
dikenal tahun 1990-an. 

Sebagai olah seni dan jiwa, yoga mengombinasikan pengendalian 
pikiran, pernapasan, dengan latihan fisik. Gerakannya cenderung halus dan 
tidak terburu-buru. Dalam latihan yoga, setiap postur yang diajarkan memi-
liki arti yang berbeda, entah itu arti untuk tubuh atau pikiran. Postur duduk, 
misalnya, dimaknai sebagai pose untuk relaksasi. Sementara postur berdiri, 
dimaknai sebagai cara untuk membangkitkan energi.

Berbeda dengan aktivitas fisik lainnya, senam yoga memiliki dua macam 
disiplin praktik, yakni gerak dan diam. Disiplin gerak bermanfaat untuk 
menguatkan fisik, menghilangkan kekakuan sendi dan otot, serta me-
ngontrol kesehatan saraf dan kelenjar tubuh. Sementara disiplin diam akan 
mengajarkan kita cara untuk fokus memusatkan konsentrasi. Manfaat yang 
dirasakan adalah dapat lebih mengontrol emosi serta meningkatkan daya 
ingat.

Salah satu instruktur yoga di Surabaya, ni Made Putri Saraswati menga-
takan, yoga tidak memberikan efek yang cepat namun pasti. ”Yoga tidak 
menjanjikan yang muluk-muluk. tidak bisa instan namun hasilnya pasti. 
Yang penting latihan harus rutin. tidak perlu dipaksakan, disesuaikan de-
ngan kemampuan badan masing-masing,” ujarnya.

Mengajar yoga sejak tahun 2002, motivasi mereka yang ingin berlatih 
yoga bermacam-macam. Baik fisik maupun psikis. Penyakit fisik diantara-
nya kaku pada tulang belakang, leher, punggung, osteoporosis dan kege-
mukan. Mereka yang baru sembuh dari stroke juga disarankan untuk berla-
tih yoga. Sedangkan keluhan psikis yang banyak muncul adalah sulit tidur, 
stres, dan susah punya keturunan. Bahkan tidak sedikit pula anak berke-
butuhan khusus yang menunjukkan perkembangan positif setelah berlatih 
yoga. 

Dengan banyaknya video latihan yoga yang bisa diunduh di internet, 
menurut perempuan asli Bali ini, tidak semuanya benar. apalagi dengan 
berlatih sendiri, ada kekurangan yaitu tidak ada yang bisa mengoreksi 
gerak an kita apakah sudah tepat atau belum. 

Dikatakan Putri, untuk memulai berlatih yoga tidak ada syarat terten-
tu. ”Yang penting punya badan, bisa yoga,” tegasnya. Sedangkan untuk 
alas berlatih, tidak harus menggunakan matras khusus yoga. Karpet, bah-
kan tikar juga bisa digunakan. Bahkan menurut Putri, penggunaan matras 
khusus yoga menurutnya merupakan pengaruh gaya hidup. 

Selain itu, hanya dibutuhkan baju yang tidak menghalangi gerakan de-
ngan bahan yang menyerap keringat. Ia menyarankan agar mandi sebelum 
latihan dan tidak menggunakan kosmetik atau losion untuk kulit supaya 
pori-pori tidak tertutup. ”Kalau bisa jangan menggunakan perhiasan dan 
kuku juga sebaiknya pendek karena takut melukai kulit saat bergerak,” sam-
bungnya. Disarankan juga makan maksimal tiga jam sebelum latihan. 

Hidup Sehat
dengan Yoga

Gaya hidup sehat 
sedang menjadi tren di 
masyarakat. Salah satu 
cara yang dilakukan 
adalah dengan 
berolahraga. Dan yoga 
menjadi salah satu 
yang mulai banyak 
diminati masyarakat 
untuk menjaga 
kebugaran tubuhnya.
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1.  lebih Feksibel
 Manfaat ini yang paling langsung 

terasa. Anda juga bakal mendapati 
nyeri dan pegal-pegal hilang.

2.  lebih kuat
 Otot yang kuat bikin Anda terlihat 

lebih menarik. Otot juga menjaga 
tubuh kita dari penyakit seperti artritis 
dan nyeri punggung serta mudah 
terjatuh pada lansia. 

3.  memperbaiki Postur
 Yoga bisa memperbaiki postur dan 

mencegah nyeri, kelelahan, dan juga 
artritis gara-gara postur yang buruk.

4.  melindungi Persendian dari 
Rematik dan Artritis

 Setiap kali beryoga, Anda melatih 
persendian bergerak dalam jangkauan 
penuh. Ini berarti Anda mencegah 
penyakit artritis degeneratif dengan 

“memeras dan merendam” daerah 
kartilage yang jarang digunakan. Karti-
lage seperti spons yang menyerap 
nutrisi hanya ketika cairan dikeluar-
kan. Tanpa latihan, jaringan itu akan 
lapuk dan meninggalkan tulang tanpa 
bantalan.

5.  melindungi Tulang Punggung
 Ruas-ruas tulang belakang sebagai 

peredam kejut antartulang belakang 
juga butuh dilatih. Jika rajin berlatih 
backbend, forward bend, dan twist, 
Anda menjaga ruas-ruas tulang bela-
kang jadi lebih fleksibel.

6. mencegah osteoporosis
 Sudah banyak penelitian membuk-

tikan bahwa latihan beban mem-
perkuat tulang dan menghalau os-
teoporosis. Banyak postur yoga yang 
mengharuskan Anda mengangkat 
beban tubuh sendiri. 

7.  melancarkan Peredaran darah
 Yoga melatih Anda rileks. Latihan 

rileksasi dapat membantu sirkulasi 
darah, khususnya di tangan dan kaki. 
Yoga juga membantu oksigen untuk 
masuk ke dalam sel. 

8.  membersihkan limfa
 Ketika berkontraksi dan meregangkan 

otot, menggerakkan organ-organ, 
Anda meningkatkan pembersihan 
limfa, cairan yang kaya akan sel keke-
balan tubuh. Ini akan membantu 
sistem limfatik memerangi infeksi, 
merusak sel-sel kanker, membuang 
racun-racun dari produksi fungsi selu-
lar.

9.  melindungi Jantung
 Walaupun yoga tidak meningkatkan 

detak jantung yang dapat memper-
baiki fungsi kardiovaskular, penelitian 
menemukan bahwa latihan yoga 
menurunkan tingkat jantung istirahat, 
meningkatkan stamina, dan mem-
perbaiki asupan oksigen maksimum 
ketika olahraga. Ini nilainya sama 
dengan olahraga aerobik.

10. menurunkan Tekanan darah
 Ada baiknya anda mencoba yoga jika 

menderita hipertensi. Dua penelitian 
hipertensi dari jurnal medis Inggris 
The Lancet, membandingkan efek 
pose savasana dengan hanya berba-

ring di sofa. Setelah tiga bulan, savasa-
na disebut menurunkan tekanan 
darah sistolik sebanyak 26 poin dan 15 
poin pada tekanan diastolik.

11. menjaga memori
 Yoga menurunkan kadar hormon 

kortisol. Normalnya kelenjar adrenalin 
mengeluarkan kortisol sebagai respon 
pada keadaan krisis akut yang kemu-
dian secara temporer mendorong 
fungsi kekebalan. 

12. mendatangkan kebahagiaan
 Penelitian membuktikan bahwa 

latihan yoga konsisten memperbaiki 
depresi, meningkatkan kadar sero-
tonin, dan menurunkan kortisol. 

