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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.

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka 
yang berwawasan lingkungan

S
etelAh menjalankan ibadah 
puasa selama 30 hari yang dilanjut 
perayaan Idul Fitri 1437 Hijriah, 
diharapkan nilai-nilai Ramadan 

masih melekat dalam hidup keseharian. 
Salah satunya adalah kesalehan sosial. 
Merasakan lapar dan haus saat puasa, 
bukan hanya bentuk ibadah bilhal. 
Tapi juga perjalanan transenden dalam 
mewujudkan kesetaraan sosial. 

Shodaqoh dan zakat fitrah merupakan 
tali solidaritas sosial di 
tengah kebahagiaan 
ibadah. Selama 
Ramadan, selain 
bergiat melaksanakan 
puasa, sholat tarawih 
dan tadarus, umat 
muslim juga bergiat 
dalam ibadah 
shodaqoh ke anak 
yatim maupun kepada 
fuqoro wal masakin. 

Solidaritas sosial ini berlanjut hingga 
memasuki Lebaran. Selain membayar 
zakat fitrah dan silaturahmi, juga bergiat 
menyantuni yang miskin dengan 
memberikan THR berupa sembako, baju 
baru, dan angpo, agar bisa bersama-sama 
merayakan Idul Fitri dengan kegembiraan. 
Inilah nilai sosial terpenting dalam 
ramadhan dan lebaran.  Di dalamnya ada 
nilai ekonomi riil yang terdistribusi secara 
lebih luas kepada sesama. 

Perputaran ekonomi selama ramadhan 
dan lebaran diperkirakan bernilai ratusan 
triliun. Bank Indonesia (BI) saja tahun ini 
menyediakan uang tukar pecahan untuk 
lebaran mencapai Rp120 triliun, naik 
signifikan dibanding lebaran 2015 yang 
tercatat Rp84 triliun.

Selama ramadhan hingga lebaran, 
ada banyak kegiatan ekonomi terlaksana, 
seperti acara berbuka bersama di berbagai 
tempat, bergiat shodaqoh berupa 
sembako, membeli baju baru, kue lebaran, 
dan menyiapkan trasportasi untuk 
mudik. Terdapat jutaan kendaraan mudik 
dari Jakarta dan kota-kota besar lain ke 
daerahnya sehingga terjadi kemacetan 
parah di banyak tempat. Ada redistribusi 
THR di kampung halaman kepada kerabat 

yang perputaran 
ekonominya bernilai 
sangat besar. 

Banyak ekonom 
mengatakan, andai 
lebaran sebulan 
sekali, maka sangat 
mungkin ekonomi 
nasional bisa tumbuh 
rata-rata di atas 7%. 
Ini dikarenakan nilai 
transaksi perdagangan 

jauh lebih besar dibanding hari-hari biasa. 
Artinya, selain membangun solidaritas 

sosial, juga membawa dampak distribusi 
ekonomi secara positif.  Momentum 
ramadhan dan lebaran bisa membuat 
masyarakat bahagia,  meski hanya 
setahun sekali. Setidaknya momentum ini 
bisa memberikan kontribusi besar dalam 
mengukur indek kebahagiaan masyarakat. 

Kini lebaran sudah usai. Sudah 
pasca lebaran. Kebersamaan dengan 
keluarga selama lebaran, kita jadikan 
momentum refreshing. Kita mulai kerja 
dengan suasana baru dan semangat baru. 
Menjaga soliditas serta membangun 
koordinasi intensif di semua tingkatan 
dalam mensukseskan program-program 
pekerjaan.lh
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Untuk kali pertama, pt perkebunan 
nusantara (ptpn) X akan menjual 
listrik ke pln. rencananya, 
perusahaan perkebunan ini akan 
mulai menjual kelebihan tenaga 
listrik (excess power) di pabrik gula 
(pg) pesantren Baru sebesar 3 mw 
mulai oktober 2016.
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Kembangkan Usaha, PT NMU Buka Klinik Estetika 
Meditama di Mojokerto | 48
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Perbaiki Layanan Petani Ptpn X Hadirkan E-Farming | 92
melengkapi sarana penunjang pelayanan petani tebu ptpn X, akan hadir pada 
pertengahan tahun ini aplikasi pendaftaran areal oleh petani secara online melalui 
e-Farming. sebuah aplikasi berbasis android dan web, yang mengadopsi kemudahan 
bertransaksi melalui internet. kini masyarakat sudah semakin familiar dengan 
gaya baru bertransaksi seperti ini, serta banyak perusahaan komersial beranjak 
menggunakan perangkat digital untuk meningkatkan daya saing 
perusahaan dan mendekatkan diri dengan konsumen.
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Petani Butuh Kepastian Pendanaan | 58
meskipun areal lahan tanam tebu disebutkan 
terus menurun, petani sebenarnya masih 
memiliki minat dan semangat untuk menanam 
tebu. hanya saja, petani menginginkan adanya 
jaminan kepastian pendanaan untuk mengolah 
kebunnya. 

APTRI Dukung  PTPN X Terapkan Kebijakan 
Pemerintah untuk Swasembada Gula | 59
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PTPN X Jamin Pendanaan Petani | 60
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Pacu Kinerja Karyawan,
PTPN X Berlakukan Insentif | 62
pengelolaan kinerja karyawan 
secara lebih baik menjadi langkah 
pt perkebunan nusantara (ptpn) X 
untuk menjawab tantangan bisnis 
yang kian kompetitif. terlebih 
dengan kesiapan ptpn X dalam 
mendukung kebijakan pemerintah 
untuk memberikan jaminan 
pendapatan petani setara dengan 
rendemen 8,5 persen.
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varietas [ variasi kegiatan perusahaan ]

varietas

laporan:   Sekar arum

PeRusAhAAn pelat merah tersebut ikut 
ambil bagian dalam pameran yang dii-
kuti para perwakilan UMKM dari seluruh 
kota di Indonesia. Berbagai produkpun 
dikenalkan oleh PTPN X antara lain gula, 
edamame serta produk sejenisnya, cerutu 
khas yang diproduksi oleh kebun tem-
bakau yang ada di Jember, serta diversi-
fikasi produk yang telah dirintis PTPN X 
yakni bioethanol.

Direktur Perencanaan dan Pengem-

bangan PTPN X, M. Sulton, dalam tinjauan-
nya ke booth  PTPN X mengatakan bahwa 
pihaknya sangat berterima kasih dengan 
kesempatan yang diberikan penyelengga-
ra atau dinas terkait setempat yang telah 
menggelar acara ini. Menurutnya GPPD 
Expo 2016 merupakan pameran Produk 
Unggulan dari berbagai daerah di selu-
ruh Indonesia yang punya dampak yang 
sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi 
daerah ataupun nasional nantinya.

“Ini merupakan momentum dima-
na kita dapat memperkenalkan semua 

2015, ekonomi Jatim masih mencatat per-
tumbuhan lebih tinggi, yakni 5,94 persen.

“Itu sebabnya kenapa GPPD 2016  dise-
lenggarakan di Jatim dan kita didaulat se-
bagai tuan rumah. Pada dasarnya pamer-
an ini sangat bagus sekali karena menjadi 
sarana promosi bagi pelaku usaha seka-
ligus memperkenalkan dan memasarkan 
hasil karyanya, selalu menjaga keaslian 
produk, eksistensi produk UMKM, serta 
sebagai wahana interaksi dan pertukaran 
informasi bagi perajin, pegusaha dan 
produsen Indonesia untuk membagun 
jaring an yang lebih luas,” katanya.

ekonomi indonesiA mAsih 
melAmbAt

Dalam kesempatan tersebut, ju ga 
digelar seminar nasional dengan ta-
juk ‘Pengembangan Industri dan Per da
gang  an yang Berbasis Pasar Regional dan 
Global ’, hadir sebagai pembicara Ekonom 
yang juga Dosen dari Universitas Indone-

sia, Faisal Basri .
Menurut Faisal, pertumbuhan ekono-

mi Indonesia harus terus dijaga tetap 
stabil, jangan sampai setelah naik tinggi 
kemudian turun lagi. “Kita lihat pertum-
buhan ekonomi Indonesia dalam 5 ta-
hun terakhir mengalami penurunan, ini 
tahunan. Tapi kalau kita lihat quarterly itu 
sudah mencapai titik rendahnya triwulan 
ke-2. Triwulan terakhir sudah naik agak-
agak banyak. Dan semoga akan naik te-
rus. Ini yang harus dijaga momentumnya. 
Jangan seperti Amerika sudah naik, terus 
turun lagi,” jelasnya.

Faisal menyebutkan, pulau paling baik 
pertumbuhannya adalah pertama Bali dan 
Nusa Tenggara, pertumbuhannya men-
capai 10 persen lebih, kedua Sulawesi 8 
persen, ketiga Papua, dan Maluku. Pa ling 
jelek Kalimantan hanya 1,3 persen, kedua 
Sumatera, sementara Jawa stabil dan di 
atas pertumbuhan ekonomi nasional ter-
masuk Jawa Timur.

“Mudah-mudahan kalau lebih diper-
hatikan oleh Pemerintah, Kawasan Timur 
akan menjadi sumber pertumbuhan 
yang luar biasa untuk Indonesia,” kata-
nya. Menga pa Sumatera dan Kalimantan 
anjlok dan justru Jawa Timur pertumbuh-
annya masih stabil?

“Karena harga komoditi turun terus 
dan belum menunjukkan titik terendah-
nya. Jadi, belum ada turning pointnya. Mi-
nus semua untuk oil dan lain-lain. Dan ta-
hun ini diperkirakan akan terus tertekan. 
Jadi no hope lah. Sumber pertumbuhan 
masih mengandalkan ekspor,” katanya.

Ekonomi Indonesia ini, kata Faisal, 
ditopang oleh sektor jasa keuangan. Na-
mun, jangan melulu mengandalkan sek-
tor jasa, sektor lain juga perlu digenjot.

“Unfortunately sektor jasanya naik ken-
cang sekali. Tapi sektor barangnya jangan 
memble. Sehingga dikhawatirkan seluruh 
rakyat Indonesia 100 persen hidup dari 
sektor jasa,” tandasnya.

Kenalkan Produk,
PTPn X Ikuti GPPD expo 2016
Gebyar Pasar Produk Daerah (GPPD) Expo 
2016 kembali digelar. Bertempat di Grand City Exhibition 
Hall, Surabaya, acara yang sudah ke tujuh kalinya 
diadakan ini menyedot perhatian para pelaku industri 
bisnis, termasuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X.

produk PTPN X secara lebih luas, terlebih 
dengan adanya MEA dimana persaingan 
dunia usaha akan semakin kompetitif dan 
dinamis. Kamipun akan terus berupaya 
sebaik mungkin untuk memenuhi per-
mintaan pasar tentunya dengan produk-
produk yang berkualitas,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Ujian dan Verifikasi Mutu Ba-
rang Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Jawa Timur, Syaiful Jasan 
mengutarakan bahwa dipilihnya Jatim un-
tuk Pameran Gebyar Pasar Produk Daerah 
(GPPD) 2016  bukan tanpa sebab pasalnya 
pertumbuhan Ekonomi di Jatim melesat di 
atas nasional yakni mencapai 5,34 persen.

Angka itu melampaui pertumbuhan 
nasional. Meski tumbuh positif, pertum-
buhan ekonomi secara quartertoquarter 
(qtq) agak melambat. Pada kuartal IV 

Foto-Foto: sekar arUm cm Foto bersama Direktur Renbang PTPN X, M Sulton bersama tim Pemasaran PTPN X.

 Ekonom, Faisal Basri sedang meninjau booth pameran PTPN X.

 Pembukaan pameran oleh Disperindag Jatim.  Pengunjung melihat langsung booth PTPN X.

 Direnbang PTPN X M.Sulton melihat produk dalam pameran
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varietasvarietas

laporan:   SaP Jayanti

InDuStrI gula dirasakan sudah tak 
semanis dulu. regulasi pemerintah di 
sektor ini dipandang belum mampu 
memberikan dukungan agar bisa 
menuju ke arah yang lebih baik.

Dalam Kongres Ikatan ahli gula 
(Ikagi) yang diselenggarakan awal Mei 
2016 lalu dibahas strategi untuk men-
capai target yang sudah ditetapkan pe-
merintah yaitu produksi gula 3 juta ton 
pada tahun 2018. Mantan Ketua Ikagi 
yang juga sekaligus Direktur utama 
PtPn X, Subiyono menga takan kongres 
ini merupakan momen untuk menya-
makan visi diantara pelaku industri gula 
di tanah air. 

”harus ada akselerasi produksi gula 
menuju 3,05 juta ton di tahun 2018 
de ngan tingkat rendemen mencapai 
9,37 persen. Ini roadmap BuMn gula 
yang juga sudah dipaparkan kepada 
pemerintah,” ujar Subiyono saat mem-
buka Kongres XI Ikagi bertema ‘Pem-
berdayaan SDM dan teknologi Dalam 
rangka Meningkatkan Daya Saing 
Industri Gula nasional’. Kemudian di 
tahun berikutnya target ditingkatkan 
menjadi produksi gula sebesar 3,26 
juta ton dan rendemen 9,78 persen 
serta industri hilir berupa 12 pabrik 
bioetanol, delapan pabrik listrik dan 
sembilan pabrik pupuk untuk delapan 
BuMn gula.  

Dalam sambutannya, ia mengata-
kan ada beberapa strategi yang akan 
dilaksanakan guna mencapai target 
tersebut. Yang pertama yaitu jaminan 
pendapatan petani setara rendemen 
8,5 persen de ngan harga rp 56.652 per 
kuintal. Kemudian kebijakan stabilisasi 
harga, pendataan petani tebu rakyat 
dan pembuatan kartu petani, dan 
pengembangan demplot 100 hektar 
(ha) untuk tiap pabrik gula. 

Selain itu, penyediaan bibit ung-
gul bekerjasama dengan P3GI dan 
introduksi bibit unggul, penyediaan 
saprotan (pupuk dan obat-obatan non 
subsidi) oleh PtPn dan rnI, percepatan 
konversi areal lahan dan penghargaan 
kepada pabrik gula yang berhasil 
melakukan penanganan on farm dan off 

KonGres nasIonaL XI IKaGI

sDM Kunci Kekuatan
Daya saing
Industri Gula

farm dengan baik. ”Ini sekaligus untuk 
meningkatkan kinerja PG baik di sisi on 
farm maupun off farm,” sambungnya. 

Subiyono yakin, dengan kebijakan 
tersebut akan meningkatkan semangat 
dan pendapatan petani tebu karena 
ada jaminan harga tebu. Dengan de-
mikian, areal akan meningkat, diikuti 
dengan penerapan teknologi budi-
daya tanaman dalam kerangka Good 
Farming Practices. Pabrik gula akan 
terdorong untuk segera meningkatkan 
efisiensi melalui revitalisasi sehingga 
daya saing meningkat dan harga Pokok 
Produksi bisa setara dengan tingkat 
internasional.

”Dengan demikian, pasar gula di 
dalam negeri akan stabil dari sisi jumlah 
dan harga karena kecukupan pasok 
terjaga. Inflasi akibat fluktuasi harga 
juga akan terkendali,” ujarnya. Selan-
jutnya, negara juga akan diuntungkan 
karena penerimaan negara dari pajak 

bertambah.
Dalam kesempatan yang sama, 

Kepala Kampus lembaga Pendidikan 
Perkebunan (lPP) Yogyakarta, endang 
Suraningsih menyampaikan Sumber 
Daya Manusia (SDM) juga tidak kalah 
pentingnya dalam meningkatkan daya 
saing industri gula. ”SDM yang kom-
peten bisa mendukung operasi bisnis 
menjadi efisien dan akhirnya ongkos 
produksi bisa ditekan, manajemen 
efisien yang berujung pada rendahnya 
hPP hingga kemudian daya saing akan 
meningkat,” paparnya. 

Pada kongres kali ini sekaligus juga 
diadakan pemilihan Ketua Ikagi untuk 
periode 2016-2019. Didik Prasetyo ter-
pilih menjadi pengganti Subiyono yang 
sudah dua periode memimpin Ikagi. 
Didik yang saat ini menjabat sebagai 
Direktur utama Pt rnI akan menjabat 
Ketua Ikagi hingga tiga tahun ke de-
pan. 
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Direktur utama PtPn X, Subiyono saat 
mengunjungi stand pameran milik Puslit 
Gula Djengkol dalam acara Kongres IKaGI 
yang diselenggarakan di Grandcity Surabaya.



10

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

11

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

varietasvarietas

laporan:   SiSka PreStiwati

unit Usaha Tembakau PTPN X sempat 
terpuruk beberapa tahun yang lalu. Na-
mun dengan keseriusan jajaran direksi, 
tembakau kini kembali memperlihatkan 
geliat nya untuk kembali berjaya dan 
mampu menyumbangkan laba ke peru-
sahaan. 

Direktur Perencanaan dan Pengem-

bang an PTPN X, Mochamad Sulton me-
nga takan, meski dalam waktu lima tahun 
terakhir unit usaha Tembakau sempat 
me ngalami penurunan yang sangat ta-
jam, namun dengan berbagai treatment 
yang dilakukan manajemen unit ini mulai 
menunjukan grafik yang positif. 

“Alhamdulillah, dua tahun ini sudah 
semakin bagus,” kata Sulton pada acara 
Ekspos Hasil Penelitian Tembakau di Royal 

mencari solusi. “Kemajuan penelitian 
tembakau adalah tanda kejayaan unit 
usaha Tembakau,” tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Divisi Tem-
bakau PT Perkebunan Nusantara X, Toto 
Guranto mengatakan, bisnis tembakau di-
harapkan bisa berkembang di tengah isu 
kesehatan dunia. Untuk itu, peran peneliti 
sangat penting untuk bisa mengembang-
kan unit tembakau dan mengatasi semua 
persoalan yang sedang dihadapi. Pasal-
nya, banyak sekali persoalan baru muncul 
yang dulu belum pernah ada. 

“Untuk itu, kehadiran penelitian bisa 
menjadi partner kerja unit tembakau yang 
sangat kami butuhkan selaku praktisi,” 
ungkapnya.

Totok menambahkan, pihaknya me-
ngetahui bahwa banyak sekali hasil pene-
litian yang telah dilakukan untuk dijadikan 
acuan unit tembakau ke depan. Dengan 
perkembangan tembakau saat ini, Divisi 
Perencanaan dan Pengembang an PTPN X 
beserta Penelitian Tembakau Jember dan 
Klaten  dituntut tiga langkah ke depan 
dibandingkan praktisi. Maka para peneliti 
harus bisa mempertimbangkan dan men-
gantisipasi apa-apa yang akan terjadi di 
masa depan.

“Praktisi diperbolehkan melakukan 
penelitian tapi alangkah baiknya bila di-
lakukan bersama dengan peneliti,” ung-
kapnya.

Sebab, sambung Totok, kalau  peneli-
tian dilakukan sendiri oleh praktisi biasan-
ya penelitian tersebut berhenti dan tidak 
selesai dengan baik. Praktisi diharapkan 
bisa melaksanakan Standard Operating 

Procedure (SOP) sudah bagus. Memang 
alangkah bagusnya dan akan menjadi 
nilai plus bila praktisi bisa mengadakan 
penelitian tetapi menggandeng puslit 
agar hasilnya bisa selesai dengan bagus 
dan bisa diimplementasikan.

Menanggapi harapan Divisi Tem ba -
kau, Ke pala Divisi Rencana dan Pe ngem-
bang an PTPN X, Mustaqim mengungkap-
kan sebagai pusat penelitian, maka 
se luruh Sumber Daya Manusia (SDM)-nya 
harus terus meningkatkan kemampuan, 
pengetahuan, dan informasi agar bisa 
menghasilkan karya-karya yang bisa dite-
rapkan untuk meningkatkan produktivi-
tas maupun kualitas tembakau.

“Kami memiliki impian untuk menjadi 
Penelitian Tembakau PTPN sebagai kiblat 
pengetahuan pertembakauan di Indone-
sia,” katanya. 

Mustaqim menambahkan sayangnya 
untuk meng-upgrade kemampuan dan 
pengetahuan, Penelitian Tembakau ini 
mengalami kesulitan kemana harus be-
lajar. Sebab, sekarang  untuk meningkat-
kan kompetensi dari penelitian tembakau 
ini, sudah tidak ada lagi sekolah maupun 
tempat kursusnya. 

Mustaqim menambahkan dengan 
tidak adanya tempat untuk benchmark, 
ini menjadi tantangan dan motivasi 
bagaimana caranya untuk  mengem-
bangkan penelitian ini baik penelitian 
tembakau di Jember maupun di Klaten 
untuk bersama-sama  melakukan tero-
bosan-terobosan dengan menggandeng 
akademisi.

“Kalau sekarang kita berhenti maka 

akan semakin sulit. Sebab, pemuliaan 
tembakau ini seperti  merawat bayi. Kami 
akan melakukannya sendiri dan bekerja 
keras untuk mewujudkan impian yaitu 
penelitian tembakau baik di Jember mau-
pun di Klaten ke depan bisa menjadi kiblat 
pendidikan pertembakauan di Indonesia, 
seperti P3GI,” papar dia.

Mustaqim memaparkan seperti dulu, 
Tembakau Vorstenlanden ini, bagaimana 
Belanda melakukan pemuliaan ini ratus-
an tahun lalu. Sehingga PTPN X bisa me-
menuhi permintaan konsumen dengan 
kualitas dan kuantitas yang bagus.

Sebelumnya,  Kepala Penelitian Tem-
bakau Jember, Erna Anastasia mengata-
kan, kegiatan ekspos hasil penelitian sem-
pat vakum selama empat tahun. Pihaknya 
telah bertekad agar kegiatan ini akan di-
aktifkan kembali. 

Erna menjelaskan vakumnya kegiatan 
ekspos hasil-hasil penelitian baik di Pene-
litian Tembakau Jember maupun Pene-
litian Tembakau Klaten tidak lain ka rena 
kegiatan rutinitas. Untuk itu, de ngan se-
mangat menyukseskan dan memajukan 
bisnis tembakau maka Penelitian Tem-
bakau Jember dan Klaten akan kembali 
aktif melakukan ekspos hasil-hasil pene-
litian.

“Lembaga penelitian ini diharapkan 
tiga langkah ke depan. Maka kami akan 
semakin gencar untuk melakukan peneli-
tian dan ekspos,” ujarnya.

Ekspos hasil penelitian, sambung Erna, 
bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, 
mulai dari kegiatan sosialisasi, penerbitan 
buku, buletin hingga upload di blog.

PTPn X Perkuat 
Penelitian Tembakau

Komoditi tembakau merupakan fancy product yang tetap 
diminati oleh pasar internasional. Meskipun dihadang dengan 
berbagai kendala, tembakau masih dicari dan diburu. Untuk 
itu, PT Perkebunan Nusantara X mendorong Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Tembakau untuk melakukan inovasi-
inovasi agar komiditi Tembakau terus eksis.

Hotel and Lounge, Jember, 14 April 2016.
Pria asal Jember ini mengungkapkan 

sebagai penerima warisan dari orang-
orang terdahulu, maka seluruh karyawan 
unit tembakau dan penelitian tembakau 
baik di Jember maupun di Klaten harus 
bisa mengatasi segala permasalahan dan 
tantangan yang ada. Tembakau harus 
bisa bertahan dan terus ada di tengah de-
rasnya hambatan dan tantangan.

“Tembakau ini merupakan produk 
warisan yang kita terima dari para penda-
hulu kita. Maka sudah menjadi tanggung 
jawab kita untuk melanjutkan tongkat es-
tafet ini. Kita harus bisa mewariskan Tem-
bakau ini ke generasi penerus bangsa ini 
100 tahun ke depan. Itu menjadi tugas 
dan kewajiban kita. Jangan sampai tem-
bakau di tangan kita ini malah menurun 
dan akhirnya akan hilang,” papar Sulton.

Untuk itu, sambung Sulton, harus ada 
kerjasama yang saling menguntungkan 
antara peneliti dan praktisi agar semua 
permasalahan yang ada bisa teratasi. Bah-
kan peneliti dan praktisi bisa menggan-
deng akademisi agar bersama-sama 

 Direktur Renbang PTPN X, M. Sulton berfoto bersama para GM Tembakau Jember saat acara public expose puslit tembakau jember.

 Peserta Public Expose Puslit Tembakau saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.

 Ketua Puslit Tembakau Jember, Erna 
Anastasia memberikan buku kepada Direktur 
Renbang PTPN X, M. Sulton.
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ti tidak lelah mengelilingi pabrik dan 
mendapatkan penjelasan dari General 
Manager atau Manajer Pengolahan set-
empat mengenai kondisi tiap PG.  Dika-
takannya, ketiga PG milik PTPN X berhasil 
mematahkan anggapannya selama ini 
bahwa pabrik gula identik dengan tem-
pat yang kotor dan suram. 

Bahkan Elia menyatakan optimistis 
ter hadap masa depan industri gula di ta-
nah air. ”Melihat tiga PG milik PTPN X ini 
membuat saya semangat. Saya percaya 
soal mindset yang baik, sesulit apa pun 
tantang annya pasti bisa dijawab. Saya 
bisa membayangkan bagaimana PTPN 
X lima tahun yang lalu, pabriknya kotor, 
tebu yang tidak jelas, petani mulai malas 
menanam. Datanya, lahan kita berkurang 
sembilan persen setiap tahun dan tidak 
bergairah akibat pabrik yang tidak efisien 

sehingga rendemen jelek dan petani 
rugi,” tuturnya.

Jika ada kemauan dan niat baik, akan 
muncul kreativitas. Ia mencontohkan gula 
premium yang diproduksi PTPN X. ”Bisa 
kok dari tebu yang ada diproduksi jadi 
gula berkualitas tinggi,” ujarnya.  

Untuk bersaing di era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) dikatakan Elia har-
us melakukan tiga hal yaitu Manage with 
knowledge, Manage with Speed, dan Man
age with Gut.

 Manage with knowledge Ia jabarkan 
dengan terus belajar, memberikan tan-
tangan kepada diri sendiri, melakukan 
penelitian agar bisa berkembang. ”Un-
tuk bisa belajar, kita harus menjadi gelas 
kosong agar bisa terus belajar. Dunia ini 
terus berubah dan berkembang. Peruba-
hannya begitu cepat. Kita harus terus be-

lajar dan menantang diri sendiri menuju 
kesempurnaan,” tutur Elia. 

Kemudian manage with speed, jangan 
sampai terlambat melakukan reformasi. 
Dengan knowledge sudah bisa membaca 
apa yang akan terjadi, sudah melakukan 
persiapan.  ”Saya himbau teman-teman di 
PTPN X untuk mulai menulis. Bagaimana 
pengalaman Pak Biyono menghadapi 
masalah, itu perlu dituliskan untuk bela-
jar,” kata Elia lagi. 

Sejalan dengan itu, Ia berpesan agar 
PTPN X mendirikan training center untuk 
gula. Tidak bisa diserahkan kepada pihak 
lain, harus dibangun sendiri.   

Dan terakhir adalah manage with gut 
alias berani mengambil tindakan.  ”Harus 
ada nyali. Kalau hanya diskusi saja, per-
cuma. Pemimpin tidak boleh menyerah,” 
tegasnya. 

KunjunGan PabrIK GuLa PTPn X

Dirut Holding Perkebunan
optimistis Industri Gula bangkit

laporan:   SaP Jayanti

bARu saja dilantik menjadi Direktur Uta-
ma BUMN Perkebunan, Elia Massa Manik 
tidak membuang waktu lama. Ia turun 
lapangan melihat langsung kondisi di 
salah satu perusahaan BUMN di bidang 
gula yaitu PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X pertengahan Mei lalu. 

Dimulai dari PG Gempolkrep yang 
berlokasi di Kabupaten Mojokerto, ia 
mendapatkan penjelasan mengenai in-

tegrasi antara pabrik gula dengan bio-
etanol yang sudah dilakukan PTPN X. 
Setelah mengetahui proses pengolahan 
tebu menjadi gula, Elia sekaligus diajak 
berkeliling pabrik bioetanol PT Energi 
Agro Nusantara (Enero) yang merupakan 
anak perusahaan PTPN X.

Kemudian di PG Ngadiredjo, pria yang 
pernah memimpin perusahaan minyak dan 
gas, PT Elnusa (Persero) ini bisa menyaksi-
kan langsung otomatisasi yang dilakukan 
PTPN X untuk meningkatkan layanan ke 

petani. Mulai dari penerbitan SPTA (Surat 
Perintah Tebang Angkut) elektronik hing-
ga core sampler yang bisa langsung men-
ganalisis rendemen tebu petani. 

Sedangkan di PG Pesantren Baru, Elia 
diajak melihat mesin fosfatasi yang meng-
olah gula premium. Bahkan Elia juga me-
nandatangani kemasan gula premium 
bermerk Dasa Manis yang siap dipasarkan 
PTPN . ”Saya berharap produksi gula pre-
mium ini bisa konsisten,” ujarnya. 

Di tiga PG PTPN X tersebut, Elia seper-

12 13
 Direksi PTPN X, Beberapa GM wilayah Dhoho berfoto bersama Dirut Holding PT 

Perkebunan Indonesia Elia Masamanik di Monumen Tebu Emas PG Ngadirejo.
 Direksi PTPN X, bersama Dirut Holding PT Perkebunan Indonesia, Elia Masamanik saat berkunjung di PG Gempolkrep.

Foto bersama Direksi PTPN X, GM Wilayah Dhoho serta Manajer dan Karyawan PG Pesantren Baru di depan pintu masuk pabrik.
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lonJAkAn harga gula hingga menyen-
tuh Rp16.000 direspon Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur dengan menyelenggara-
kan Operasi Pasar Subsidi Ongkos Angkut 
di 78 pasar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X se-
bagai salah satu BUMN Gula di tanah air 
tidak ketinggalan dengan menggelontor-
kan 700 ton gula untuk keperluan operasi 
pasar tersebut.

Dengan langkah ini diharapkan bisa 
segera mengoreksi harga gula menuju 
level normalnya di kisaran Rp12.000 per 
kilogram. Gula untuk operasi pasar terse-
but dijajakan di level harga Rp11.750 per 
kilogram.

Direktur Perencanaan dan Pengem-

bangan PTPN X, M. Sulton mengatakan, 
700 ton gula untuk operasi pasar tersebut 
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 
16 kabupaten/kota di Jawa Timur. Antara 
lain untuk Kabupaten Sidoarjo, Kota dan 
Kabupaten Mojokerto, Gresik, Lamongan, 
Bojonegoro, Tuban, Jombang, Kota dan 
Kabupaten Kediri, Tulungagung, dan Bli-
tar. Selain itu, untuk Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan, dan Sumenep.

”Dengan gerojokan 700 ton gula ini, 
kami berharap harga gula bisa kembali 
normal saat memasuki bulan Ramadan. Ini 
merupakan bagian dari upaya mengen-
dalikan inflasi agar daya beli masyarakat 
tidak tergerus, terutama di bulan Rama-
dan, sebagaimana instruksi Presiden Joko 
Widodo,” ujar Sulton.

Sulton menambahkan, pihaknya te-

lah melakukan koordinasi dengan peme-
rintah daerah dan instansi terkait untuk 
terus memonitor pergerakan harga gula. 
Alokasi untuk operasi pasar akan ditam-
bah dengan melihat perkembangan 
pergerakan harga gula di pasar.

”700 ton ini untuk awal, kami masih 
menunggu bagaimana reaksi pasar selan-
jutnya. Prinsipnya, kami siap menambah 
alokasi untuk operasi pasar sesuai hasil 
sinergi dengan pemerintah. Gula bakal 
langsung digelontorkan di pasar-pasar 
tradisional dan tempat penjualan stra-
tegis yang bisa dijangkau rakyat. Kami 
bekerja sama dengan pemerintah daerah 
dan instansi terkait, dalam hal ini Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan baik di 
tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota,” paparnya.

Saat ini, sambung Sulton, sepuluh 
pabrik gula di PTPN X telah memulai gi-
ling tebu alias masa produksi. Beberapa 
pabrik gula besar milik PTPN X seperti PG 
Ngadiredjo, PG Pesantren Baru, dan PG 
Gempolkrep bahkan sudah mulai meng-
giling tebu sejak pertengahan Mei 2016 
lalu. Tahun ini, PTPN X sendiri menarget-
kan produksi gula sebesar 504.326 ton 
gula.

Mulainya giling pabrik-pabrik gula 
tersebut akan mampu mengimbangi 
kenaikan permintaan gula yang selalu 
terjadi pada bulan Ramadan mulai awal 
Juni mendatang. ”Permintaan gula yang 
selalu naik saat Ramadan akan diimbangi 
dengan kenaikan pasokan karena pabrik 
gula kami mulai berproduksi. Ditambah 
dengan strategi operasi pasar yang dige-
rakkan bersama pemerintah, harga gula 
diyakini bisa segera turun,” ujarnya.

”Operasi pasar ini bukan karena stok 

kurang tetapi untuk mengendalikan dan 
stabilisasi harga. Pedagang tidak perlu 
menimbun gula dalam jangka waktu 
lama pasti akan rugi karena kita akan 
terus gerojok pasar dengan kebutuhan,” 
kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo 
di Pasar Wonokromo, Surabaya. Ia juga 
mengingat kan pedagang agar tidak me-
nyimpan barang kebutuhan pokok teru-
tama gula karena akan rugi besar.

Hingga saat ini Jatim masih memiliki 
stok gula dalam jumlah yang cukup. Dise-
butkan Soekarwo, Jatim masih memiliki 
stok gula 21.000 ton yang cukup untuk 13 
hari. Jumlah itu dipastikan akan bertam-
bah mengingat pada 1 Juni mendatang 
sudah ada beberapa Pabrik Gula (PG) yang 
memulai giling. Beberapa PG tersebut di-
antaranya PG Gempolkrep, PG Pesantren 
Baru, PG Ngadiredjo, PG Semboro dan PG 
Kebon Agung dan PG milik BUMN gula 
lainnya yang bisa memproduksi hingga 

40.000 ton gula.
Ia menargetkan harga gula bisa turun 

ke kisaran harga Rp 11.750 – Rp 12.000 
dala 4-5 hari ke depan. Diharapkan ketika 
harga gula turun maka harga terigu dan 
bahan kebutuhan pokok lainnya seperti 
terigu juga akan mengikuti.

Barang kebutuhan pokok yang disub-
sidi dalam operasi pasar kali ini yaitu beras 
premium seharga Rp 8.700 per kg, minyak 
goreng Rp 11.300, terigu Rp 7.200, dan 
gula Rp 11.750.

Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jatim, M. Ardy 
Prasetyawan menambahkan, masyarakat 
tidak perlu panik karena pemprov akan 
terus menggerojok bahan pokok sesuai 
kebutuhan masyarakat. Pemprov Jatim 
menyiapkan 1.500 ton sesuai kebutuhan 
gula di Jatim per bulan.”Untuk tahap awal 
kami siapkan gula sebanyak 780 ton untuk 
operasi pasar di 78 pasar,” pungkasnya.

oPerasI Pasar

PTPn X Gelontorkan 700 Ton Gula

gula operasi pasar
dijual

rP11.750/Kg
untuK mengoreKsi

harga gula menuju level 
normalnya di Kisaran

rP12.000/Kg

700ton
gulA

untuK memenuhi Kebutuhan

16
kAbuPAten/kotA

di jawa timur

 Suasana operasi pasar gula 
di Pasar Pucang Surabaya.

 Gubernur Jatim, Soekarwo melepas rombongan angkutan sembako murah di Gedung Grahadi.

 Suasana operasi pasar gula 
di Pasar Kedurus Surabaya
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mendukung swasembada pangan, uta-
manya gula, pelayanan kepada petani 
perlu terus ditingkatkan. Salah satunya 
memberikan kemudahan dalam hal pen-
danaan.

PT Pertamina (Persero) melalui PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X menyalur-
kan dana kemitraan untuk petani tebu 
masa tanam 2016-2017. Dana yang 
akan disalurkan sekitar Rp 425 Miliar.