13. menurunkan berat badan
 Jangan malas bergerak dan jangan 

rakus. Begitulah sebenarnya prinsip 
menjaga berat badan sehat. Yoga da-
pat membantu kita melakukan kedua 
prinsip itu. Latihan yoga membantu 
Anda bergerak dan membakar kalori. 
Sisi spiritual dan emosi yoga men-
dorong Anda untuk melihat masalah 
makan dan berat badan lebih dalam. 
Mungkin yoga akan memberi inspirasi 
Anda untuk menjadi orang yang lebih 
sadar saat makan.

14. menurunkan gula darah dan 
kolesterol Jahat

 Yoga menurunkan gula darah dan 
kolesterol jahat, sekaligus menaikkan 
kolesterol baik. Pada penderita diabe-
tes, yoga membantu mengontrol gula 
darah dengan menurunkan kortisol 
dan kadar hormon adrenalin, menu-
runkan berat badan, dan memperbaiki 
sensitivitas pada insulin.

15. meningkatkan kecerdasan
 Satu komponen penting yoga adalah 

fokus pada keadaan sekarang. Peneli-
tian menemukan bahwa latihan yoga 
teratur memperbaiki koordinasi, reaksi, 
memori, dan bahkan nilai IQ. Orang 
yang berlatih meditasi transendental 
mampu memecahkan masalah dan 
mengolah informasi lebih baik karena 
mampu berkonsentrasi, dan tak mudah 
terganggu masalah lain.

BIKRAM YOGA
INTI lATIhAN: Ruang kelas 
bersuhu tinggi, durasi latihan 
90 menit. 45 menit pose-pose 
berdiri, 45 menit setelahnya 
melakukan pose-pose di lantai. 
Terdiri dari dua latihan perna-
pasan, 26 latihan gerakan, dan 
pose-pose relaksasi.
mANFAAT: Dapat membuat 
Anda jadi lebih peka dan mu-
dah berkonsentrasi. Suhu ruang 
dapat membantu tubuh lebih 
cepat mengeluarkan racun-racun 
yang ada sehingga dapat mem-
buang stres. Bagi sebagian orang, 
bikram yoga menjadi cara untuk 
menurunkan berat badan.

PRENATAL YOGA
Jenis senam yoga yang diperun-
tukkan bagi ibu hamil. Terdiri dari 
beberapa kategori disesuaikan 
dengan umur kehamilan sang 
ibu.
INTI lATIhAN: Deep breath and 
movement. Proses bernapas yang 
dilakukan dengan kesadaran 
penuh akan membantu ibu dapat 
menjalani proses melahirkan.
mANFAAT: Membangkitkan 
kesadaran sang ibu akan kon-
disi tubuh dan janinnya. Dapat 
membantu ibu agar lebih rileks menghadapi kondisi 
kehamilannya.

VINYASA
INTI lATIhAN: Keep moving and flow. Komponen utama 
yang menjadi jantung dari gerakan yoga ini adalah per-
napasan. Semua gerakan yoga dilakukan secara perlahan 
dan selaras dengan proses bernapas kita.
mANFAAT: Menyelaraskan tubuh dengan kekuatan napas 
yang dimiliki.

HATHA YOGA
INTI lATIhAN: Hatha yoga meliputi latihan fisik yang ri-
ngan, melibatkan setiap sendi pada tubuh dalam gerakan 
yang memperkuat, melonggarkan, dan menyeimbangkan 
setiap anggota tubuh.

mANFAAT: Berlatih secara rutin 
membantu Anda menyeimbang-
kan pikiran dan tubuh, mening-
katkan pengalaman spiritual, 
meningkatkan kesehatan, serta 
mengurangi stress.

ASHTANGA YOGA
INTI lATIhAN: Menekankan 
pada latihan fisik dan sinkroni-
sasi dengan napas. Gerakannya 
dilakukan secara progresif, tanpa 
jeda, dengan serangkaian pose 
yoga yang dapat membuat anda 
berkeringat.
mANFAAT: Meningkatkan sirku-
lasi darah dan stamina tubuh, 
menurunkan berat badan, serta 
memperkuat otot. Latihan ini 
tergolong halus dan tanpa jeda.

IYENGAR YOGA
INTI lATIhAN: Menitikberatkan 
pada keselarasan pose-pose 
tubuh. Bergerak perlahan de-
ngan fokus pada posisi tubuh, 
termasuk tumit, dan jari. Pose 
yang dilakukan harus benar dan 
dapat dibantu dengan beberapa 
alat bantu. Cocok untuk segala 
jenis usia.
mANFAAT: Dapat dipakai se-
bagai salah satu bentuk terapi 

menyembuhkan penyakit tertentu, misalnya insomnia 
dan migren. Dapat pula meningkatkan keselarasan antara 
proses bernapas dengan berkegiatan, meningkatkan 
konsentrasi, fleksibilitas, dan daya tahan tubuh.

POWER YOGA
INTI lATIhAN: Menekankan pada kekuatan dan fleksibili-
tas.
mANFAAT: Meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas

ISHTA YOGA
INTI lATIhAN: Tiap kelas biasanya memiliki tema, misal-
nya untuk menyeimbangkan cakra, memperkuat fisik, 
menenangkan pikiran dan perasaan.
mANFAAT: Menstabilkan fisik dan mental sesuai dengan 
kondisi tubuh dan kepribadian masing-masing orang.

JENIS SENAM YOGA 
Yoga memiliki banyak gaya dan aliran yang berbeda. Tak ada yang salah atau benar dalam yoga, semua selalu 
disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan kondisi masing-masing orang.

Masih belum yakin dengan manfaat yoga? Percayalah bahwa yoga membantu Anda…

bagassebagasse

foto-foto: sap jaYanti
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trash

trash [ tradition and heritage ]

Laporan:   Sekar arum Cm

ADALAH Pemprov Jatim yang 
sejak tahun 2014 mencoba 
mengembangkan pariwisata 
di kawasan tersebut dengan 

membangun perkampungan nuansa 
Majapahit tempo dulu. Melalui program 
sharing pendanaan pusat dan daerah, 
daerah yang merupakan akses utama ke 
kawasan cagar budaya akan dibuat mirip 
dengan suasana perkampungan Majapa-
hit kala itu.

Menurut Gubernur Jawa Timur, 
Soekarwo, saat meninjau Rumah Ma-
japahit di Desa Bejijong, Kecamatan 
Trowulan, Kabupaten Mojokerto be-
berapa waktu lalu, upaya pembangunan 
kampung Majapahit tersebut merupakan 
upaya untuk mengembangkan destinasi 
wisata Majapahit tempo dulu.

“Rumah Majapahit yang dibangun 
berdasar pemikiran mantan Presiden 
SBY ini, untuk mengobati kerinduan 
masyarakat tentang kemasyhuran dan 
kebesaran Kerajaan Majapahit yang ter-
sohor sampai ke seluruh penjuru dunia,” 
katanya.

Bagi dia, pembangunan rumah kuno 
ini adalah bentuk restorasi Majapahit 
yang menjadi kekayaan budaya dan 
destinasi wisata baru yang punya nilai 
histori serta edukasi .”Oleh karena itu, 
pertama yang harus dibangun adalah 
sapta pesona. Orang-orangnya harus 
ramah, serta dilengkapi dengan kuliner 
khas yang populer di masa Majapahit,” 
kata Soekarwo.