Direktur SDM dan Umum PTPN X, 
Djoko Santoso mengatakan mekanis-
me penyaluran dana kemitraan kali 
ini berubah. Jika sebelumnya PTPN X 
yang menyalurkan ke petani, sekarang 
berubah. PTPN X hanya merekomen-
dasikan petani yang layak mendapat-
kan dana kemudian Pertamina yang 
menyalurkan langsung.

”Yang terpenting bagaimana menda-
patkan dana untuk usaha taninya agar 
petani tebu tertarik menanam tebu se-
hingga bisa mendukung kekuatan produk-
si gula nasional. Kalau untuk kultivasi lahan 
saja petani masih bingung cari utangan, 
tentu menanam tebu tidak akan menarik 

lagi bagi mereka,” ujar Djoko sebelum 
penandatanganan perjanjian kerjasama 
PTPN X dengan PT Pertamina (Persero) 
Penyaluran Dana Program Kemitraan Ke-
pada Petani Tebu Masa Tanam 2016-2017 
di Kantor PTPN X. Petani, dikatakan Djoko 
masih mengalami kendala dalam men-
jalankan usaha tani karena membutuhkan 
dana cukup besar mulai dari tanam, kulti-

vasi hingga tebang.
Sebagai BUMN gula, dikatakan Djoko 

bahwa PTPN X sangat tergantung kepada 
petani. Ia memaparkan, dari 72.000 ha la-
han yang dikelola, HGU yang dimiliki PTPN 
X hanya 2.000 Ha. ”Itu mengapa pelayanan 
terhadap petani menjadi sangat penting,” 

tegasnya.
Ia juga menuturkan bahwa saat ini 

semua data di PTPN X sudah terintegrasi 
secara elektronik. Dengan demikian Perta-
mina bisa mendapatkan update bagaimana 
kondisi petani yang mendapatkan kucuran 
dana dari Pertamina. ”Bahkan hingga bera-
pa lahannya, digiling di PG mana, berapa 
ton dan berapa rendemennya, Pertamina 

bisa memantau,” tuturnya.
Vice President CSR & SME Partner

ship Program PT Pertamina (Persero), 
Kuswandi mengatakan dana kemitraan 
yang diberikan untuk petani bisa men-
dukung program swasembada gula pe-
merintah. ”Terima kasih kepada PTPN 
X yang sudah melakukan penyaringan 
petani. Kami harap sinergi BUMN ini 
bisa mendukung ketahanan pangan 
nasional,” ujarnya.

Dengan mekanisme yang dijalank-
an saat ini, Ia yakin penyaluran dana untuk 
petani akan lebih aman. Diharapkan bantu-
an yang dikucurkan bisa membantu petani 
kembali berminat menanam tebu, produk-
tivitas PTPN X meningkat, dan ujungnya 
bisa mendukung program swasembada 
gula pemerintah.

Pertamina salurkan Dana 
Kemitraan ke Petani Tebu PTPn X

rP425 MIlIAr

Dana kemitraan
PT PerTamina (Persero)

untuk petani tebu
PT Perkebunan nusanTara (PTPn) X

masa tanam 2016-2017

laporan:   SaP Jayanti

kebeRsihAn pabrik gula di lingkungan 
kerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X terus menjadi perhatian. Perbaikan di-
lakukan di seluruh pabrik gula (PG) agar 
pabrik yang mengolah tebu menjadi gula 
ini menjadi lebih bersih dan higienis. 

Kebersihan dan kerapian PG PTPN X 
sudah diakui banyak kalangan. Bahkan 
Presiden Joko Widodo pun pernah me-
nyampaikan apresiasinya. Tidak heran jika 
akhirnya banyak perusahaan yang akhir-
nya melakukan benchmarking ke PG-PG 
PTPN X untuk menimba ilmu melakukan 
perbaikan di tempat kerjanya. 

”Kami datang ke sini ingin melihat 
langsung perubahan di pabrik PTPN X. 
Kami tidak menyangka seperti ini bersih-
nya,” kata Senior Executive Vice President 
(SEVP) Produksi PTPN III, Alexander Maha 
ketika mengunjungi Pabrik Gula Gem-

polkrep di Mojokerto. Menurutnya untuk 
melakukan perubahan seperti yang di-
lakukan di PTPN X dibutuhkan perubahan 
mindset dari semua yang terlibat bahwa 
pabrik harus bersih. 

Untuk bisa berubah seperti yang 
dilakukan di PTPN X, diakui Alex tentu 
tidak mudah karena juga dibutuhkan pe-
rubahan budaya. Namun, jika sudah ada 
contoh ada perusahaan BUMN yang bisa 
melakukan perubahan tersebut, tentu 
bukan tidak mungkin bisa dilakukan juga 
di tempat yang lain. Karena menurutnya, 
lingkungan kerja yang bersih dan rapi 
juga akan menunjang kinerja. 

”Anda patut bangga. PTPN X ini sudah 
bisa dibilang world class company. Ini ha-
rus ditiru karena sama-sama perusahaan 
yang menghasilkan bahan makanan, nilai 
higienis tentunya sangat penting,” tegas-
nya. Bahkan ia mengatakan bukan tidak 
mungkin di PTPN III nantinya juga akan 

dilakukan perlombaan In House Keeping 
(IHK) seperti halnya yang sudah dilakukan 
di PTPN X sejak beberapa tahun terakhir. 

Sebelumnya, General Manager PG 
Gem polkrep, Hb. Koes Darmawanto 
mem  berikan penjelasan bahwa PG 
Gempol krep dibangun sejak tahun 1912. 
Meskipun bangunannya sudah berusia 
lebih dari 100 tahun, namun perusahaan 
sudah menanamkan investasi yang tidak 
main-main dengan melakukan peng-
gantian mesin-mesin. Ia mencontohkan 
penggunaan mesin uap yang sekarang 
sudah berubah menjadi turbin. 

PG Gempolkrep juga akan meningkat-
kan kapasitas produksi dari yang semula 
6.500 TCD (Ton Cane per Day) menjadi 7.200 
TCD. ”Meskipun ada saingan dari pabrik 
gula yang lebih modern, tapi kami tidak 
gentar. Selain melakukan perbaikan di sisi 
off farm yaitu pabriknya, kami juga mening-
katkan layanan ke petani,” tuturnya.

PTPn III Kepincut
Kebersihan PG PTPn X

 Direktur SDM & Umum PTPN X, Ir. Djoko Santoso (tiga dari kiri) dan Vice President CSR & SMEPP PT. Pertamina (Persero) Kuswandi melakukan 
penandatanganan kerjasama bantuan petani di Ruang Sidang Kantor Direksi PTPN X.
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komisARis menjadi bagian vital dalam 
perusahaan karena memiliki tugas me-
nyupervisi serta mengarahkan jika ada 
kesalahan. Direktur Utama PTPN X, Subi-
yono dalam sambutannya pada malam 
pisah sambut anggota komisaris PTPN 
X mengatakan bahwa Indarto adalah 
bagian tak terpisahkan dari PTPN X.

”Sejak memulai pengabdian pada 
2011, sudah lima tahun ini beliau ber-
sama kita dalam suka dan duka, saat pe-
rusahaan menanjak dan saat perusahaan 

dihadapkan pada tantangan berat. Bukan 
hanya komisaris, tapi juga telah menjadi 
sahabat yang telah bekerja bersama ber-
tahun-tahun, merasakan suka dan duka, 
merasakan kesuksesan dan kegagalan,” 
ujarnya.

Ia menyebutkan, Indarto pula yang 
berjasa meletakkan dasar-dasar bisnis 
PTPN X hingga seperti saat ini. ”Saat se-
mua orang meremehkan langkah diversi-
fikasi bioetanol maupun revitalisasi yang 
kita lakukan dalam beberapa tahun tera-
khir, Pak Indarto-lah yang menguatkan 
kami sebagai direksi. Di rapat-rapat, beliau 

dan bahkan kami yang memeloporinya 
untuk dijadikan kebijakan nasional” ujar-
Subiyono.

Mengenai Sunardi Rinakit, Subiyono 
menuturkan awal perkenalannya melalui 
tulisan pria yang akrab disapa Cak Kardi 
tersebut di Harian Kompas berjudul ‘Para 
Jacobin’. Jacobin ini adalah orang-orang 
yang tidak terjebak pada kepentingan-
kepentingan sempit, 
mereka adalah orang 
yang bekerja keras un-
tuk perbaikan hidup 
masyarakat.

Tulisan itu menun-
jukkan bahwa bangsa 
ini butuh orang-orang 
yang disebut sebagai 
‘Jacobin’, mereka yang berkipirah seperti 
Nabi Yusuf (yang merupakan putra Nabi 
Yakub/Jacob), selalu amanah dan bekerja 
tulus.

”Di tulisan itu, Pak Kardi menyiratkan 
pesan bahwa kita tak hanya perlu mem-
bangun kemampuan teknis dan skill 

orang-orang yang bekerja dengan kita, 
tapi juga karakter dan mentalitas. Tulisan 
beliau itu soal human sciences. Building 
company is building people. Kita harus tak 
pernah berhenti belajar dan wajib punya 
komitmen untuk berkembang dan terus 
berkembang. Ambil pengalaman sebagai 
hikmah dan tetapkan tujuan kita ke de-
pan,” ujar Subiyono.

Sementara itu Indarto menyatakan 
masa tugas lima tahun di PTPN X terasa 
singkat. ”Tidak terasa sudah lima tahun. 
Saya pribadi minta maaf kalau ada kes-
alahan selama bertugas mulai 31 Maret 
2011-31 Maret 2016 ini. Saya akan merin-
dukan keakraban dan suasana guyub 

yang tercipta di sini,” kata pria kelahiran 
Bumiayu ini.

Ia mengatakan selama bertugas di 
PTPN X ini dirinya justru mendapat kesem-
patan belajar bagaimana tebu menjadi 
gula, mengenai tembakau dan lain-lain. 
Berkat informasi dan kerjasama dari direk-
si hingga general manager pabrik gula, 
hingga tugas sebagai dewan komisaris 

bisa diselesaikan.
Anggota komisaris 

PTPN X yang baru saja 
ditunjuk, Sukardi Rinakit 
mengatakan dirinya 
akan banyak membaca 
dan bergaul agar bias 
bekerjasama dengan 
baik. Lahir di Madiun, ia 

sudah sedikit mengenal mengenai pabrik 
gula dan tebu.

”Saya juga meminta agar diterima, 
diajari dan selanjutnya bekerja bersama-
sama dengan hati agar PTPN semakin 
sukses dan berjaya,” ujar pria kelahiran 5 
Juni 1963 ini.

PIsaH saMbuT

Pergantian Komisaris PTPn X
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memiliki anggota 
komisaris baru yaitu Sukardi Rinakit yang menggantikan 
Indarto Soemarmo. Dengan bimbingan komisaris yang baru 
diharapkan kinerja PTPN X kian moncer. 

dengan sifat kebapakan menasihati kami, 
mengoreksi kami, sekaligus menguatkan 
semangat kita bersama,” tutur Subiyono.

Mantan Ketua Ikagi ini mengatakan, 
Indarto selalu menanamkan pemahaman 
ke direksi agar berani berjuang mengem-
ban risiko dan meninggalkan zona nya-
man. Inovasi-inovasi yang dilakukan PTPN 
X dengan segala risikonya menjadi bukti 
bahwa jajaran komisaris telah mampu 
memberikan dorongan agar semua pihak 
di PTPN X berani meninggalkan zona nya-
man untuk menuju zona baru yang awal-
nya mungkin tak mudah. Ia yakin, PTPN X 
ke depan akan menuai hasil dari apa yang 
sudah dilakukan saat ini, seperti pemban-
gunan pabrik bioetanol dan revitalisasi 
pabrik.

”Saya pribadi sangat bangga bisa 
menjadi direksi dan selalu disupervisi 
beliau. Pak Indarto adalah sosok jende-
ral polisi berpengalaman. Beliau pernah 
menjadi Kapolda Kalimantan Timur, Ka-
polda Sulawesi Tenggara, dan Direktur 
di Bareskrim Mabes Polri. Beliau juga sa-
ngat mengenal medan Jawa Timur karena 
pernah menjadi Kapolres di Gresik dan 
Surabaya. Dengan pengalaman yang be-
gitu kaya, saya kira semua keluarga besar 
PTPN X patut berbangga pernah secara 
langsung merasakan arahan dan supervi-
si dari beliau,” kata mantan Kepala Dinas 
Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini.

Disebutkan bahwa Menteri BUMN 
Rini Soemarno kembali menegaskan arah 
besar industri gula nasional untuk fokus 
ke diversifikasi. PTPN X telah merintisnya 
sejak tiga atau empat tahun lalu dengan 
tertatih-tatih, dengan banyak cemohan 
dan ejekan.

”Kita memulai dengan banyak tantan-
gan dan risiko, tapi Alhamdulillah saat ini 
semakin banyak pihak yang sadar tentang 
pentingnya hilirisasi produk nongula dan 
revitalisasi pabrik. Demikian pula lang-
kah-langkah ke depan seperti pemberian 
jaminan pendapatan petani setara rende-
men 8,5 persen, Insya Allah PTPN X siap 

indarto soemarno adalah sosoK jenderal polisi berpengalaman. 
beliau pernah menjadi Kapolda Kalimantan timur, Kapolda 
sulawesi tenggara, dan direKtur di baresKrim mabes polri. 

beliau juga sangat mengenal jawa timur Karena pernah menjadi 
Kapolres di gresiK dan surabaya. dengan pengalaman yang 
begitu Kaya, maKa  Keluarga besar ptpn X patut berbangga 

pernah secara langsung merasaKan arahan dan supervisi beliau

 Direktur PTPN X, Subiyono memberikan cinderamata kepada Irjen Indarto (kanan), saat pisah 
sambut anggota komisaris PTPN X.

 Direksi PTPN X bersama Irjen Indarto (tengah) saat acara pisah sambut komisaris PTPN X.

 Dewan Komisaris bersama Irjen Indarto (empat dari kanan) saat acara pisah sambut Komisaris PTPN X.
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sebuAh perusahaan tidaklah bisa ber-
kem bang bila ada elemen yang tidak 
mendukung. Untuk itu, PTPN X terus 
berusaha untuk menjalin hubungan yang 
harmonis antara manajemen dengan 
serikat pekerja agar pembangunan dan 
pengembangan bisnis bisa memberikan 
manfaat dan meningkatkan kesejahte-
raan seluruh karyawan dan keluarganya. 

Dalam sambutannya pada acara Pen-

andatanganan Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) PTPN X Periode Tahun 2016-2017 
di Gedung Pertemuan PG Toelangan, 1 
Juni 2016, Direktur Utama PTPN X, Subi-
yono mengatakan PTPN X bisa dalam 
kondisi seperti saat ini tidak terlepas dari 
perjuangan dan kesadaran semua ele-
men yang ada untuk berubah. 

Subiyono mengajak semua undangan 
yang hadir untuk mengingat kondisi PTPN 
X lima atau enam tahun yang lalu. Dima-
na, kondisi dan suasana kerja yang tidak 

nyaman, kondisi yang stagnan bahkan 
seakan-akan kehilangan harapan akan 
bagaimana nasib perusahaan ke depan. 

“Saat itu, informasi yang berkembang 
bagaimana perusahaan membayar gaji 
karyawan, perusahaan juga bingung saat 
diminta untuk melakukan revitalisasi 
di PG Ngadirejdo karena tidak memiliki 
dana,” kenangnya. 

Bahkan, sambung Subiyono, PG Nga-
diredjo sempat akan di KSO-kan dengan 
pihak ketiga karena saat itu manajemen 

tidak sanggup dan tidak memiliki keyaki-
nan akan bisa merevitalisasi pabrik tanpa 
harus melibatkan pihak swasta. 

Masih menurut Subiyono, kondisi 
semakin tidak kondusif karena antar-
karyawan ada intrik, terjadi pergaulan 
yang kurang sehat karena di dalam 
perusahaan seakan-akan ada pihak-pihak 
yang bisa menentukan nasib setiap 
karyawannya.

“Suasana mencekam inilah yang 
saya tangkap. Saat itu, saya berdoa 
dan meminta kepada Allah, agar diberi 
kemampuan untuk membangun dan 
memajukan PTPN X. Kalau tidak, maka 
saya meminta untuk saya segera dipin-
dahkan dan meninggalkan PTPN X ini,” 
tuturnya. 

Awalnya, sambung Subiyono, tidak-
lah mudah, banyak pihak-pihak yang 
berkepentingan takut saat dirinya beru-
saha untuk melakukan perubahan culture 
atau budaya kerja yang mungkin sudah 
bertahun-tahun ada di PTPN X. Namun, 
dirinya terus berupaya untuk melakukan 
perubahan meskipun awalnya banyak 
yang pesimis bahkan mungkin ada kata-
kata yang menyakitkan. 

“Awalnya banyak surat kaleng yang 

Harmonisasi Manajemen 
dan sP PTPn X ciptakan 
Iklim Kerja Kondusif
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus mengembangkan sayap-sayap bisnisnya. Tidaklah 
mudah membangun semua perusahaan bila tidak didukung oleh semua elemen yang ada. 
Namun, Direktur Utama PTPN X berhasil membawa dan mengarahkan manajemen dan 
karyawan untuk menjalin hubungan yang harmonis sehingga mampu mengantarkan perusahaan 
ke kondisi yang kondusif, dinamis, dan terus berinovasi sesuai dengan perubahan zaman.

masuk. Tapi saya tidak pernah peduli, 
atau dalam bahasa gaulnya no reken. 
Saya tidak pernah tidak bisa tidur nye-
nyak, saya selalu bisa tidur dengan 
nyenyak dan saya tidak pernah menaruh 
dendam. Mereka semua tetap saya rang-
kul dan saya ajak untuk bekerja memba-
ngun PTPN X,” paparnya.

Subiyono menambahkan dirinya 
terus mengamati dan berusaha untuk 
memahami apa yang karyawakan pikir-
kan dan berusaha untuk bersama-sama 
mewujudkan impian untuk membangun 
perusahaan. Untuk itu, dirinya mengajak 
serikat pekerja membangun perusahaan 
dengan tetap memperhatikan kesejah-
teraan dan melindungi hak-hak karya-
wan dari sesuatu yang bisa bertindak 
sewenang-wenang terhadap karyawan.

Masih menurut Subiyono, dirinya 
mengibaratkan perusahaan ini sebagai 
sebuah bis yang penuh dengan penum-
pang. Sebagai seorang sopir, dirinya 
tidak boleh salah arah kemana bis ini 
akan dikemudikan.

“Sebagai seorang  direktur utama 
kalau saya salah membawa perusahaan 
ini maka perusahaan akan hancur. Maka 
saya harus berhati-hati dalam mengam-
bil langkah dan melakukan perubahan 
itu setahap demi setahap,” ujarnya.

Semua itu, imbuhnya, harus dilaku-
kan bertahap dan tidak boleh meloncat. 
Dengan kerjasama yang harmonis, bisa 
dirasakan bagaimana suasana kerja di 
PTPN X saat ini. Semua karyawan bekerja 
dengan budaya kerja yang baru, budaya 
yang mengedepankan kerjasama dan 
terus menggali potensi diri agar bisa 
menciptakan terobosan-terobosan baru 
untuk mendukung dan mendorong pem-
bangunan perusahaan.

Subiyono mengatakan banyak orang 
yang datang dan mengatakan PTPN X 
sekarang luar biasa karena mampu mem-
buat landasan yang kokoh. Se hingga 
bangunan apapun yang dibangun di 
atas pondasi yang sudah terbangun 
dengan kokoh akan berjalan dengan 
bagus. Harus diakui, landasan tersebut 
tidak serta merta akan bisa menghasil-
kan sesuatu yang bisa dinikmati saat ini. 
Namun kedepan landasan itu pasti akan 
bisa meningkatkan kesejahteraan karya-

wannya.
“Terima kasih kepada semua pekerja 

dengan segala dinamikanya. Siapapun 
akan melihat keberhasilan PTPN X tidak 
akan bisa lepas dari hubungan yang 
harmonis antara manajemen dan serikat 
pekerja,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua SPBUN 
PTPN X, M Amier Hasanoedin mengata-
kan pihaknya sangat bersyukur karena 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPN X 
Periode Tahun 2016-2017 selesai, pada 
PKB tahun 2016-2017 ini ada perubahan-
perubahan. Adanya perubahan tentunya 
akan berdampak pada penghasilan 
karyawan dan tingkat kesejahteraan 
karyawan dan keluarganya.

“Kami akan mengevaluasi agar karya-
wan terus memahami antara hak dan 
kewajibannya. Banyak PTPN-PTPN lain 
yang ingin mengadopsi variabel-variabel 
yang dilakukan di PTPN X,” kata Amier.

Sebagai bagian dari keluarga besar 
PTPN X, sambung Amier, seluruh karya-
wan bangga sebab PTPN X terus bisa 
menunjukan prestasinya dan terus ber-
lomba antar karyawan untuk memberi-
kan yang terbaik bagi perusahaan ini.

“Semoga PTPN X ke depan akan 
semakin baik, lebih baik dan akan lebih 
baik lagi,” ucap Amier yang mendapat 
sahutan amin dari seluruh undangan 
yang hadir.

Amier menambahkan PTPN X 
dibawah pimpinan Direktur Utama Subi-
yono beserta empat orang direksi lain-
nya telah mampu mengarahkan semua 
elemen di perusahaan ini untuk menuju 
ke satu tujuan yang sama. Direksi mampu 
membangun semangat, percaya diri dan 
jiwa kompetisi yang sehat untuk bersama-
sama membangun dan mengembangkan 
perusahaan.

Masih menurut Amier, di luar sana 
banyak pihak yang melihat PTPN X 
de ngan rasa iri atas keberhasilan pem-
bangunan perusahaan ini sehingga 
berdampak pada tingkat kesejahteraan 
karyawannya. Justru hal ini menjadi 
pemacu semangat karyawan untuk bisa 
memberikan lebih kepada perusahaan 
karena seluruh karyawan memahami 
bahwa bila perusahaan besar maka karya-
wanlah yang akan menikmati hasilnya.
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DI era Masyarakat ekonomi aSean 
(Mea), bangsa Indonesia dituntut un-
tuk mampu bersaing dengan bangsa-
bangsa lain, tidak terkecuali di industri 
gulanya. Bila melihat industri gula di 
negara tetang ga, sebut saja thailand 
yang sudah meng gunakan teknologi 
dengan tingkat efisiensi sangat tinggi, 
maka kebutuhan karyawannya pun 
tidak sebanyak pabrik gula di Indo-
nesia yang kebanyakan masih meng-
gunakan teknologi dengan tingkat 
efisiensinya di bawah thailand.

Sama seperti PtPn lainnya, PtPn 
X juga memiliki jumlah tenaga kerja 
yang sangat besar. Di satu sisi, PtPn 
X dituntut untuk efisien agar bisa 

bersaing. namun di sisi lain, neraca 
keuangan untuk belanja tetap terus 
meningkat seiring dengan kenaikan 
upah minimum setiap tahunnya.

Direktur utama PtPn X, Subiyono 
mengatakan kondisi seperti ini me-
mang harus dilalui dan kondisi seperti 
ini harus bisa dijadikan sebagai mo-
mentum untuk terus meningkatkan 
kreativitas, inovasi, dan terobosan-
terobosan untuk bisa menjadi semakin 
baik dan lebih baik lagi.

“Meskipun jumlah karyawan kita 
banyak, namun saya tidak pernah 
menjadikan SDM yang banyak itu se-
bagai beban tapi sebaliknya. Besarnya 
jumlah SDM menjadi kekuatan bagi 
perusahaan untuk terus berkembang,” 
kata Subiyono pada rapat gabungan 

nya ke PtPn-PtPn lainnya. PtPn X 
harus mampu menjadi perusahaan 
yang mampu menghasilkan tenaga-
tenaga ahli di bidang industri gula 
terbaik di tanah air ini. Melalui ber-
bagai program kerja di PtPn X, baik 
itu mengenai revitalisasi off farm 
dan on farm, mekanisasi serta diver-
sifikasi produk ke bioethanol dan 
cogeneration, merupakan kesem-
patan emas bagi seluruh karyawan 
PtPn X untuk belajar, menggali dan 
meningkatkan kompetensinya agar 
menjadi SDM yang berkualitas.

Di musim giling tahun ini, kata 
Subiyono, setiap karyawan harus 
bisa mengawal dan melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik. untuk 
karyawan di bidang tanaman, harus 
bisa mengawal tebu yang dikirim 
memenuhi standar Manis, Bersih 
dan Segar (MBS) ke pabrik gula. Se-
lain itu, bagian tanaman harus bisa 
mengembangkan kebun dengan 
metode demplot atau hamparan 
seluas 100 hektar yang menerapkan 
sistem budidaya mekanisasi.

Sedang untuk karyawan di 
pabrik, Subiyono menjelaskan mer-
eka harus bisa menunjukan bahwa 
pabriknya sudah efisien dengan 
menekan jumlah kehilangan, mene-
kan jam berhenti, dan menghasil-
kan gula berstandar SnI.

“PtPn X ini semua sudah berge-
rak. tembakau sudah laba, rumah 
sakit labanya terus meningkat, be-
gitu pula dengan edamame kita serta 
pabrik karung kita yang semakin 
membanggakan. hati-hati gula bisa 
ketinggalan kalau terlena,” ujarnya.

untuk komoditi gula, ungkap 
Subiyono, Indonesia merupakan 
pasar yang potensial bagi negara 
penghasil gula lainnya. Mayoritas 
negara luar sudah mempelajari 
Bahasa Indonesia agar bisa masuk 
ke Indonesia. Kalau orang Indonesia 
sendiri tidak bangkit maka tinggal 
menunggu waktu saja kalau negara 
ini akan menjadi pasar bagi negara 
lain dan rakyat Indonesia hanya 
sebagai konsumen saja.

PTPn X Dorong Karyawan 
Kreatif dan Inovatif
Jumlah tenaga kerja pabrik gula di Indonesia jauh lebih 
banyak bila dibandingkan dengan tenaga kerja pabrik 
gula di negara lain. Meskipun begitu, bagi PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X jumlah tenaga kerja bukanlah menjadi 
beban perusahaan. Banyaknya tenaga kerja adalah kekuatan 
perusahaan untuk terus bergerak maju dan membangun.

usai melakukan inspeksi ke sejumlah 
pabrik gula di wilayah Doho di Gedung 
Pertemuan PG ngadiredjo beberapa 
waktu lalu.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan 
Provinsi jawa timur ini menjelaskan, 
satu pabrik gula di thailand kapasitas 
gilingnya 22 ribu tCD, setara dengan 
kapasitas giling untuk pabrik gula di 
klaster Dhoho.  Itu artinya, jumlah SDM 
di klaster Dhoho jauh lebih banyak 
bila dibandingkan dengan di thailand, 
mengingat tingkat efisiensinya di sana 
sangat tinggi.

Dengan tingginya jumlah SDM, 
sambung Subiyono, harus bisa dikelola 
de ngan baik sehingga menjadi kekua-
tan untuk meningkatkan kinerja peru-
sahaan. apalagi saat ini, PtPn X sudah 
memanfaatkan teknologi informasi (tI) 
yaitu System Application and Product 
in Data Processing (SaP) yang akan 
memimpin perjalanan perusahaan ini.

“Maka harus hati-hati, bagi karya-
wan dan PtPn yang tidak menguasai 
tI akan tergilas,” tegasnya.

Masih menurut Subiyono, ke de-
pan, PtPn X ingin ‘menjual’ SDM ahli-
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“perusahaan suDah memanfaatkan teknologi 
informasi, yaitu SyStem ApplicAtion And product in dAtA 
proceSSing (sap). maka harus hati-hati, bagi karya wan 

Dan ptpn yang tiDak menguasai ti akan tergilas,”
 Subiyono | Direktur utama PtPN X
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Pada musim tanam tembakau 2016 
ini, Kebun Ajong Gayasan dan 
Kebun Kertosari milik PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X menggelar 
tanam perdana tembakau secara 
bersama pada Rabu (1/6) yang lalu. 
Dilakukan di Kebun Penataran DW 
Macan, acara yang dimulai tepat 
pada pukul 07.00 dihadiri langsung 
oleh segenap Komisaris dan Direksi.

tosari, Untung Mulyono mengatakan bah-
wa Tanam Perdana Tembakau Bawah 
Naungan (TBN) yang dilaksanakan pada 
tahun ini tidak beda jauh dengan tahun-
tahun yang lalu.

“Namun bedanya penanaman seka-
rang, tantangannya adalah cuaca yang 
kurang bersahabat terutama hujan. Na-
mun kamipun telah mengantisipasi hal 
tersebut, untuk luas area yang akan di-
tanami TBN untuk Kebun Kertosari sekitar 
327 ha, belum ada peningkatan signifikan 
dari tahun lalu. Dan untuk target produksi 
hasil panen di tahun 2016 ini adalah 19 
ribu kilo/Ha meningkat dari tahun lalu 
yang hanya 18 ribu kilo/Ha,” tuturnya.

Keduanya optimis, bahwa target yang 
telah dibuat akan dapat tercapai dengan 
baik. Pasalnya beberapa upaya telah di-
lakukan guna menekan efisiensi, dian-
taranya dengan menerapkan mekanisasi 
penuh pada setiap kebun baik itu pada 
pengolahan tanah, kegenapan populasi 
tanaman, dan kemampuan untuk me-
musnahkan hama.

Di samping itu, pasar untuk tembakau 
masih stabil bahkan permintaan untuk 
pasar Eropa masih cenderung naik. Untuk 
itu pihaknya terus melakukan inovasi de-
ngan pembekalan berbagai ilmu terhadap 
SDM tembakau, upaya untuk perluasan 
lahan, dan menjaga supply produk secara 
kontinyu sesuai permintaan buyer.

sdm JAdi  kunci kebeRhAsilAn
Hadir dalam kesempatan tersebut, 

Komisaris Utama PT Perkebunan Nusan-
tara X, Prof Rudi Wibowo. Ia berpesan 
bahwa tantangan ke depan tidaklah mu-
dah. Saat ini, masalah persaingan akan se-
makin berat dan bagaimana perusahaan 
ini bisa kompetitif sekaligus bisa mening-
katkan produktivitas dan meningkatkan 
nilai tambah.

“Sejauh ini tembakau sudah mengala-
mi grafik peningkatan yang cukup signi-
fikan, hal ini tentu tidak lepas dari kerja 
keras yang sudah dilakukan oleh teman 
yang ada di Tembakau. Yang terpen ting 
adalah bagaimana para karyawan ini da-
pat merubah mindset. Sehingga kiner-
ja yang diberikan pun dapat  mengikuti 
alur sistem yang ada. Semoga akan terus 
berkesinambungan baik dari kinerja hing-
ga produksinya,” tuturnya.

lalu permintaan sempat merosot dikar-
enakan erupsi Gunung Raung, dan tahun 
ini permintaan konsumen melonjak men-
jadi dua kali lipat.

“Terkait target produksi, untuk Ke-
bun Ajong Gayasan sendiri menargetkan 
produksi sebesar 2,1 ton/Ha untuk tem-
bakau kering, rendemen 10 persen, dan 
daun utuh 85 persen. Angka ini mengala-
mi kenaikan dimana raihan produksi pada 
tahun lalu sebanyak 2 ton/Ha jauh di atas 
RKAP yang hanya 1,8 ton/Ha,” jelasnya.

Sementara itu ditemui pada tempat 
yang sama, General Manager Kebun Ker-

laporan:   Sekar arum

geneRAl Manager Kebun Ajong Gayasan, 
Sugianto, mengutarakan bahwa di masa 
tanam tahun ini pihaknya akan menam-
bah luasan hektar lahan tembakau dika-
renakan permintaan pasar ekspor yang 
cukup besar.

Adapun diantaranya yaitu lahan un-
tuk Tembakau Bawah Naungan (TBN) 
seba nyak 25 hektar dan Na-Oogst 50 
hektar. Sehingga total keseluruhan lahan 
yang akan diproduksi oleh Kebun Ajong 
Gayasan yakni untuk TBN 350 hektar dan 

Na-Oogst sebanyak 100 hektar, yang tan-
am perdananya akan dilakukan pada Sep-
tember mendatang.

“Tanam perdana yang dilaksanakan 
saat ini adalah jenis TBN seri A, yang akan 
terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama 
di mulai pada tanggal 1 Juni hingga 9 Juni, 
untuk tanam jenis TBN seri B akan dimulai 
pada tanggal 22-27 Juni mendatang. Un-
tuk luasan tanam kali ini adalah sebanyak 
5 Ha,” tuturnya.

Penambahan luasan lahan tersebut 
memang diperuntukkan untuk menjawab 
permintaan pasar, dimana di tahun yang 
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eKsTensIfIKasI & InTensIfIKasI

PTPn X optimis 
capai Target 

Produksi Tembakau

 GM Kebun Ajong Gayasan, Sugianto (kiri) dan GM Kebun Kertosari, Untung Mulyono (tiga dari kiri) saat memberikan penjelasan Tanam Perdana Tembakau 2016.
foto-foto: deri ardiansyah
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kuRAng lebih selama dua jam, perwaki-
lan PTPN VIII yang terdiri dari Heri Her-
mawan (Manager Wilayah 1 PTPN VIII), 
Acep Sutiana (Manager Wilayah 4 PTPN 
VIII) dan Yogi Subaktyana (Kabag Opti-
malisasi Aset dan Pengembangan Usaha) 
berkunjung dan melihat lebih dekat ba-
gaimana proses produksi bioethanol oleh 
PT Enero, anak perusahaan PTPN X yang 
memproduksi bioethanol fuelgrade. 

Acep Sutiana mengatakan bahwa 
PTPN VIII tengah giat dalam mengem-
bangkan perusahaan dan akan segera 

menambahkan anak perusahaan yang 
bergerak di bidang biorganik kompos, 
kimia farma untuk pengembangan ek-
straksi. Sejalan dengan hasil pembahasan 
di lingkungan internal PTPN VIII, pihaknya 
juga akan melakukan pengembangan 
usaha lain di antaranya agrowisata, prop-
erti, energi, tambang, dan industri hilir. 

“Itu yang menjadi dasar kami berkun-
jung ke PT Enero. Direksi kami melihat en-
ergi akan menjadi sesuatu yang dibutuh-
kan di masa datang ,” kata Acep.

Acep menambahkan potensi energi 
dari limbah sawit di PTPN VIII sangat be-
sar, dimana limbah yang dihasilkan sawit 

bagaimana proses produksi energi dari 
limbah sawit yang jumlahnya sangat be-
sar di tempat kami,” tuturnya.

Perwakilan PTPN VIII disambut oleh 
Direktur Utama PT Enero, Misbahul Huda 
dan Direktur Produksi PT Enero, Tri Tjahjo 
Herjanto di ruang pertemuan kantor PT 
Enero yang berlokasi di Desa Gempol-
kerep, Kecamatan Gedeg, Mojokerto.  

“Kami juga masih belajar. Semoga 
melalui sharing ini kita sama-sama bisa 
belajar lebih, sebagai hasil memperba-
nyak silaturahmi dan wawasan,”kata Mis-
bahul Huda. 

Misbahul Huda mengungkapkan 
PTPN X memilih energi bieothanol karena 
kebutuhan pasar akan energi alternatif ce-
pat atau lambat pasti akan terjadi. Pemer-
intah mengakui konsep ketahanan en-
ergi, sejak Pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono. Pada tahun 2006 masyarakat 
diajak menanam Pohon Jarak, dan pada 
tahun 2007 pengusaha diajak untuk ber-
investasi di Bioethanol.