Menurutnya, makanan khas Majapa-
hit ini sudah ditemukan oleh tim kabu-
paten Mojokerto dan tinggal diumumkan 
saja model serta bentuknya. “Nantinya, 
di tempat lurah setempat juga harus ada 
kegiatan tahunan seperti acara ruwatan 
dua kali setiap tahunnya. Acara ini menja-
di kegiatan kultural yang rutin diadakan, 
karena ruwatan ini sudah menjadi adat di 
Desa Bejijong,” lanjutnya kembali.

Sebagai langkah awal, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur telah membangun 
194 rumah model era Majapahit di Desa 
Bejijong. Pembangunan tahap pertama 
tahun 2014 sebanyak 94 unit rumah 
dengan dana sebesar Rp 4,98 miliar dan 

Melihat Lebih Dekat
Kampung Majapahit
di Trowulan

Ingin merasakan kembali suasana hidup di kampung di zaman 
kerajaan besar Majapahit? Cobalah datang ke kecamatan 
Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di tempat yang dulu 
merupakan ibukota kerajaan tersebut, kini tengah dibangun 
kembali kampung atau desa dengan nuansa dan bentuk 
bangunan yang dibuat mirip dengan yang ada di zaman dulu. 86
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trashtrash

tahap kedua tahun 2015 sebanyak 100 
unit rumah dengan dana sebesar Rp 5,7 
miliar. Tahap ketiga  akan dibangun 300 
unit rumah lagi di Segaran, Candi Tikus 
dan Candi Bajang Ratu.

desAIN RumAh  beRsumbeR dARI 
kITAb NegARAkeRTAgAmA

Desain Rumah Kampung Majapahit 
di Mojokerto, salah satunya berasal dari 
usulan Balai Pelestarian Cagar Budaya 
(BPCB) Trowulan. Usulan itu merujuk pada 
tiga sumber sejarah Majapahit. Yakni Kitab 
Negarakertagama, relief sejumlah candi, 
dan penemuan artefak kuno.

“Kami dimintai usulan desain oleh 
Pemkab Mojokerto. Sumber datanya ada 
tiga, yakni dari naskah Negarakertagama, 
data relief, dan penemuan artefak kuno,” 
ungkap Kasi Perlindungan Pengembangan 

dan Pemanfaatan BPCB Trowulan, Widodo.
Widodo menjelaskan, relief-relief 

yang menggambarkan bentuk bangunan 
Rumah Majapahit pada masa lampau itu 
terdapat di sejumlah candi. Antara lain, 
Candi Minak Jinggo di Trowulan, Candi 
Jago di Malang, Candi Jawi di Pasuruan, 
dan Candi Penataran di Blitar.

“Dari data relief Candi Minak Jinggo, 
pola tata ruang perumahan zaman 
Majapahit berpagar. Perkampungan ini 
terdiri atas sejumlah perumahan yang 
dibatasi tembok pagar keliling,” jelasnya.

Bentuk bangunan Rumah Majapahit, 
lanjut Widodo, menyerupai pendopo. 
Bangunan terbuka dengan tiang pe-
nyangga berjumlah 4, 6, sampai 8. Tiang 
penyangga itu terbuat dari kayu. Lantai 
rumah terbuat dari batu sungai yang 
ditutup dengan bata merah. Atap rumah 
berbentuk limas segitiga memanjang 
dari bahan kayu.

Desain Rumah Majapahit yang saat 
ini dibangun di Desa Bejijong, Jatipasar 
dan Sentonorejo sedikit berbeda dengan 
usulan BPCB Trowulan. Bangunan rumah 
ini dibuat tertutup.

Temboknya tersusun dari bata merah 

sehingga terlihat natural. Pondasi rumah 
tersusun dari batu dibuat tinggi hampir 1 
meter. Desain bangunan ini melebar de -
ngan dua daun pintu kembar yang ter buat 
dari kayu. Selain itu, terdapat dua buah 
jendela pada sisi kiri dan kanan bangunan.

AkhIR TAhuN 2016, RAmPuNg 
dIkeRJAkAN

Pembangunan perkampungan ini 
ditandai dengan membangun bagian de-
pan rumah warga, khususnya yang meng-
hadap jalan utama dengan bangunan 
khas jaman Majapahit. Karakteristiknya 
dengan batu bata press yang tertata rapi, 
menggunakan jendela dua pintu model 
kupu tarung, lengan penyangga atap 
dari kayu, atap menggunakan ornamen 
Majapahitan serta pondasi undak tinggi.

Desain awal bentuk rumah yang 
dibangun itu berdasarkan hasil re-
konstruksi para arsitek dan arkeolog 
terhadap sebuah rumah para kawulo 
(masyarakat biasa) pada zaman Majapa-
hit, lengkap dengan dinding kayu dan 
atap genteng yang saat ini masih tersim-
pan di Museum Trowulan, Mojokerto. 
Dengan konsep di zaman itu, ruangan 

rumah hanya berfungsi sebagai tempat 
tidur, sementara aktivitas kehidupan lain-
nya dilakukan di luar rumah. 

Pemanfaatan bangunan rumah huni-
an khas zaman Kerajaan Majapahit nanti-
nya akan digunakan untuk penginapan 
(home stay) bagi wisatawan, toko souve-
nir barang kerajinan dan seni (art shop), 
dan tentu saja menjadi obyek wisata 
tersendiri bagi mereka yang ingin meli-
hat bagaimana suasana perkampung an 
kerajaan zaman dahulu. 

Akhir tahun 2016 Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur dan Pemkab Mojokerto 
menargetkan pembangunan rumah khas 
kampung Majapahit di seluruh desa di 
wilayah Trowulan rampung dikerjakan. 
Adapun kawasan tersebut nantinya akan 
menjadi pusat peninggalan budaya 
Majapahit (Majapahit Heritage). 

Jika itu tercapai maka masyarakat 
bisa menyaksikan kembali nuansa 
peninggalah sejarah kerajaan terbesar 
di Jawa, tidak hanya dengan menyak-
sikan artefak-artefak yang tersimpan di 
museum tapi juga sedikit bisa melihat 
merasakan kehidupan perkampungan di 
era Majapahit.

foto-foto: antara

 Suasana tenang di Kampung Majapahit di Mojokerto.
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prof-it [ teknologi ]

prof-IT

Laporan:     
firDa SuraiDa - CinDhy laraShati

B eRdAsARkAN pengertian 
di wikipedia, tiket elektronik 
atau dalam bahasa Inggris 
biasa disebut e-ticket adalah 
sebuah tiket dalam bentuk 

digital. Penggunaan e-ticket pertama kali 
diperkenalkan melalui dunia penerbang-
an oleh Joel R. Goheen. Sebagai orang 
pertama yang memperkenalkan konsep 
itu (di dunia penerbangan), pemilik JRG 
Airlines tersebut tercatat sebagai pemilik 

Perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan lonjakan teknologi yang berdasarkan 
pada self-service atau e-service. Hal ini menjadi bertambah penting tak hanya dalam 
menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam perdagangan elektronik, akan tetapi juga dalam 
menyediakan sebuah pengalaman superior yang berhubungan dengan aliran informasi yang 
lebih interaktif bagi konsumen.

e-ticKet

hidup serasa Lebih mudah

hak paten untuk sistem e-ticket. Kini tak 
hanya angkutan udara, angkutan darat 
seperti kereta api, angkutan umum 
perkotaan maupun jalan, sudah banyak 
yang beralih secara eksklusif ke sistem 
tiket elektronik.

E-ticketing atau electronic ticketing 
adalah suatu cara mendokumentasikan 
proses penjualan dari aktifitas perjalan-
an pelanggan tanpa harus mengeluar-
kan dokumen berharga secara fisik. Saat 
ini tiket elektronik telah menggantikan 
fungsi tiket pesawat konvensional yang 
biasanya terdiri atas beberapa kertas, 
umumnya kini maskapai penerbangan 
memberlakukan biaya tambahan untuk 
melakukan pengeluaran tiket menggu-
nakan jenis tiket ini. Bahkan sejak tang-
gal 1 Juni 2009, IATA (International Air 
Transport Association) telah memberikan 
mandat kepada semua anggotanya agar 
menggunakan tiket elektronik dalam 
segala bentuk pembayaran.

Selain mudah dan ringkas dalam 
prosesnya, data juga tercatat secara 
elektronik di pusat perusahaan pener-
bangan yang digunakan, sehingga data 
penumpang akan valid dan akurat se-
suai dengan kondisi sebenarnya. Di sini, 
e-ticket menjadi jawaban untuk meng-
optimalkan kenyamanan penumpang 
dengan meningkatkan fleksibilitas baik 
penumpang maupun agen perjalanan 
dalam membuat perubahan-perubahan 
jadwal perjalanan. Pelanggan tak perlu 
lagi menghabiskan waktu untuk meng-
khawatirkan ‘keamanan’ tiket pener-
bangan. Lupakan resiko hilangnya tiket, 
dicuri, tertinggal, atau bahkan tercebur 
air. Bahkan e-ticketing memungkinkan 
pelanggan membelikan tiket untuk 
kerabat pada saat mendadak.

Bentuk e-ticket sangat sederhana 
dan berisi data rincian perjalanan. Yang 
tercantum di dalam e-ticket biasanya 
adalah nama penumpang, rute per-
jalanan, waktu penerbangan, nomor 
penerbangan, kelas tiket, dan harga 
tiket. Apabila dibandingkan dengan 
bentuk tiket biasa yang seperti kupon 
dengan jumlah halaman lebih kurang 
4-6 halaman atau tergantung kondisi 
tujuan penumpang yg menggunakan 
jasa penerbangan, semakin sering tran-
sit dan check-in maka akan semkain ban-

peLanggan tak perLu Lagi 
menghabiskan waktu 
untuk mengkhawatirkan 
‘keamanan’ tiket 
penerbangan. Lupakan 
resiko hiLangnya tiket, 
diCuri, tertinggaL, 
atau bahkan terCebur 
air. bahkan e-ticketing 
memungkinkan 
peLanggan membeLikan 
tiket untuk kerabat 
pada saat mendadak
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E-ticketing menyediakan banyak 
manfaat diantaranya
hemAT bIAyA

 Mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan dan pengiriman 
tiket tiket ke pembeli. Menghilangkan biaya untuk amplop dan pos.

hemAT TeNAgA

 Mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan pencetakan dan 
pengiriman tiket. Meniadakan upaya yang diperlukan untuk mengambil 
tiket untuk pesanan will call.

AmAN

 E-ticket selamat dan aman. Barcode validasi menghilangkan 
kemungkinan pemalsuan dan duplikasi pada tiket.

PelAPoRAN kehAdIRAN

 Pelanggan bisa mencari tahu berapa lama dan berapa banyak mereka 
menggunakan tiket.

PeNgIRImAN INsTAN

 Pelanggan senang saat bisa segera mencetak tiket mereka. Tidak perlu 
menunggu surat atau mengantre berlama-lama. Pelanggan dapat 
mencetak tiket elektronik mereka segera setelah mereka membelinya. 
Hal ini membuat e-ticket yang ideal untuk keputusan pembelian akhir 
(last minute purchase)

INFoRmAsI TAmbAhAN

 E-ticket menyediakan ruang untuk tambahan informasi seperti peta 
jalan, arah, dan lain informasi pelanggan yang mungkin anda perlu tahu.

PeRIklANAN

 E-ticket menyediakan tempat untuk beriklan. Hal ini dapat 
meningkatkan pendapatan perusahaan dengan menawarkan ruang 
iklan pada tiket web anda.

yak halamannya. Untuk e-ticket bentuk 
tiket hanya selembar kertas yang tertera 
secara lengkap mulai jadwal penerbang-
an, tujuan tanggal serta aturan lainnya. 
Bagi maskapai penerbangan sendiri, 
e-ticket juga memperkecil biaya layanan 
dengan mengurangi biaya proses tiket 
dan menghilangkan formulir kertas, 
sehingga harga tiket juga bisa ditekan.

Untuk check-in dengan e-ticket, 
penumpang biasanya datang ke 
counter check-in dan menunjuk-
kan kode booking atau kode 
konfirmasi. Airlines tertentu 
bahkan tidak membutuhkan 
kode booking, selama reservasi 
dapat dipastikan dengan kartu 
identitas penumpang. Setelah 
reservasi telah dikonfirmasi, 
penumpang dapat check-in bagasi dan 
diberikan boarding pass. 

PeNJuAlAN TIkeT Online
Jauh sebelum elektronik diperkenal-

kan pada 1990-an, e-ticket memiliki arti 
yang sama sekali berbeda. Dari tahun 

1950 hingga 1980-an, e-ticket digunakan 
di Walt Disney World dan Disneyland. E-
ticket ini adalah kupon yang didapat dari 
tiket masuk. Mereka digunakan untuk 
mendapatkan akses ke wahana paling 
laris, mahal dan terbaru. Disney berhenti 
membuat buku-buku kupon yang berisi 
e-ticket pada tahun 1982. 

Adapun pengertian lain dari e-
ticketing adalah penjualan tiket online, 
salah satu cara bagi orang untuk mem-
beli tiket untuk acara lokal ataupun 

tempat wisata. Fasilitas pemesanan 
tiket online ini dirancang untuk mem-
bantu kelompok masyarakat yang tidak 
memiliki akses ke sistem jenis ini. Hal ini 
memungkinkan kelompok-kelompok 
masyarakat untuk meningkatkan kegiat-
an dan menjual tiket secara online 

melalui situs web. Sistem ini memudah-
kan siapapun untuk membeli tiket untuk 
berbagai acara semua dari satu situs 
web. Tiket dapat dibeli dengan cara ini 
dengan uang tunai, cek atau kartu kredit 
/ kartu debit.

Pelanggan harus mendaftar pada 
sistem pembayaran untuk mengguna-
kan sarana. Ini adalah proses yang sangat 
sederhana dan membantu menyim pan 
data pembelian tiket. Promoters memi-
liki daerah aman pada situs e-ticket di 

mana mereka dapat memantau 
penjualan dan mencetak daftar 
orang-orang yang memesan 
untuk menghadiri acara mereka. 
Pelanggan perlu mendaftar sebe-
lum dapat mulai menjual tiket. 
Proses pendaftaran untuk mem-

inta informasi mengenai rincian kontak 
pribadi serta rincian dan kelompok 
masyarakat yang harus membayar tiket 
pendapatan. Proses pendaftaran juga 
diperlukan untuk menerima syarat dan 
ketentuan untuk penjualan tiket online.

Saat ini hanya ada beberapa cara 

untuk membeli tiket untuk kegiatan 
kesenian masyarakat. Sistem ini akan 
memberikan akses cepat dan mudah 
untuk berbagai macam acara melalui 
satu situs. Ini dapat digunakan untuk 
membeli tiket menggunakan kredit / 
kartu debit dan cek, yang banyak gerai 
tiket tidak dapat dilakukan pada saat ini. 
Hal ini juga sepenuhnya aman.