Karena kebijakan politik, akibatnya se-
olah-olah investasi bioethanol ini menjadi 
proyek masa lalu. Tetapi, sambung Huda, 
ini bukan proyek masa lalu sebab cadan-

gan minyak atau kemampuan listing se-
makin turun sementara kebutuhannya 
terus naik. Menurut Subroto Menteri ESDM 
era Presiden Soeharto, cadangan minyak 
hanya tinggal 10 tahun saja,  ke cuali ada 
listing atau investasi minyak baru. Tetapi 
dengan kondisi harga minyak yang lesu 
seperti saat ini, akan sangat sulit mencari 
investor yang bersedia berinvestasi. 

“Cepat atau lambat energi alternatif 
baru terbarukan akan diperlukan. Maka 
PTPN X memberanikan diri untuk masuk 
ke pasar yang menurut pendapat kami 
bukan hanya strategis tetapi juga futuris-
tik,” ungkapnya. 

Ketika ditanya sarannya untuk PTPN 
VIII, Huda berujar PTPN VIII yang selama 
ini bergerak di komoditi Sawit akan lebih 
cocok untuk ke biosolar dibandingkan ke 
bioethanol. 

“Biosolar sejauh ini lebih berkembang 
bila dibandingkan dengan bioethanol. 
Untuk bioethanol mandatory satu persen 
saja belum tercapai sedang biosolar den-
gan mandatory 15 persen. Mengapa be-
gitu, sedikit beda dengan harga produksi 
dan harga jual, kalau di bioethanol tidak 
ada subdisi sedang untuk biosolar ada 

sudsidi dari pemerintah,” ujarnya.
“Pengalaman kami benchmark ke be-

berapa negara seperti India, Thailand, Bra-
zil dan lainnya, pabrik gula akan menda-
patkan keuntungan lebih dari mengolah 
limbahnya yaitu molasses sebagai bahan 
baku  bioethanol dan ampas untuk bahan 
bakar,” sebutnya. 

Huda menjelaskan hasil utamanya 
adalah bioethanol fuel grade yang bisa 
dinaikkan menjadi industrial grade. Selain 
bioethanol, juga akan dihasilkan produk 
samping meliputi PLT Biogas, gas CO2, 
yeast muds, pupuk organik cair. Sekian 
banyak produk samping dari tebu itulah 
yang akan membiayai investasi di in-
duknya yaitu pabrik gula atau disebut in
tegrated cane industry.  

“Itulah konsepnya. Karena ini meru-
pakan hal baru maka masih memerlukan 
perjuangan untuk energi agro ini. Sebab, 
kalau tidak maka negera ini akan panik 
saat harga minyak dunia naik,” tandasnya. 

Setelah mendapatkan pemarapan, 
perwakilan PTPN VIII melihat proses 
produksi di PT Enero dan melihat waste 
water treatment plant dan PLT Biogas yang 
juga berlokasi di Desa Gempolkrep.

Holding PTPN Perkebunan menyerukan kepada semua PTPN 
untuk terus menggali dan mengembangkan usahanya, salah 
satunya melalui pengembangan diversifikasi produk. Menangkap 
instruksi dari Holding, PT Perkebunan Nusatara (PTPN) VIII 
belajar produksi bioethanol ke PT Energi Agro Nusantara (Enero) 
anak perusahaan PTPN X yang berlokasi di Mojokerto.

Tertarik Diversifikasi 
Produk, PTPn VIII 
belajar ke PT enero

perharinya bisa mencapai 9 hingga 11 ton. 
Dalam rangka persiapan untuk membuat 
anak perusahaan yang bergerak di bidang 
energi, maka pihaknya ingin melihat dan 
belajar banyak hal tentang energi.

“Kami ingin belajar dan mendapatkan 
informasi tentang bagaimana mendirikan 
anak perusahaan di bidang energi dan 

 Rombongan PTPN VIII belajar produksi bioethanol ke PT Energi Agro Nusantara (Enero) anak perusahaan PTPN X yang berlokasi di Mojokerto.

 PT Energi Agro Nusantara (Enero) anak perusahaan PTPN X yang berlokasi di Mojokerto.
Foto: deri ardiansyah

Foto: siska prestiw
ati
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sePAnJAng jalan menuju ke Balai Desa 
Tulangan terlihat sangat bersih dan hijau. 
Bahkan, arus sungai yang terbentang te-
pat di depan balai desa pun tampak de-
ras dan bersih, hampir tidak terlihat ada 
sampah yang terhanyut di dalamnya. 

Kepala Desa Tulangan, Iswanto men-
gatakan, kini Desa Tulangan terasa lebih 
nyaman untuk ditempati karena lingkun-
gannya yang bersih dan hijau. Tidak ha-

nya di sungai, di jalan-jalan di sekitar Desa 
Tulangan akan sulit ditemukan sampah 
tergeletak sembarangan.

“Alhamdulillah Januari 2016 ini, kami 
berhasil mendapatkan piala pada acara 
Penganugerahan Piala Sidoarjo Bersih 
dan Hijau (SBH) Tahun 2015 di Alun-
alun Kabupaten Sidoarjo. Desa Tulangan 
berhasil menjadi Desa dengan kategori 
Lingkungan Pemukiman Bersih dan Hijau 
terbaik,” kata Iswanto ditemui pada acara 
CSR 2016 ‘Program Desa Berseri-Bersih 

dan Lestari’ PTPN X PG Toelangan di Balai 
Desa Tulangan, 15 Juni 2016. 

Iswanto menambahkan selain Desa 
Tulangan berhasil menyabet juara desa 
terbaik, Desa Tulangan juga berhasil 
membawa pulang juara pertama untuk 
kategori Pembina Lingkungan atau Kader 
Lingkungan. 

“Kami sangat menyadari semua ke-
berhasilan ini tidak lain karena dukungan 
dan dorongan dari PG Toelangan yang 
telah mengucurkan dana CSR-nya untuk 

membina seluruh kader lingkungan Desa 
Tulangan dengan menggandeng LSM Sa-
habat Lingkungan,” imbuhnya.

Tanpa PG Toelangan yang sudah 
menggandeng Sahabat Lingkungan, 
sambung Iswanto, sangat mustahil bila 
Desa Tulangan bisa menyabet gelar desa 
terbaik di Sidoarjo. Kehadiran LSM Saha-
bat Lingkungan yang dengan sabar men-
gajari dan mendampingi seluruh kader 
lingkungan Desa Tulangan, kini setiap 
orang yang masuk ke Desa Tulangan akan 
merasa nyaman. 

Iswanto menambahkan meski dana 
SBH dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
memang sudah ada untuk semua desa, 
namun turunnya membutuhkan waktu. 
Bila harus menunggu turunnya dana 
maka Desa Tulangan tidak akan mempu-
nyai waktu yang cukup untuk membina 
kader lingkungan. Di saat yang tepat, PG 
Toelangan bersedia mengucurkan dana 
CSR untuk membantu dan mendukung 
semua kegiatan dan persiapan Desa Tu-
langan untuk mengikuti  lomba SBH ta-
hun 2015. 

“Kami sangat bersyukur dan berterima 
kasih, berkat dukungan dari PG Toelan-
gan, Desa Tulangan tidak hanya berhasil 
menjadi yang terbaik di Sidoarjo namun 
Desa Tulangan juga masuk ke dalam Desa 
Berseri tingkat Pratama di Provinsi Jawa 
Timur,” ungkapnya.

Untuk itu, sambung dia, di tahun 
2016 ini, pihaknya kembali memohon 
dukungan kepada PG Toelangan untuk 
mempersiapkan diri guna meningkatkan 
kategori Desa Berseri Tingkat Pratama 
menjadi Desa Berseri Tingkat Madya. 

Di tempat yang sama, General Manag-
er PG Toelangan, Gatot Soebiyakto meng-
ungkapkan, kekaguman dan rasa bangg-
anya akan keberhasilan dan keasrian di 
Desa Tulangan. Pihaknya juga bangga 
atas prestasi yang sudah berhasil diraih 
oleh Desa Tulangan.

“Desa Tulangan sangat bagus, kami 
mohon doa dan dukungannya dari selu-
ruh warga di Desa Tulangan, agar PG Toe-
langan bisa sejajar dengan Desa Tulangan 
yang menjadi desa terbaik di Sidoarjo ini,” 
kata Gatot di depan para kader lingkun-
gan Desa Tulangan.

Pria yang juga menjabat sebagai GM 

Desa Tulangan berhasil menjadi desa terbaik se-Sidoarjo untuk lomba Sidoarjo Bersih 
dan Hijau (SBH) Tahun 2015. Keberhasilan Desa Tulangan tidak terlepas dari dukungan 
PG Toelangan melalaui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya tahun lalu. 

csr PG ToeLanGan 

Hantarkan Desa Tulangan
Menjadi Terbersih di sidoarjo

PG Kremboong ini menuturkan tidaklah 
mudah untuk mengubah budaya yang 
sudah lama ada. Dengan berhasilnya 
Desa Tulangan menjadi desa terbaik, hal 
ini menunjukkan kesungguhan tekad dan 
kerja keras serta peningkatan kesadaran 
akan pentingnya menjaga kebersihan 
dan keasrian lingkungan. 

“Tidak mudah mengajak semua warga 
untuk menjaga kebersihan lingkungan 
namun Desa Tulangan berhasil melaku-
kannya dan semoga apa yang telah kami 
berikan ini bermanfaat bagi lingkungan 
dan masyarakat Desa Tulangan,” ujarnya. 

Dana CSR tidak hanya diberikan untuk 
Desa Tulangan saja, PG Toelangan juga 
berbagi dengan 122 anak yatim piatu 
yang ada di lingkungan PG Toelangan. 
Manager Pengolahan PG Toelangan, Evan 
Muliawan mengungkapkan pihaknya 
sa ngat bersyukur karena PG Toelangan 
masih bisa berbagi dengan anak yatim 
piatu di bulan yang penuh berkah ini.

“Memasuki musim giling ini, kami 
mohon doa restu agar PG Toelangan bisa 
mendapatkan pasok bahan baku tebu 
mengingat banyak pabrik gula yang kesu-
litan mendapatkan pasokan bahan baku,” 
kata Evan dalam sambutannya pada ac-

ara Doa Bersama Menyambut Buka Gil-
ing 2016 dan Bakti Sosial Santunan Anak 
Yatim Piatu Darul Aitam Hidayatul Falah 
PG Toelangan, tanggal 17 Juni 2016 di 
Gedung Pertemuan. 

Dalam acara tersebut, pengurus 
Bhakti Sosial Yatim Piatu Darul Aitam Hi-
dayatul Falah, Ust. M Sholehuddin mem-
berikan tausiyah tentang dahsyatnya doa 
seorang hamba. Dengan kebesaran Allah, 
hamba-hamba yang berdoa dengan sep-
enuh hati akan dimudahkankan segala 
urusannya, diangkat derajatnya. Begitu 
juga dengan PG Toelangan, diharapkan 
seluruh undangan bersama-sama untuk 
meminta kepada Allah agar PG Toelangan 
diangkat derajatnya sehingga bisa giling 
lancar dan semakin sukses. 

Menyinggung tentang jumlah peser-
ta, Evan mengatakan panitia telah men-
gundang 128 anak yatim piatu namun 
yang hadir hanya 122 anak dengan rin-
cian 23 anak dari Desa Tulangan, 15 anak 
dari Desa Singopadu, 13 anak dari Desa 
Kemantren, 14 anak dari Desa Kajeksan, 
14 anak dari Desa Kepadangan, 7 anak 
dari Desa Kenongo, 12 anak dari Desa 
Medalem, 14 anak dari Desa Kepatihan, 
dan 10 anak dari Desa Alhabibah.  GM dan Manager PG Toelangan bersama Kepala Desa 

Tulangan dan Direktur Sahabat Lingkungan berkomitmen 
untuk menciptkan Desa Tulangan yang bersih.

 GM PG Toelangan, Gatot Subiyakto (kiri) secara simbolis memberikan bantuan tempat sampah dan 
timbangan kepada Kepala Desa Tulangan, Iswanto.

Foto-Foto: siska prestiw
ati
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B ulAn Suci Ramadhan meru-
pakan momen yang ditung-
gu setiap umat muslim. Sela-
ma satu bulan, umat muslim 
digembleng untuk mening-

katkan ketaqwaan. Di bulan yang penuh 
berkah ini dimanfaatkan betul oleh PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X untuk 
kembali meningkatkan semangat seluruh 
karyawan agar musim giling tahun 2016 
ini berjalan dengan sukses.

“Kita sebagai manusia hanya bisa 
berusaha, usaha kita hanya bekerja lebih 
keras lagi. Tapi harus disadari bersama, 
tidak mungkin usaha kita tersebut tanpa 
campur tangan Allah SWT,” ungkap Subi-
yono, MMA, Direktur Utama PTPN X saat 
membuka Safari Ramadhan PTPN X di PG 
Tjoekir Jombang, Jumat (12/6).

Senada dengan apa yang disampai-
kan oleh Dirut PTPN X, General Manajer 
PG Tjoekir juga mengatakan bahwa Sa-

safarI raMaDHan

bulan Penuh rahmat dan berkah 

fari Ramadhan kali ini bertepatan dengan Musim 
Giling 2016. Dalam momen yang baik ini segenap 
keluarga besar PTPN X berharap semoga kualitas 
proses giling berjalan dengan lancar.

“Semoga Allah selalu memberikan kemuda-
han, kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan ke-
pada kita semua pada musim giling 2016 sedang 
berjalan saat ini. Selain itu juga semoga Ramadhan 
kali ini, dapat meningkatkan hidup kita,” tukasnya.

Selain mengisi bulan Suci Ramadhan dengan 
kegiatan Safari Ramadhan, Kantor Direksi PTPN X 
juga membagikan takjil. Selama empat hari, PTPN 
X membagikan takjil yang terdiri atas bingkisan 
berisi kurma, air mineral dan roti. Sedikitnya ada 
500 bungkus takjil yang dibagikan per harinya 
menjelang detik-detik berbuka puasa, dan diberi-
kan kepada warga sekitar dan pengendara yang 
melintas di depan Kantor Direksi.

 Sholat Magrib berjamaah Karyawan PG tjoekir sebagai 
rangkaian acara Safari ramadhan PtPn X.

 Dirut PTPN X, Subiyono saat memberikan sambutan Safari Ramadhan.

 Sejumlah Karyawan menikmati menu berbuka puasa bersama di Safari 
Ramadhan PG Tjoekir.

 Karyawan Kantor Direksi PTPN X membagikan Takjil di sekitaran Kantor 
Direksi, Jalan Jembatan Merah Surabaya.

 Panitia Pembagian Takjil Gratis tengah sibuk mempersiapkan bingkisan.

 Suasana pembagian takjil gratis di depan Kantor Direksi PTPN  X. Foto-Foto: deri ardiasyah
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PG Kremboong, PG Lestari 
dan Kebun Tembakau Klaten 
Gelar Khitanan Massal 

bersama. Beragam hadiahpun disiapkan 
antara lain untuk grand prize yakni 1 unit 
sepeda motor.

Selain PG Kremboong, PG Lestari pun 
kembali menggelar acara yang sama. Aca-
ra yang sempat vakum selama empat ta-
hun tersebut kini kembali digelar untuk 
anak laki-laki yang tinggal di wilayah kerja 
pabrik gula. Dimana, acara Khitanan Mas-
sal Gratis memang sudah diharapkan oleh 
warga sekitar.

General Manager PG Lestari, Soekam-
to Partowijoyo mengatakan terakhir kali 
PG Lestari mengadakan sunatan massal 
pada tahun 2012 lalu. Setelah itu, tahun 
2013 hingga 2015, kegiatan Coorporate 
Social Responsility (CSR) PG Lestari diwu-
judkan dalam bentuk kegiatan pengo-
batan gratis untuk seluruh masyarakat di 
wilayah kerja PG Lestari.

“Sesuai dengan usulan warga, untuk 
tahun ini kegiatan CSR tidak lagi dalam 
bentuk pengobatan massal seperti tahun-
tahun sebelumnya, tetapi kegiatannya 
adalah khitanan massal,” kata Soekamto.

Soekamto menambahkan kegiatan 
khitanan massal dinilai sangat tepat kare-
na anak-anak memasuki masa libur seko-
lah. Sehingga bagi peserta sunatan mas-
sal bisa beristirahat tanpa menganggu 
jam sekolah mereka. 

“Alhamdulillah, kegiatan khitanan 
massal telah kami selenggarakan pada 
hari Kamis 3 Juni lalu. Jumlah peserta me-
mang kami batasi sesuai dengan anggar-
an yang ada, namun kami memberikan 
bingkisan, baju muslim lengkap dengan 
sarung dan songkoknya serta uang saku” 

ungkapnya.
Masih menurut Soekamto, para peser-

ta adalah perwakilan dari masing-masing 
desa dan merupakan warga yang tidak 
mampu. Mereka dari Desa Patianrowo, 
Desa Pecuk, Desa Ngerombot dan Desa 
Pakuncen. 

Kegiatan khitanan massal tidak hanya 
dilakukan oleh Pabrik Gula saja, Kebun 
Tembakau pun juga menggelar kegiatan 
yang sama untuk kali pertama. General 
Manager Kebun Klaten, Purwadi menye-
butkan pada tanggal 4 Juni 2016, Kebun 
Klaten telah menyelenggerakan kegiatan 
CSR dalam bentuk sunatan massal. 

“Alhamdulillah, sunatan massal kami 
yang untuk pertama kali ini diikuti oleh 41 
anak,” kata Purwadi. 

Purwadi menambahkan pihaknya 

varietasvarietas

Dalam agama Islam, sunat atau khitan wajib hukumnya bagi anak laki-laki. 
Untuk membantu meringankan para orang tua dalam meng-khitan putranya, 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X melalui beberapa unit usahanya 
menggelar Khitanan Massal yang mendapat respon positif dari warga sekitar.

laporan:   Sekar arum | SiSka 
PreStiwati

dAlAm rangka menyongsong Buka Gi-
ling 2016, PG Kremboong menggelar 
Khitanan Massal Gratis bagi warga sekitar 
wilayah desa Kremboong dan sekitarnya. 
Tak hanya Khitanan Massal Gratis, pera-
yaan kali inipun dimeriahkan dengan 
jalan sehat, bersepeda santai bersama 
dan bermacam acara lainnya.

General Manager Pabrik Gula Krem-
boong, Gatot Subiyakto, menyampaikan, 
kegiatan bakti sosial berupa Khitanan 
Massal Gratis yang diselenggarakan dalam 
rangka buka giling tahun 2016 adalah se-
mata mata untuk lebih mendekatkan PG 
Kremboong dengan masyarakat. “Selain 

itu untuk meringankan beban masyarakat 
sekitar desa Krembung khususnya dan 
Sidoarjo pada umumnya yang mempu-
nyai kesulitan untuk meng-khitan putra 
mereka”, jelasnya.

Pria ramah inipun menambahkan, 
kegiatan ini juga bertujuan untuk mem-
pererat silaturahim antara keluarga besar 
PG agar lebih menumbuhkan rasa keber-
samaan dan soliditas. ”Ini merupakan mo-
mentum yang tepat untuk menyatukan 
visi dan misi semua karyawan PG Krem-
boong, agar nantinya giling pada tahun 
2016 dapat sukses sesuai dengan target 
yang diinginkan,” tandasnya.

Adanya Khitanan Massal Gratis ini juga 
disambut baik oleh banyak pihak salah 
satunya yakni Untung, pria yang bekerja 

sebagai buruh lepas PG Kremboong ini 
merasa senang dan bersyukur karena 
dengan adanya agenda rutin tahunan ini, 
sang putra tercinta Ananda Ramadhoni 
dapat melaksanakan khitan sesuai de-
ngan yang disyariatkan agama. 

Sementara itu salah seorang peserta 
Khitanan Massal Gratis, Putera, mengaku 
sedikit gugup. Kendati demikian dia akan 
tetap berani. ”Kata Bapak rasanya kayak 
digigit semut, jadi gak akan sakit. Tapi 
gak tau nanti,” ujar siswa kelas tiga SD ini 
sebelum di-khitan.

Kegiatan kali ini diikuti selebihnya 
50 peserta yang berasal dari masyarakat 
desa sekitar. Hampir kurang lebih 3000 
warga masyarakat juga ikut ambil bagian 
dalam jalan sehat dan bersepeda santai 

me libatkan para tokoh masyarakat di 
desa-desa dalam wilayah kerja Kebun 
Klaten. Kegiatan yang baru kali pertama 
digelar dalam rangka tanam tembakau ini 
mendapat sambutan yang luar biasa dari 
masyarakat sekitar.

“Mereka berharap agar kegiatan 
se perti ini akan ada setiap tahunnya. 
Menurut kami kegiatan ini penting agar 
perusahaan bisa lebih dekat dengan 
masyarakat,” ungkapnya.

Masih menurut Purwadi, para peserta 
selain mendapatkan bingkisan busana 
muslim juga termasuk sarung dan song-
kok, mereka juga mendapatkan uang 
saku, obat dan satu kali jatah kontrol.  
Sebelum menggelar sunatan massal, Ke-
bun Klaten juga memberikan santunan 
kepada yatim piatu.

 Khitanan massal di PG Lestari.
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laporan:   SiSka, aang, Sekar, Dery 

kegiAtAn bertajuk Pasar Murah BUMN 
ini, PTPN X melalui Divisi PKBL menyedia-
kan paket sembako seharga Rp 150 ribu 
terdiri atas beras 10 kg, minyak goreng 2 
kg, dan gula pasir 2 kg yang dijual kepada 
masyarakat sekitar pabrik gula dengan 
harga Rp 25 ribu perpaket. Dimana, hasil 
dari penjualan sembako tersebut disum-
bangkan ke masjid. 

General Manager PG Lestari, Soekam-
to Partowijoyo mengatakan untuk kegia-
tan kali ini, perusahaan menjual 200 paket 
sembako di PG Lestari. Di momen yang 
penuh berkah ini, PG Lestari juga mem-
berikan santunan kepada 63 anak yatim 

piatu. IIKB PG Lestari pun tidak ingin ket-
inggalan dengan menjual paket sembako 
sebanyak 100 paket. 

“Tujuan acara ini tidak lain untuk ber-
bagi dan membantu masyarakat sekitar 
pabrik karena pada bulan puasa ini harga 
kebutuhan pokok terus meningkat,” kata 
Soekamto ditemui usai acara Pasar Murah 
BUMN yang digelar di Gedung Pertemuan 
PG Lestari. 

Soekamto mengungkapkan agar kegia-
tan ini tepat sasaran dan merata, pihaknya 
menggandeng aparatur desa dan mem-
bagikan sembako pun dilakukan secara 
tertib agar tidak ada satupun yang terde-
sak. Dibantu tenaga dari kepolisian dan 
TNI Angkatan Darat, semua masyarakat 

Murah BUMN yang diselenggarakan terse-
but merupakan bentuk kepedulian ber-
sama BUMN dalam membantu masyarakat 
mendapatkan sembako dengan harga ter-
jangkau.

 “Kegiatan pasar murah ini dilaksana-
kan serentak di Indonesia oleh seluruh 
BUMN. Program ini menjadi instruksi dari 
Kementerian BUMN kepada seluruh ja-
jarannya dibawahnya. Dan kami adalah 
salah satunya, semoga upaya ini dapat 
diterima baik oleh masyarakat sehingga 
hubungan baik dengan warga sekitar 
dapat terus terjalin dengan baik.Teru-
tama di bulan Ramadhan ini semoga kita 
semuanya mendapat berkah dari Alloh 
SWT,” terang Eko.

Dilanjutkan bahwa, pihaknya telah 
menyiapkan paket sembako sebanyak 
200 bungkus, hasil penjualan dari Pasar 
Murah BUMN nanti akan disumbangkan 
untuk rumah ibadah terdekat. Dan dalam 
kesempatan tersebut pula PG Pesantren 
Baru juga melakukan santunan kepada 63 
anak yatim piatu.

Sementara itu salah seorang penerima 
bantuan, Supriatin mengatakan bahwa 
Ia sangat bahagia akan adanya kegiatan 
ini karena sangat menolong dirinya dan 
masyarakat kecil lainnya.

“Baru kemarin saya mendapat pem-
beritahuan dari Pak RT bahwa saya 
mendapatkan kupon untuk mengambil 
sembako murah , tentu hal ini sangat 
membantu lantaran semua harga kebu-
tuhan pokok naik menjelang hari Raya 
Idul Fitri. Terima Kasih PG Pesantren Baru 
semoga giling tahun ini hasilnya bagus,” 

Pasar MuraH buMn 2016 

PTPn X jual 800 Paket sembako, 
Hasilnya Disumbangkan ke Masjid
Di Bulan Ramadhan tahun ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X berpartisipasi dalam Pasar Murah BUMN dan santunan anak 
yatim. Sedikitnya ada empat pabrik gula yang berpartisipasi 
dalam acara ini, keempat pabrik gula tersebut antara lain 
PG Gempolkrep sebanyak 100 paket, PG Lestari sebanyak 
300 paket, PG Pesantren Baru sebanyak 200 paket, dan PG 
Modjopanggoong sebanyak 200 paket sembako. Kegiatan 
sosial ini dilakukan serentak pada Jumat, 24 Juni 2016. 

sekitar PG Lestari bisa mendapatkan paket 
sembako dengan tertib dan lancar. 

Selain masyarakat Nganjuk, masyarakat 
Mojokerto pun dapat membeli paket sem-
bako dengan harga murah, khususnya 
masyarakat di sekitar PG Gempolkrep. ”PG 
Gempolkrep hanya sebagai penyalur. Kami 
berharap pasar murah ini bisa bermanfaat 
bagi masyarakat yang menerima,” ujar As-
man PP PG Gempolkrep, Amir Hasanudin. 
Mereka yang berhak mengikuti pasar mu-
rah adalah warga tidak mampu di sekitar 
ring 1 pabrik. Hasil penjualan paket sem-
bako murah nantinya akan disumbangkan 
ke Masjid Al Mutaqin yang berada di Desa 
Gempolkrep. 

Pada sore harinya, kegiatan dilanjut-
kan dengan santunan anak yatim. 62 anak 
yatim yang berada di sekitar PG Gem-
polkrep masing-masing mendapat santu-
nan sebesar Rp 200.000. Dijelaskan Amir, 
jumlah santunan berasal dari BUMN dan 
PG Gempolkrep sendiri.   

Kegiatan serupa juga berlangsung di 
PG Pesantren Baru, General Manager PG 
Pesantren Baru , Eko Budhi Djuniarto, pria 
ramah ini mengutarakan bahwa Pasar 

tandas warga desa Dander tersebut. 
Selanjutnya, Sekretaris Umum PG 

Modjopanggoong Sukoharsono bahwa 
ada dua agenda besar kegiatan Safari Ra-
madhan Sinergi BUMN, yakni pemberian 
santunan kepada anak-anak yatim serta 
pasar murah sembako.

Sebanyak 62 anak yatim piatu yang 
tersebar di ring 1 wilayah PG Modjopang-
goong mendapat santunan berupa se-
jumlah uang.

“Tiap anak mendapatkan 100 ribu. 
Jenjang siswa yang mendapatkan ban-
tuan tersebut dari Taman Anak-Anak (TK) 
serta Sekolah Dasar (SD),” ucap Sukohar-
sono. Kamis (23/6).

Sambung Sukoharsono bahwa 
wilayah desa yang mendapatkan ban-
tuan tersebut tersebar dari 5 desa antara 

lain Desa Sidorjo, Desa Jatimulyo, Desa 
Batangsaren, Desa Banaran, serta Desa 
Panggongrejo.

Dalam kegiatan tersebut juga diramai-
kan pasar murah sembako. Sebanyak 200 
paket sembako, bantuan dari PKBL PTPN 
X, serta bantuan dari BUMN sekitaran 
pabrik juga dibagikan. Untuk pembelian 
paket sembako murah, pembeli wajib 
menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Pen-
duduk (KTP) sebagai warga asli penduduk 
desa sekitaran PG Modjopanggoong Tu-
lungagung.

Lanjut Sukoharsono bahwa Foto Copy 
KTP ditunjukkan sebagai bukti bahwa 
warga tersebut merupakan warga sekitar. 
Selain itu, agar pasar murah tepat sasaran 
kepada warga yang benar-benar kurang 
mampu disekitaran PG Mojopanggong.

“Jika datanya valid, antara kupon yang 
diberikan pabrik serta fotokopi KTP maka 
paket sembako bisa langsung diberikan, “ 
tukasnya.

Keberadaan kegiatan tersebut dir-
espon positif oleh warga sekitar. Seperti 
yang disampaikan Siti Naimah, warga 
Desa Panggongrejo yang menyatakan 
kegiatan tersebut sangat membantu. Mo-
mentum mendekati lebaran, saat harga-
harga mulai naik sambung Siti merupa-
kan moment yang tepat untuk membuka 
Pasar Sembako murah.

“Alhamdulillah, sangat membantu 
sekali kegiatan pasar murah tersebut. 
Harganya murah. Semoga selalu ada set-
iap tahunnya, “ ujarnya.

 Sejumlah paket sembako yang disiapkan 
oleh PG Mojopanggong saat kegiatan Pasar 

Murah BUMN 2016.
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buKa GILInG 2016 

Lestarikan 
Budaya, 
Sebelas PG 
Siap Hadapi 
Tantangan

sudAh menjadi tradisi, setiap 
tahun sebelas pabrik gula milik 
PTPN X menggelar selamatan buka 
giling dengan prosesi tebu manten 
yang diserahkan oleh petani ke 
manager tanaman pabrik gula 
untuk kemudian diteruskan ke 
manager pengolahan. Begitu pula 
dengan PG Modjopanggoong yang 
melestarikan budaya dengan prosesi 
boneka tebu mantennya. Khusus 
untuk PG Toelangan, untuk musim 
giling tahun 2016 ini menyuguhkan 
selamatan buka giling dengan 
menggelar pengajian akbar. 

 PG ngadirejo membuka perayaan selamatan buka 
giling 2016 dengan perarakan tebu Manten.

PTPN X Magz
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 Sejumlah karyawan PG Djombang Baru 
membawa tebu yang akan diserahkan untuk 
pembukaan selamatan giling 2016.

 Rombongan Tebu Manten bersiap memasuki mesin giling pabrik.

 Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kiri) memberikan potongan tumpeng kepada Direktur SDM dan 
Umum PTPN X Djoko Santoso sebagai tanda ucapan selamat buka giling di PG Kremboong.

 PG ngadirejo

 PG Modjopanggoong
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Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan PTPN X, Moh Sulton 
mengungkapkan acara selamatan buka 
giling ini merupakan bentuk rasa syukur 
sekaligus memohon doa restu kepada 
masyarakat sekitar pabrik gula agar pada 
setiap musim giling tiba, pabrik gula bisa 
berproduksi sesuai dengan target-target 
yang telah ditentukan. 

“Acara selamatan buka giling sengaja 
dilakukan, selain untuk melestarikan 
budaya yang ada, dalam acara selamatan 
buka giling juga disertai dengan doa untuk 
kelancaran selama masa giling,” kata Sulton.

Sulton menambahkan acara tersebut 
sangat positif karena selain untuk 
mendoakan kelancaran giling, juga bisa 
meningkatkan silaturahmi antar seluruh 
karyawan pabrik gula, petani, dan tokoh 
masyarakat. Masih dalam rangkaian 
selamatan buka giling, perusahaan selalu 
menjadwalkan kegiatan berbagi dengan 
anak yatim piatu.

 PG Meritjan

 PG lestari  PG watoetoelis  PG Pesantren Baru

 PG tjoekir

 PG GempolKrep

 PG GempolKrep
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laporan:   SiSka PreStiwati 

RAbu, 11 Mei 2016, Komisi VI DPR RI 
melakukan kunjungan ke Kantor Direksi 
PTPN X di Jalan Jembatan Merah Sura-
baya. Keenam anggota dewan tersebut 
ingin mendapatkan laporan kinerja dan 
progress pekerjaan dari PTPN gula yang 
ada di Jawa Timur. 

Salah satu anggota Komisi VI DPR RI, 
Abdul Wahid mengungkapkan kedatang-
an Komisi VI ke Jatim ini tidak lain untuk 
mendapatkan informasi tentang kesia-
pan PTPN gula dalam menyambut musim 
giling tahun 2016 ini. Mengingat, Jawa 
Timur merupakan penyumbang produksi 
gula terbesar di tanah air.

“60 persen produksi gula nasional ini 
diproduksi di Jawa Timur,” kata Abdul 
Wahid disela-sela acara. 

Abdul Wahid menjelaskan ada beber-
apa kendala yang dihadapi oleh BUMN 
Gula di Jawa Timur ini. Namun, kendala 
dan tantangan yang ada disambut oleh 
kemauan dari PTPN  untuk meningkat-
kan kapasitas gilingnya. Sebut saja PTPN 
X yang telah melakukan revitalisasi pabrik 
gula sekaligus meningkatkan kapasitas 
giling dari tiap-tiap pabrik gulanya. 

“Kendalanya adalah masalah lahan. 
Masalah inilah yang membutuhkan du-
kungan dari pemerintah baik itu dari pe-
merintah daerah maupun pemerintah 
pusat dan kami,” ungkapnya. 

Wahid menambahkan PTPN X mem-
butuhkan dukungan khususnya untuk 
pengembangan di wilayah Madura. Hal 
ini sangat penting sebab pelaku industri 

gula tanah air tidak hanya bisa mengan-
dalkan perluasan areal lahan tebu di Pu-
lau Jawa saja karena hal itu sangat sulit 
dilakukan dan juga akan tumpang tindih 
dengan kepentingan-kepentingan yang 
lain.

Masih menurut Wahid, maka mau 
tidak mau, Pulau Madura yang diwacana-
kan bisa mengatasi masalah kebutuhan 
perluasan lahan oleh PTPN di Jawa Timur. 
Sebab, di Pulau Garam tersebut ada la-
han dengan luas sekitar 90.000 hektar 
yang cocok dan siap untuk ditanami tebu. 
Untuk angka realisasinya yang fix untuk 
tanaman tebu di Pulau Madura adalah 60 
ribu hektar. 

Bila Pulau Madura ini, sambung Wahid 
bisa dikerjakan dengan bagus maka Pulau 
Madura bisa menjadi wilayah pengem-
bangan areal tebu baru di Jawa Timur 
sekaligus bisa untuk mengamankan su-
plai bahan baku tebu baik untuk PTPN X 
maupun PTPN XI. 

Masih menurut Wahid, selain masalah 
pasokan bahan baku tebu dan diupaya-
kan adanya pengembangan area tebu di 
Madura, permasalahan yang juga dihada-
pi oleh pabrik gula adalah di Jawa Timur 
masih banyak pabrik gula yang tingkat 
efisiensinya masih rendah karena masih 
menggunakan teknologi lama. 

“Dalam rangka menyukseskan pro-
gram swasembada gula, maka pemerin-
tah telah mengucurkan PMN untuk revi-
talisasi pabrik gula,” ujarnya. 

Dalam kegiatan reses kali ini, sam-
bung Wahid, selain melihat kesiapan 
semua PTPN gula dan PT RNI di Jawa 

Memasuki masa giling, Komisi VI DPR RI melakukan 
kunjungan ke seluruh PTPN Gula di tanah air, tidak 
terkecuali di Jawa Timur. Komisi yang membidangi 
perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UMKM 
dan BUMN ingin mengawal dan memastikan bahwa dana 
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sudah dikucurkan 
untuk revitalisasi pabrik gula ini tepat sasaran.

Kawal PMn, Komisi VI 
DPr rI Turun Gunung

Terobosan baru apa itu, Wahid men-
jelaskan pada musim giling tahun 2016 
ini, PTPN X sudah berhasil mengembang-
kan inovasi berbasis teknologi, yaitu Kartu 
Tani. Dimana, kartu tani ini bisa menyim-
pan semua data dan kegiatan petani. 
Dalam kartu tani akan menyimpan data 
setiap petani baik itu tentang luasan la-

han yang dimilikinya, berapa kebutuhan 
kredit, masalah pupuk hingga ke masalah 
tebang muat angkut dan DO gula yang 
semuanya sudah online. 