Setiap organisasi yang merencana-
kan sebuah event dan bertanggung 
jawab untuk penjualan tiket dapat me-
ningkatkan aktivitas di situs web. Semua 
promoters yang mendaftar akan disetu-
jui oleh administrator sebelum mereka 
dapat mulai menjual tiket sehingga 
hanya mereka yang dapat menunjukkan 
bahwa merekalah yang akan diizinkan 
secara resmi untuk mempromosikan 
acara itu. Sistem ini memungkinkan 
kita untuk mempromosikan aktivitas 
secara gratis dan menjual tiket untuk 
acara ke khalayak yang lebih luas. Hal ini 
juga berarti kita tidak perlu membayar 
biaya untuk menyiapkan sistem ini atau 
administrasi itu.

bagi maskapai penerbangan sendiri, e-tiCket juga 
memperkeCiL biaya Layanan dengan mengurangi 
biaya proses tiket dan menghiLangkan FormuLir 
kertas, sehingga harga tiket juga bisa ditekan.

prof-ITprof-IT
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kristalisasi

Oleh: lutfil hakimkristalisasi

GERAKAN Peduli Te tang-
ga (GePeTe). Demi kian 
nama gerakan yang dimo-
tori Wakil Gubernur Jatim 
Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) 

bersama pakar komunikasi politik Eep 
Saefulloh Fatah. Gerakan berbasis aplikasi 
teknologi informasi ini tujuan utamanya 
sederhana, yakni membangun kembali 
kesadaran bertetangga. Bahwa bertet-
angga bukanlah sekedar kedekatan tem-
pat tinggal, tapi menempatkan kawasan 
tempat tinggal sebagai entitas sosial yang 
saling menguatkan.

Tidak bisa dipungkiri, kemajuan 
teknologi informasi telah membawa arah 
hubungan sosial menjadi terbalik-balik. 
Teman yang tinggal jauh menjadi dekat. 
Sementara tetangga yang berdekatan 
hampir tidak pernah komunikasi. Men-
jadi naif ketika hanya 100 meter dari ru-
mah kita, misalnya, ada rumah yang di-
huni oleh teroris. Lebih naif lagi jika kita 
mengetahui hal itu dari siaran TV karena 
ada penggrebegan oleh Densus 88. Sebe-
lumnya tidak pernah tahu, karena me-
mang tidak saling memperhatikan.

Dari sinilah kesadaran GePeTe dimu-
lai. Dengan aplikasi TI secara kolektif di 
lingkar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW), hubungan antar-tetangga 
coba dirajut lagi agar menjadi kuat. Agar 
semangat gotong-royong dan keber-
samaan terbangun kembali. Sehingga 
menjadi kawasan tempat tinggal yang 
nyaman, saling menguatkan secara sosial, 
ekonomi dan keamanan.  Intinya, mem-
bangun kebersamaan dalam satu ling-
kungan (kawasan) dengan tagline “peduli 
tetangga”.

Terlepas dari GePeTe, tema “peduli 
tetangga” kini menjadi penting – bukan 
hanya pada lingkup RT dan RW, tapi juga 
pada konteks bertetangga antar negara 
di regional Asean. Kehidupan bertetang-
ga melalui Association of Southeast Asian 
Nations (Asean) yang sudah berlangsung 

sejak 1967 – dari semula lima negara men-
jadi 10 negara, kini dirajut kembali secara 
lebih kuat dalam menghadapi dinamika 
perubahan global.  Tujuan utamanya, 
sama: menjaga perdamaian dan stabilitas 
kawasan, serta meningkatkan kerja sama 
aktif - saling membantu di bidang pereko-
nomian.

Perubahan tata ekonomi global yang 
begitu cepat, telah memaksa kesadaran 
Asean – untuk lebih fokus memperkuat 
pondasi ekonomi kawasan. Pada 2007 ke-
sadaran ini telah disepakati melalui Cebu 
Declaration (Filipina) - yang dipertegas 
lagi melalui Nay Pyi Taw Declaration 2014 
(Myanmar). Namun baru dimatangkan 
pelaksanaannya pada November 2015 
di Kuala Lumpur. Intinya, penguatan 
ekonomi kawasan menjadi penting untuk 
menghadapi kekuatan ekonomi dunia, 
khususnya hegemoni negara-negara 
yang dekat kawasan Asean: seperti Cina, 
Jepang, Korea Selatan, dan India.

Pada deklarasi Cebu dan NayPyiTaw 
disepakati adanya penerapan economic 
borderless community, yakni terbangun-
nya satu entitas ekonomi tunggal (besar) 
dalam kerangka penguatan ekonomi ka-
wasan. Integrasi ekonomi ini diberi tajuk 
Asean Economic Community (AEC) atau 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semula 
MEA akan diterapkan pada 2020, namun 
dipercepat ke (Desember) 2015— yang 
ditandai secara resmi pada Chairman’s 
Statement of the 27th ASEAN Summit di 
Kuala Lumpur (November 2015).

Jika selama ini kawasan Asean (10 neg-
ara) dirasa ada disparitas secara ekonomi 
antara negara satu dengan lainnya, maka 
melalui MEA digagas kemungkinan ter-
bangunnya kekuatan ekonomi bersama 
secara merata. Sehingga kawasan ini bisa 
menjadi kekuatan pembanding mengh-
adapi dominasi ekonomi Asia (terutama) 
oleh Cina. 

Asean yang memiliki luas daratan 4.46 
juta km² (3% luas daratan bumi) dan pop-

ulasi sekitar 600 juta jiwa (8.8% populasi 
dunia) secara geo-ekonomi merupakan 
pasar yang besar. Maka itu, melalui MEA, 
kawasan ini disepakati menjadi pasar 
bersama, dan menjadi pusat produksi 
bersama, agar diperoleh hasil ekonomi 
yang relatif sama (merata). Disinilah le-
tak subtansi MEA, yakni peduli tetangga 
secara kolektif untuk saling mengisi dan 
menguatkan secara ekonomi. 

Namun demikian banyak pihak yang 
justru khawatir “pelaksanaan MEA” bakal 
menjadi ancaman perekonomian nasion-
al – karena Indonesia dinilai belum siap 
berkompetisi. Sikap apriori semacam ini 

boleh- boleh saja sebagai alternatif tafsir 
dan pemikiran. Tapi yang harus diingat, 
pelaksanaan MEA bukanlan serta-merta 
sebagai panggung bebas kompetisi, 
tetapi merupakan integrasi ekonomi da-
lam koridor “saling menguatkan” mela-
lui arahan Asean High Level Task Force 
(AHL-TF) – yang kini secara terus-menerus 
melakukan penyempurnaan pola rela-
tionship dalam MEA. 

Kesepakatan pada Chairman’s State-

peduli tetangga
ment of the 27th ASEAN Summit di Kuala 
Lumpur pada November 2015 sebenarnya 
belum mengikat secara hukum. Kar-
ena pola dan tata hubungan dalam MEA 
masih terus dipersiapkan. Namun sudah 
ada “pemanasan” yang telah berlangsung 
sejak 2010 -- khususnya yang terkait den-
gan bidang perdagangan dalam kerangka 
AFTA, seperti adanya skema Common Ef-
fective Preferential Tariffs For ASEAN Free 
Trade Area ( CEPT-AFTA) –, yakni suatu 
skema penurunan tarif hingga menjadi 
0-5%, penghapusan pembatasan kuanti-
tatif, dan hambatan nontarif lainnya. 

Selain yang terkait dengan AFTA, juga 
sudah dipersiapkan sejumlah rumusan da-
lam kerangka “berlatih” memasuki MEA, 
baik yang terkait dengan investasi, servis, 
hingga mekanisme dispute settlement. Di 
situlah muncul kesepakatan seperti AIA 
(Asean Investment Area),  AFAS (Asean 
Framework Agreement on Service), dan 

ADSM (Asean Dispute Settlement Mecha-
nism). Sejumlah kesepakatan itu sudah 
berjalan, sehingga nantinya – ditambah 
beberapa poin lagi – tanpa terasa (kita) 
sudah benar-benar siap berada di dalam 
MEA. Artinya, pelaksanaan MEA adalah 
bertahap, berstruktur, dalam konteks sal-
ing menguatkan.

Sehingga tidak perlu khawatir secara 
berlebihan menjalani MEA. Pada perda-

gangan komoditas gula misalnya, selama 
ini seolah Thailand bakal menjadi anca-
man serius bagi eksistensi industri gula 
nasional. Padahal, kelebihan produksi 
gula Thailand (sekitar 9 – 10 juta ton) 
tidak lantas (serta-merta) membanjiri 
seluruh kebutuhan (5 - 6 juta ton) pasar 
gula dalam negeri.  Tetap ada mekan-
isme yang disepakati – karena di dalam 
negeri masih ada industri gula yang eksis 
(sekitar 2,5 juta - 3 juta ton). Melalui MEA 
justru dikaji kemungkinan dilakukannya 
sinergitas antar produsen gula dengan 
menempatkan kawasan Asean sebagai 
basis investasi dan produksi, sehingga ke 
depan bukan hanya pasar Asean yang dis-
asar – tapi justru pasar ekspor di luar Ase-
an yang harus dikuasai bersama. Disinilah 
inti dari bertetangga (peduli tetangga) 
dalam konteks Asean. 

Terlepas kapan pelaksanaan MEA dit-
erapkan secara utuh, karena sejauh ini 
formatnya masih terus-menerus disem-
purnakan. Namun “ruh MEA” sebenarnya 
sudah ada pada Asean Charter - Pasal 1 
ayat 5, bahwa tujuan ber-Asean adalah 
untuk menciptakan pasar tunggal dengan 
konsep free flow, yakni arus bebas gerak 
barang, jasa, investasi, dan modal tanpa 
batasan. MEA sejatinya hanya terjemahan 
aplikatif dari Asean Charter yang telah 
disepakati sejak puluhan tahun silam.

Ketahanan antar negara dalam satu 
kawasan, sebenarnya sudah dilakukan 
di Eropa sejak 1993, yakni sejak terben-
tuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE/
European Economic Community/EEC). 
Hanya saja di EEC ada penyatuan mata 
uang (currency) bersama, sedangkan di 
MEA pola itu tidak diterapkan. Melalui 
MEE, posisi negara-negara peserta relatif 
menjadi lebih kuat secara ekonomi, kare-
na ada perlakuan khusus dari para tetang-
ga secara kolektif. Meski dalam beberapa 
tahun terakhir kawasan itu (MEE) menga-
lami keterpurukan,  yang lebih disebab-
kan oleh perubahan ekonomi global.

Kehadiran MEA seharusnya diman-
faatkan secara maksimal oleh seluruh 
stakeholder ekonomi-bisnis nasional, un-
tuk memperkuat posisi tawar Indonesia 
di panggung internasional. Karena pola 
hubungan ekonomi-bisnis dunia kini ter-
us mengalami perubahan secara dinamis. 

Sehingga pola hubungan semacam MEA 
adalah keniscayaan yang – mau tidak 
mau – harus dibangun.

MENABRAK KONSTITUSI? 
Memang, masih banyak pihak yang 

justru menyalahkan keterlibatan Indone-
sia pada pelaksanaan MEA, karena pola 
integrasi semacam ini dinilai “menabrak” 
konstitusi tentang nasionalisme ekonomi 
yang telah diatur UUD 1945, baik pada 
Preambule maupun Pasal 33. Asumsi ini 
benar adanya. Namun apakah pemban-
gunan perekonomian Indonesia selama 
ini sudah berpijak pada konstitusi secara 
konsisten? 

Pertanyaan itu perlu dikaji bersama. 
Sebab, jika nasionalisme ekonomi dilihat 
dari perspektif konstitusi, maka sebe-
narnya sejak puluhan tahun silam – te-
patnya sejak Pemerintahan Orba hingga 
pasca Reformasi, konsistensi terhadap 
konstitusi (UUD 1945) nyaris tidak lagi ter-
jaga. Buktinya, hampir semua UU terkait 
ekonomi-bisnis telah memberi peluang 
besar terhadap kemungkinan (masuknya) 
penguasaan oleh asing. 

Tengoklah misalnya UU terkait keuan-
gan (Perbankan, Keuangan NonBank), UU 
Penanaman Modal, UU Pasar Modal, UU 
Perdagangan, UU Telekomunikasi, UU 
Migas, dan sederet UU lain terkait sektor: 
Transportasi, Perumahan, Properti, Per-
tanian, Industri, Pertambangan, dan lain-
nya. Hampir semuanya memberi peluang 
kepada asing atau setidaknya pro-asing.

Bahkan untuk sektor perbankan, mis-
alnya, konstitusi kita memberi peluang 
kepemilikan asing hingga di atas 90% 
-- ketika negara-negara WTO saja masih 
sepakat 51% untuk saham asing perbank-
an di negaranya. Demikian juga sektor 
asuransi dan pembiayaan, regulasi kita 
memberi peluang hingga di atas 90%, 
dan mayoritas dana kelolaan premi asur-
ansi nasional terintegrasi dengan kelo-
laan dana asuransi internasional dengan 
aneka resikonya.

Jika kita lihat Pembukaan UUD 1945, 
yakni: “melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah indonesia, ....”. Arti-
nya, dari konstitusi itu jelas bahwa negara 
harus melindungi segenap bangsa dan se-
luruh tumpah darah indonesia, termasuk 
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melindungi dari “ancaman penguasaan 
asing” dan kerasnya kompetisi global. 

Sedangkan di Pasal 33 dititahkan bah-
wa ekonomi yang berbasis monopoli, oli-
gopoli, penguasaan asing, maupun prak-
tek oligarki dan kartel dalam pengelolaan 
sumber daya alam, adalah bertentangan 
dengan nasionalisme bangsa. Padahal se-
jak Orde Baru praktek-praktek semacam 
itu sudah berkembang secara terlemba-
ga. Penguasaan sektor-sektor tertentu ke-
pada perusahaan konglomerasi tertentu, 
atau kepada perusahaan multinasional, 
sudah berlangsung marak.

“Kemakmuran ekonomi rakyat secara 
adil – merata” sebagaimana termaktub da-
lam UUD 1945 adalah kemakmuran bagi 
seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. 
Tapi faktanya, ruh kostitusi banyak terdis-
torsi oleh aneka regulasi yang cenderung 
memfasilitasi “kemakmuran bagi orang 
– perorang”. Atas nama kepentingan 
pertumbuhan ekonomi, usaha konglom-
erasi terfasilitasi secara terbuka. Ekonomi 
rakyat hanya dilabel dengan koperasi dan 
UKM.