 “Ya modelnya seperti ATM (Anjungan 
Tunai Mandiri), jadi petani bisa melihat 
semuanya by online dan semuanya dilaku-
kan secara transparan dan bisa mencegah 

Timur khususnya, pihaknya juga melihat 
bagaimana PTPN dan PT RNI ini dalam 
menggunakan dana PMN yang sudah di-
terima, apakah digunakan sesuai dengan 
peruntukannya yaitu revitalisasi pabrik 
gula atau yang lainnya. 

“Selain mendapatkan informasi ten-
tang persiapan giling dan progress peng-
gunaan dana PMN. Kami juga mendapat-
kan informasi bahwa PTPN X memiliki 
terobosan baru yang membanggakan dan 
perlu untuk disosialisasikan dan ditiru 
oleh PTPN gula lainnya agar ada kema-
juan yang sama,” ucap Wahid dengan 
sumringah.

adanya praktek transaksional di proses 
tebang akut,” jelasnya. 

Wahid juga menambahkan Ini suatu 
kemajuan yang sangat luar biasa. Selain 
kemajuan PTPN X dalam berinovasi ber-
basis online, Wahid juga mengharapkan 
agar PTPN X tidak hanya mampu me-
realisasikan program pemerintah yaitu 
produksi tiga juta ton gula saja tetapi 
PTPN X harus mampu membangun dan 
mengembangkan produk hilir tebu. 

“PTPN X sudah punya pabrik ethanol 
(bioethanol, red), nantinya ethanol ini akan 
diarahkan kepada pengurangan subsidi 
BBM untuk kendaraan umum. Produk hilir 
juga harus dikembangkan oleh PTPN X, 
selain bisa menyediakan kebutuhan BBM 
di dalam negeri, produk hilir juga bisa 
membuat harga produksi satu kilogram 
gula dibawah harga gula internasional,” 
harapnya. 

Disinggung soal alotnya memasarkan 
ethanol di dalam negeri, Wahid men-
gungkapkan bahwa pihaknya sudah ber-
bicara kepada PT Pertamina untuk segera 
melakukan pembelian ethanol yang 
diproduksi oleh PTPN X sesuai dengan 
peraturan yang ada.

Secara terpisah, anggota Komisi VI, 
Khilmi menuturkan kunjungan ini dilaku-
kan dalam rangka kunjungan kerja Komisi 
VI yang membawahi BUMN untuk menda-
patkan laporan kinerja BUMN khususnya 
yang ada di Jawa Timur. 

“Kami kesini untuk mendapatkan in-
formasi khususnya tentang dana PMN 
yang sudah kami kucurkan itu dibuat un-
tuk apa saja,” kata Khilmi. 

Khilmi menambahkan apakah dana 
PMN tersebut sudah dipergunakan secara 
semestinya atau justru dibuat untuk mem-
bayar dan melunasi hutang perusahaan. 
Sebab, tujuan pengucuran dana PMN ke 
PTPN gula di tanah air bukan untuk mem-
bayar hutang tetapi agar BUMN Gula di 
tanah air melakukan revitalisasi pabrik 
gulanya yang sudah tidak efisien.

dalam Kegiatan reses ini, selain melihat 
Kesiapan juga melihat bagaimana ptpn dan pt rni 
ini menggunaKan dana pmn yang sudah diterima, 
apaKah digunaKan sesuai dengan peruntuKannya 
yaitu revitalisasi pabriK gula atau yang lainnya.

varietasvarietas

Direksi PtPn X saat 
menjelasakan progres PnM 
saat jumpa pers dengan 
media di Kantor Direksi 
PtPn X di Surabaya
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oleh:   Syahrizal a. a. B.

biRo Hukum PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X mengadakan supervisi bersama 
Kepolisina Daerah Jawa Timur  terkait 
penanganan permasalahan aset dan 
produksi. Kegiatan supervisi ini terbagi 
menjadi dua tahapan, yakni tahapan per-
tama dilaksanakan mulai tanggal 24 Feb-
ruari 2016 di Polres Bondowoso dan 
Polres Jember, sedangkan tahapan 
kedua mulai tanggal 12 Mei 2016 
di Pabrik Gula (PG) Kremboong, PG 
Djombang Baru, dan PG Meritjan.

Supervisi ini sebagai salah satu 
langkah awal dalam usaha menjaga 
dan mempertahankan status kepemi-
likan, fungsi dan peruntukan aset serta 
dalam rangka mewujudkan kondisi aman 
dan kondusif dalam iklim usaha.

Supervisi tahapan pertama dilakukan 
di Polres Bondowoso dan Polres Jember 
untuk membahas mengenai permasalah-
an aset dan produksi usaha kebun Kerto-
sari dan Ajong Gayasan. Dalam supervisi 
tahap pertama ini dihadiri oleh AKBP M. 

Sabilul Alif (Kapolres Jember), Syahrizal 
dan Sri Juliati (Perwakilan dari Biro Hu-
kum PTPN X), serta hadir pula perwakilan 
dari kebun Kertosari dan Ajong Gayasan. 
Sedangkan pada tahap kedua, acara su-
pervisi dihadiri oleh perwakilan dari ma-
sing-masing pabrik gula dan perwakilan 
personil dari wilayah hukum Polres dan 
Polsek jajaran setempat.

Melalui supervisi ini ditemukan be-
berapa permasalahan terkait aset dan 
produksi yang dimiliki PTPN X.  Misalnya, 
adanya aset yang menjadi fasilitas umum, 
permasalahan kepemilikan lahan Hak 
Guna Usaha (HGU), dan lain-lain.

Tidak hanya itu, supervisi kali ini juga 
menghasilkan beberapa solusi untuk 
penyelesaian permasalahan aset dan 
produksi. “Permasalahan yang muncul 

di unit usaha dan wilayah kerja PTPN X 
diharapkan dapat diselesaikan dengan 
pendekatan Non Litigasi, baik melalui 
bantuan mediasi dari aparatur kepolisian 
setempat sebelum dibawa ke ranah Liti-
gasi, dan apabila tidak selesai di tingkat 
Polres/Polsek maka dapat dieskalasi ke 
tingkat Polda untuk mendapat tindak lan-
jut penyelesaian,” ujar Kompol Suyitno, 

perwakilan dari Polda Jatim. 
Masukan lain disampaikan juga 

oleh Syahrizal, bahwa diperlukan 
adanya perjanjian Pinjam Pakai 
bagi aset yang digunakan baik oleh 
lembaga maupun perseorangan. 
“Sehingga status hukum terkait 

kepemilikan aset jelas dan dapat diper-
tanggungjawabkan ke pemegang saham 
(Holding), Audit BPK, maupun Kementrian 
BUMN,” tambah Rizal. 

Diharapkan dengan adanya acara kun-
jungan supervisi bersama ini dapat men-
gantisipasi timbulnya permasalah an aset 
dan produksi di unit usaha PTPN X. Sehing-
ga aset tersebut dapat diman faatkan ses-
uai dengan fungsi dan peruntukannya.

ceGaH PerMasaLaHan HuKuM

PTPn X adakan supervisi 
dengan Polda jatim

supervisi ini sebagai salah satu langKah awal 
dalam usaha menjaga dan mempertahanKan 
status KepemiliKan, fungsi dan peruntuKan 

aset serta dalam rangKa mewujudKan Kondisi 
aman dan Kondusif dalam iKlim usaha

laporan:   Sekar arum C.m

setelAh tahun lalu berhasil memper-
oleh K3 Awards untuk dua pabrik gula mi-
liknya, tahun ini PTPN X kembali berhasil 
memperoleh penghargaan serupa untuk 
lima pabrik gula di bawah naungannya. 
Hal ini menunjukkan konsistensi perusa-
haan pelat merah ini dalam pelaksanaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 
lingkungan kerjanya.

Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta 
pada (18/5) acara penganugerahan K3 
Awards 2016 dihadiri langsung oleh Men-
teri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Sebanyak 
714 perusahaan di seluruh Indonesia ikut 
ambil bagian dalam perhelatan akbar 
tersebut. Hampir kurang lebih 250 peru-
sahaan, 13 Kepala Daerah atau Gubernur, 
dan 25 Bupati yang berhasil memperoleh 
penghargaan K3 Awards 2016.

Dalam kesempatan tersebut lima PG 
milik PTPN X berhasil memperoleh peng-
hargaan Bendera Emas & Kecelakaan Ker-
ja Nihil (Zero Accident). Antara lain adalah 
PG Meritjan yang memperoleh penghar-

gaan penerapan memuaskan dan  Ben-
dera Emas dengan  tingkat pencapaian 
penerapan SMK3 (Sistem Managemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebe-
sar 93%, dilanjutkan PG Lestari 94%, PG 
Ngadiredjo dan PG Kremboong 95% dan 
PG Pesantren Baru sebesar 96%.

Prosentase tersebut merupakan pe-
nilaian terhadap 166 kriteria yang meru-
pakan kategori tingkat Lanjutan dalam 
penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan 
PP no 50 tahun 2012 tentang penerapan 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kes-
ehatan Kerja.

Sekretaris K3 PTPN X, Legimin, men-
gutarakan bahwa Penghargaan K3 pada 
tahun ini tentu sangat membanggakan 
karena lima PG milik PTPN X berhasil me-
nyabet penghargaan bergengsi tersebut. 
Angka ini meningkat dari tahun lalu yang 
hanya dua pabrik gula yang memperoleh 
penghargaan K3 Awards.

”Penghargaan ini diberikan bagi pe-
rusahaan yang telah berhasil menerap-
kan K3 secara terintegrasi dengan sistem 
manajemen perusahaan. Ke depan iapun 

Kembali, Lima PG Milik PTPn X 
raih K3 awards 2016

berharap bahwa penghargaan ini dapat 
menjadi cambuk untuk penerapan K3 leb-
ih baik. Dan semoga saja di tahun depan 
seluruh unit usaha PTPN X sudah mempu-
nyai sertifikasi K3,” terang pria yang juga 
menjabat sebagai Kepala Urusan Divisi 
Teknik PTPN X ini.

semuA PeRusAhAAn wAJib 
teRAPkAn PRogRAm k3

Kementerian Ketenagakerjaan mem-
inta program Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) jadi prioritas di setiap perusa-
haan. Hal ini berlaku bagi BUMN mau-
pun swasta seperti yang diutarakan oleh 
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. 
Menurut Hanif, akan ada pemeriksaan jika 
perusahan tersebut tidak menerapkan 
program ini. 

“Akan ada sanksi dan sudah ada 
aturan nya (undang-undang, red). Tapi itu 
tergantung masalahnya apa, hasil pemer-
iksaan seperti apa. Sanksi bisa bermacam-
macam, nanti bisa di cek di UU masing-
masing,” tuturnya.

Ditambahkannya kembali, bahwa pro-
gram K3 merupakan salah satu indikator 
pembangunan ketenagakerjaan nasional. 
Di mana, para pekerja Indonesia dengan 
adanya penerapan K3 merasa terlindungi 
baik rohani dan jasmaninya. Penerapan 
K3 jangan dianggap sepele. Khusus untuk 
dunia usaha dalam pelaksanaanya harus 
menjadi prioritas yang diutamakan.

“Kita harapkan setiap dunia usaha 
bisa menerapakan sistem manajemen K3, 
agar para pekerja terjamin sistem kesela-
matannya,” tuturnya.

Untuk diketahui, penghargaan K3 
diberikan kepada perusahaan yang ber-
hasil menekan angka kecelakaan sam-
pai nihil kecelakaan kerja dalam periode 
tertentu. Hal ini diharapkan memberikan 
motivator dan dorongan bagi perusa-
haan-perusahaan serta berbagai pihak 
terkait dan dapat meningkatkan produk-
tivitas serta kesejahteraan tenaga kerja.

 PTPN X menerima penghargaan K3 Awards di Hotel Bisanta Jakarta. Foto: sekar arUm cm

varietasvarietas
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perubahan iklim, terutama pada aspek bu-
didaya dan manajemen tebang angkut.

Menyangkut anak perusahaan, dinilai-
nya bahwa sekarang ini semakin menun-
jukkan perbaikan. Enero baru saja menga-
dakan perombakan manajemen yang 
diharapkan dapat mendongkrak kinerja 
dan produktivitas. Mitra Tani 27 semakin 
gencar memperluas pasar ekspornya. 
Dasaplast diharapkan mampu memper-
lebar pasar eksternal di luar PTPN X. NMU 
juga kian ekspansif dengan gedung-ge-
dung pelayanan baru yang kian modern.

Lagi-lagi ia mengingatkan bahwa 
PTPN X sudah masuk dalam industri yang 
terintegrasi. Tidak hanya memproduksi 
gula tetapi terintegrasi dengan energi. 
Oleh karenanya dibutuhkan bagasse da-

lam jumlah besar. Integrasi dengan energi 
ini sudah tidak bisa lagi dielakkan. Bahkan 
Thailand saja akan mendirikan 50 pabrik 
gula baru di negaranya untuk membangun 
bisnis energi. Bukan lagi untuk mengejar 
produksi gula.

Kepada para general manager, Subiyo-
no meminta agar memerhatikan menge-
nai tanaman, utamanya soal bibit yang 
sudah mengalami degenerasi, rentan 
penyakit, dan menurun produktivitasnya. 
Kemudian yang tidak kalah penting adalah 
pemberan tasan hama penyakit.

Ia juga memberikan apresiasi kepada 
semua karyawan bahwa kondisi PTPN X 
jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 
PTPN-PTPN yang lain di seluruh Indonesia. 
”Sepanjang saya memimpin, PTPN X tidak 

pernah mengalami kerugian. Bahkan Ke-
menterian dan Holding memerintahkan 
PTPN gula dan yang lain melakukan bench
marking ke PTPN X. Kita juga mendapatkan 
tugas dari Kementerian BUMN menjadi 
koordinator di antara sesama BUMN gula. 
Ini tentu tugas berat namun kita optimis 
karena sekarang kondisi PTPN sangat kon-
dusif,” ujar mantan Kepala Dinas Perkebun-
an Provinsi Jawa Timur ini.

Suasana kekeluargaan dan kegembi-
raan berlangsung sepanjang acara yang 
berlangsung selama sekitar 3 jam ini. Selain 
komisaris, pejabat puncak, dan karyawan, 
acara ini juga dihadiri sesepuh PTPN X ser-
ta beberapa mantan direksi. Pelawak yang 
sedang naik daun, Cak Lontong berhasil 
membawa acara ini penuh gelak tawa.

laporan:   SaP Jayanti

seseoRAng yang mampu 
menjalani Ramadan dengan 
baik dan mengambil hikmah 
dari Idul fitri maka akan mem-
bawa dampak positif bagi 

kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia 
kerja. Hal tersebut disampaikan Direktur 
Utama PTPN X, Subiyono pada saat mem-
berikan sambutan dalam acara Halal Bi-
halal 1 Syawal 1437 H PT Perkebunan Nu-
santara (PTPN) X di Kantor Direksi PTPN X, 
Jalan Jembatan Merah, Surabaya.

”Saya pun bersyukur dapat bekerja 
sama, bahu membahu bersama banyak 
karyawan dari berbagai tingkatan yang 
bekerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing. Di perusahaan 
ini, semua memiliki peran yang sama-sama 
penting dalam membentuk gerak dinamis 

sebuah perusahaan. Tidak ada yang lebih 
penting di antara satu sama lain.  Masing-
masing individu sadar bahwa harus bisa 
memaksimalkan segala potensi diri yang 
ada guna kemajuan bersama. Dengan 
bergandeng tangan sebagai satu keluarga 
besar, saya yakin dan percaya, kita mampu 
melewati banyak tantangan ke depan dan 
meraih berbagai hal yang menakjubkan,” 
tutur Subiyono.

Di musim giling 2016 ini, pria berdarah 
Banyuwangi ini memberikan beberapa 
catatan. Pertama mengenai musim kema-
rau basah yang tidak bersahabat. Rende-
men tidak beranjak naik meskipun pabrik 
sudah menunjukkan kinerja yang cukup 
baik. Rendahnya rendemen ini tentu disa-
yangkan di saat harga gula yang sedang 
tinggi. Karena itu ia meminta semua beker-
ja keras jangan sampai terjadi jam henti 
yang tinggi di pabrik. Masalah tebang ang-

kut juga masih menjadi kendala. Selain itu, 
areal lahan semakin berkurang karena juga 
harus bersaing dengan komoditas lain 
seper ti padi dan jagung yang kerap diang-
gap petani lebih menguntungkan.

Di tengah semua tantangan yang 
meghadang, perusahaan masih mampu 
membukukan kinerja yang relatif menggem-
birakan, meski belum bisa kem ba li ke level 
puncak seperti pada tahun 2012. Subiyono 
menambahkan secara umum giling 2016 
masih berjalan dengan baik.

Indikator-indikator kinerja masih be-
rada pada level yang diharapkan. Ken-
dati demikian, ada beberapa catatan yang 
harus diperhatikan oleh para GM (General 
Manager) di sisa musim giling tahun ini. 
Di antaranya adalah peningkatan kinerja 
untuk mengerek rendemen dan produk-
tivitas. Selain itu, para GM harus bergerak 
cepat dalam mencari solusi atas tantangan 

ramadan dan Idul Fitri baru saja berlalu. Keduanya menjadi momen 
bagi manusia mengisi ulang baterai kehidupan. 

bawa seManGaT PosITIf
Pasca IDuL fITrI Ke DunIa Kerja

varietasvarietas

 Suasana silahturahmi keakraban seluruh karyawan PTPN X, saat kegiatan Halal Bihalal di Kantor Direksi PTPN X di Surabaya.

 Direktur Renbang, M. Sulton beserta Istri saat menyanyi diiringi oleh Nada Nusantara Band.

 Direksi PTPN X bersalam-salaman dengan para pensiunan direksi PTPN X.

 Komedian Cak Lontong dan Cak Tatok 
dipercaya sebagai MC Halal Bihalal PTPN X.

Foto-Foto: deri ardiasyah
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tebu [ potensi badan usaha ]

tebu

laporan: SiSka preStiwati  

PAdA musim giling tahun 2016 ini, PG 
Pesantren Baru sudah bisa memenuhi 
kebutuhan listrik selama masa produksi. 
Bahkan, pabrik gula yang berlokasi di 
Kediri tersebut mampu menghasilkan 9 
MW dari kebutuhan yang hanya menca-
pai 5,5 MW hingga 6 MW saja.

Kepala Divisi Perencanaan dan Pe-
ngembangan PTPN X, Mustaqim menga-
takan, Oktober ini PTPN X akan mulai 
menjual listrik ke PLN, diawali oleh PG Pe-
santren Baru. Sebagai perintis penjualan 
listrik ke PLN, skema yang digunakan ada-
lah skema penjualan excess power. 

“Di PG Pesantren Baru setiap giling 
ada excess power sebesar 3 hingga 3,5 
MW,” sebut dia. 

Mustaqim menjelaskan di PG Pesan tren 
Baru ada dua pembangkit dengan kapasi-
tas masing-masing 4,5 MW, sehingga total 
ada 9 MW listrik yang dihasilkan disa na. 
Sedangkan kebutuhan PG Pesan tren Baru 
selama masa giling hanya 5,5 - 6 MW saja. 

“PTPN X baru mendatangani perjan-
jian kerjasama dengan PLN yang bersedia 
membeli excess power di PG Pesantren 
Baru dengan tarif Rp 650/kwh,” katanya. 

Untuk masalah tarif ini, sambung 
Mus taqim sifatnya negotiable dan berlaku 
hanya satu tahun ini saja. Sehingga untuk 
kerjasama tahun depan maka tarif pun 
akan ditentukan dan disepakati tahun de-
pan dan begitu seterusnya. 

“Untuk realisasi penjualan menunggu 
selesainya pembangunan infrastruktur. 
Rencananya Oktober penjualan tersebut 

akan dilakukan,” imbuhnya. 
Mustaqim menjelaskan excess power 

ini berbeda dengan cogeneration yang 
berkonsep IPP (Independent Power Pro
ducer). IPP adalah perusahaan produsen 
listrik swasta yang dibentuk oleh konsor-
sium untuk melakukan perjanjian PPA 
dengan PLN, sedang PPA (Power Purchase 
Agreement) adalah perjanjian jual beli 
tenaga listrik antara perusahaan produ-
sen listrik swasta (IPP) dan PLN. PTPN X 
akan menerap kan konsep IPP di PG Nga-
diredjo. 

Untuk PG Pesantren Baru, sambung 
Mustaqim, menerapkan konsep excess po
wer dengan menggunakan pembangkit 
yang sudah ada dan tidak perlu menam-
bah turbin alternator karena sudah menjadi 
satu dengan turbin alternator pabrik gula. 

Mustaqim menjelaskan perbedaan 
antara IPP dan excess power, dari sisi tarif 
sistem IPP memiliki tarif yang lebih besar 
yaitu Rp 1.150/kwh namun memiliki ba-
tas maksimal penjualan yaitu tidak boleh 
lebih dari 10 MW. Sedang untuk excess 
power tidak ada batasan maksimal pen-
jualannya. Seandainya PG Pesantren Baru 
memiliki excess power sebesar 100 MW 
pun bisa dijual. 

Disinggung soal investasi, Mustaqim 
menyebutkan untuk excess power di PG 
Pesantren Baru membutuhkan investasi 
sebesar Rp 20 milliar.  Investasi sebesar Rp 
20 milliar tersebut akan digunakan untuk 
memasang jaringan, mulai dari interkonek-
si dari PG ke PLN serta sarana nya. 

“Untuk excess power di PG Pesantren 
Baru ini tegangannya dinaikan dari 6 KV 

menjadi 20 KV dan diperhitungkan dalam 
kurang dari empat tahun sudah Break 
Event Point (BEP),” katanya.

Selain PG Pesantren Baru, ungkap 
Mustaqim, pada tahun 2013 sudah dipe-
takan dari sebelas pabrik gula ada tiga 
yang bisa dikembangkan diversifikasinya 
ke listrik. Ketiga pabrik gula tersebut ada-
lah PG Pesantren Baru, PG Ngadiredjo dan 
PG Kremboong. Untuk PG Ngadiredjo 
akan dikembangkan dengan konsep IPP 
sedang untuk konsep excess power ada 
PG Kremboong dan PG Pesantren Baru. 

Dihubung secara terpisah, Manager 
Instalasi PG Pesantren Baru, Ramlan S Si-
naga menuturkan saat ini untuk proyek 
excess power tengah dalam proses pem-
bangunan infrastrukturnya. Hingga Juni, 
bangunan sudah selesai dikerjakan. Se-
dang untuk travo dan electrical equipment 
lainnya akan selesai Agustus mendatang.

“Untuk excess power ini dibangun di 
sebelah utara ruangan power house yang 
sudah existing,” kata dia. 

Sinaga menjelaskan untuk menjalakan 
excess power ini, tidak ada yang berubah 
dari PG Pesantren Baru sebab semuanya 
sudah menjadi satu dengan peralatan di 
pabrik. Hanya, PG Pesantren Baru harus 
lebih meningkatkan efisiensi penggu-
naan uap proses dengan twin couple di 
sisi proses. 

“Untuk SDM, PG Pesantren Baru sudah 
siap menjadi operator bila nanti penjualan 
excess power dilaksanakan. Sejauh ini per-
siapan untuk excess power sudah on the 
track dan diharapkan Oktober penjualan 
bisa dilakukan,” tandasnya.

oktober 2016, PTPn X
Mulai jual Listrik ke PLn

Untuk kali pertama, PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X akan menjual listrik ke 
PLN. Rencananya, perusahaan perkebunan 
ini akan mulai menjual kelebihan tenaga listrik 
(excess power) di Pabrik Gula (PG) Pesantren 
Baru sebesar 3 MW mulai Oktober 2016.
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excess power di pg pesantren 
baru membutuhKan investasi 

sebesar rp 20 milliar.  investasi 
sebesar rp 20 milliar tersebut 

aKan digunaKan untuK 
memasang jaringan, mulai dari 

interKoneKsi dari pg Ke pln 
serta sarana nya. 

Foto-Foto: deri ardiasyah



48

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

49

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

varietasvarietas

laporan :   Sekar arum

Pt Nusantara Medika Utama (NMU) 
kembali  mengembangkan bisnis usah-
anya di bidang klinik kecantikan. Berbeda 
dengan klinik yang lain, klinik yang di 
beri nama Estetika Meditama ini diharap 
menjadi jawaban yang tepat guna kebu-
tuhan masyarakat Mojokerto yang ingin 

tampil lebih cantik.
Direktur Utama PT NMU, Ibnu Gu-

nawan,  mengutarakan bahwa klinik ini 
dibangun sebagai bentuk komitmen PT 
NMU kepada masyarakat terhadap pe-
menuhan fasilitas kesehatan terlebih di 
bidang kesehatan kecantikan. Selain itu, 
klinik Estetika Meditama ini merupakan 
klinik estetika ketiga yang telah didirikan 

setelah sebelumnya ada di kota Jember 
dan Pare, Kediri.

“Ceruk pasar untuk klinik kecantikan 
di Kota Mojokerto masih sangat dalam, 
itu sebabnya kami berinisiatif untuk 
mengembangkan bisnis dengan lebih 
luas antara lain dengan membuka Este-
tika Meditama ini,” terangnya.

Ibnu pun berharap bahwa dengan 

adanya Estetika Meditama ini, dapat 
menjamah konsumen dari berbagai 
kalangan masyarakat di Mojokerto yang 
sampai saat ini belum banyak memiliki 
klinik kecantikan seperti di kota-kota 
besar lainnya.

Didukung lokasi dan tempat yang 
strategis, layanan Klinik Estetika Medita-
ma ini berada di lantai dua gedung Klinik 
Pratama Nusa Medika Puri Tama. Sebagai 
keunggulannya dibanding klinik lain, 
selain menyediakan sarana pelayanan 
kesehatan dan kecantikan kulit, klinik ini 
pun melayani pengobatan umum dan 
poli gigi di lantai 1. Layanan poli umum 
dan poli gigi tersebut juga adalah faskes 
tingkat I yang siap melayani pasien BPJS.

Sementara itu Resti Hudayati, Kepala 
Klinik Kecantikan Estetika Meditama 
Mojokerto mengutarakan bahwa  klinik 
ini mempunyai berbagai kelebihan yang  
dapat menjawab kebutuhan pasien. 
Diantaranya menghadirkan alat yang 
berteknologi tinggi  yang didatang-
kan dari luar negeri. Adapun alat 
yang digunakan merupakan alat 
canggih yang mungkin baru ada 
pertama di Mojokerto.

Salah satu perawatan paling 
mutakhir, tambah Resti, yakni 
HIFU (High Intensity Focused 
Ultrasound) yang merupakan 
teknologi terbaru dengan meng-
gunakan metode ultrasound un-
tuk meningkatkan kekenyalan kulit 
dan mengencangkan kulit tanpa 
operasi. HIFU ini akan mengeluarkan 
gelombang ultrasound yang ditargetkan 

pada lapisan kulit dalam. Ultrasound ini 
akan menstimulasi kolagen sehingga ku-
lit akan lebih kencang, elastis dan kenyal. 
Prosedur ini sangat aman karena bersifat 
nonoperative dan noninvasive.

 ’’Rasa sakit yang ada pun sangat 
minim. Perawatan ini membutuhkan 
waktu 30-90 menit. Setelah perawatan 
bisa beraktivitas seperti biasa karena tidak 
ada bekas luka sama sekali,’’ papar Resti

Dan yang kedua yang paling diton-
jolkan yaitu, dengan cara Laser IPL, yang 
bekerja hingga ke lapisan kulit dermis, 
dalam tindakannya tidak menggunakan 
anastesi lokal dan tidak menyebabkan 
rasa sakit ataupun efek seperti terbakar.

Laser IPL ini dapat mengurangi vasku-
lar dan kerusakan capilaris 
pada wajah 
aki-

bat pemakaian produk yang men-
gandung merkuri, meringankan dan 
menyembuhkan jerawat yang akut serta 
menghilangkan noda bekas jerawat, 
menghilangkan kerutan, menghilangkan 
bulu (kaki, tangan dan ketiak).

’’Dengan adanya perawatan Laser ini 
diharapkan mampu menarik minat warga 
Mojokerto yang biasanya perawatan 
di Surabaya dapat mengunjungi klinik 
ini. Selain bisa menghemat tenaga juga 
dapat menghemat biaya perjalanan,’’ 
ungkap Resti.

Dengan ditunjang dua dokter dan 
empat beautician yang profesional dan 
handal, klinik Estetika Meditama buka 
tiap hari Senin-Jumat pukul 10.00-20.00 
WIB serta Sabtu-Minggu pukul 15.00-
20.00 WIB , sedangkan untuk Klinik 
Pratama pukul 07.00-21.00, Sabtu pukul 
07.00-11.00 WIB dan buka lagi 16.00-

20.00 WIB.
Salah seorang pengunjung 

yang hadir dalam kesempatan 
tersebut, Kristina mengutara-

kan bahwa klinik Estetika 
Meditama tersebut telah 
merebut perhatiannya kala 
pertama memasuki klinik 
ini. ”Saya rasa ini adalah 
klinik terbaik di Mojok-
erto, tempat perawatannya 

sangat nyaman, ditambah 
berbagai produk dan alat 

berteknologi tinggi membuat 
saya ingin mencobanya. Semo-

ga saja cocok,” ujarnya setelah 
berkeliling klinik. 

GranD oPenInG esTeTIKa MeDITaMa

Kembangkan usaha, PT nMu buka 
Klinik estetika Meditama di Mojokerto
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 Foto bersama jajaran Direksi NMU bersama staf.

Foto-Foto: sekar arUm cm

Dokter sedang mengarakan 
terapis dalam hal perawatan 

kepada pasien.

 Pemotongan pita oleh Dirut NMU Ibnu Gunawan.
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rendemen

rendemen [ rencana dan pengembangan manajemen ]

laporan:   SiSka PreStiwati 

dAlAm melaksanakan tugasnya, seorang 
petugas kebun Tembakau selalu memba-
wa buku saku terkait hama dan penyakit 
tanaman tembakau. Hal itu sangat pen-
ting sebagai upaya antisipasi terjadinya 
kerusakan pada daun atau tanaman tem-
bakau yang bisa memengaruhi kualitas 
daun tembakau itu sendiri. 

Kasie Proteksi Tanaman Penelitian 
Tembakau Jember, Vardianata Yoedis-
tira V mengatakan, melihat hal tersebut, 

Kasie Teknologi Prosesing 
Penelitian Tembakau 

Jember, Budiyarto sebelum resign yang 
memiliki ide untuk memanfaatkan kema-
juan teknologi informasi dengan meng-
gunakan smartphone berbasis android. 
Lalu Budiyarto berkolaborasi dengan diri-
nya untuk menciptakan sebuah sistem 
untuk membantu para petugas tanaman 
dalam melaksanakan tugas mereka. 

“Dari ide Pak Budiyarto tersebut, akhir-
nya kami pun mulai membuat aplikasinya 
yang kami beri nama Tobacco Disease and 
Pest Indentifier,” kata pria yang akrap disa-
pa Nana ini. 

Nana menambahkan tujuan mencip-
takan aplikasi ini tidak lain agar semua 

lam aplikasi. Setelah mendaftar, petugas 
kebun menunggu konfirmasi dari admin 
yaitu Penelitian Tembakau. 

Setelah menjadi anggota, jelas Nana, 
setiap anggota bisa menikmati informasi 
yang ada di dalam aplikasi ini. Dimana, 
aplikasi ini pada halaman utama adalah 
pilihan yang terdiri dari empat pilihan 
yaitu identifikasi tanaman, identifikasi 
bibit, help, dan about. 

“Bila anggota meng-klik identifikasi 
tanaman maka layar selanjutnya akan 
muncul pilih gejala tanaman. Dimana da-
lam menu pilih gejala tanaman ini banyak 
sekali pilihannya, antara lain daun, ba-
tang, bunga atau buah, akar, hama ulat, 
hama kepik, hama belalang, hama jang-
krik dan gangsir, tanaman dan penyakit 
fisiologis,” sebutnya. 

Nana mencontohkan misalkan ang-
gota meng-klik daun, maka di halaman 
berikutnya akan muncul layar yang berisi-
kan tentang pilihan lagi antara lain daun 
tampak berlubang, daun berwarna kep-
erak-perakan,  daun tampak cacat/kotor, 
daun tampak menggulung/keriting, ter-
dapat bercak nekrotik pada daun, warna 
daun kekuningan, daun menjadi layu dan 
mati, daun tampak bercak coklat kehita-
man tidak beraturan bercincin warna ge-
lap terang dan daun bagian bawah tam-
pak bercak-bercak kecil berwarna putih 

dengan bagian pinggir coklat.
Dari sekian banyak pilihan, misalkan 

anggota meng-klik menu daun tampak 
bercak coklat kehitaman tidak beraturan 
bercincin warna gelap terang maka dila-
yar selanjutnya akan muncul Identification 
Results (%) yang memiliki dua pilihan yaitu 
pilihan pertama adalah Thrips parvispinus 
dan Thrips tabaci sedang untuk pilihan 
yang kedua adalah pengendalian hama. 

Saat anggota meng-klik Thrips parvis-
pinus dan Thrips tabaci, ungkap Nana, 
maka muncul jenis-jenis hama yang bisa 
menyebabkan serangan tersebut. Antara 
lain Thrips parvispinus dan Thrips tabaci 
100%, Belalang (Valanga SP) 50%, Ulat 
Grayak (Spodoptera Litura) 33%, Ulat Pu-
pus (Helicoverpa Assulta) 33%, Ulat Tanah 
(Agrotis Ipsilon) 33% dan Kutu Kebul (Be-
misia Tabaci) 33%. Selain pilihan tersebut, 
di setiap pilihan juga ada kotak pengen-
dalian yang  bisa di-klik. 

Saat kotak pengendalian di-klik, papar 
Nana, maka di halaman berikutnya akan 
muncul informasi tentang bagaimana 
cara mengendalikan hama tersebut. Con-
tohnya, dilayar berikutnya akan muncul 
Pengendalian Hama Trips SP lengkap 
dengan foto Tripsnya dan pengendalian 
dari sisi kultur teknis, mekanik atau fisik 
dan kimiawi. 

“Kami memang sengaja agar setiap 

orang yang ingin menggunakan aplikasi 
harus mendaftar sebagai member tidak 
lain agar kami bisa mengetahui siapa saja 
penggunannya,” kata Nana.

Selain itu, sambung dia, aplikasi ini 
akan selalu di update minimal setahun 
sekali atau setiap ada informasi terbaru 
atau hasil penelitian dari Penelitian Tem-
bakau baik di Jember maupun di Klaten.

Nana menyadari bahwa Tobacco Dis
ease and Pest Indentifier ini masih banyak 
kekurangannya. Yang pertama, bahwa 
tidak semua petugas kebun mengguna-
kan smartphone, yang kedua bahwa ap-
likasi Tobacco Disease and Pest Indentifier 
sifatnya masih belum bisa menyimpan 
di smartphone member, artinya setiap 
member yang ingin meng-aksesnya harus 
konek internet terlebih dahulu.

“Padalah tidak semua kebun tembakau 
itu jaringan telepon atau internetnya ba-
gus. Terlebih di daerah, kadang masih 
banyak area blank spot yang satu operator 
seluler tidak tersambung,” ujarnya. 

Nana juga menyadari bahwa temuan-
nya ini masih banyak kekurangan yang 
harus diperbaiki dan disempurnakan. 
Sehingga, apa yang menjadi tujuan bisa 
benar-benar tercapai dan setiap member 
bisa mendapatkan informasi selengkap-
lengkapnya dari aplikasi Tobacco Disease 
and Pest Indentifier ini. 

Manfaatkan Teknologi Digital 
Mendeteksi Hama-Penyakit Tembakau
Smartphone begitu lekat dengan kehidupan masyarakat 
Indonesia saat ini. Berbagai informasi dan kemudahan 
bisa didapatkan dari teknologi yang menjadi tren dalam 
beberapa tahun terakhir. Dengan kejelian akan teknologi, 
Penelitian Tembakau PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
Jember memanfaatkan smartphone berbasis android untuk 
terus mensosialisasikan dan membuat early warning system 
untuk mengenal hama penyakit pada tanaman tembakau. 

petugas kebun tembakau baik di Jember 
maupun di Klaten bisa memanfaatkan 
dan menerapkan aplikasi online Tobacco 
Disease and Pest Indentifier atau Identi-
fikasi Gejala Hama Penyakit Tembakau 
dan Cara Pengendaliannya mengguna-
kan smartphone berbasis android. Serta 
adanya pemahaman informasi data geja-
la serangan hama penyakit tembakau dan 
cara pengendalian sebagai early warning 
system (EWS).

“Harapannya agar informasi ini de-
ngan cepat dapat dipahami oleh sinder, 
asisten sinder dan mandor kebun dan 
mereka dapat melakukan EWS tersebut,” 
ungkapnya.

Nana menjelaskan untuk bisa me-
nikmati dan melihat aplikasi ini, caranya 
sangat mudah, sebelumnya setiap petu-
gas kebun cukup membuka playstore 
yang ada di smartphone mereka, lalu 
ketik Tobacco Disease and Pest Indentifier 
baru kemudian men-download. Setelah 
itu, petugas kebun harus mendaftarkan 
diri terlebih dahulu dengan mengisi data 
yang dibutuhkan dan sudah ada di da-

tobacco disease
and pest indentifier

Nana menyadari bahwa Tobacco Disease and Pest Indentifier ini masih banyak 
kekurangannya. Yang pertama, bahwa tidak semua petugas kebun menggunakan 
smartphone, yang kedua bahwa aplikasi Tobacco Disease and Pest Indentifier 
sifatnya masih belum bisa menyimpan di smartphone member, artinya setiap 

member yang ingin meng-aksesnya harus konek internet terlebih dahulu.
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SIAP WujudkAn tArget

tIgA jutA ton J
ikA jumlah penduduk 
Indonesia pada 2015 
mencapai  250, 6 juta 
dengan asumsi 12 kg 
per kapita per tahun, 
maka konsumsi gula 
nasional tahun lalu 
mencapai 3 juta ton. 
Jika laju pertumbuhan 
penduduk 1,49 persen 

per tahun  atau bertambah 3,7 juta jiwa 
per tahun, maka bersamaan dengan itu 
ada laju kebutuhan konsumsi gula sebe-
sar 45.000 ton per tahun. Itu baru jenis 
gula kristal putih (GKP) yang umumnya 
dipergunakan untuk kebutuhan rumah 
tangga.

Sedangkan kebutuhan gula (tidak 
langsung) bagi kelompok industri yang 
nota-bene dipenuhi dari gula kristal 
rafinasi (GKR) -, tingkat konsumsinya juga 
terus naik seiring bertambahnya jumlah 
industri  makanan/minuman dan industri 
terkait bahan baku sugar lainnya. Tahun 
lalu konsumsi GKR diperkirakan menca-
pai 2,8 juta ton. 

Sehingga total konsumsi gula (GKP 
& GKR) pada 2015 mencapai 5.8 juta ton. 
Jumlah ini diprediksi bakal mengalami 
peningkatan signifikan per tahunnya, 
dan dalam lima tahun ke depan diper-
kirakan mencapai 6,5 juta – 7 juta ton. 

Sementara dari sisi produksi  GKP, 
pada 2015 lalu hanya tercatat  dikisaran 
2,5 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 1,45 
juta ton disumbang oleh pabrikan di 
lingkungan BUMN. Sisanya disokong 
pabrikan swasta. 

Dari sinilah impor komoditas ini terus 
dilakukan guna menutupi kurangnya 
ketersediaan. Artinya, konsumsi gula 
nasional telah ikut menyumbang de-
fisit neraca perdagangan dari kegiatan 
importasi kelompok pangan.  Komoditas 
gula seolah menjadi beban dalam penye-
rapan devisa negara.

Pabrik-pabrik gula milik BUMN hanya 
memproduksi sekitar 60 persen dari 
total produksi gula nasional. Dari sisi luas 
lahan, BUMN juga mengelola 60 persen 
total lahan tebu nasional. Artinya, wajah 
industri gula nasional sangat bergantug 
dari kinerja BUMN gula. Maka itu revitali-
sasi industri gula BUMN sama dengan 
revitalisasi industri gula nasional. 

Stagnasi kinerja industri gula dalam 
beberapa tahun terakhir dikarenakan 
berbagai faktor.  Diantaranya masalah 
ketersediaan lahan. Dalam beberapa 
tahun terakhir, luas lahan cenderung 
stagnan, dan bahkan mengalami penu-
runan. Pada 2011, luas lahan tebu men-
capai 450.298 hektare. Lalu menurun 
menjadi 448.169 hektare pada 2015. 
Dari luas lahan tersebut, 60 persennya 
dikelola BUMN.  

Kondisi ini sangat jauh bila diban-
ding kan dengan lahan tanam an tebu di 
Thailand yang mencapai 1.350.000 ha. 
Lahan yang terbatas ini, tentu, secara 
tidak langsung memengaruhi produksi 
dan kinerja industri gula nasional.

Selain itu, problem terkait lainnya 
adalah dominasi lahan tegalan yang 
semakin besar. Terjadi tren pergeseran 
dari lahan sawah irigasi teknis ke tanah 
tegalan yang kurang subur dan jauh dari 
pengairan. Pada tingkat yang ekstrem, 
bahkan terjadi konversi lahan tebu ke 
lahan komoditas lain maupun ke bidang 
nonpertanian yang menjanjikan keun-
tungan lebih tinggi. 

Sementara itu, lahan hak guna usaha 
(HGU) milik PG sendiri hanya mampu 
memasok tak sampai 20 persen dari 
total kebutuhan bahan baku tebu untuk 
keper luan giling. Artinya, pabrik gula 
BUMN mengandalkan pasokan tebu dari 
petani untuk menggerakkan pabriknya.

Persoalan lainnya adalah produk-
tivitas tanaman rendah. Produktivitas 
tanaman tebu dalam lima tahun terakhir 
cenderung stagnan di kisaran 67 ton per 
hektare. Padahal di beberapa negara pro-
dusen gula, produktivitas lahannya bisa 
mencapai 90 ton per hektare. Kondisi 
ini berimplikasi terhadap menurunnya 
kinerja industri gula nasional. 

Selain itu, petani juga melakukan ke-
prasan lebih dari 10 kali pada lahan yang 
sama, padahal idealnya maksimal tiga 
kali. Kemudian soal varietas yang hampir 
tidak pernah ada perbaruhan. Dan yang 
paling memprihatinkan, petani melaku-
kan tebangan sebelum waktunya.

Dari aspek off farm juga masih lemah. 
Kinerja pabrik gula belum optimal. Indus-
tri gula nasional masih dihadapkan pada 
permasalahan kapasitas giling. Daya 
saing PG rendah karena mayoritas PG 52

Tingginya laju pertumbuhan penduduk dalam 
beberapa tahun terakhir telah berkonsekuensi pada 
peningkatan angka konsumsi komoditas pangan 
nasional, tidak terkecuali gula. Karena dari sisi 
produksi, hampir tidak ada penambahan signifikan 
sehingga makin jauh ‘api dari panggang’ – antara 
ketersediaan gula dibanding laju kebutuhannya.

pabriK-pabriK gula 
miliK bumn hanya 

memproduKsi seKitar 
60 persen dari total 

produKsi gula nasional. 
dari sisi luas lahan, 

bumn juga mengelola 60 
persen total lahan tebu 
nasional. artinya, wajah 

industri gula nasional 
sangat bergantug dari 

Kinerja bumn gula. maKa 
itu revitali sasi industri 
gula bumn sama dengan 

revitalisasi industri 
gula nasional.
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ton sebelum 2020, maka kinerja dan 
sinergitas antar pihak harus diperkuat, 
mulai dari on farm hingga off farm,” kata 
Menteri Rini.

Dalam konteks ini, pemerintah meng-
inginkan adanya peningkatan rendemen 
minimal 8,5%, agar kesejahteraan petani 
tebu meningkat , sehingga partisipasinya 
juga meningkat dalam memperluas areal 
tanaman tebu.

 PTPN X, sebagai salah satu produsen 
gula,  telah menyiapkan sejumlah lang-
kah strategis dalam kerangka peningka-
tan produksi gula di lingkungan BUMN 
menjadi 3 juta ton. 

Direktur Utama PTPN X, Subiyono, 
mengatakan pihaknya menangkap apa 
yang di kehendaki pemerintah sebagai 
pemegang saham. Diantaranya pendapa-
tan petani harus dihitung minimal setara 
dengan rendemen 8,5 %. Selain untuk 
kesejahteraan petani, kebijakan ini juga 
untuk kelangsungan PG dalam mening-
katkan produksinya.

“Rendahnya pendapatan petani 
selama ini telah mendorongnya bergeser 
ke komoditas non-tebu sehingga areal 
tanaman tebu terus berkurang. Salah 
satunya adalah masalah rendemen. Maka 
perlu diupayakan agar rendemen petani 
bisa mengarah ke 8,5 % yang ini akan 
menjadi solusi.

PTPN X harus mempersiapkan diri 
agar bisa menggiling dengan kapasitas 
optimal saat telah terjadi peningkatan 
areal tanaman tebu di lingkungannya. 
Maka itu perlu dilakukan revitalisasi 
off farm agar bisa menggiling secara 
optimal. Revitalisasi on farm juga harus 
dilakukan agar tebu yang diperoleh PG 
bukan hanya memenuhi kuota secara 
kuantiti, tapi juga memenuhi syarat 
secara kualitas.

Pemerintah, kata Subiyono, selain 
memikirkan sisi kesejahteraan petani 
tebu, juga memikirkan perlindungan 
terhadap konsumen dari sisi harga. 
Peningkatan produksi dengan menjamin 
kepastian pendapatan petani, juga bisa 
menekan fluktuasi harga, karena dispari-
tas produksi dengan laju konsumsi bisa 
secara bertahap terkurangi – sehingga 
tercapai stabilisasi harga.

Produsen gula ke depan, kata 
Subiyono, harus bisa menurunkan harga 

pokok produksi (HPP) agar bisa bersaing 
dengan negara penghasil gula yang terus 
mengintai pasar gula nasional. Masih ada 
waktu dua tahu untuk melakukan revi-
talisasi agar bisa menurunkan HPP, baik 
aspek cost reduction maupun meningkat-
kan volume produksi.

Sejauh ini PTPN X sudah banyak 
melakukan perubahan sistem, selain juga 
melakukan penguatan SDM dan revitalisasi 
peralatan produksi. Ini juga dalam kerang-
ka mewujudkan peningkatan produksi 
melalui peningkatan volume tebu petani 
dengan kepastian rendemen 8,5%.

Misalnya dalam layanan emplase-
men, telah dilakukan perbaruan secara 
elektronik agar diperoleh hasil hitungan 
yang lebih kongkrit. Ini bagian penting 
dari jurus motivasi yang dilakukan PTPN 
X dalam menaikkan tingkat kepuasan 
petani sebagai mitra utama.

Sebelumnya, pelayanan di emplase-
men dilakukan secara manual. Mulai 
dari pencetakan Surat Perintah Tebang 
Angkut (SPTA), pendistribusian ke petani 
hingga pengaturan di emplasemen. Pola 
seperti itu rawan terjadinya ketidak- se-
suaian antara rencana dengan realisasi. 
Juga rawan kemungkinan terjadinya 
pengalihan jatah tebang ke pihak lain. 
Dengan basis elektronik, layanan em-
plasemen – selain memberikan kepastian 
– juga bisa lebih cepat.

Pada konteks penguatan Sumber 
Daya Manusia (SDM) -, PTPN X  terus 
mendorong seluruh lini untuk menye-
suaikan ketrampilannya dengan perkem-
bangan teknologi. Meski demikian, 
hubungan industrial dengan SDM tetap 
mengedepankan aspek komunikasi agar 
bisa saling memahami. Bagaimanapun 
SDM adalah kunci bagi pengembangan 
perusahaan, meski telah dilakukan au-
tomatisasi dan mekanisasi.

”SDM harus mampu menyesuaikan 
diri dengan perkembangan teknologi,” 
ujar Direktur Produksi PTPN X, Tarsisius 
Sutaryanto.

Penataan lainnya adalah membuat 
format solusi bagi aneka masalah yang 
ada di bidang sarana produksi, sep-
erti keterlambatan pupuk dan masalah 
lainnya. Dalam hal ini PTPN X membuat 
satu divisi baru yakni Sarana Prasarana 
dan Mekanisasi. Divisi ini secara khusus 

menggunakan teknologi rendah dan tua. 
78 persen PG BUMN berusia lebih dari 
100 tahun. Hanya sedikit PG yang memi-
liki kelayakan bisnis dengan kapasitas 
lebih dari 4.000 TTH. 

Secara umum, permasalahan di 
pabrik gula adalah inefisiensi proses, 
dimana masih adanya gula yang terbawa 
dalam proses selanjutnya dari PG seperti 
molases, ampas, dan blotong. Nilai over
all recovery (efisiensi keseluruhan pabrik) 
PG BUMN masih rendah.

komoditAs stRAtegis
Menghadapi kondisi ini, pemerintah 

melalui Kementerian BUMN bertekad 
untuk “mengejar” ketertinggalan dari 
sisi produksi dengan mengoptimalkan 
seluruh pabrik gula (PG) dan mendorong 
partisipasi petani tebu yang berada di 
lingkungannya. Pilihan ini harus diambil, 
dan harus optimistik.

Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
menegaskan, tidak ada pilihan kecuali 
meningkatkan produksi gula nasional – 
khususnya oleh PG di lingkungan BUMN. 
“Produksinya harus digenjot, agar kes-
enjangan penawaran dan permintaan 
segera berakhir,” kata Menteri Rini.

Selama ini PG yang berada di ling-
kungan BUMN merupakan penyumbang 
terbesar produksi gula nasional. Jika 
semua lini dioptimalkan, mulai off farm 
hingga on farm, maka sangat mungkin 
peningkatan ketersediaan bisa mengim-
bangi laju kenaikan konsumsinya.

Industri gula, kata Rini, senantiasa 
menjadi sorotan publik. Selain karena 
kompleksitas permasalahannya yang 
luas, komoditas gula sangat penting bagi 
250 juta penduduk sebagai sumber kalori 
maupun bahan baku kebutuhan sehari-
hari. Fluktuasi harga gula pada momen 
tertentu, termasuk Lebaran, selalu men-
jadi topik perbincangan hangat.

Selain itu, industri gula terlanjur men-
jadi sandaran bagi ratusan ribu petani 
dan jutaan jiwa pekerja di sektor terkait. 
Sekitar 60 persen lahan tebu juga meru-
pakan lahan milik petani yang bermitra 
dengan BUMN. Menyadari strategisnya 
komoditas gula, pemerintah bertekad 
memperbaiki kondisi pergulaan nasional. 
Utamanya dari aspek produksi.

Presiden Joko Widodo pun menya-

dari strategisnya komoditas gula, dan 
menaruh perhatian yang tinggi terkait 
kinerja produksinya. Bahkan beberapa 
kali – secara langsung – Presiden melaku-
kan tatap muka (dialog) dengan petani 
tebu, maupun dengan operator PG, baik 
jajaran direksi (BUMN gula) maupun 
pegawai di tingkat operasinal  PG.

Saat kunjungan kerjanya di PG 
Gempolkrep (Mojokerto) milik PTPN X 
beberapa waktu silam, Presiden juga 
menyatakan optimis  produksi gula 
nasional bisa terus ditingkatkan. Bahkan,  
pada saatnya, diyakini bakal mencapai 
swasembada. Sepanjang seluruh stake 
holder, termasuk petani tebu,  diminta 
meningkatkan kinerjanya secara bersama 
– sama dengan PG.

Sejauh ini,  Kementerian BUMN send-
iri sudah menunjukkan komitmen tinggi 
dalam melakukan perbaikan terhadap 
seluruh PG yang ada di lingkungannya, 
agar bisa diperoleh kinerja yang lebih 
tinggi dari aspek produksi. Juga meng-
inginkan adanya integrated industry 

berbasis tebu, terutama bioetanol berba-
han baku tetes tebu dan produksi listrik 
berbasis ampas tebu – dengan program 
cogeneration. Dalam konteks ini (cogen-
eration) sudah berhasil diwujudkan oleh 
PTPN X.

PRoduksi nAsionAl 
Kementerian BUMN menginginkan 

produksi gula di lingkungannya bisa 
mencapai tiga (3) juta ton secara berta-
hap hingga 2019. Jika itu bisa tercapai 
maka merupakan langkah positif menuju 
swasembada gula nasional di masa men-
datang. Terkait dengan itu, Kementerian 
BUMN terus melakukan kajian strategis, 
serta mengkonsolidasikan 48 unit pabrik 
gula (PG)  yang dikelola delapan BUMN 
(PTPN dan PT RNI) untuk ditingkatkan 
produksinya.

Menteri BUMN Rini M. Soemarno 
menyadari mengejar produksi 3 juta 
ton tidaklah mudah. Butuh kerja ekstra 
semua pihak, mulai dari bidang on farm 
hingga off farm.

“Jka semua pihak bersinergi 
dan melakukan lompatan 
kerja dan kinerja, mulai 

dari ekstensifikasi lahan, 
intensifikasi produktivitas 
tanaman, perluasan areal 

tanaman, penguatan sistem 
pasca panen, hingga 

revitalisasi mesin pabrik 
gula, maka sangat mungkin 

produksi 3 juta ton akan 
terwujud,” 

kata Menteri Rini, dalam satu kesem-
patan di Jatim.

Pada 2015, luas areal tebu yang 
dikelola PG BUMN mencapai 271.388 
hektare. Produktivitas gula sebesar 5,36 
ton per hektare, produktivitas lahan 
66,6 ton tebu per hektare, rendemen 
8,02%, dan kapasitas (total) terpasang PG 
160.565 ton tebu per hari (TTH).

“Jika menginginkan produksi 3  juta 

 Sejumlah truk tebu 
harus melalui Core Sampler 
untuk mengetahui kualitas 

tebu yang akan digiling 
PG Ngadirejo, Kediri.

Foto: deri ardiasyah
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bertugas menyiapkan dan mengurus 
semua keperluan dan permasalahan 
terkait produksi. Sistem kerjanya ditun-
jang teknologi informasi. Misalnya, jatah 
tebang akan diberikan langsung kepada 
koordinator kelompok dalam bentuk 
kode yang dikirimkan via SMS, sehingga 
tidak perlu lagi menunggu surat perintah 
tebang dari petugas lapangan.

Prinsipnya, PTPN X secara terus-
menerus melakukan perubahan ke arah 
perbaikan, dan bidang Sarana-Prasarana 
telah memberikan banyak solusi bagi lam-
bannya sistem produksi selama ini. Sistem 
ini ditunjang teknologi informasi, seh-
ingga ke depan pelaporan dalam bentuk 
kertas cetak akan makin berkurang.

Kompetensi SDM juga terus dipacu, 
termasuk penyesuaian kemampuan dan 
ketrampilannya terhadap perkembangan 
mekanisasi dan mesin baru.  ”Direksi me-
mutuskan mesin-mesin lama dibongkar, 
agar SDM berpikir. Mereka dipaksa untuk 
bisa menguasai mesin baru. Mereka 
harus keluar dari zona nyamannya se-
lama ini,” tutur Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan PTPN X, M. Sulton.

PTPN X juga telah melakukan pe-
rubahan struktur organisasi untuk mem-
perkuat daya saing. Misalnya penataan 
PG menjadi dua cluster yaitu Doho dan 
Delta. PG tidak bisa lagi memikirkan 
kebutuhan pabriknya sendiri tetapi 
sudah melebur ke masing-masing cluster. 
Clusterisasi dilakukan untuk mendukung 
diversifikasi. Dulu petugas lapangan 
mengurusi sampai ke proses tebang ang-
kut. Namun dengan perubahan struktur 
organisasi, petugas hanya akan difokus-
kan ke areal dan produktivitas.

Dirut PTPN X Subiyono juga men-
ginstruksikan agar masing-masing PG 
memiliki 100 ha lahan demoplot ham-
paran. Maksimal terdiri dari dua petak 
hamparan 50 ha. Pengelompokkan lahan 
ini sekaligus menjadi strategi mening-
katkan produktivitas melalui mekanisasi 
agar lebih efektif dan efisien.

Lantas bagaimana kesiapan aspek 
pembiayaan di PTPN X terkait jaminan 
rendemen dalam kerangka produktivitas 
gula nasional ? Dalam konteks ini telah 
disiapkan skenario pembiayaan, tidak 
hanya di kantor direksi saja tetapi bagian 

keuangan seluruh unit usaha pabrik gula 
sudah siap.

Direktur Keuangan, Muhammad 
Hanugroho, S.AB menjelaskan untuk 
melaksanakan kebijakan pemerintah 
tersebut maka mau tidak mau ada sistem 
keuangan yang berubah. Sehingga perlu 
dilakukan persiapan sistem dan kordinasi 
terkait perubahan-perubahan dimaksud.

Direktorat keuangan sudah siap den-
gan apapun dinamika yang ada, baik itu 
dengan sistem tebu beli putus maupun 
sistem bagi hasil yang selama ini dilaku-
kan. Sudah ada penyamaan persepsi, 
sehingga setiap langkah dari direktorat 
keuangan sudah jelas, baik di level kantor 
direksi maupun di pabrik gula.

Terdapat dua pendanaan besar, baik 
pendanaan untuk sistem tebu beli putus 
maupun pendanaan untuk impor raw 
sugar. Keduanya membutuhkan dana 
yang tidak sedikit. Jaminan rendemen 
8,5% hanya akan dilakukan dengan 
sistem tebu beli putus, bukan bagi hasil.

Selain kesiapan pembiayaan, aspek 
hilirisasi produk yang telah dilakukan 
oleh PTPN X, juga akan menjadi benc

KONDISI TERKINI
INDUSTRI GULA

 PRoduksi gulA belum mencukuPi kebutuhAn nAsionAl

belum mencukupi 
kebutuhan nasional

pada 2015 produksi gula

2,5 
1,4 juta pg BUmn dan
1,04 juta pg swasta

pertumbuhan produksi gula BUmn
dalam beberapa tahun stagnan

1,4-1,5
juta ton

juta ton

 AReAl lAhAn stAgnAn, cendeRung beRkuRAng
Luas lahan tebu 2015 sebesar 448.169 Ha
(60% atau 270.000 hektare-nya dikelola BUMN). 
Cenderung stagnan, bahkan pada 2015 
berkurang 6%. 
Salah satu penyebab stagnasi luas lahan adalah 

TURUNNYA SEMANGAT PETANI karena pendapatan yang rendah, sehingga beralih 
ke komoditas lain atau dijual lahannya untuk peruntukan lain.

17%
<3.000 TCD

58%
3.000-3.900 TCD

25%
>4.000 tcd

78%
>100 th

6%
51-100 th

16%
<50 th

 hiliRisAsi PRoduk non-gulA belum 
oPtimAl
PG belum bisa memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku 
untuk diolah menjadi produk hilir yang ekonomis (tetes tebu 
menjadi bioetanol, ampas tebu untuk listrik). 

Belum ada jaminan penerapan Peraturan Menteri ESDM 12/2015 dan 27/2014 
yang mendukung pengembangan energi berbasis tebu. Sebagai gambaran, di 
Brasil, sekitar 20% kebutuhan energinya didapatkan dari industri berbasis tebu. 

 PAbRik gulA belum eFisien PRoduktivitAs 
tAnAmAn stAgnAn

Produktivitas tebu hanya 70 
ton/ha. Sebagai perbandingan, 
di negara produsen gula utama 
bisa mencapai 90 ton/ha. Salah 
satu penyebabnya karena baku 
teknis tanaman tebu menurun 
(tidak ada standardisasi dalam 
usaha tani tebu).

Hanya 16% 
Pabrik Gula 

yang memiliki 
usia kurang 

dari 50 tahun

Hanya 
25% Pabrik 
Gula yang 
memiliki 
kelayakan 
ukuran bisnis

marking bagi sistem pergulaan nasional. 
Revitalisasi industri yang sekaligus meng-
garap hilirisasi produk dengan mem-
produksi bioetanol dari tetes tebu, serta 
pembangkit listrik melalui program co
generation berbasis ampas tebu, akan 
menjadi sebuah model ideal bagi perusa-
han gula nasional ke depan.

Jika target produksi gula 3 juta ton 
bisa tercapai pada 2019, yang tentunya 
juga menghasilkan tetes dan ampas tebu 
yang cukup, maka linear dengan itu – 
sesuai perhitungan, seluruh BUMN Gula 
sangat mungkin memiliki delapan pabrik 
bioetanol berkapasitas total 660 KLPD, 
dan program cogeneration pada 12 lokasi 
dengan kapasitas 118 MW, serta sembi-
lan (9) pabrik pupuk organik. 

Hilirisasi ini menjadi penting bukan 
hanya karena aspek ekonomi, tapi juga 
bagian dari peningkatan kinerja PG itu 
sendiri. Karena hanya PG berkinerja 
prima yang bisa mewujudkan program 
hilirisasi dengan baik. Guna masuk ke 
tahapan diversifikasi ada tahapan yang 
tidak boleh dilewati, yaitu efisiensi dan 
optimalisasi.tim

sukrosasukrosa

 Dirut PTPN X, Subiyono saat melihat kebun 
tebu di wilayah PG Gempolkrep, Mojokerto.

Foto: deri ardiasyah
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sukrosasukrosa

laporan: Sekar arum 

kesiAPAn PTPN X dalam mendukung kebijakan pemerintah untukmewu-
judkan produksi gula sebesar 3 juta ton disambut baik oleh Ketua Umum 
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI) 
Abdul Wachid.

Ia mengutarakan bahwa hal ini tentu menjadi angin segar bagi para 
petani tebu. Saat ini pemerintah sedang berharap sangat tinggi terhadap 
petani tebu untuk meningkatkan produksinya. Sehingga pemerintah di-
harapkan untuk memunculkan program-program baru karena 90% lahan 
tebu di Jawa Timur adalah milik petani.

Pasalnya, sekarang  produksi gula nasional  masih jauh dari jumlah kon-
sumsi yang ada. Berkisar antara 2,4 hingga 2,5 juta ton, sedangkan konsumsi 
nasional dengan asumsi 12 kg/kapita/tahun mencapai 3 juta ton. Untuk 
tahun giling 2016 ini produksi gula juga diperkirakan turun  akibat anomali 
cuaca pada musim tanam 2015/2016, serta kondisi iklim saat musim giling 
sekarang diprediksi bersamaan dengan musim hujan.

“Sesuai prediksi BMKG , musim giling tahun ini sudah masuk periode La 
Nina, musim penghujan siklus lima tahunan. Kondisi ini bisa menjadi gang-
guan pasokan tebu kepada pabrik gula yang tengah menjalani musim gil-
ing,” paparnya kembali.

Abdul Wachid juga menambahkan, 
permasalahan anomali iklim ini juga harus 
dipikirkan, karena akan menimbulkan ke-
sulitan di lahan. Namun, petani akan terus 
berupaya menjaga kualitas bahan baku 
tebu yang akan dipasok ke Pabrik Gula 
agar cita-cita untuk mencapai produksi 
gula optimal dapat dilaksanakan. Hal ini 
sangat berkaitan dengan hasil rendemen 
yang akan diterima petani.

“Kalau rendemen bisa dijaga maka 
petani akan diuntungkan, dan dalam jang-
ka panjang mempunyai makna besar pada 
percepatan swasembada gula di tanah air 
karena akan makin antusias bercocok-tan-
am tebu, sehingga PG tidak lagi kekuran-
gan bahan baku,” lanjut Wachid.

Terkait program dan visi ke depan 
pada pencapaian percepatan swasem-
bada gula, ia mengingatkan pemerintah 
untuk tidak terjebak pada agenda tersem-

bunyi pihak tertentu. Wachid minta pemerintah fokus pada peningkatan 
pendapatan petani dan revitalisasi pabrik-pabrik gula.

aptri dukung  ptpn X terapkan 
kebijakan pemerintah untuk 
swasembada gula

laporan:   SaP Jayanti 

beRbicARA mengenai target produksi 
gula sebesar 3 juta ton pada tahun 2018, 
perlu rasanya menengok kembali ke be-
berapa tahun terakhir, utamanya tahun 
2013-2014. Pada dua tahun tersebut, 
produksi tebu petani tidak maksimal kar-
ena petani tergiur menanam komoditas 
lain yang fasilitasnya lebih baik. Kondisi 
ini akhirnya menyebabkan penurunan ar-
eal tanam tebu yang sangat signifikan. 

”Pada tahun itu harga gula hancur se-
hingga penjualan ke pasaran umum tidak 
maksimal. Waktu itu stok gula di gudang-
gudang meluber,” kata salah seorang 
petani tebu PG Gempolkrep, H. Mubin. 
Akhirnya petani pun memilih menanam 
tanaman lain seperti palawija. Selain fasili-
tasnya lebih lengkap, bertanam palawija 

dirasa lebih menguntungkan karena da-
lam satu tahun bisa panen hingga empat 
kali sehingga perputaran uangnya lebih 
cepat. 

Jelas berbeda dibandingkan dengan 
tebu yang masa tanamnya hampir satu 
tahun. Beratnya kondisi di tahun-tahun 
tersebut jelas terasa bagi petani dengan 
luas areal tidak terlalu besar. 

Dikatakan Mubin, bagi petani yang 
paling penting adalah kemudahan 
mendapatkan dana pada saat melaku-
kan usaha tani. Baik awal tanam, kultivasi 
maupun tebang. ”Sekarang kondisinya, 
pencairan kredit sering tidak tepat waktu. 
Belum lagi pupuk yang sulit dicari pada 
saat petani membutuhkan,” keluhnya. Pa-
dahal untuk menghasilkan tanaman yang 
baik dibutuhkan olah lahan yang tepat 
guna dan tepat waktu. 

Mubin mencontohkan, sering kali 
pada saat petani minta harus melaku-
kan pemupukan, ia belum mendapatkan 
dana. Akhirnya pengolahan tanaman di-
lakukan seadanya. Hasilnya tentu kualitas 
tanaman pun menjadi seadanya. Jalan 
yang sering diambil oleh petani untuk 
mendapatkan biaya garap di awal musim 
tanam adalah dengan berutang ke rente-
nir yang bunganya sangat tinggi.

Dengan olah tanah yang tidak mak-
simal, rendemen yang didapatkan pun 
tidak tinggi sehingga nilainya pun turun. 
Ditambah lagi pada 2-3 tahun yang lalu 
harga gula sedang anjlok.  ”Kalau sekarang 
dengan harga gula Rp 13.000- Rp 14.000, 
naiknya sekitar 30-40 persen dibanding-
kan tahun 2013-2014. Ini membuat petani 
kembali bersemangat menanam tebu. 
Bisa dibuktikan di beberapa wilayah, lahan 

Meskipun areal lahan tanam tebu disebutkan terus menurun, petani sebenarnya masih memiliki 
minat dan semangat untuk menanam tebu. Hanya saja, petani menginginkan adanya jaminan 
kepastian pendanaan untuk mengolah kebunnya. 

Petani butuh Kepastian Pendanaan
yang dulunya ditanami palawija sekarang 
kembali beralih ke tebu,” ujarnya. 

Beberapa pelayanan yang diberikan 
kepada petani akhir-akhir ini dinilai Mu-
bin memang baik. Tapi perlu juga diingat 
bahwa petani yang ada sekarang umum-
nya sudah berumur sehingga penguasaan 
teknologinya tidak terlalu bagus. Berbeda 
dengan yang lebih muda-muda dan mu-
dah menyerap teknologi baru. Karena itu 
sistem pelayanan yang serba online saat 
ini masih butuh waktu agar bisa dirasakan 
manfaatnya bagi petani. 

Mengenai jaminan rendemen sebesar 
8,5 persen yang diluncurkan pemerintah, 
Mubin menilai kebijakan tersebut bisa 
menjadi positif, namun sekaligus negatif 
jika tidak disikapi dengan tepat. Positifnya, 
petani akan mendapatkan jaminan penda-
patan dari usaha tani yang telah dilaku-
kan. 

Namun di sisi lain, adanya jaminan 
juga bisa berbahaya. ”Dikhawatirkan 
petani justru akan kurang usaha dan 
hanya menggantungkan pada jaminan. 
Akhirnya petani menjadi manja. Padahal 
untuk mencapai swasembada, terlebih 
dahulu harus ada penguatan dari sisi on 
farm dulu,” kata Mubin tegas. 

 Abdul wachid.

Foto: deri ardiasyah
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sukrosasukrosa

laporan: Sap Jayanti 

sebAgAi salah satu perusahaan milik neg-
ara, PTPN X menyatakan siap menjalankan 
aturan apapun yang ditetapkan oleh pe-
merintah. Sejumlah strategi dijalankan 
agar dapat memenuhi target tersebut, 
mulai dari on farm hingga off farm.

Lagi-lagi PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X dituntut menyiapkan pabriknya 
agar mampu mengolah tebu petani leb-
ih baik. Lantas bagaimana menghadapi 
petani? Untuk mendukung tercapainya 
produksi tebu dan gula, maka tebu yang 
digiling tentu tidak sembarangan. Ada 
syarat-syarat yang harus dipenuhi sehing-
ga tidak membuat petani memanfaatkan 
kesempatan untuk tidak berprestasi. PTPN 
X sendiri terus meningkatkan pengeta-
huan petani supaya tebu yang dihasilkan 
bisa baik. 

”Persiapan yang dilakukan diantaran-
ya dengan menggunakan core sampler 
di masing-masing pabrik gula sehingga 
bisa menghasilkan transparansi rende-
men. Dengan adanya alat ini, petani bisa 

mengetahui berapa rendemen sesung-
guhnya sehingga jika masih jauh dari 
target yang ditetapkan bisa dilakukan 
perbaikan dalam pola tanam hingga pada 
tahun 2018 sudah bisa mencapai yang di-
harapkan. 

Untuk tebu yang sudah ditanam dan 
ditebang tahun ini, menjadi tugas petu-
gas lapangan untuk melakukan penga-
wasan lebih. ”Petugas diberi tugas untuk 
mengawasi lahan dengan luasan tertentu 
sehingga bisa fokus. Kepada petugas ini 
diberikan insentif ketika tebu dari lahan 
yang menjadi tugasnya bisa mencapai ren-
demen yang lebih baik,” kata Tarsisius.

Untuk tahun berikutnya, Tarsisius 
mengatakan yang terpenting adalah pe-
nyiapan biaya kebun. Jika petani kesulitan 
mendapatkan biaya kebun atau kredit, 
maka PTPN X mengambil langkah untuk 
memberikan pinjaman kepada petani. 
”Ini bicara barang hidup. Kebutuhan pu-
puk dan lain-lain tidak bisa ditunda. Kalau 
terlambat, aktivitas pertumbuhan sudah 
lewat. Bunga kredit tentu beda, tapi su-
dah dikomunikasikan ke petani karena 

untuk meningkatkan produksi gula agar bisa memenuhi 
target sebesar 3 juta ton pada tahun 2018, Pemerintah 
memberikan sejumlah fasilitas.

TInGKaTKan KuaLITas Tebu

PTPn X jamin Pendanaan Petani
selama ini petani mencari sendiri sumber 
pembiayaan dengan bunga yang tidak 
terkontrol lagi,” tuturnya. Selain pembi-
ayaan, penunjang on farm lainnya seperti 
bibit dan mekanisasi juga disiapkan agar 
petani bisa bertanam dengan baik.

Masa kontrak lahan antara petani den-
gan PTPN juga akan diperpanjang. Jika se-
lama ini hanya satu tahun, petani diminta 
kontrak hingga empat tahun atau mini-
mal dua tahun sehingga bisa termonitor 
dan bisa disiapkan untuk musim tanam 
berikutnya.  