Jadi kalau memaknai nasionalisme 
ekonomi dari perspektif konstitusi, sebe-
narnya sudah jauh api dari panggang. Su-
dah puluhan tahun Pemerintah Indonesia 
“menabrak” konstitusi, baik dalam kon-
teks kepentingan orang per-orang atau 
kelompok, maupun karena dinamika dan 
tuntutan perubahan jaman. Faktanya, su-
dah banyak perusahaan nasional kini sa-
hamnya dimiliki asing. 

Sektor telekomunikasi, misalnya, yang 

di dalamnya nota-bene ada cover komu-
nikasi (termasuk komunikasi rahasia neg-
ara) kepemilikan usahanya justru banyak 
dikuasai asing. Karena regulasi memang 
memberinya peluang besar. Tengok saja, 
misalnya, saham PT Telkom di mana neg-
ara hanya kuasai 52,47% . Sisanya saham 
publik dan sebagian lainnya milik The 
Bank Of New York. Kepemilikan PT Indosat 
(tadinya BUMN) kini mayoritasnya (65%) 
dikuasai QTEL (Ooredoo/Qatar)-, Skagen 
AS (6%) dan saham publik (15%). Sedang-
kan saham negara di Indosat tinggal 14%.

Pada PT Telkomsel, meski negara 
melalui PT Telkom memiliki 65%, tapi 
sebesar 35% merupakan milik Singapore 
Telecom (SingTel). Begitu juga PTXL Axi-
ata yakni 66,5% milik Axiata Group Ber-
had dan saham publik 33.4%. Sedangkan 
PTAXIS sebesar 80,1% milik Saudi Telcom 
dan sisanya milik Maxis Comm Berhad Ma-
lay (14.9%). Sedangkan pada PTHutchin-
son CP Telecommunications (HCPT/3/
Three) karena sepenuhnya miik asing, 
yakni Hutchison Whampoa Hongkong 
(60%) dan Charoen Pokphand (40%).

Padahal total bisnis sektor teleko-
munikasi di Indonesia mencapai angka 
yang sangat besar, yakni sekitar Rp470 
triliun per tahun - termasuk di dalamnya 
bisnis terminal dan perangkat jaringan 
(Samsung, Motorolla, Apple, RIM, Nokia, 
ZTE, Huawei, dll). Meski ruh UUD 1945 
telah mengarahkan agar aset-aset strat-
egis (telekomunikasi) dikuasai penuh oleh 
negara, tapi toh regulasi memberi pelu-
ang besar atas penguasaan asing.

Dominasi asing juga bisa dilihat pada 
kepemilikan saham perbankan di Indone-
sia, misalnya, Bank International Indone-
sia (BII) kini 97,5% milik Maybank Malay-
sia. Bank Niaga (Bank CIMB Niaga) sebesar 
97,9%  milik CIMB Group, Malaysia. Bank 
Ekonomi sebesar 98,94% kini milik HSBC 
Holdings Plc, London. Bank NISP (Bank 
OCBC NISP) 85,06%  milik OCBC Bank, Sin-
gapura. Bank Swadesi (Bank of India Indo-
nesia) kini 76% milik Bank of India.

Bank Permata sebesar 44.5% milik 
Standard Chartered Bank, AS. Sedangkan 
pada Bank UOB Indonesia sebesar 98,88% 
milik United Overseas Bank, Singapura. 
Begitu juga Bank QNB Kesawan kini 70%  
milik Qatar National Bank (QNB). Pada se-
bagian dari bank-bank nasional yang kini 
sahamnya dikuasai asing itu, pernah “dis-
untikkan” dana APBN yang berasal dari 
bunga obligasi bank rekap.

Pertanyaannya, masih relevankah kita 
khawatir dengan MEA tatkala asing sudah 
menelusup jauh ke hampir semua sektor 
usaha yang ada di dalam negeri. Sektor 
migas, misalnya, hampir semua kontrak-
tor kontrak kerja sama (K3S) merupakan 
perusahaan asing. Hanya beberapa blok 
migas saja yang dioperatori oleh Per-
tamina (EP dan Hulu Energi). Begitu juga 
pada sektor pertambangan Minerba, sep-
erti Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc 
melalui PT Freeport Indonesia telah men-
guasai ladang emas di Papua.

Bahkan di sektor perkebunan, seperti 
perusahaan sawit, juga dimiliki oleh asing 
(Malaysia dan Singapura). Ini sebuah fakta 

yang tak terelakkan. Demikian juga pada 
komoditas tembakau, petani lokal ham-
pir tidak berdaya menghadapi tembakau 
impor. Karena kesepakatan internasional 
melalui Framework Convention Tobacco 
Control (FCTC) yang beraliansi ke WHO, 
kadar tar dan nikotin tembakau pada 
rokok (di dunia) dibatasi. Pengaturan 
(tar & nikotin) seperti tertera di bungkus 
rokok, memaksa pabrikan banyak meng-
gunakan tembakau impor.

Ke depan, asing akan terus mendor-
ong regulasi industri rokok dalam neg-
eri ke arah rokok ringan yang nota-bene 
pasarnya telah dikuasai (asing). Ini juga 
fakta yang tidak bisa dihindarkan. Pa-
dahal bisnis sektor ini sangat besar dan 
terus tumbuh. Produksi rokok nasional 
pada 2012 tercatat 362 miliar batang, naik 
menjadi 384 miliar batang pada 2014. 
Produksi rokok nasional akan terus tum-
buh, karena pemerintah mentargetkan 
setoran cukai ke APBN juga terus naik per 
tahunnya - dalam jumlah yang signifikan.

Pada kehidupan ekonomi bangsa 
yang sudah demikian terbuka dikuasai as-
ing, masih relevankah kita pobi terhadap 
MEA yang konteksnya hanya integrasi 
ekonomi level regional Asean?  Bukankah 
perubahan tatanan ekonomi dunia sudah 
berlangsung secara dinamis, terlebih di 
era digital yang memaksa sekat negara 
menjadi berkurang. Digitalisasi telah me-
nelusup ke hampir semua sektor ekono-
mi-bisnis modern.

Pada perhelatan World Economic Fo-
rum (WEF) Januari 2016 lalu di Davos, yang 

dihadiri sejumlah kepala negara, digital-
isasi ekonomi menjadi bahasan utama. 
Digitalisasi disebut sebagai revolusi indus-
tri keempat sesuai tema yang diambil: “The 
Fourth Industrial Revolution”. Digitalisasi 
bukan hanya menelusup masuk ke batas-
batas negara dan regulasi, tapi lebih dari 
itu –digitalisasi telah banyak mengganti-
kan peran tenaga kerja manusia. Sekitar 
lima juta tenaga kerja sektor perdagangan 
di dunia tergeser oleh peran teknologi in-
formasi dan komunikasi (digital).

Tanpa sekat negara di era digital, 
kini menjadi persoalan di hampir semua 
negara, terutama yang terkait dengan 
pungutan pajak. Pemerintah Indonesia 
juga pernah mengeluhkan sulitnya men-
jangkau pajak perusahaan-perusahaan 
berbasis digital seperti Google, Facebook, 
YouTube, Twitter dan lainnya. Karena 
korporasi itu belum menjadi BUT (Badan 
Usaha Tetap) sehingga sulit “dipajaki”. Pa-
dahal korporasi berbasis digital itu meraih 
pendapatan triliunan rupiah per tahunnya 
dari pemasang iklan di Indonesia.