Sedangkan untuk off farm, kondisi 
pabrik PTPN X dirasa sudah cukup bagus, 
hanya tinggal menurunkan jam henti 
pabrik. Karena pabrik yang sering berhen-
ti menjadi tidak efisien, membuat nira dan 
gula rusak. Bagaimana agar pabrik tidak 
sering mengalami kerusakan? Tugas dari 
masing-masing unit untuk bisa menyele-
saikan ini, terkait dengan hal ini Direktur 
Produksi menyampikan bahwa kalau  on 
farm insntif berdasar realisasi  dari produk-
si tanaman, maka untuk off farm salah satu 
penilaian adalah penurunan jam berhenti 
pabrik dan Karyawan akan menerima in-
sentif jika pabriknya lancar. 

Dari kondisi jam henti sekarang masih 
di angka 6 persen, diharapkan bisa ditu-
runkan menjadi 2 persen. ”Sasaran kami 
memang 2 persen meskipun di RKAP 

tertulis 3 persen. Kalau mendekati 3 pers-
en akan mendapat insentif. Apalagi kalau 
di bawahnya,” ujarnya.  

Faktor yang dominan mempengaruhi 
kondisi tebu adalah pola tanam. Kemu-
dian juga bibit, pengairan, dan pupuk. Se-
lama ini pola tanam petani ada dua pola 
tanam yang dilakukan oleh petani yaitu : 
Pola tanam A yang dimulai pada saat akh-
ir musim hujan serta untuk daerah tegal 
yang merupakan daerah pengembangan 
PTPN X untuk lahan tebu memakai Pola B. 
Yaitu pola tanam yang  berubah menga-
rah ke tanaman menjelang musim hujan 
atau di sekitar Bulan September, Oktober 
dan November. 

Karena itu PTPN X saat ini tengah beru-
paya mengembalikan pola tanam seperti 
semula. Namun lagi-lagi ada resiko yang 
dihadapi. Umumnya, pada Bulan Mei-Juni, 
petani masih menanam padi. Karena itu 
PTPN X berani memberikan subsidi bibit 
sebagai ganti dari turunnya penghasi-
lan petani karena tidak menanam padi. 
Regrouping Area juga terus digencarkan 
untuk memudahkan mekanisasi, penyia-
pan drainase, pemupukan dan perlakuan-
perlakuan lain yang diperlukan lahan. 
Selain itu juga harus menyiapkan sistem 
irigasi yang cocok agar tanaman yang di-
tanam didaerah tegal dapat meningkat 
produksinya.

60 61

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016



62

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

63

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

sukrosasukrosa

DIreKTur sDM & uMuM

Pacu Kinerja Karyawan,
PTPn X berlakukan 
Insentif

laporan :   Sekar arum 

diRektuR SDM & Umum PTPN X, Djoko 
Santoso menjelaskan bahwa guna men-
dukung kebijakan tersebut, pihaknya 
telah membuat sistem baru untuk mer-
ubah  budaya kerja yang sudah lama 
diterapkan di lingkungan kerja PTPN X. 
Satu diantaranya yakni penerapan sistem 
insentif atau Pay Performance. Elemen 
ini diharapkan mampu memberikan 
dampak positif baik bagi karyawan atau-
pun perusahaan.

Sistem insentif ini atau pay perfor
mance sendiri adalah besaran pendapa-
tan yang diberikan berdasar aspek kinerja 

atau hasil kerja dari karyawan. Dengan 
demikian, karyawan yang memberikan 
hasil kerja yang lebih optimal mendapat 
gaji yang lebih baik dibanding mereka 
yang hanya bekerja biasa-biasa saja.

“Saat ini sistem pay performance 
memang baru diaplikasikan pada teman 
–teman di lapangan terutama pada petu-
gas on farm. Namun ke depan tak hanya 
berhenti di situ saja, sistem ini juga akan 
diterapkan pada semua posisi dan pada 
seluruh karyawan PTPN X,” jelasnya.

Mengapa penerapan baru dilakukan 
kepada para petugas on farm? Djoko 
menambahkan bahwa tak bisa dipungkiri 
para petugas on farm ini merupakan mo-

tor penggerak di barisan pertama dalam 
sistem produksi gula secara keseluruhan. 
Tanpa ketersediaan bahan baku yang 
berkualitas tentu kegiatan atau proses 
produksi gula akan terhambat. Dan ini 
merupakan tugas utama dari para petu-
gas di lapangan.

Acuan untuk penerapan sistem in-
ipun jelas yakni target kinerja yang harus 
dipenuhi oleh para karyawan. Untuk para 
petugas on farm targetnyapun jelas sep-
erti luas lahan, produktivitas tebu, dan 
kadar rendemen yang harus disesuaikan 
dengan standar yang diharapkan PG dan 
memenuhi waktu yang dijadwalkan. Dan 
semuanyapun terukur.

Pengelolaan kinerja karyawan secara lebih baik menjadi 
langkah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X untuk menjawab 
tantangan bisnis yang kian kompetitif. Terlebih dengan 
kesiapan PTPN X dalam mendukung kebijakan pemerintah 
untuk memberikan jaminan pendapatan petani setara dengan 
rendemen 8,5 persen.

“Nantinya kebijakan ini akan menjadi 
motor penggerak bagi para karyawan, jika 
mereka memenuhi target atau melebihi, 
mereka akan mendapatkan reward beru-
pa insentif sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Tapi jika sebaliknya atau tidak 
memenuhi target maka punishment akan 
diberikan. Insentif pun akan diberikan 
per periode yakni tiap per 15 hari berupa 
nominal uang,” urainya kembali.

Ke depan lanjut Djoko, tidak han-
ya Pay Performance, PTPN X juga akan 
menerapkan indikator lainnya yakni Pay 
for Position dan Pay for Person untuk 
meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM)-nya. Pay 
for Position sendiri ber-
makna bahwa penda-
patan yang diberi-
kan mengacu 
pada  posisi atau 
jabatan.

Sementara 
untuk Pay for 
Person ber-
makna bahwa 
besaran gaji 
juga mesti 
dibedakan 
berdasar 
kompetensi 
individu yang 
bersangkutan. Arti-
nya, meski memegang 
jabatan dan posisi yang 
sama namun bisa memiliki skala 
gaji yang berbeda tergantung pada level 
kompetensi yang bersangkutan.

“Perusahaan yang siap untuk 
berkompetisi harus memiliki manaje-
men yang efektif dalam meningkatkan 
kinerja karyawan. Kepuasan karyawan 
tergantung pada perbedaaan antara apa 
yang mereka harapkan dengan yang 
didapatkan. Kompensasi adalah salah 
satu indikator kepuasan karyawan,” 
tutur Djoko.

Penerapan 
3 P ini 

memang harus dilakukan secara objektif 
dan optimal sehingga mampu mendor-
ong cara kerja setiap karyawan secara 
berkelanjutan. Dengan begitu, diharap-
kan hal ini juga dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan secara umum.

djoko santoso

Foto-Foto: deri ardiasyah

Mohon Maaf Lahir dan Batin
PG Tjoekir: Desa Cukir, Keamatan Diwek, jombang 61471 | telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600 | email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id

1437 H

SegeNaP PiMPiNaN daN KaryawaN PabriK gula TjoeKir
mengucapkan:
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Oleh: Rudi wibowo

KOMISARIS UTAMA PTPN X

okra

D i semester pertama ta-
hun ini kita menyaksikan 
diskursus berkepanjangan 
terkait masalah kemandi-
rian pangan, termasuk 

gula. Akar penyebabnya terpulang pada 
jawaban atas masalah “melambungnya 
harga-harga pangan domestik”. Kita 
semua risau terhadap masalah itu. Risau 
karena tingginya harga-harga pangan 
akan mempersulit daya beli masyarakat 
luas. Risau karena sadar bahwa masih 
ada masalah shortage pasok pangan 
domestik, sementara kebutuhan menin-
gkat terus. Risau karena tingginya harga 
pangan belum mampu mensejahterakan 
petani. Risau akibat belum terwujudnya 
kedaulatan pangan. Dan kerisauan-keri-
sauan lainnya...

Saya jadi teringat anekdot lama yang 
terasa sisnis dan sarkastik: “Sebentar lagi 
kita rayakan usia lebih separuh abad ke
merdekaan. Janganjangan kita memekik
kan “Merdeka!” sambil menikmati sebuah 
tumpeng. Tumpeng dengan nasi dari beras 
Vietnam, tempe dari kedelai Amerika, abon 
dari daging Australia, buah pisang dari 
Brazil, bawang Putih dari Cina, gula dari 
Thailand, garam dari India, bendera dari 
kertas Scotlandia dan bayar tumpeng via 
Bank Singapura. Tapi kita tetap bangga 
karena tampah dan beseknya terbuat dari 
bambu asli Indonesia.”

Anekdot yang tidak lucu bagi negara 
agraris seperti Indonesia, meski harus 
disikapi dengan jernih. Benar, bahwa 
akan selalu ada masalah, akan tetapi 
mesti jernih memahami dan menganali-
sis persoalannya. Dengan demikian, kita 
tidak akan terjebak pada diskursus yang 

berlarut- larut 
dan tidak produktif.

Khusus berkenaan 
dengan “industri berbasis tebu” yang 
merupakan “keseharian” kita, banyak as-
pek yang menarik untuk diketengahkan. 
Kalimat sederhananya, dari sisi makro, 
shortage pasok produksi sering ditunjuk 
sebagai masalah utama. BUMN kita baru 
mampu memasok separuh kebutuhan 
gula (GKP) domestik. Tingginya harga 
di pasar pangan (termasuk gula) sering 
menjadi penyebab inflasi yang menjadi 
penyakit kestabilan ekonomi. Pada-
hal gula tergolong kebutuhan pokok 
masyarakat. Dari sisi mikro, masih banyak 
korporasi lingkup BUMN Perkebunan 
yang mengoperasikan unit pabrik gu-
lanya belum berdaya saing secara baik. 
HPP (harga pokok produksi)-nya masih 
cukup tinggi.

Petani-petani tebu senantiasa berh-
adapan dengan keterbatasan teknologi 
sehingga sebahagian kinerjanya belum 
produktif dan berdaya saing, selain 
juga dihadapkan pada nilai kinerja yang 
belum menjamin pendapatannya secara 
memadai. Selain itu, masalah distribusi 
dan pasar domestik gula seringkali di-
anggap kurang efisien kinerjanya. 

Kita dapat melihat, penataan “industri 
berbasis tebu” baik dari sisi makro mau-
pun mikro berkenaan dengan banyak 
institusi maupun entitas kelembagaan. Di 
level makro kebijakan, penataan indus-
tri berbasis tebu mencakup koordinasi 
kementerian di lingkup ekonomi seperti 
pertanian, perindustrian, perdagangan, 
keuangan dan lainnya. Sementara itu, 
di level mikro berkaitan dengan entitas 

petani tebu dengan kelembagaan dan 
asosiasinya, pabrik gula, industri pen-
dukung saprotan, pedagang maupun 
konsumen. Sungguh suatu koordinasi 
yang tidak mudah, tidak sederhana serta 
rumit. Dalam konteks inilah, dibutuhkan 
instrumen yang harus menjadi pegan-
gan bersama bagi segenap institusi 
maupun entitas yang terkait dalam arah 
pengembangan industri berbasis tebu 
kita, yaitu sinergi. Sinergi adalah pen-
dalaman instrumen koordinasi.  Mudah 
diucapkan, namun teramat sulit diterap-
kan. Komitmen bersinergi itulah, menu-
rut pendapat saya yang menjadi penentu 
keberhasilan segenap upaya untuk 
meraih visi, misi, arah dan tujuan yang 
telah ditetapkan bersama.

sinergi (synergy) dalam pemahaman 
umum adalah sikap (perilaku) kerjasama 
winwin yang dihasilkan melalui ko-
laborasi masing-masing berbagai pihak 
terkait. Tidak ada istilah “kalah dan me-
nang” dari setiap entitas terkait. Sinergi 
adalah saling mengisi dan melengkapi 
perbedaan untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan bersama secara lebih baik 
jika dibandingkan dengan jika dilaku-
kan sendiri-sendiri. Berbagai referensi 
mensyaratkan bahwa sinergi akan terjadi 
manakala segenap entitas terkait berori-
entasi kinerja pada hasil bersama yang 
positip, bekerjasama dan bertujuan sama 
dengan kesepakatan yang telah ditetap-
kan. Jika 2+2=3 disebut “kompromi”, 
2+2=1 disebut “anergi” atau “sinergi 
negatif”, maka sederhananya 2+2=5 
adalah “sinergi”.

Dengan demikian, bersinergi berarti 
saling menghormati perbedaan konsep 

dan pendapat akan tetapi bersedia untuk 
saling berbagi.  Bersinergi tidak me-
mentingkan diri-sendiri, justru memadu 
keterpisahan, namun berpikir winwin 
dan tidak ada yang merasa dirugikan.  
Kata kuncinya adalah trust, share and fair. 
Saling percaya, saling berbagi dan tulus. 
Dalam pandangan saya, sinergi inilah 
yang menjadi instrumen kritikal dalam 
segala lini, terkait upaya pengembangan 
industri berbasis tebu domestik.

Ilustrasi di tingkat internal PTPN X 
telah menunjukkan betapa instrumen 
ini menjadi bagian penting kisah sukses 
kita di 3-4 tahun terakhir, meski berbagai 
tantangan maupun kendala senantiasa 
menghadang di depan kita. Masih kita 
ingat, di awal 2012 PTPN X telah sepakat 
dengan strategi EDO (efisiensi, diver-
sifikasi dan optimalisasi) untuk 
mengimplementasikan peta 
jalan kita. Saat itu, dimulai 
dengan upaya efisiensi 
menyeluruh di semua 
unit pabrik gula 
telah mampu 
mengeliminasi 
pemakaian 
enerji 
tambahan 
(minyak 
bakar 
dan re-
sidu) yang 
membuat kita 
high cost dalam 
mengolah tebu. 
Juga program-
program budi-
daya, teknologi 
dan mekanisasi 
serta revitalisasi 
mesin-mesin 
pabrik mulai 
menunjukkan 
peningkatan 
efisiensi kinerja.

Bersa-
maan dengan 
itu, tekad 
mengembang-
kan menginte-
grasikan industri 
sejak hulu hingga hilir 

mulai terealisasi (beyond sugar industries) 
sebagai bagian dari program diver-
sifikasi. Pengolahan tetes dan ampas 
menjadi produk-produk hilir baik etanol, 
biokompos, cogeneration, pupuk cair dan 
lainnya mulai terealisasi- kan.  
Selain itu, upaya-
upaya optimalisasi 
kapasitas giling, pe-
meliharaan mesin 
dan peralatan pabrik 
serta pengelolaan ling-
kungan (inhouse keeping 
dan IPAL) untuk kinerja 
maksimal  diharap-
kan mampu 
menin-

gkatkan rendemen maupun menekan 
total sugar losses. Kita menyaksikan, 
kinerja PTPN X telah menunjukkan hasil 
yang sangat baik. Tentu, tanpa sinergi 

yang baik di dalam maupun 
antar lini, bagian, divisi 
dan manajemen pun-
cak serta seluruh insan 
perusahaan, strategi 

dan program tersebut 
tidak akan memberikan 

resultan hasil kinerja 
yang baik. 

Saat ini, 2016, dina-
mika tantangan ekster-
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bersinergi berarti saling 
menghormati perbedaan 

Konsep dan pendapat aKan 
tetapi bersedia untuK saling 

berbagi.  bersinergi tidaK 
mementingKan diri-sendiri, 

justru memadu Keterpisahan, 
namun berpiKir win-win 

dan tidaK ada yang merasa 
dirugiKan.  Kata Kuncinya 

adalah trust, share and 
fair. saling percaya, saling 

berbagi dan tulus.



66

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

67

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

okraokra

nal maupun kendala internal bagi PTPN X 
semakin kompleks dan tidak sederhana. 
Kita menyaksikan anomali cuaca dan iklim 
yang jelas berdampak pada irama budi-
daya, panen dan tebang-muat-angkut. 
Kita juga berhadapan dengan kompetisi 
dalam pelayanan kepada mitra petani 
tebu yang semakin tinggi. Kitapun juga 
harus mengadaptasi dan mengakomodasi 
berbagai dinamika yang telah, sedang 
dan akan terus terjadi. Penugasan untuk 
mendorong kinerja dan jaminan penda-
patan petani tebu dengan tetap mening-
katkan upaya-upaya efisiensi, diversifikasi 
dan optimalisasi harus kita sikapi bersama 
dengan peningkatan kinerja. 

Strategi Klaster adalah salah satu 
ilustrasi sinergi, baik di kelompok sinergi 
wilayah Delta-Plus maupun kelompok 
sinergi wilayah Doho menjadi teramat 
penting. klaster kita adalah mengelom-
pokkan unit usaha pabrik gula agar sal-
ing saling terkait, terutama dalam aspek 
pengelolaan bahan baku tebu petani 
agar mencapai kinerja maksimal pada 
keseluruhan anggota klaster. Strategi 
klaster sangat penting dilakukan. Hal ini 
mengingat bahwa sinergi bagi korporasi 
dengan banyak unit usaha dan wilayah 
yang terpencar dan beragam di PTPN 
X akan menjadi nilai tambah strategis 
dalam memanajemen kompetisi bahan 
baku tebu, baik optimalisasi internal 
maupun eksternal. Terlebih lagi, pada 
akhir-akhir ini kompetisi pengadaan 
bahan baku tebu semakin ketat, meng-
ingat munculnya beberapa pabrik gula 
baru dengan kapasitas besar di sekitar 
PTPN X  yang juga memerlukan bahan 
baku sama, dan dari sumber yang sama, 
yaitu petani.

Pada gilirannya, kualitas kemitraan 
dan pelayanan antara pabrik gula den-
gan petani menjadi kata kunci utama 
dalam pemenuhan bahan baku tebu 
bagi pabrik gula. Lagi-lagi, sinergi antara 
masing-masing unit usaha pabrik gula di 
dalam klaster dan sinergi antara pabrik 
gula dengan petani tebu di masing-
masing wilayah menjadi sangat penting 
untuk ditingkatkan.

Dalam pada itu, sinergi antara enti-
tas korporasi PTPN-PTPN di lingkungan 
industri berbasis tebu adalah persyaratan 

utama yang juga tidak dapat dielakkan. 
Mengapa demikian? Tanpa keinginan 
kuat untuk bersinergi di antara korporasi 
tersebut, menjadi sulit untuk mengelola 
penugasan pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kinerja keseluruhan in-
dustri berbasis tebu nasional, mengingat 
keragaman kapabilitas yang cukup besar 
pada masing-masing unit usaha pabrik 
gula saat ini.

Keragaman dapat mencakup kapabil-
itas teknis, kondisi lingkungan strategis 
masing-masing, baik internal maupun 
eksternal. Itulah sebabnya, sinergi akan 
dapat berjalan dengan baik manakala 
masing-masing entitas mempunyai pan-
dangan, pemahaman, dan tujuan yang 
sama akan apa yang akan dicapainya. 

Keharmonisan pandangan tersebut akan 
tercermin pada komitmen dan kekon-
sistenan masing-masing entitas dalam 
mengimplementasikan tugas-tugas yang 
menjadi kewajibannya.

Terkait sistem rantai pasok maupun 
rantai nilai (value chain) agribisnis berbasis 
tebu, semua memahami bahwa banyak 
sekali subyek yang berkenaan dengan 
hal itu. Sistem agribisnisnya mencakup 
sejak subsistem budidaya yang dilakukan 
petani tebu rakyat maupun tebu HGU, 
subsistem saprotan, subsistem pabrik 
gula dan pengolahan produk lainnya, 
subsistem distribusi dan pemasaran, serta 
subsistem konsumsi baik industri maupun 
rumah tangga. Masing-masing subsistem 
mempunyai “tata aturan” dan ‘tata kin-

bil pilihan kebijakan berupa peningkatan 
efisiensi distribusi dan penetapan ref-
erensi harga di tingkat konsumen akhir 
rumah tangga. 

Semua kebijakan di atas adalah 
bingkai kebijakan jangka pendek yang 
diyakini akan menjadi penopang/pen-
dorong kebijakan jangka menengah dan 
panjang. Pilihan-pilihan instrumen yang 
dapat dilakukan dalam bingkai kebijakan 
jangka menengah maupun panjang pada 
intinya bermuara pada upaya penging-
katan kinerja dan daya saing industri 
berbasis tebu domestik. Di subsistem 
on farm intinya adalah upaya pening-
katan produksi, produktivitas maupun 
kualitas bahan baku tebu, sementara di 
subsistem off farm lebih kepada upaya 
peningkatan kinerja melalui efisiensi 
(overall recovery) pendalaman dan per-
luasan ko-produk berbasis tebu. 

Dikaitkan dengan keseluruhan kebi-
jakan pengembangan industri ini, baik 
yang bersifat jangka pendek, menengah 
maupun panjang, tidak dapat dilepas-
kan dari kebutuhan untuk saling sin-
ergi antara masing-masing komponen, 
subsistem, lembaga yang terkait pada 
keseluruhan sistem agribisnis tersebut. 
Menjadi tidak mudah dan sederhana 
karena komitmen yang telah ditetapkan 
oleh semua pihak (stakeholders) tidak 
hanya harus dipahami dan dimengerti,  
akan tetapi secara sungguh-sungguh dan 
kreatif mesti dilaksanakan sesuai amanah 
masing-masing. Dengan demikian, akan 
terbangun kerjasama kreatif dengan cara 
saling menghormati perbedaan diantara 
komponen, subsistem maupun lembaga 
terkait untuk membangun daya saing 
sekaligus mengkompensasi kelemahan-
kelemahan sistem.

Sinergi, mudah diucapkan dan se-
moga pula mudah dilaksanakan.

erja” yang akan memandu dinamika arah 
dan resultan pengembangan agribisnis ini 
ke masa depan.

Jika masing-masing subsistem 
berjalan sendiri-sendiri tanpa koordi-
nasi maupun sinergi yang baik, dapat 
dipastikan resultan yang terjadi tidak 
akan menunjukkan kinerja yang baik 
bagi keseluruhan sistem agribisnisnya. 
Dengan kata lain, kita akan semakin sulit 
meningkatkan daya saing domestik di 
bidang ini.

Mengambil contoh di lapangan 
akhir-akhir ini, diyakini bahwa kebijakan 
pemerintah memberikan “jaminan 
rendemen” kepada petani tebu ada-
lah didasarkan pada keinginan untuk 
meningkatkan pendapatan usahatani 

tebu, sekaligus mendorong agar usaha-
tani tebu dapat meningkatkan kinerja 
produksi, produktivitas maupun kuali-
tasnya. Sebaliknya, “jaminan rendemen” 
dipandang akan menjadi “beban” bagi 
pabrik gula, terutama yang belum berki-
nerja baik, meskipun secara positif dapat 
dilihat sebagai “tekanan” agar pabrik 
gula seperti itu segera berbenah diri 
untuk menjadi lebih berdaya saing kiner-
janya. Untuk itulah, diperlukan instrumen 
lain sebagai “katup pengaman” yang 
pilihannya berupa tambahan suplai gula 
mentah (raw sugar) sebagai bahan baku 
tambahan akibat masih  shortagenya 
kondisi suplai bahan baku tebu domestik. 
Selanjutnya, stabilisasi harga tampaknya 
dilakukan pemerintah dengan mengam-

Pada rubrik OKra 
di edisi 19, penulis 
atas nama alan 
Purwandiarto 
seharusnya
Febri Hestama W.

pada gilirannya, Kualitas Kemitraan dan 
pelayanan antara pabriK gula dengan petani 

menjadi Kata Kunci utama dalam pemenuhan bahan 
baKu tebu bagi pabriK gula. lagi-lagi, sinergi 

antara masing-masing unit usaha pabriK gula di 
dalam Klaster dan sinergi antara pabriK gula 
dengan petani tebu di masing-masing wilayah 

menjadi sangat penting untuK ditingKatKan.

Komisaris utama PtPn X, rudi Wibowo (kiri), bersama 
Direktur utama holding PtPn, elia Massa Manik.

ralaT
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waring [ woman inspiring ]

laporan:   SaP Jayanti

tidAk seperti biasanya, pertemuan rutin 
setiap 6 bulan IIKB PTPN X tidak diadakan 
di salahsatu unit. Kali ini diadakan di Jam-
buluwuk Village Resort yang berlokasi 
di kota dingin, Batu. Kekompakan dan 
suasana kekeluargaan lebih terasa kare-
na diadakan sejumlah permainan yang 
melibatkan semua peserta. 

Setelah semua peserta yang berasal 
dari semua unit kerja PTPN X termasuk 
dari PG Takalar Bone Camming beserta 

anak perusahaan tiba di Jambuluwuk, 
pada malam harinya diadakan gathering 
dengan menampilkan kemampuan seni 
ibu-ibu IIKB dari semua wilayah dari anak 
perusahaan. Tema yang diusung dalam 
Gathering dan Outbond IIKB PTPN X kali 
ini adalah ‘Kebersamaan Mewujudkan 
Generasi Penerus Kartini yang Memiliki 
Karakter Kuat dan Pribadi Mulia’.

Ketua IIKB PTPN X, Trusiana Nastiti 
Subiyono menyatakan pertemuan rutin 
enam bulan sekali ini memang dibuat 
berbeda dari biasanya karena ingin ada 

suasana lain. ”Apalagi ini bulan kela-
hiran Kartini. Kami ingin ada versi lain 
untuk merayakan semangat Ibu Kartini,” 
ujarnya. 

Ia juga menyampaikan pesan dari 
Direktur Utama PTPN X bahwa hingga 
musim giling 2015 yang baru lalu PTPN 
X masih unggul. Hal ini tentunya tidak 
lepas berkat kerjasama dan kerja keras 
karyawan dan anak perusahaan yang 
terus meningkatkan kinerjanya. 

Menjelang musim giling 2016, Dirut 
meminta semua karyawan melakukan 

Hari Kartini semangati
Pertemuan rutin IIKb PTPn X

Pertemuan Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Bulan 
April lalu terasa berbeda. Bertepatan dengan bulan kelahiran pahlawan perempuan 
RA Kartini, pertemuan rutin yang diadakan setiap enam bulan sekali dilakukan dengan 
cara yang lain dari biasanya.

persiapan yang maksimal agar PTPN 
X tetapmenjadi pemimpin diantara 
BUMN gula. Apalagi Kementerian 
BUMN terus memantau kinerja semua 
PTPN. 

Untuk gula, PTPN X masih dianggap 
yang terbaik. Tidak heran jika PTPN X 
dipercaya menjadi koordinator BUMN 
gula. ”Artinya, kerja bapak-bapak akan 
semakin berat. Terlebih ditentukan 
target rendemen PTPN X minimal 8,5 
persen,” kata Nastiti. 

Dalam kesempatan tersebut juga 
dilangsungkan perpisahan kepada ibu-
ibu yang suaminya telah purna tugas. 
Kepada mereka, Ketua IIKB PTPN X me-
nyampaikan terimakasih atas sumbang-
sih yang telah diberikan saat masih 
aktif di PTPN X dan tentunya mereka 
telah memberikan kontribusi terhadap 
kesuksesan PTPN X selama ini. Semen-
tara kepada yang baru, diharapkan aktif 
berorganisasi dan terus belajar. 

Sebagai bentuk keakraban, diada-
kan pula acara hiburan dari masing-
masing wilayah. Misalnya Wilayah 
Sekartadji yang menampilkan poco-
poco dan wilayah Kenconowungu 
yang menampilkan tari modern. Se-
mentara ibu-ibu dari Kantor Direksi 
menampilkan tari Jejer Banyuwangi 
yang walaupun hanya berlatih selama 

empat hari tapi mampu membuat ibu-
ibu yang lain ikut menari. Kejutan juga 
ditampilkan oleh ibu-ibu dari wilayah 
Kusumawardhani yang menampilkan 
lawak. Dengan menggunakan topeng, 
mereka menampilkan tarian yang tidak 
hanya menghibur tapi juga memancing 
tawa.

OutbOnd bAngkitkAn 
kekomPAkAn

Setelah puas dengan acara hiburan 
di malam harinya, keakraban antar ang-
gota dilanjutkan pagi harinya dengan 
acara olah raga dan outbond. Setelah 
bersenam ringan dan makan pagi, 
anggota IIKB berkumpul di lapangan 
mengikuti outbond. 

Dalam outbond tersebut, masing-
masing anggota yang sebelumnya   
tidak saling mengenal akhirnya bias 
bergabung dalam kelompok-kelompok. 
Dalam kelompok-kelompok tersebut 
mereka dituntut  bias kompak beker-
jasama agar kelompoknya bias meme-
nangkan permainan berhadiah. 

Udara sejuk Kota Batu dan sinar 
matahari yang bersinar cerah membuat 
ibu-ibu sejenak lupa pada batasan 
struktur di organisasi. Semuanya bias 
membaur akrab dan bercanda ber-
sama. 

dalam Kesempatan 
tersebut juga 

dilangsungKan 
perpisahan Kepada 

ibu-ibu yang suaminya 
telah purna tugas. 

Kepada mereKa, Ketua 
iiKb ptpn X menyampaiKan 

terimaKasih atas 
sumbangsih yang telah 

diberiKan saat masih aKtif 
di ptpn X dan tentunya 

mereKa telah memberiKan 
Kontribusi terhadap 

KesuKsesan ptpn X selama 
ini. sementara Kepada 

yang baru, diharapKan 
aKtif berorganisasi dan 

terus belajar. 

Foto-Foto: sekar arUm cm

 Ketua dan Wakil IIKB PTPN X sedang berfoto bersama dengan para performer.

 Ketua IIKB Nastiti Subiyono sedang memberikan 
arahan kepada seluruh anggota IIKB.

 Peserta out bond membuka kegiatan dengan senam bersama.

 Peserta tengah melakukan permainan bersama.
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h. idg mahendra 
suntaka

Pensiunan Kabiro Hukum PTPN X

Zaenal Arifin, sP
General Manajer

Pabrik Gula Watoetoelis

suryo widyanto, sP
Manajer Pengolahan

Kebun Klaten

sugeng djoko 
chisworo, st

Asisten Manager Instalasi 
PG Gempolkrep

laporan :   Sekar arum

sebAgAi bentuk kepedulian dibulan Ra-
madhan, Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) 
PT Perkebunan Nusantara X  mengadakan 
serangkaian acara  bakti sosial  yang ditu-
jukan  kepada para karyawan , Panti Asu-
han dan lingkungan sekitar kantor direksi 
PTPN X.

Acara yang dihelat beberapa waktu 
lalu tersebut, merupakan acara rutin 
tahunan yang selalu diselenggarakan 

bertepatan dengan momentum bulan 
Ramadhan. Ketua IIKB PTPN X, Trusiana 
Nastiti Subiyono mengutarakan bahwa 
momentum bulan Ramadhan ini perlu 
ditandai dengan melakukan hal-hal yang 
baik pula,  pasalnya Ramadhan merupak-
an bulan penuh berkah .Satu diantaranya 
yakni dengan berbagi untuk bersama.

“Ramadhan adalah hari baik, dan bu-
lan baik, maka untuk memaknai hal terse-
but, sepatutnya kita berbagi kasih dengan 
sesama , semoga bantuan yang diberikan 

IIKb PTPn X

berbagi bersama
di bulan Penuh berkah

da pat bermanfaat dan kita semua selalu 
mendapatkan lindungan serta syafaat 
dari Allah SWT,” ujarnya.

Untuk tahun ini ada beberapa pihak 
yang mendapat bantuan sosial dari IIKB, 
antara lain para karyawan yang ada di 
kantor direksi baik yaitu tetap atau PKWT, 
Panti Asuhan yang sudah ditunjuk, dan 
beberapa masyarakat sekitar kantor yang 
membutuhkan seper ti tukang becak, pe-
mulung dan lainnya.

“Jangan dinilai berapa besar yang 
diberikan, tetapi ini merupakan bentuk 
kepedulian, ketulusan, dan keikhlasan 
kami untuk membantu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Ja-
miyah Muslimat Azzahara yang mendap-
at kunjungan dari ibu-ibu IIKB, Siti Zuhroh 
mengucapkan banyak terima kasih atas 
bantuan yang diberikan. Dan semoga 
amal ibadah ini bisa mendapatkan ridho 
Allah SWT. Menurutnya, panti asuhan 

yang dipimpinnya bukan hanya untuk 
anak yatim piatu saja, tapi juga menam-
pung anak-anak yang kurang beruntung 
dalam menempuh pendidikan.

“Hingga saat ini sudah ada beberapa 
anak asuhnya yang sudah lulus SMA dan 
melanjutkan ke jenjang perguruan ting-
gi,” katanya.

Panti asuhan yang berada di daerah 
Wiyung, Surabaya tersebut, mempunyai 
77 anak asuh dan anak binaan sebanyak 
99 anak yang berasal dari warga sekitar 
Panti Asuhan.

“Kami sangat bersyukur atas kunjun-
gan ini, semoga kunjungan ini membawa 
berkah dan semoga Allah SWT selalu me-
limpahkan rahmat-Nya pada keluarga be-
sar PTPN X,” tuturnya.

Dalam lawatannya mengunjungi 
Panti Asuhan Jamiyah Muslimat Azzahra 
tersebut, Nastiti Subiyono menyelipkan 
pesan kepada anak-anak penghuni panti 
asuhan agar tidak pantang menyerah da-
lam belajar meskipun harus belajar den-
gan kondisi berada di Panti Asuhan.

”Gantungkan cita-cita setinggi-ting-

ginya dan raihlah masa depan yang lebih 
baik sehingga nantinya dapat berguna un-
tuk banyak orang terutama untuk agama, 
bangsa dan negara,” pungkasnya.

Sejumlah bantuan barangpun diberi-
kan antara lain berupa keperluan hidup 
sehari-hari, maupun bantuan bahan 
makanan dan juga makanan sendiri. Ac-
ara rutin tahunan ini diharapkan dapat 
menjadi sarana yang bagus untuk saling 
berbagi dan dapat terus berkelanjutan, 
lebih baik, dan lebih menolong banyak 
pihak.

Keluarga beSar PTPN X
Mengucapkan bela Sungkawa Terdalam atas wafatnya:

"Semoga Beliau Diterima di Sisi tuhan Yang Maha esa Sesuai dengan amal dan Ibadahnya,
dan Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Kekuatan, Keikhlasan dan Kesabaran"

16.01.196721.10.1955 20.10.1960 03.01.1977

 IIKB Kantor Direksi PTPN X sedang memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Azzahara, Wiyung.
Foto-Foto: sekar arUm cm

waringwaring
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filter [ profil terpilih ]

filter

laporan:   SaP Jayanti

Pt Enero bukan suatu bidang yang 
benar-benar baru bagi Dimas. Pada Sep-
tember 2010 hingga Februari 2015 Ia 
sudah bergelut di pabrik yang berlokasi 
di Desa Gedeg, Mojokerto ini. Mulai dari 
bangunannya belum tampak hingga 
saat ini sudah mulai beroperasi. 

Melihat Enero saat ini, Dimas men-
gatakan bahwa perusahaan ini tetap 
memiliki prospek cerah di masa depan. 
Diversifikasi, bagi perusahaan gula 
sudah mutlak dilakukan. Tidak bisa lagi 

ditunda. ”Harus seperti itu (diversifikasi) 
karena tidak mungkin berharap ban-
yak di gula. Diversifikasi usaha itu ke-
harusan,” kata Dimas. Meskipun di awal 
harus tertatih, namun Enero merupakan 
harapan bagi masa depan PTPN X.

Seperti diketahui, sebagai komodi-
tas strategis, pemerintah akan selalu 
melakukan intervensi terhadap harga 
gula. Produsen gula tidak bisa lagi ber-
gantung dari hasil penjualan gula. 

Pabrik bioetanol yang didirikan 
berdasarkan surat persetujuan dari 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

Nomor S-348/MBU/2013 tertanggal 17 
Mei 2013 ini masih menghadapi tantan-
gan yang harus dijawab. Pertama yaitu 
bagaimana bisa mengurangi penjualan 
pupuk cair sehingga limbah bioetanol 
bisa dievaporasi dan dimanfaatkan oleh 
Pabrik Gula (PG) sebagai cairan pend-
ingin. Bagi PG, hal ini bisa bermanfaat 
mengurangi pemakaian air dari sungai. 
Tantangan yang lain adalah menjaga 
produksi tetap stabil dengan mengu-
rangi jam henti pabrik. 

”Dan tentunya bagaimana agar bisa 
mencetak laba,” ujarnya. Strategi yang 

Harapkan enero bisa cetak Laba
Usianya belum genap 37 tahun ketika pada 6 Juni 2016 ia mendapat tugas menjadi Direktur di PT Energi Agro 
Nusantara (Enero) yang memproduksi bioetanol. Menjadi direktur termuda di anak perusahaan PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X yang paling bungsu, Dimas Eko Prasetyo menghadapi tantangan yang tidak mudah. 

DIMas eKo PraseTyo, sT | Direktur Di Pt energi Agro nusAntArA (enero)
Nama:

dimas eko Prasetyo, st

Tempat /Tanggal Lahir:
malang / 17 oktober 1979

Istri:                Abidah ulya Fitriyah

Anak:        Annisa kayla Azzah (12)
Aulia marwa wafiyyah (5)

Pendidikan:
 teknik kimia its (1998-2003)

 smA taruna nusantara magelang

dilakukannya diantaranya adalah den-
gan memperlancar produksi pupuk cair 
dan mengintegrasikan WWTP (Waste 
Water Treatment Plant) dengan PG Gem-
polkrep. Dan yang terakhir, bagaimana 
memperbaiki proses produksi sehingga 
bisa stabil dan tidak menambah waste.

Untuk memasarkan pupuk cair, PT 
Enero bekerjasama dengan PG. Selain 
dengan PG Gempolkrep yang meru-
pakan PG tetangga, juga dengan PG 
Pesantren Baru yang diperuntukkan di 
lahan HGU. 

Dimas menambahkan, dari sisi 
pemasaran bioetanol sendiri, Ia yakin 
bahwa produk ini masih banyak dicari 
orang. ”Tapi kita tidak mungkin lama-la-
ma di fuel grade karena dari pemerintah 
hingga saat ini belum ada program yang 
jelas. Saat ini kami berpikir untuk beralih 
memproduksi bioetanol industrial grade. 
Kajian-kajian dari sisi teknis dan pemasa-
ran juga sudah dilakukan,” tuturnya. 
Diperkirakan mulai tahun depan akan 
mulai diproduksi bioetanol industrial 
grade. 

Alumnus Teknik Kimia Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS) ini 
optimis target-target yang telah ditetap-
kan untuk tahun mendatang akan bisa 
dipenuhi oleh anak perusahaan termuda 
di PTPN X ini karena memiliki SDM yang 
bisa diandalkan. Selain memiliki kom-
petensi, hampir semua SDM-nya masih 
berusia muda yang bersemangat tinggi. 

Meskipun masih berusia muda, Di-
mas yakin ia tidak akan kesulitan beker-
jasama dengan SDM yang ada di PT 
Enero. ”Karena SDM di sini masih muda-
muda. Dan bisa dibilang, SDM yang ada 
sekarang, saya yang menyeleksi dan 
mentraining mereka jadi saya cukup 
mengenal mereka,” ujar pria asal Malang 
ini. 

Ketika akhirnya menerima mandat 
memimpin PT Enero - bersama Direktur 
Utama Izmirta Rahman pada 6 Juni 2016 
lalu, Dimas merasa bahwa kepercayaan 
yang diberikan kepadanya merupakan 
tugas yang harus dilaksanakan sebaik 
mungkin. ”Bagaimana pun, ini adalah 
tugas. Tentu ada tanggung jawab yang 
harus saya jalankan,” kata suami Abidah 

Ulya Fitriyah ini. 
Dalam bekerja, alumnus SMA Taruna 

Nusantara Magelang ini sangat me-
mentingkan kejujuran. Selain itu, dalam 
hidup, belajar bisa darimana saja dan 
siapa saja. Baginya, semua orang pasti 
memiliki sisi positif yang bisa dianut 
atau menjadi bahan pembelajaran. 
”Sementara bagi saya pribadi, yang 
terpenting adalah bagaimana memberi-
kan manfaat semaksimal mungkin bagi 
sesama,” ujarnya. 

”sdm di enero masih muda-muda. 
dan bisa dibilang, sdm yang ada 
seKarang, saya yang menyeleKsi 

dan mentraining mereKa jadi saya 
cuKup mengenal mereKa,”

Foto:dokUm
enFoto:deri ardiansyah
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stetoskop [ kesehatan ]

stetoskop

 

laporan:   SaP Jayanti

sesungguhnyA, diet adalah 
pengaturan makan sesuai dengan 
kebutuhan tubuh. Tentunya masing-
masing tubuh memiliki kebutuhan 

makan yang berbeda.
”Kalau untuk menjaga kesehatan, 

diet adalah pengaturan makan 
supaya berat badan tidak lebih atau 
kurang. Atau bisa dibilang, diet adalah 
pengaturan makan sesuai dengan 

penghitungannya (150-100) – 10%. 
Masih bisa dikatakan normal jika berat 
badan kurang lebih 10 persen dari hasil 
perhitungan tadi.

Lilik mengatakan, diet sebaiknya 
memang di bawah pengawasan ahli 
gizi. Kalaupun tidak, ia membeberkan 
cara sederhana untuk mengatur pola 
makan agar sesuai dengan kebutuhan 
tubuh. ”Kalau berat badan sudah 
normal, kebutuhan tubuh adalah 1900 
kalori yang bisa dibagi dalam satu hari,” 
kata Lilik. 

Misalnya di pagi hari cukup 
dengan enam sendok makan nasi 
putih, satu iris lauk hewani dan 
satu iris tahu atau tempe serta 
sayur secukupnya agar kebutuhan 
serat dalam tubuh tetap terpenuhi. 
Idealnya sayur atau buah sebanyak 
100-150 gram mentah. Untuk minuman 
manis di pagi hari cukup 1 sendok 
makan gula. 

Saat makan siang, porsi nasi bisa 
ditambahkan sekitar tiga sendok makan 
karena tubuh membutuhkan asupan 
makanan untuk beraktivitas. Di sore hari 
bisa diberikan selingan makanan ringan 
seperti risol. Lilik tidak menyarankan 
camilan berupa kripik karena tidak 
mudah dikontrol. Sedangkan untuk 
makan malam bisa sama seperti makan 

siang. 
”Itu jika berat badan normal. 

Tapi kalau terlalu berlebih, 
harus mengurangi. Misalnya 
tinggi badan 150 cm tapi 
berat badannya sampai 60 
kg, takaran yang disebutkan 

di atas harus dikurangi 
yaitu untuk karbohidrat dan 

makanan ringannya pilih yang 
minim lemak namun tinggi serat,” 
tuturnya. Ia menyarankan untuk yang 
berat badannya berlebih bisa memilih 
buah sebagai camilan serta mengurangi 
gula. 

Dalam berdiet, yang tidak 
kalah penting adalah pemilihan 

bahan makanan. Saat berdiet, 
kecukupan gizi tetap harus 

dipenuhi. Mulai dari 
karbohidrat, 

Diet, Tak boleh Lebih 
Tak boleh Kurang

Pemahaman mengenai diet bisa beragam. Yang 
paling umum, diet dipahami sebagai suatu cara untuk 
menurunkan berat badan. Padahal dalam ilmu kesehatan, 
diet tak sesederhana itu. 

kebutuhan kita. Jika asupan berlebih 
akan disimpan oleh tubuh dan jika 
kelebihannya terlalu banyak tentu akan 
berdampak tidak baik bagi tubuh kita ,” 
kata ahli gizi RS Gatoel, Lilik Resturini. Ia 
mencontohkan, gelas yang berukuran 
200 ml (mili liter) jika diisi dengan air 
lebih dari 200 ml tentu akan meluber.

Ia juga memberikan cara mudah 
menghitung apakah berat badan 
kita berlebih atau tidak. Dari sekian 
banyak cara, perhitungan yang 
cukup mudah dilakukan adalah 
dengan mengurangkan tinggi badan 
dengan 100. Kemudian dari hasil itu, 
kembali dikurangi 10 persen. Lilik 
mencontohkan, jika seseorang memiliki 
tinggi badan 150 cm, maka berat 
badan idealnya adalah 45 kg. Berikut 

vitamin, mineral, protein dan lemak. 
Selama ini, sumber karbohidrat 

dianggap hanya berasal dari nasi. 
Padahal sebenarnya juga bisa 
didapatkan dari gandum, jagung, 

74

mie dan tepung-tepungan lainnya. 
Dibandingkan dengan beras putih, 
beras merah atau gandum memang 
dinilai lebih baik karena seratnya lebih 
tinggi. ”Tapi nasi putih biasa saja juga 
tidak apa-apa asalkan sesuai dengan 
takaran,” jelasnya. 

Mengenai beragamnya jenis diet 
yang saat ini ada, Lilik mengatakan 
bahwa harus benar-benar dicermati 
sebelum dijalankan. Misalnya ada diet 
yang sama sekali tidak mengonsumsi 

karbohidrat, garam dan lain-lain 
menurutnya harus dikonsultasikan 
lagi dengan ahli gizi. ”Makanan 
diseleksi agar tubuh mendapatkan 
gizi yang diperlukan secara 

lengkap. Lagi pula dalam ilmu gizi 
tidak ada bahan makanan super yang 
bisa menggantikan bahan makanan 
yang lain. Tidak bisa kalau hanya makan 
sayur saja, buah saja atau lauk saja. 
Harus seimbang,” tegas alumnus Stikes 
Surabaya ini. 

Mengonsumsi satu jenis makanan 
saja terus menerus juga tidak disarankan 
karena bisa jadi salah satu kandungan 
dalam bahan makanan tersebut akan 
berlebih dan menumpuk dalam tubuh. 
Misalnya saja bayam. Walaupun dikenal 
bergizi dan baik untuk tubuh tapi jika 
terus menerus mengonsumsi bayam, 
akan menumpuk zat besi hingga asam 
urat dalam tubuh akan tinggi. 

Bagi yang mereka akan berdiet, 
menurut Lilik yang terpenting adalah 
tidak memberatkan pasien dan secara 
umum bisa dilakukan. Jika misalnya 
seseorang sudah dibiasakan pola makan 
seimbang kemudian ketika dewasa 
menjalani satu diet tertentu maka bisa 
jadi akan berpengaruh ke metabolisme 
tubuh dan ujungnya mengganggu 
aktivitas. 

Diet juga tidak boleh menyiksa. 
”Berat badan yang turun terlalu drastis 
juga akan berpengaruh ke sistem 
metabolisme. Normalnya, 1 minggu 
turun 1 kg. Kalau terlalu drastis, 
dampaknya bisa ke lambung, asupan 
gizi ke otak berkurang sehingga mudah 
lupa. Dan bahayanya, dampaknya sering 
kali tidak disadari,” pungkasnya. 

 lilik Resturini
AHLI GIZI RS GATOEL

dalam berdiet, 
yang tidaK 

Kalah penting 
adalah pemilihan 
bahan maKanan. 

saat berdiet, 
KecuKupan gizi 

tetap harus 
dipenuhi. mulai 

dari Karbohidrat, 
vitamin, mineral, 

protein dan lemaK.

Foto-Foto: net image srvice

Foto:dokUmen
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besno

besno [ business opportunity ]

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya 
lokal yang memesona. Tak ingin kekayaan budaya lokal 
kian tergerus, Andrie Rosmalina dengan ide kreatif dan 
ketelatenannya melestarikan kekayaan tersebut melalui boneka-
bonekanya.Yang menarik, boneka-boneka tersebut sekaligus 
menjadi bisnis yang mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah.

boneKa aDaT 

Hobi berbuah rezeki

laporan:   SiSka PreStiwati 

P
uluhAn boneka 
dengan meng-
gunakan busana 
daerah dari beberapa 
provinsi di Indone-
sia berjajar rapi di 
showroom sekaligus 
rumah produksi Cika 

Handycraft milik Andrie Rosmalina. Saat 
tim PTPN X Magz berkunjung ke show
room Cika Handycraft yang berlokasi di 
Sekardangan Sidoarjo, Andrie sedang 
sibuk menghias puluhan boneka plastik 
ukuran 12 cm dengan berbagai aksesoris 
yang sesuai dengan busana pengantin 
adat Bugis. 

“Maaf, saya sambil mengerjakan 
boneka ini ya (sambil menunjukkan 
boneka). Alhamdulillah saya mendap-

atkan pesanan boneka pengantin Adat 
Bugis sebanyak 2.000 pasang boneka 
(4.000 biji boneka,red),” ucap perempuan 
berjilbab ini. 

Andrie menceritakan awalnya dia 
adalah sebuah karyawan perusahaan 
Bank Mandiri, karena bosan dengan 
rutinitas pekerjaan dan ingin bisa men-
jaga sang buah hati. Maka dirinya me-
mutuskan untuk keluar dari pekerjaan 
dan berusaha untuk membangun usaha 
sendiri pada tahun 2011 lalu. 

“Awalnya usaha saya ada membuat 
dan menghias mahar serta membuat 
hiasan hantaran untuk pernikahan dan 
souvenir khususnya dari bahan kain 
flanel,” kata dia.

Seiring berjalannya waktu, dirinya 
merasa prihatin dengan kelestarian 
budaya di tanah air. Dengan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi saat 

Jawa Timur, untuk baju pengantinnya 
saja ada baju pengantin Madura dan 
kebaya yang berbeda, belum lagi baju 
tari yang sangat banyak seperti baju Tari 
Remo, Tari Gandrung Banyuwangi, Tari 
Jaranan atau Jatilan Ponorogo, Karapan 
Sapi, dan lain-lainnya. 

“Saat ini, saya sudah membuat dan 
menyediakan boneka dengan 34 macam 
boneka dengan baju adat, 34 macam 
boneka dengan baju tari, dan 34 macam 
boneka dengan baju pengantin,” sebut-
nya. 

Saat ditanya soal ukuran boneka yang 
hanya 12 cm, Andrie menjawab dirinya 
memang sengaja membidik boneka adat 
ini untuk ke souvenir saja. Tanpa meng-
hilangkan ciri khas baju daerah tersebut, 
kain flanel yang dibuat untuk busana 
boneka yang dikombinasi dengan kain 
asli daerah untuk bawahan seperti rok 
dan celana serta kain penutup kepala, 
yang sengaja didatangkan dari daerah 
asalnya. 

Andrie juga menyebutkan karena 
pembuatan boneka adat ini merupakan 
product handmade dan membutuhkan 
waktu, maka dirinya membandrol harga 
Rp 60.000 untuk satu biji boneka tari, 
Rp 90.000 untuk boneka adat, dan Rp 
100.000 hingga Rp 125.000 untuk sepa-
sang boneka pengantin. Andrie men-
contohkan boneka pengantin adat yang 
dijual dengan harga Rp 125.000 adalah 

boneka pengantin adat Jawa, karena 
pembuatannya membutuhkan waktu 
yang lebih lama dan lebih detail untuk 
aksesorisnya. 

“Untuk pemesanan, saya tidak ada 
minimal order. Bahkan satu biji pun akan 
saya layani,” ujarnya.

Untuk pemasaran boneka, Andrie 
mengungkapkan selain melalui show
room, dirinya juga menawarkan den-
gan sistem online dan rajin mengikuti 
pameran-pameran baik di Jawa Timur 
maupun di luar Jawa Timur. Sedang 
untuk pembeli boneka adat, tidak hanya 
orang Indonesia saja tetapi wisatawan 
dari mancanegara juga banyak, seperti 
dari Jepang dan Australia. Namun, 
dirinya banyak menerima pesanan 
dari orang Indonesia yang ingin 
menjadikan boneka adat seba-
gai cinderamata bagi tamu asing 
mereka. 

Disinggung soal omzet, Andrie pun 
tidak sungkan untuk mengungkapkan 
berapa penghasilannya dari bisnis souve
nir boneka adat ini. Sejak dirinya mem-
buka showroom di rumah, dalam sebulan 
omzetnya bisa mencapai Rp 20 hingga 
30 juta. 

“Bahkan saat diajak PTPN X pameran 
Inacraft di Jakarta bulan lalu, alhamdulil
lah saya bisa mendapat hampir Rp 50 
juta,” pungkasnya.

ini, anak-anak  yang merupakan generasi 
penerus bangsa sudah tidak lagi menge-
nal budaya lokal. 

“Berangkat dari keprihatinan terse-
but, saya berusaha untuk mengenalkan 
budaya lokal khususnya kekayaan busa-
na adat di seluruh Indonesia ini melalui 
boneka. Awalnya saya ingin boneka ini 
sebagai edukasi bagi anak-anak agar 
mengenal busana adat, agar anak-anak 
suka, maka bonekanya saya buat cantik 
dan menarik,” ungkapnya. 

Masih menurut Andrie, agar boneka 
adatnya menyerupai busana adat aslinya 
maka dirinya pun mencari informasi dan 
mendapatkan gambar sedetil-detilnya 
melalui internet. Setelah gambar-gambar 
didapatkan, dirinya pun mulai gencar 
berburu dan membeli kebutuhan untuk 
membuat boneka adat, mulai dari berbu-
ru kain asli dari provinsi setempat hingga 
hiasan seperti hiasan kepala, kalung, dan 
pernak-pernik lainnya juga dari daerah 
asalnya.

“Alhamdulillah, saya sering diajak 
pameran, dari pameran itu, selain men-
jual saya juga gencar mendatangi stand
stand dari provinsi lain untuk mencari 
bahan-bahan yang saya butuhkan. Kalau 
tidak ketemu ya, saya akan pergi ke 
provinsi tersebut,” tambahnya.

Andrie mengungkapkan setelah di-
rinya menggali informasi tentang busana 
adat, dirinya semakin kagum dengan 
kekayaan dan keanekeragaman budaya 
di tanah air. Selain membuat boneka 
dalam balutan busana pengantin, Andrie 
juga membuat boneka dengan menggu-
nakan baju tari dan baju adat dari semua 
provinsi di tanah air. Dalam satu provinsi 
saja, sedikitnya ada empat busana adat, 
belum baju tari dan baju pengantinnya. 
Andrie mencontohkan untuk Provinsi 
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Di Eropa, Venesia adalah satu-satunya kota yang tidak 
dilalui mobil atau motor. Hal ini karena Venesia dibangun 
di atas kepulauan dari 117 pulau yang dibentuk oleh 
177 kanal di laguna dangkal, dan dihubungkan oleh 
jembatan. Kanal-kanal melayani fungsi jalan, dan hampir 
semuanya dihubungkan dengan transportasi air. 

laporan:   SiSka PreStiwati 

di awal bulan Mei 2016, rombongan kecil 
dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X berkesempatan untuk mengunjungi 
sebuah Pabrik Planetary Gearbox Reg-
giana Reduttori di Reggio Emilia, sebuah 
kota kecil tak jauh dari kota Modena, 
markas mobil legendaris Ferrari di Italia 
utara. Rombongan kecil tersebut terdiri 
dari Kepala Divisi Teknik Totok Sarwo Edi, 
Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa 
Sugiharto Bisri, Asisten Manager Instalasi 
PG Pesantren Baru Sigit Purnomo, dan 
Asisten Manager Instalasi PG Ngadirejo M 
Kholik Sholikhin. 

Kepada PTPN X Magz, Kepala Divisi 
Pengadaan Barang dan Jasa, Sugiharto 
Bisri mengungkapkan, tujuannya ke Italia 
tidak lain untuk melihat dan mengecek 
kesiapan Reggiana Reduttori yang akan 
segera mengirim pesanan gearbox PTPN 
X. Usai menyelesaikan tugas, rombongan 
kecil ini pun tidak melewatkan kesem-
patan untuk mengintip museum fer-
rari di Kota Maranello. Untuk diketahui, 
Maranello adalah sebuah kota di region 
Emilia – Romagna di Utara Italia. Sejak 
tahun 1940 kota ini terkenal sebagai 
“markas” Ferrari, karena di kota ini pula 
terdapat pabrik mobil Ferrari dan telah 
menjadi rumah bagi tim Formula 1 Scud-
eria Ferrari.

“Kota ini relatif sepi, dan tidak ban-
yak kendaraan yang melintas di jalanan. 
Jalannya bersih dan tidak macet, di sisi 
kanan-kiri jalan tampak rumput hijau 
yang tertata rapi karena petani sengaja 
menanam sebagai pakan ternak,” ka-
tanya. 

Bisri mengungkapkan, museum ini 
di buka mulai jam 9.30-18.00 dan hingga 
pukul 19.00 pada hari libur. Di dalam 
Museum ini terdapat koleksi mobil Ferrari 
sejak era tahun 1950-an hingga mobil hi-

brida La Ferrari. Museum ini benar-benar 
memanjakan indra penglihatan dan pen-
dengaran dengan mobil-mobil merah 
Ferrari serta suara yang berulang-ulang 
memutar suara mobil balapan melintas.

Sementara itu Kepala Divisi TeknikTo-
tok Sarwo Edi menceritakan musim semi   
mulai tiba, tetapi suhu di Italia belum 
pernah lebih dari 7°C, bahkan pada pagi 
hari sering mencapai 2°C. Ketika dirinya 
membuka-buka peta Italia, alangkah 
terkesima hatinya mengetahui bahwa 
jarak rombongan kecil PTPN X ke Venesia 
tidak terlalu jauh, hanya sekitar 700 km. 
Sebagai railfan, mereka segera mencari 
cara bagaimana dengan kereta api dari 
Reggio bisa mencapai Venesia.

 “Akhirnya kami memilih naik KA Frec-
ciarossa dari Reggio menuju Bologna, dan 
dilanjutkan dengan Frecciargento Bolo-
gna-Santa Lucia Centrale,” ungkapnya. 

Sebagai pecinta kereta api, Totok 
mengungkapkan KA Italia ternyata hebat, 
selain kecepatannya mencapai 300 km/
jam (Frecciarossa) dan 250 km/jam untuk 
Frecciargento interiornya paling mewah 
di antara kereta-kereta super cepat yang 
pernah saya naiki. Bahkan suspensi Pen-
dolino yang disematkan memberi sensasi 
luar biasa ketika memasuki tikungan 
dengan kecepatan tinggi.

Waktu menunjukkan pukul 19.15 
waktu setempat, rombongan kecil PTPN 
X tiba di stasiun Santa Lucia Centrale. 
Kekaguman pun langsung mendera, 
begitu turun tangga pada pintu keluar 
stasiun, langsung berhadapan dengan 
sungai untuk lalulalang bus air sebagai 
sarana transportasi utama.

“Di seberang sana berdiri megah 
sebuah gereja bergaya Gothic dengan 
tangganya yang menjuntai masuk ke air. 
Indah sekali, kami mulai menginjakkan 
kaki di Venesia, kota yang sangat indah di 
Italia,” katanya.
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venesia adalah sebuah 
Kota di atas laut yang 

mahaindah. lautnya ada 
di jalan-jalan rayanya, 

lorong-lorongnya, 
pasang dan surut; dan 

ganggang laut meleKat 
pada istana-istana 

pualamnya. Keindahan 
venesia tergambar 

dengan jelas pada film 
box office “the tourist” 

dan juga dalam film 
sequel james bond 

“casino royale”.

Kota Terapung yang Indah
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Venesia adalah sebuah kota yang 
mahaindah di atas laut. Lautnya ada di 
jalan-jalan rayanya, lorong-lorongnya, 
pasang dan surut; dan ganggang laut 
melekat pada istana-istana pualamnya. 
Keindahan Venesia tergambar dengan 
jelas pada film box office “The Tourist” 
dan juga dalam film serial James Bond 
“Casino Royale”.

Bagi banyak orang, berkunjung ke 
Venesia bagaikan melangkah dua atau 
tiga ratus tahun ke masa silam. Kota ini 
mempunyai suasana tersendiri. Salah 
satunya adalah ketenangan. Pada um-
umnya, lalu lintas pejalan kaki di lorong-
lorong terpisah dari lalu lintas air, kecuali 
di jalan-jalan yang bersisian dengan 
kanal atau di 

jembatan-jembatan batu melengkung 
yang khas. Satu-satunya kendaraan 
bermotor adalah perahu, karena jalan-
jalannya ”beraspalkan” air. Kota Venesia 
teramat kaya akan pemandangan yang 
sangat indah bak lukisan. Di Alun-Alun St. 
Mark terdapat Basilika, menara lonceng, 
dan tepian kanal nan indah, yang dihiasi 
oleh kilauan sang surya di atas laguna 
yang hijau, yang semuanya menggugah 
inspirasi para seniman.

Bisri menambahkan salah satu 
tempat wisata di Venesia yang wajib 
dikunjungi adalah St Mark’s Basilica. 
Masyarakat setempat menyebutnya 
dengan nama Basilica di San Marco yang 
tidak lain adalah gereja paling terkenal di 
kota Venezia. Gereja megah ini terletak di 
tepi utara St Mark’s Square dan berdamp-
ingan dengan Doge’s Palace.Karena 

desain mewah dan mozaiknya 
yang berlapis emas, gereja 

ini juga disebut seba-
gai Chiesa d’Oro atau 
Church of Gold

“Yang menarik, 
saat pasang halaman 

ST Mark’s Basilia ini akan terendam. Maka 
akan banyak balok-balok kayu yang sen-
gaja ditaruh sebagai jalan,” ungkapnya.

Selain keindahan arsitektur bangu-
nan yang indah dan berdiri di atas ujung 
barat laut Laut Adriatik, sambung Bisri, 
Venesia juga dipenuhi dengan butik-
butik dari berbagai produk kelas dunia, 
misalnya Hermes, Prada, Gucci, Louis 
Vuitton, Armani, dan masih banyak lagi 
merek lainnya. 

menguliK sejarah di venesia. 
DAERAH YANG TIDAK RAMAH

Venesia terletak di tengah-tengah 
laguna di ujung barat laut Laut Adriatik, 
menghubungkan sebanyak 117 pulau. 
Sungai-sungai yang mengalir ke laut di 
dekatnya membawa banyak endapan 
lumpur ke perairan yang dangkal di 
pesisir. Pasang surutnya gelombang dan 
arus di tempat ini menyebabkan terben-
tuknya serangkaian beting pasir yang 
melingkungi laguna yang tenang. Pan-
jang laguna ini kira-kira 51 kilometer dan 
lebarnya 14 kilometer. Tiga celah sempit 
di antara beting-beting pasir ini memberi 

jalan untuk lewatnya gelombang pasang 
setinggi satu meter dan untuk lalu lintas 
laut. Selama berabad-abad,laguna itu 
menjadi terminal untuk lalu lintas per-
dagangan yang ramai bagi kapal-kapal 
yang berlayar di Laut Adriatik atau yang 
turun dari Eropa Tengah atau Utara mela-
lui sungai atau rute kafilah.

Para pakar berpendapat bahwa kota 
itu sudah ada antara abad kelima dan 
ketujuh M,asehi, pada waktu gelombang-
gelombang penyerbuan orang barbar 
menyapu dari utara, membakar rumah 
dan menjarah penduduk di daratan 
utama. Orang-orang melarikan diri dari 
para penjarah, banyak yang bersembunyi 
di pulau-pulau laguna yang sulit dijang-
kau tetapi lebih aman.

Dokumen-dokumen kuno menun-
jukkan bahwa pembangunan pertama 

di tempat ini dilakukan di atas 
pondasi tiang-tiang yang di-

pancangkan ke dalam lumpur 
dan diikat dengan anyaman 

ranting-ranting atau bu-

luh. Belakangan, orang-orang Venesia 
membangun rumah-rumah batu di atas 
fondasi ribuan tiang kayu. Sementara 
itu, Kepulauan Rialto di laguna itu, yang 
belakangan menjadi pusat kota, ser-
ing terendam air dan tidak cukup kuat 
ataupun cukup besar untuk menampung 
arus pemukim. Air harus dikeluarkan 
dari kepulauan itu dan daratan diperluas 
dengan menggunakan sistem reklamasi 
tanah yang primitif. Jadi, penduduknya 
menggali terusan untuk lintasan perahu 
mereka dan memperkuat kepulauan 
tersebut agar gedung-gedung yang lebih 
memadai dapat dibangun. Jembatan-
jembatan dibangun di atas kanal-kanal 
untuk mempermudah para pejalan kaki 
melintas dari satu pulau ke pulau lain.

lAhiR dAn beRkembAngnyA 
sebuAh RePublik

Setelah Imperium Romawi di Barat 
jatuh, kepulauan di laguna tersebut 
berada di bawah kendali Imperium 
Bizantium yang ibu kotanya Konstanti-
nopel, sekarang Istambul. Akan tetapi, 
penduduk laguna memberontak dan 

memproklamasikan kemerdekaan mer-
eka. Alhasil, Venesia menjadi apa yang 
digambarkan sebagai ”daerah merdeka 
kecil” yang istimewa, ”yang terletak di 
antara dua imperium besar”, Imperium 
Frank dan Imperium Bizantium. Situasi 
yang unik tersebut memungkinkan kota 
ini berkembang dan menjadi makmur 
sebagai penyedia ”jasa perantara jual-
beli” besar-besaran.

Pada abad-abad berikutnya, Venesia 
terlibat dalam banyak pertempuran 
melawan sejumlah pasukan di Laut 
Tengah, termasuk pasukan orang Arab, 
Normandia, dan Bizantium. Akhirnya, 
Venesia menjadi lebih kuat daripada 
bangsa-bangsa tersebut setelah menga-
lihkan Perang Salib Keempat, pada tahun 
1204, untuk menghancurkan musuhnya 
yang paling kuat, Konstantinopel. Ven-
esia telah mendirikan banyak pangkalan 
dagang—di Laut Hitam dan Laut Aegea, 
dan juga Yunani, Konstantinopel, Siria, 
Palestina, Siprus, dan Kreta. Kini, 
Venesia memanfaatkan 
kejatuhan Imperium 
Bizantium 
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untuk mengubah sejumlah pangkalan 
dagangnya menjadi koloni di bawah 
kekuasaannya.

RAtu lAut tengAh
Pada abad ke-12, galangan kapal 

Venesia yang luas memproduksi kapal-
kapal dayung yang dilengkapi perala-
tan, dengan kecepatan produksi satu 
kapal setiap beberapa jam. Industri 
lokal memproduksi gelas dan kain-
kain yang mewah—renda, brokat, kain 
damas, dan beludru. Dari negeri Barat, 
pedagang Venesia dan pedagang asing 
mendatangkan senjata, kuda, damar, 
kulit binatang, kayu, wol, madu, lilin, dan 
budak. Namun, dari Kaum Muslim Levant, 
mereka mengimpor emas, perak, sutra, 
rempah, katun, bahan pewarna, gading, 
minyak wangi, dan banyak barang lain. 
Para pejabat kota memastikan bahwa 
pajak dikenakan atas semua barang yang 
masuk dan keluar melalui pasar kota itu.

Arsitek dan seniman termasyhur, 
seperti Palladio, Titian, Tintoretto turut 
memperindah Venesia sehingga kota itu 
dilukiskan sebagai la serenissima, ”kota 
yang paling tenang” atau ”megah”. Jadi, 
Venesia dapat dengan tepat disebut 
”Ratu Laut Tengah, pusat perdagangan 
yang paling kaya dan makmur di dunia 
peradaban”. Kota ini tetap kuat selama 
berabad-abad, dan kejayaannya baru 
mulai sirna pada abad ke-16, manakala 
poros perdagangan utama beralih kiblat 
ke Laut Atlantik dan Benua Amerika.

penggunaan industri, diharapkan telah 
benar-benar dihentikan, namun permu-
kaan laut di seluruh dunia terus naik. Se-
lain itu, kawasan laguna telah berkurang 
karena reklamasi tanah, dan keseimban-
gan antara daratan dan air telah tergang-
gu. Air pasang yang tinggi sudah lama 
menjadi ancaman namun tidak pernah 
segawat sekarang. Pada permulaan abad 
ke-20, Alun-Alun St. Mark kebanjiran lima 
sampai tujuh kali setahun. Satu abad 
kemudian, kawasan itu kebanjiran sampai 
80 kali dalam satu tahun saja.

Warisan seni dan sejarah Venesia yang 
sangat bernilai serta berbagai masalah 
yang dihadapinya telah menggugah 
keprihatinan dunia internasional. Undang-
undang khusus diberlakukan dengan 
tujuan melindungi kota itu terhadap air 
pasang yang tinggi dan untuk melestari-
kan lingkungannya, tanpa merusak fungsi 

Koloni-koloni Venesia yang tersebar 
di seluruh Laut Tengah tidak pernah me-
nikmati persatuan geografis, persatuan 
pemerintahan, atau kerja sama yang 
efektif. Mau tidak mau Venesia kehilan-
gan daerah-daerah jajahannya. Negara-
negara tetangga yang kuat merebut milik 
Venesia satu per satu sampai akhirnya 
Napoléon I menaklukkan kota laguna ini 
pada tahun 1797 dan menyerahkannya 
kepada Austria. Pada tahun 1866, Venesia 
menjadi bagian dari Italia.

mAsih beRJuAng untuk hiduP
Dua abad setelah jatuhnya ”Republik 

yang megah” itu, Venesia masih berjuang 
untuk hidup namun dalam segi lain. 
Jumlah penduduk di kawasannya yang 
bersejarah menurun dari 175.000 pada 

tahun 1951 hingga hanya 64.000 pada 
tahun 2003 karena membubungnya 
harga rumah, kurangnya pekerjaan, dan 
terbatasnya fasilitas modern. Masalah-
masalah sosial dan ekonomi yang pelik 
harus diatasi, seperti bagaimana—dan 
apakah—kota yang semakin tua itu harus 
diperbarui.

Pada tahun 1920-an, kawasan in-
dustri baru dikembangkan di daratan 
utama dengan harapan bahwa itu akan 
memperbaiki perekonomian setempat, 
dan terusan yang dalam digali melintasi 
laguna agar kapal tanker dapat mencapai 
penyulingan minyak. Industri memang 
menyediakan peluang kerja, namun di-
tuding sebagai penyebab polusi dan ac
qua alta (gelombang pasang tinggi) yang 
merusak dan semakin sering membanjiri 
banyak bagian dari kota bersejarah itu.

Fakta bahwa lingkungan laguna dan 
arus airnya membentuk mekanisme alami 
rumit yang sangat penting untuk kelang-
sungan hidup kota itu bukanlah hal baru. 
Sejak tahun 1324, penduduk Venesia 
melakukan pekerjaan rekayasa besar-be-
saran untuk mengalihkan air sungai yang 
bisa memenuhi laguna dengan endapan 
lumpur. Pada abad ke-18, mereka mem-
bangun bendungan-bendungan untuk 
mencegah gelombang perusak dari Laut 
Adriatik menghantam laguna.

Dewasa ini, situasinya kelihatan lebih 
kritis lagi daripada yang sudah-sudah. 
Masalah tenggelamnya daratan, akibat 
pengurasan akuifer bawah tanah untuk 

pelabuhannya atau kehidupan sehari-hari 
penduduknya. Cara terbaik melakukannya 
masih belum ditemukan.

Ada proyek yang dilakukan un-
tuk meninggikan tepian-tepian kanal, 
membuat kawasan beraspal tidak dapat 
dirembesi air bawah tanah, dan mence-
gah air limbah mengalir balik sewaktu 

ada acqua alta. Tindakan yang paling kon-
troversial adalah rencana pembangunan 
rangkaian perintang yang bisa diturun-
naikkan di pintu-pintu masuk ke laguna. 
Perintang ini bisa dinaikkan sewaktu air 
pasang yang tinggi mengancam.