Ini bukti bahwa tata kelola ekonomi-
bisnis dunia telah berubah. Seharusnya 
justru regulasi nasional mengantisipasi 
tren perubahan global ini. Persoalan ini 
bisa dilihat pada operasi transportasi ber-
basis digital, seperti Go-Jek, Uber Taxi, dan 
Grab Taxi. Bisnis ini (taxi digital) tumbuh 
pesat namun pemerintah daerah tidak 
mendapatkan value added dari aspek 
pajak daerah. Operasi dan aplikasi bisnis 
taxi ini akhirnya di-stop sementara oleh 
pemerintah, karena dampak persaingan 

versus taksi konvensional kerap menim-
bulkan kericuhan dan bentrok massal.

Ini bukti lambannya pemerintah men-
gantisipasi tren perubahan global. Pada-
hal taxi berbasis digital itu sudah berop-
erasi beberapa tahun silam. Jika sektor 
bisnis riil yang dioperatori secara digital 
bisa diatur dengan yurisdiksi nasional, 
maka potensi untuk lebih berkembang 
sangatlah besar.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai 
menaruh minat yang besar terhadap tren 
ekonomi global berbasis digital. Terbukti 
dalam rangkaian kunjungannya ke Ameri-
ka Serikat (AS) Februari 2016 lalu, Presiden 
Joko Widodo menyempatkan berkunjung 
ke kawasan Sillicon Valley, San Fransisco, 
untuk mengetahui lebih jelas tentang 
tren perkembangan e-commerce. 

Bahkan Presiden sempat bertemu 
langsung dengan sejumlah CEO perusa-
haan digital seperti: google, facebook, 
twitter, plug & play, juga ke sejumlah peru-
sahaan inkubator dan start-up atau disebut 
techno-enterpreneur, seiring keinginan 
pemerintah mengembangkan national 
digital economy strategy – dengan target 
transaksi bisnis kreatif melalui e-commerce  
mencapai US$130 miliar pada 2020.

Kembali lagi ke soal MEA, sebenarnya 
itu merupakan kesadaran baru dalam me-
nyikapi tantangan masa depan di tengah 
dinamika perubahan ekonomi global. 
MEA adalah upaya besar zoning econom-
ics – agar fondamen ekonomi kawasan 
Asean menjadi lebih kuat, berstruktur dan 
dinamis.
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JawaBan tepat untuK uBah BuDaya KerJa
PENERAPAN sistem TI berbasis ERP ini 
sangat bagus. Tujuannya agar sistem 
jaringan yang ada dapat terintegrasi 
dan  terotomatisasi. Dengan  penerapan 
ERP ini, tentunya setiap pekerjaan dapat 
lebih efisien, data yang didapatkan lebih 
akurat, lebih cepat diakses dan dari segi 
biaya bisa lebih hemat. Dan keputusan 
managerial dapat langsung diambil.

Tentunya dalam penerapan TI berba-
sis ERP ini tidak  mulus tanpa hambatan. Sebab, setiap perubahan 
pasti akan menemukan tantangannya. Salah satunya adalah men-
gubah budaya kerja yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun 
lamanya. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin, saya yakin ERP 
merupakan jawaban yang paling tepat untuk hal itu. Dengan keya-
kinan yang kuat dari setiap SDM yang ada ditambah support dari 
pihak Manajemen pasti PTPN X dapat melakukannya. 

desta Risdiyanto- sdm & hi ptpn X

harus DiJaDiKan BuDaya KerJa Baru
SEJAUH ini Sumber Daya Manu-
sia (SDM), yang ada di PTPN X 
sudah sangat bagus dan kom-
petitif, bahkan yang saya lihat 
mereka begitu responsif melihat 
perubahan bisnis yang ada. 
Dari pihak manajemenpun tak 
henti-hentinya memberi pem-
bekalan berupa pelatihan untuk 
me-upgrade kemampuan para 
karyawannya jauh lebih baik ke 
depan. Bahkan SDM di PTPN X 

sudah mendapat pengakuan dari dunia luar.
Saya berharap apa yang sudah ada ini dapat dipertahank-
an dan dijadikan sebuah budaya kerja yang baru tentunya 
untuk kinerja yang lebih inovatif , responsif dalam situasi 
apapun.Terlebih dengan adanya pasar ekonomi Asia 
(MEA) dan makin banyaknya kompetitor maka tantangan 
akan jauh lebih terjal lagi kedepan.

Tatries bowo hartono - asisten manajer tma pg gempolkrep

manfaatKan teKnoLogi untuK 
peLayanan prima
PemANFAATAN teknologi perpar-
kiran terintegrasi dengan sistem 
SAP di PTPN X merupakan bagian 
penjabaran visi perusahaan dalam 
menciptakan pelayanan prima 
kepada mitra atau petani.

Otomatisasi proses dari teknolo-
gi informasi dengan mengubah 
proses manual menjadi otomatisa-
si akan diterapkan mulai dari pembagian jadwal tebang 
sampai dengan pelayanan penerimaan bahan baku tebu di 
emplasemen.

Contohnya, pemanfaatan e-SPTA untuk distribusi SPTA 
berupa kode booking SPTA menggantikan distribusi SPTA oleh 
petugas, scanner dan IP-Cam untuk menggantikan fungsi ma-
nusia dalam validasi dan penilaian mutu bahan baku. Perkem-
bangan teknologi informasi dan komunikasi mampu mencip-
takan kemitraan menjadi lebih mudah dilakukan. Perangkat 
sistem informasi dan otomatisasi yang baik dapat memperce-
pat proses tersebut karena mampu dipantau, dijalankan dan 
dikendalikan melalui sistem secara langsung (online).

bani mukhibin uqimudien,sp 

ASMEN AREAL & BUDIDAYA WILAYAH KEC. TARIK & BALONGBENDO

suDah mantap 
terapKan meKanisasi
mekANIsAsI sangat dibutuhkan untuk masa-
masa sekarang, khususnya di daerah Delta. 
Sebab, di daerah Delta tenaga kerja yang mau 
turun ke lahan sudah sangat minim, belum 
lagi masalah kenaikan UMK membuat petani 
semakin menjerit.

Dengan penerapan mekanisasi budidaya dan tebang angkut, 
banyak petani yang sangat terbantu. Keuntungan-keuntungan yang 
didapat membuat banyak perubahan di kalangan petani. Mekanisasi 
di lahan delta sudah bisa dilakukan dengan persiapan-persiapan awal 
seperti penataan layout kebun mekanisasi, pembuatan got excavator 
dan persiapan-persiapan sarana prasarana untuk pengairan.

Mengerjakan lahan tebu dengan sistem manual (reynoso) yang per 
hektarnya membutuhkan 40 orang saat ini sudah tidak dimungkinkan 
karena sulitnya tenaga kerja. Apalagi adanya program demplot 100 hek-
tar, dengan penerapan budidaya manual maka dibutuhkan 4000 orang.

Jawaban atas langkanya tenaga kerja adalah mekanisasi. Dengan 
mekanisasi satu unit traktor 100 HP bisa mengerjakan 10 hektar lahan 
sawah dan hasil pekerjaannya bisa lebih merata, yaitu hasil pertumbu-
han tanamannya bisa lebih homogen.
Dengan begitu, kontrol dari petugas asmud dan asmen akan jauh lebih 
terbantu.

dok.

dok.

dok.

dok.
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