Semua ini menuntut banyak sumber 
daya. ”Kota yang mahaindah di laut” ini 
benar-benar telah memberikan kesak-
sian tentang masa silam yang menawan, 
namun sebagaimana dikatakan oleh 
berbagai penulis, kota tersebut teran-
cam menjadi ”sebuah museum bagi 
orang luar dengan mengorbankan atau 
mengusir penduduknya”. Venesia sudah 
lama harus berjuang dengan lingkungan 
alam yang sulit, namun sekarang sekadar 
perlindungan fisik saja akan sia-sia, kecuali 
perlindungan ini membuat kota itu diper-
barui secara sosial, ekonomi, budaya dan 
teknologi serta  lingkungan hidup.
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laporan:   S wawan

menemPuh perjalanan belasan kilo-
meter menuju sebuah desa sunyi demi 
semangkuk olahan ikan, sepintas ter-
dengar berlebihan. Tapi bagi banyak 
orang, perjalanan itu seolah keharusan. 
Sejatinya tidak terlalu jauh letak Warung 
Sembilang Mengare dari kota Kabupaten 
Gresik, hanya sekitar 15 kilometer ke arah 
barat atau ditempuh sekitar 40 menit. 
Jalanan menuju rumah makan itu juga 
lumayan bagus, meski tak sepenuhnya 
aspal. Persoalannya, tidak ada petunjuk 
arah yang jelas mengenai lokasi warung 
milik Kasan ini. Orang mengetahuinya 
hanya dari omongan mulut ke mulut.

Dari Kota Gresik, perjalanan men-
garah ke Kecamatan Bungah. Sebelum 
masuk Jembatan Sembayat, belok kanan 
dengan tanda gapura Desa Karangrejo, 
Kecamatan Manyar. Dari sini, jalan ter-
susun dari paving block. Sekitar 10 menit 
dari jalan besar dengan berkendara, 
tepatnya sebelum jembatan arah Pulau 
Mengare, Warung Sembilang Mengare 
berada. Rata-rata tanya penduduk sini 
sudah tahu.

Lazimnya warung di desa, sederhana 
adalah wujud nyata. Begitu pun Warung 

Sembilang Mengare, terbuat dari pa-
duan kayu dan pohon bambu, sangat 
jauh dari kesan mewah, seperti restoran 
atau rumah makan di tengah kota.

Tapi justru kesederhanaan itu adalah 
keistimewaan lain di tempat ini. Dengan 
amben (semacam ranjang yang difung-
sikan untuk tempat duduk lesehan) 
bambu, ditambah rindang pepohonan di 
sekitarnya bisa melenakan pengunjung. 
Satu yang pasti, warung ini jauh dari 
hiruk-pikuk kota karena di sekitarnya 
hanyalah hamparan tambak. Meski jauh, 
pelanggan datang dari berbagai kota.

”Mulai tukang pancing sampai 
pejabat. Bahkan Pak Bupati 

(Bupati Gresik, Sambari 
Halim Radianto) sudah tidak 
asing makan ke sini bersama 

keluarganya,” kata Pak 
Kasan, pemilik rumah makan. 

Cukup beralasan banyak 
orang datang menuju tempat 
terpencil ini. Menu andalan, 

satu-satunya menu di tempat 
ini, memang bisa membuat 

orang jatuh cinta.

Ikan 
sembil-

ang yang dimasak dengan kuah kuning 
(kelan sembilang, istilah setempat) tidak 
hanya segar, tapi juga kental dengan 
rasa rempah. Selain mengandalkan rasa 
kunyit, menu ikan sembilang juga terasa 
kecut dan pedasnya. Rasanya menyatu 
dan cukup terasa di lidah. Kian berasa 
nikmatnya ikan sembilang bila dipadu 
dengan minuman es jeruk atau es teh 
manis sebagai pendamping.

Ditanya tentang komposisi 
rempah-rempahnya, Pak Kasan den-
gan diplomasi menjawab hanya 
bumbu “jangkep” masak kuning 
saja, tanpa merinci lebih lanjut. 
Dia menjelaskan bahwa bumbu 
itu sama saja asal tau mau pakai 
bumbu apa saja apabila akan 
memasaknya. Insting yang 
masakpun, juga berpengaruh 
dalam menciptakan rasa khasnya. 
Apakah kurang kunyit, kurang 
asam atau pedasnya. Dan waktu 
memasaknya pun tidak lama, sekitar 
10 menit saja. Karena untuk bumbu-
bumbunya telah dipersiapkan sebelum-

Lezatnya
Ikan sembilang
di Tengah 
Hamparan Tambak

nya dengan di sangray. Dalam memasak 
pun, Pak Kasan mengerahkan anak dan 
istrinya. “ Semua anggota keluarga saya 
bisa memasaknya, dan ikut melayani 
pelanggan, ujar pria yang telah berusia 
45 tahun ini.

Per porsi menu ikan sembilang 
ditawarkan dengan harga bervariasi. 
Khusus menu tubuh ikan sembilang 
dihargai Rp17.000 per porsi. Namun 
untuk kepala sembilang, berharga antara 
Rp25.000 hingga Rp45.000. ”Tergan-
tung besar kecilnya kepala. Kalau besar 
bisanya Rp45.000 dan paling kepala kecil 
Rp25.000. Menu kepala ini yang jadi 
buruan pelanggan,” Katanya.

Bagi Ibu Suyanti, warga Lamongan, 
ketenaran rasa Warung Sembilang Men-
gare Pak Kasan bukanlah isapan jempol. 
”Selain rasanya yang lebih lezat diban-
dingkan di tempat lain, suasana tambak 
itu menambah nafsu makan. Ini sensasi 
tersendiri,” katanya. Ibu meyakinkan 
bahwa minimal 1 bulan sekali dia de-
ngan rekan atau keluarnya pasti makan 
di warung ini.

Meski hanya menyajikan menu ikan 
sembilang, jangan anggap remeh wa-
rung ini. Rata-rata di atas pukul 11.00 
WIB, biasanya menu andalannya yakni 
kepala ikan sembilang sudah ludes. 

Karena itu 

agar tak mengecewakan pengunjung, 
Warung Sembilang Menga re memasang 
nomor telepon di depan warungnya. 
”Biar pelanggan yang mau datang ke 
sini siang hari tidak kecele. Kalau telepon 
dulu kan bisa tahu masih ada atau tidak 

persediaan,” tambahnya.
Seperti yang terjadi awal pekan 

pertama setelah lebaran, bebera-
pa rombongan perusahaan dari 

Gresik balik kanan dengan 
kecewa setelah diberitahu 
kalau ikan sembilangnya 
sudah habis walau masih 
ada 1 panci besar, padahal 
jam masih menunjukkan 
pukul 11.15 wib. “ Itu yang 
dipanci pesanan BNI kota 
( Gresik, red) sebanyak 30 
porsi, habis ini diambil, kata 

Pak Kasan.
Warung Sembilang 

Mengare buka enam hari 
dalam sepekan. Jumat libur. 

Setiap hari rata-rata 50 kg ikan 

sembilang diolah. Pasokan bahan ba-
kunya didapat dari Lamongan. ”Saat ini 
kami kesulitan bahan baku. Biasanya 
kami mendapat pasokan ikan sembilang 
dari Desa Weru, Kecamatan Paciran, 
Lamo ngan, tapi beberapa bulan terakhir 
berkurang. Padahal, berapapun pasokan-
nya, pasti habis juga,” tambahnya.

Pak Kasan mengisahkan kalau usa-
hanya ini dirintis oleh bapaknya sejak 
15 tahun yang lalu, dan lokasinya juga 
masih ditempat tersebut.

“ Bapak saya memulai usaha ini 
sekitar 15 tahun yang lalu. Namun waktu 
awalnya tidak hanya ikan sembilang 
saja, ada bandeng dan mujaer yang juga 
merupakan hasil tambak air payau di 
daerah Mengare tersebut. Namun lambat 
laun, yang sering habis dulu, ikan sembi-
langnya. Dan akhirnya hanya menyajikan 
ikan sembilang sampai sekarang. Tem-
patnya pun tetap disini, kalau sekarang 
hanya menambah beberapa gubuk saja 
untuk tempat makan pelanggannya,” 
ujar Kasan.

”saat ini Kami Kesulitan bahan baKu. 
biasanya Kami mendapat pasoKan 

iKan sembilang dari desa weru, 
Kecamatan paciran, lamongan, 

tapi beberapa bulan teraKhir 
berKurang. padahal, berapapun 

pasoKannya, pasti habis juga,”

Di dapur ini, Pak Kasan meneruskan usaha yang dirintis oleh bapaknya sejak 15 tahun yang lalu.
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bagasse [ bugar dan sehat ]

bang olahraga populer macam sepak 
bola, voli, basket dan beberapa cabor lain 
yang ukuran postur seseorang sangat 
menentukan capaian prestasinya.

Benar saja, di Indonesia sendiri panah-
an merupakan salah satu cabor yang mam-
pu beberapa kali mengharumkan nama In-
donesia di luar negeri. Di ajang Olimpiade 
sendiri, pepanah Indonesia atas nama Li-
lies Handayani pernah menorehkan seja-
rah. Saat itu, Lilies bersama dua pepanah 
asal Indonesia lainnya, Nurfitiyana Saiman 
dan Kusuma Wardhani berhasil menyabet 
medali perak di Olimpiade Seoul 1988. 
Medali ini merupakan medali pertama 
bagi Indonesia sekaligus untuk kali perta-
ma pula bendera Merah Putih berkibar di 
ajang multi even terbesar di dunia itu.

Wajar jika setelah prestasi gemilang 
itu, tak sedikit yang melirik olahraga yang 
konon sudah ada sejak 5000 tahun lalu 
itu. “Dulu, sebelum Lilies dapat medali di 
Olimpiade, olahraga ini dipandang sebe-
lah mata. Tapi setelah raihan itu, semua 
melihat ke panahan,” katanya.

Di Jatim sendiri, panahan berkem-
bang sangat pesat. Jatim dikenal sebagai 
penghasil pepanah-pepanah andal, saat 
ini banyak daerah lain di Jatim yang su-
dah mulai mengakrabi olahraga tersebut. 
“Sekarang banyak daerah di Jatim yang 
seriusi panahan. Ini bagus untuk perkem-
bangan panahan di Jatim dan nasional,” 
terang Deny.

Panahan Jatim sendiri masih menjadi 
lumbung emas di berbagai kejuaraan. Ini 
tak lepas dari banyaknya pepanah po-
tensial yang dilahirkan dan dimiliki Jatim 
saat ini. Dalam banyak kejuaraan skala na-
sional macam Kejurnas, Pra-PON maupun 
Pekan Olahraga Nasional (PON), panahan 
Jatim selalu diperhitungkan oleh daerah 
lain. Ini tak lepas dari catatan prestasi pa-
nahan Jatim yang sangat konsisten.

Fakta bahwa panahan Jatim sulit di-
saingi oleh daerah lain tidak terbantah-
kan. Sebab sejak PON 1988, panahan Ja-
tim selalu meraih predikat juara umum. 
Cabor ini juga selalu menjadi kekuatan 
Jatim di setiap gelaran PON. Tak heran, se-
jauh ini banyak atlet panahan Jatim yang 
tergabung dalam Pelatnas.

Ada pun atlet panahan andalan Ja-
tim adalah IGNP Praditya Jati, Riau Ega 
Agata Salsabila, Gatot Ariyanto, dan 
Fanny Andriyanto di sektor putra, putri 
terdapat Erwina Savitri (peraih lima emas 
Kejurda Jatim), Ika Yuliani, Novia Nuraini, 
Lilies Herliati, Foury Akadiani dan Dellie 
Threesyadinda.

“Kami tak pernah kering atlet poten-
sial. Ini karena pembinaan yang kami 
lakukan secara berkesinambungan. Kami 
juga punya metode-metode khusus un-
tuk mengasah kemampuan atlet kami. 
Semua itu berkat keseriusan dan kesung-
guhan yang dilakukan seluruh stakeholder 
panahan Jatim,” katanya.

laporan:   lutfil hakim

semuA kalangan, mulai dari anak-anak 
hingga orang dewasa bisa memainkan 
olahraga ini, tentu harus menempuh 
latihan terlebih dahulu. Sebab panahan 
membutuhkan keahlian dan peralatan 
khusus yang tidak dijual bebas layaknya 
bola atau shuttle cock untuk bulu tangkis.

Panahan memang mempunyai seg-
men tersendiri. Sebab untuk mendapat-
kan busur dan anak panah, setiap orang 
harus merogoh kocek yang tak sedikit. 
Maklum, bandrol busur serta anak pa-
nah masih relatif tinggi, khususnya bagi 
masyarakat dengan taraf ekonomi me-
nengah ke bawah.

Namun jangan salah, panahan terbuk-
ti bisa diterima oleh masyarakat luas. Di 
Indonesia sendiri, panahan sudah mewa-
bah. Bahkan tak sedikit sekolah-sekolah, 
baik sekolah dasar (SD) hingga sekolah 
menengah atas (SMA), yang mempunyai 
ekstra kurikuler panahan.

Tak hanya di kota-kota besar, ekstra 
kurikuler panahan sudah banyak ditemui 
di daerah-daerah kecil. Ini tak lepas dari 
esensi olahraga ini sendiri. Betapa tidak, 
panahan juga bisa digunakan sebagai pe-
nyaluran hobi bagi mereka yang tak ingin 
serius menjadi atlet.

Selain itu masih banyak unsur lainnya 
dalam olahraga ini, misalnya pengem-
bangan diri, sosial, dan pembentukan 

karakter.  Sebab seorang pepanah harus 
benar-benar dapat menguasai atau men-
gendalikan emosinya, karena stabilitas 
emosi sangat berpengaruh terhadap pen-
capaian skor.

Selain itu seorang pemanah dituntut 
menguasai dan mampu membaca cuaca, 
kelembaban udara, dan terpaan angin. 
Sebab elemen-elemen tersebut merupak-
an tantangan yang harus ditaklukan pada 
saat memanah. Pepanah juga harus bisa 
mengambil keputusan yang tepat sesaat 
sebelum melepaskan panahnya ke sasa-
ran ketika terjadi angin.

Sistem penilaian dalam panahan juga 
mengajarkan pepanah untuk jujur karena 
skoring tidak dilakukan oleh wasit atau 

juri, tetapi dilakukan oleh pepanah itu 
sendiri. “Memanah itu gampang-gam-
pang susah. Kalau sekadar bisa memanah 
itu mudah, tapi bila ingin jadi pepanah 
andal, banyak yang harus dipelajari,” ujar 
Deny Tresyanto, Sekretaris Umum Perpani 
(panahan) Jawa Timur.

Deny sendiri tak heran jika olahraga 
panahan bisa menjadi salah satu olah-
raga yang diminati banyak orang. Karena 
memiliki kemampuan memanah adalah 
sebuah kebanggaan tersendiri bagi sese-
orang. Apalagi olahraga ini cocok bagi se-
mua orang, baik yang berpostur pendek, 
sedang maupun tinggi.

Untuk menjadi juara di tingkat dunia, 
peluang panahan juga lebih besar ketim-

oLaHraGa PanaHan

aNTara PeMbeNTuKaN
KaraKTer & PreSTaSi

Cabang olahraga 
panahan boleh saja 

tak sepopuler sepak 
bola. namun cabang 

olahraga yang satu ini 
mulai akrab di telinga 

masyarakat luas. Bahkan 
tak sedikit yang tertarik 

untuk menggelutinya. 
Maklum, layaknya 

olahraga lain, panahan 
tak terbatasi oleh usia.

Foto-Foto: dokUmen
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laPoran:   Sekar arum Cm

sePenggAl bait lagu Rek Ayo Rek karya 
Mus Mulyadi itu menggambarkan betapa 
fenomenalnya kawasan Jalan Tunjungan 
di zamannya. Kawasan ini menjadi salah 
satu tempat atau icon kota Surabaya yang 
memiliki nilai sejarah tinggi. Jalan ini juga 
merupakan salah satu kawasan pertokoan 
yang paling populer kala itu. Sayang, se-
iring perkembangan waktu, pesonanya 
mulai memudar dan tak terurus lagi.

Tak bisa dipungkiri kota berpenduduk 
sekitar tiga juta jiwa ini memiliki nilai se-

jarah kepahlawanan yang tinggi. Untuk 
menjaga nilai-nilai historis yang dimiliki, 
rencananya, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya berupaya menghidupkan kem-
bali kawasan yang menjadi jantung Kota 
Surabaya itu.Satu diantaranya yaitu Jalan 
Tunjungan Surabaya. Kini kawasan yang 
sejak 1996 ditetapkan menjadi situs ca-
gar budaya itu diupayakan untuk menjadi 
salah satu destinasi historis Kota Sura-
baya. Hingga saat ini, persil yang berhasil 
dikelola Pemkot adalah bangunan Siola. 
Selanjutnya akan diikuti oleh persil-persil 
lain di sekitar kawasan Tunjungan.

"Rek ayo rek mlaku-mlaku neng Tunjungan.
Rek ayo rek rame-rame bebarengan.
Cak ayo cak sopo gelem melu aku,
Cak ayo cak golek kenalan cah ayu...

da tang dari pihak Pemkot Surabaya. Na-
mun, semangat ini juga datang dari ko-
munitas masyarakat peduli cagar budaya. 
Kemarin, komunitas yang berasal dari In-
stitut Teknologi Sepuluh November Sura-
baya, kembali memperindah fasad toko 
Tjantik dengan melakukan pengecatan 
ulang bangunan.

Tak hanya komunitas, pemilik persil 
yang berada di kawasan Tunjungan juga 
melakukan hal yang sama. Selain Hotel 
Majapahit yang hingga sejak dulu memi-
liki komitmen besar dalam pelestarian ca-
gar budaya. Hotel Varna adalah salah satu 
persil yang memanfaatkan bangunannya 

sebagai hotel, namun juga melakukan 
pelestarian cagar budaya dengan tidak 
mengubah tampilan fasadnya.

Wiwiek Widayati menjelaskan, persil 
yang terbaru yang sedang dalam proses 
adalah bangunan yang berada di Jalan 
Tunjungan nomor 15-21. “Bangunan 
yang rencananya akan dijadikan hotel 
ini sedang dilakukan pembersihan pada 
tampak depannya, dan pihak pemilik per-
sil akan berjanji untuk memperta hankan 
keaslian fasadnya,” imbuh Wiwiek.

Pemkot Surabaya juga telah me-
layangkan surat kepada beberapa pemilik 
persil yang bangunannya masih menyisa-

Menghidupkan Kembali
Pesona Tunjungan surabaya

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisa-
ta (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek 
Widayati menjelaskan, hingga saat ini 
persil yang berhasil diamankan adalah 
bangunan Siola, dan akan diikuti  oleh 
persil-persil sekitar kawasan Tunjungan. 
Sementara untuk perencanaan kedepan, 
pemkot sedang dalam upaya menjadikan 
kawasan Tunjungan sebagai salah satu 
destinasi historis.

“Dalam artian, secara ekonomis ka-
wasan Tunjungan dapat termanfaatkan. 
Namun, tidak mengabaikan keberadaan 
kawasan ini secara historis. Salah satu-
nyanya adalah dengan upaya membuka 
fasad (tampak depan) bangunan yang 
berada di sepanjang jalan Tunjungan,” 
imbuh Wiwiek saat ditemui di kantornya.

Semangat untuk menghidup kan 
kem bali kawasan Tunjungan, tak hanya 

kan bangunan lama. Wiwiek mencontoh-
kan, Toko As Syifa  yang berada di Jalan 
Tunjungan nomor 31 yang masih memi-
liki ornamen bangunan lama.

“Konten suratnya berisi tentang him-
bauan untuk membuka penutup fasad 
milik mereka. Sehingga akan tampak wa-
jah asli bangunannya, karena kawasan 
Tunjungan sudah dijadikan kawasan ca-
gar budaya. Kami berharap pemilik ban-
gunan memiliki kepekaan yang sama sep-
erti pemilik bangunan yang telah dibuka 
fasadnya karena akan dijadikan cagar bu-
daya,” tegas Wiwiek.

Pengembangan di kawasan Tunjung-
an rencananya akan diselesaikan dalam 
dua sisi. Di satu sisi perbaikan terjadi 
melalui infrastruktur bangunan, dan di sisi 
lain diisi dengan menghidupkan kembali 
atmosfernya dengan kegiatan seni dan 
budaya. “Setiap Sabtu dan Minggu sudah 
ada kegiatan yang dilaksanakan secara 
periodik, baik di Museum Surabaya, dan 
kawasan Tunjungan sendiri,” imbuh Wi-
wiek.

Sesuai dengan Undang-undang no. 
11 tahun 2010, yang dimaksud de ngan 
benda cagar budaya adalah situs yang 
tangible dan intagible. Dan untuk mengh-
adapi UN Habitat pada Juni 2016, Disbud-
par bersama Bappeko sedang melaku-
kan pengoptimalan kampung-kampung 
lama yang memiliki nilai historis.

Salah satunya adalah Kampung Pe-
neleh dan Rumah HOS Tjokro Aminoto, 
serta Kampung Mangga yang terdapat 
rumah WR. Supratman. Anggaran sebesar 
Rp 800 juta diberikan oleh Pemkot Sura-
baya untuk kegiatan perawatan cagar bu-
daya, mulai dari kajian arkeologis hingga 

Jalan Tunjungan sudah dikenal 
sejak dulu. Sejak masa Hindia 
Belanda, jalan ini dirancang 

menjadi kawasan bisnis.

foto: Dery arDiansyah foto: net image srvice

Foto-Foto: dery ardiansyah



90

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

91

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

trashtrash

pemeliharaan. Sesuai dengan Peraturan 
Walikota (Perwali), Pemkot memberikan 
keringanan pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) sebesar 50 persen ke-
pada pihak swasta yang turut menjaga 
cagar budaya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD 
Kota Surabaya M Machmud menga takan, 
langkah Pemkot untuk menjadikan Jalan 
Tunjungan sebagai kawasan cagar buda-
ya harus segera ditindaklanjuti. Penataan 
kawasan tersebut harus punya konsep 
yang jelas agar Tunjungan bisa kembali 
diminati pelaku bisnis. Pasalnya, saat ini 
Jalan Tunjungan mulai banyak ditinggal 
pelaku bisnis. Saat malam hari, Jalan Tun-
jungan tampak sepi karena hampir semua 
pemilik usaha di kawasan tersebut menu-
tup tokonya. 

“Kalau hanya buat acara seperti Car 
Free Day belum akan mengubah Jalan 
Tunjungan. Ini tugas Pemkot dan semua 
pihak untuk menghidupkan kembali 

sektor ekonomi di sana. Sebab dampak 
ekonomi yang sepi, lama-lama pelaku bis-
nis di sana bisa hengkang dan masuk ke 
pusat perbelanjaan, itu yang tidak kami 
inginkan,” paparnya.

menyusuRi JeJAk seJARAh di JAlAn 
tunJungAn suRAbAyA

Jalan Tunjungan sudah dikenal sejak 
dulu. Sejak masa Hindia Belanda, jalan ini 
dirancang menjadi kawasan bisnis. Sebab 
itu banyak pertokoan, kantor, atau hotel 
yang dibangun di sepanjang jalan ini dan 
sebagian masih tersisa hingga saat ini.

Jalan Tunjungan, merupakan jalan 
penghubung yang strategis dan kawasan 
segitiga emas dari Jalan Embong Malang 
dan Jalan Blauran. Selain strategis, jalan 
ini merupakan terusan dari jalan-jalan 
pen ting di Surabaya. Seperti, dari arah 
tenggara, Jalan Tunjungan bersambung 
dengan Jalan Gubernur Suryo. Sebe-
lah selatan menyambung dengan Jalan 

Embong Malang. Arah timur Jalan Tun-
jungan yang terhubung dengan Jalan 
Genteng Besar dan Jalan Genteng Kali. 
Ke utara Jalan Gemblongan, arah barat 
bersambung ke Jalan Praban, dan apabila 
diteruskan akan sampai ke Blauran.

Siola merupakan grosir terlengkap di 
bawah payung Whiteaway Laidlaw & Co, 
sebuah merk dagang grosir terkenal di 
dunia waktu itu. Bangunan ini sejak awal 
tahun 1900-an sudah menjadi pusat per-
tokoan yang terbesar di Hindia Belanda. 
Di masa berikutnya, tempat ini berganti 
diisi oleh orang Jepang dan berganti 
nama menjadi Toko Chiyoda yang banyak 
menjual tas koper dan sepatu. Saat per-
tempuran 10 November 1945, Gedung 
ini dijadikan tempat para pejuang untuk 
menyusun strategi melawan pasukan In-
ggris. Pertempuran hebat tak terelakkan, 
sampai kemudian Inggris mengebom ge-
dung ini yang meluluhlantakkan bagian 
depan gedung.

Baru pada tahun 1960-an, gedung ini 
digarap oleh para pebisnis yang kemu-
dian mendirikan gedung ritel bernama 
Siola. Namun pada 1998, pusat ritel ini 
ditutup karena kalah saing dengan pusat 
perbelanjaan lainnya. Kemudian, gedung 
ini diisi oleh Ramayana Department Store 
dan kini menjadi Tunjungan Center.

Pada tahun 1930-an, terdapat salah 
satu toko yang bernama Nam. Toko Nam 
kemudian pindah. Baru pada 1938 diban-
gun gedung baru bernama Toko Kwang. 
Kini ditempat itu dijadikan Monumen 
Pers Perjuangan Surabaya.

Di jalan Tunjungan ini terdapat pula 
sebuah hotel dengan nama Hotel Maja-

pahit . Hotel ini didirikan orang Armenia 
bernama Lucas Martin Sarkies, sedangkan 
untuk arsitek dia mempercayakan James 
Afprey asal Inggris. Lucas Martin juga 
memiliki jaringan hotel seperti the Raffles 
di Singapura, the Strand di Myanmar dan 
the Eastern and Oriental di Penang.

Hotel yang awalnya bernama Oranje 
pada masa kolonial tersebut menjadi 
saksi sejarah rentetan meletusnya per-
tempuran 10 November 1945. Awal mula 
perseteruan adalah pengibaran bendera 
Belanda di Hotel Yamato.

Awalnya, Sudirman meminta Belanda 
untuk menurunkan bendera yang berkibar 
di Hotel yang juga bernama Yamato terse-

but. namun, peringatan tidak digubris 
oleh pihak Belanda. Bahkan perundingan 
pun tidak mencapai kesepakatan. Maka, 
pada 18 September 1945 terjadilah pem-
berontakan. Arek-arek Suroboyo yang su-
dah mengepung Hotel Yamato sejak pagi, 
serta merta merobek kain berwarna biru 
pada ben dera Belanda. Sehingga bend-
era tersebut menjadi merah-putih seperti 
bendera Indonesia.

Selain toko dan hotel, di Jalan Tunjun-
gan ini juga terdapat restoran Hellendorn. 
Hellendorn menjadi salah satu tempat 
favorit bagi kalangan bangsawan dan 
saudagar kaya menikmati makan malam 
yang mewah.

gedung siolA didirikan oleh seorang pemodal asing asal Inggris bernama Robert Laidlaw, pendiri bisnis perkulakan yang 
terkenal di dunia bernama whiteaway laidlaw & co pada tahun 1877 dan mulai beroperasi sekitar tahun 1900-an. Setelah 
bisnis Robert gulung tikar pada tahun 1935, pemodal Jepang mengambil alih usaha tersebut pada tahun 1940 dan mengganti 
nama gedung itu dengan nama chyoda. Paskakemerdekaan, gedung ini diambil alih oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian 
tahun 1950-an, lima pengusaha asal Surabaya bernama sumitro, ing Wibisono, ong, lim, dan Ang menghidupkan kembali 
kejayaan gedung ritel tersebut dan dikenal dengan nama SIOLA yang merupakan rangkaian inisial dari masing-masing pemilik.

sumber: sawoonganonim

 siolA 1900-an
(Whiteaway Laidlaw & Co)

 siolA 1940-an
(Chyoda)

 siolA 2016

Foto-Foto: dery ardiansyah

foto: Dery arDiansyah Foto: net image srvice Foto: net image srvice
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apa kolom pada aplikasi tersebut. Isian ini 
menjadi kata kunci untuk menghubungkan 
petani dengan petugas yang bertugas di 
lokasi kebun petani. Petugas akan menda-
tangi petani dan melakukan penggamba-
ran lahan serta proses validasi data kebun.

Selama proses, petani diberi akses un-
tuk mengikuti proses administrasi penga-
juan lahan melalui android. Selain petani, 
antar petugas juga dapat berkomunikasi 
melalui sistem. Selanjutnya petani akan di-
minta untuk melengkapi persyaratan lain 
pendukung PK. Aplikasi android juga dapat 
digunakan manajemen untuk mengenali 
lahan ketika melakukan kunjungan kebun.

Nantinya aplikasi akan tersedia di app 
store dan dapat running menggunakan 

handphone android dengan operation sys
tem minimal Kitkat. Siapapun dan kapan-
pun dapat mengajukan diri sebagai calon 
mitra tani PTPN X. Akan tetapi dengan me-
tode yang sudah disiapkan, hanya calon 
petani yang memenuhi syarat yang akan 
ditindaklanjuti kerjasamanya. Hal tersebut 
dinilai penting untuk menjamin sekuritas 
dan validitas data tanpa mengurangi ke-
mudahan akses untuk konsumen.

Selain mengembangkan system, PTPN 
X telah mempersiapkan SDM petugas 
pelaksana e-Farming dalam In House Train
ing yang diselenggarakan di Tretes tanggal 
21-22 Mei 2016. Pelatihan ini dihadiri oleh 
perwakilan petugas tanaman dan bagian 
QC yang berasal dari sebelas Pabrik Gula 

 Flowchart proses pendaftaran lahan melalui eFarming.

dan dua Pengembangan Lahan. Pada hari 
pertama, jumlah peserta sebanyak 91 orang 
terdiri dari 50 orang perwakilan asmud ta-
nanaman, 27 orang perwakilan operator 
GPS dan 14 orang operator Map. Sedang-
kan hari kedua, jumlah peserta meningkat 
menjadi 128 orang, dengan tambahan 13 
orang manajer tanaman dan 28 orang per-
wakilan asman tanaman.

 Hadir diantaranya Kepala Divisi QC 
dan PL Miftakhul Munir yang membuka 
pelaksanaan training. Dalam sambutannya 
beliau menyampaikan Teknologi Informasi 
sudah menjadi kebiasaan baru serta menja-
di sebuah kebutuhan. Agar dapat bertahan 
di tengah derasnya perkembangan zaman, 
seseorang harus mampu beradaptasi 
dengan cepat serta mampu meng-
ubah pola pikir dan perilaku untuk 
mau berubah sesuai tuntutan zaman. 
Begitu pula dengan meningkatnya 
persaingan dengan industri sejenis, 
menuntut perusahaan dan karyawan-
nya selalu meng-upgrade kemampuan 
diri dan korporasi agar dapat meme-
nangkan persaingan.

Pelatihan diisi dengan pembe-
rian materi, uji coba terhadap contoh 
aplikasi dan diskusi oleh tim develop 
sistem baik dari PTPN X maupun ven-
dor dalam hal ini PT Micronet Gigatech 
Indoglobal. Antusias peserta pelatihan 
dibuktikan dengan interaktifnya sesi diskusi 
yang banyak memunculkan masukan untuk 
mengoptimalkan sistem. Manajer tanaman 
beserta jajarannya menyambut baik sistem 
ini dengan harapan selain pendaftaran da-
pat dilakukan dengan mudah dan cepat, 
petani juga mendapatkan kepastian bisnis.

Kegiatan pelatihan ditutup secara resmi 

oleh kepala urusan QC Joko Purwo Setyo-
hadi. Selain pengarahan, acara penutu-
pan juga dimeriahkan dengan pemberian 
penghargaan kepada Adi Prasetyo dari PG 
Djombang Baru atas partisipasinya seba-
gai designer logo eFarming. Penghargaan 
lainnya juga diberikan kepada beberapa 
peserta yang aktif ketika pelatihan.

Ditemui di akhir acara, mengenai ke-
mungkinan kendala diawal penerapan 
sistem, Joko Purwo mengatakan tidak 
menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh ke-
tika diskusi, masih ditemukan petani yang 
belum terbiasa menggunakan android. 
Selain itu, beberapa petani memiliki ikatan 

emosional dengan petugas, sehingga ketika 
ada mutasi karyawan dimungkinkan petani 
mendaftarkan lahannya di PG tempat petu-
gas tersebut ditempatkan yang tidak sesuai 
dengan wilayah kerja PG.

“Dengan mekanisme tertentu yang su-
dah di-setting dalam sistem, dimungkinkan 
petani mendaftarkan diri di Pabrik Gula 

PTPN X sesuai keinginannya, akan tetapi 
terdapat persyaratan yang harus dipenuhi 
petugas yang membina petani tersebut, 
salah satunya persetujuan petugas peme-
gang wilayah kerja dimana kebun petani 
tersebut berada. Dengan mekanisme seder-
hana ini, selain dapat mencegah duplikat 
gambar di beberapa PG, juga dapat men-
jaga validitas data total luas areal binaan 
perusahaan”, tegasnya.

Selain itu tambahnya, akan disediakan 
customer service untuk melayani pendaf-
taran lahan baik secara online maupun of
fline di setiap Pabrik Gula. Sehingga dapat 
memudahkan petani yang memiliki keingi-
nan untuk mendaftarakan lahannya dan 

bergabung menjadi mitra tani, akan 
tetapi ini belum terbiasa mengguna-
kan android dan atau sama sekali be-
lum pernah mendaftrakan diri di PTPN 
X. Dengan demikian secara tidak lang-
sung aplikasi ini juga dapat menjadi 
jalan ekspansi lahan non tebu untuk 
dijadikan lahan tebu.

eFarming juga sangat memung-
kinkan untuk dapat digunakan dalam 
proses pendaftaran lahan petani ko-
modita tembakau, karena basic ap-
likasi ini bersifat umum yaitu aplikasi 
yang notabene dapat diakses oleh sia-
papun melalui internet. Akan tetapi 
perlu ada penyesuaian database ter-

kait penempatan petugas di wilayah kerja 
tembakau. Tentunya diperlukan waktu 
tersendiri untuk membahas kesiapan da-
tabase dan penyesuaian sistem. Proses 
adaptasi akan lebih mudah dengan adanya 
kesamaan Standard Operational Procedure 
pendaftaran lahan baik oleh petani tebu 
maupun tembakau.

Melengkapi sarana penunjang pelayanan petani tebu PTPN X, akan hadir pada pertengahan 
tahun ini aplikasi pendaftaran areal oleh petani secara online melalui e-Farming. Sebuah 
aplikasi berbasis android dan web, yang mengadopsi kemudahan bertransaksi melalui 
internet. Kini masyarakat sudah semakin familiar dengan gaya baru bertransaksi seperti 
ini, serta banyak perusahaan komersial beranjak menggunakan perangkat digital untuk 
meningkatkan daya saing perusahaan dan mendekatkan diri dengan konsumen.

Perbaiki Layanan Petani
PTPn X Hadirkan e-farming

Oleh: gina Amalia
asst. UrUsan Qc & pengemBangan lahan

begitu pula PTPN X. Dengan semangat 
meningkatkan costumer satisfaction dan 
meningkatkan minat bertani tebu, segala 
kemudahan tengah disediakan perusahaan 
ini. Termasuk di dalamnya kemudahan 
mendaftarkan diri menjadi mitra tani tebu 
PTPN X. Selain digunakan untuk pendaf-
taran online, sistem ini dirancang untuk 
menjadi tools perusahaan dalam monitor
ing dan evaluasi kemajuan pekerjaan kebun 
secara realtime dan dapat menjaga kebe-
naran data, baik lokasi petak yang didaftar 
serta data pendukung petak (polygon) ke-
bun lainnya, seperti identitas kepemilikan 
kebun, varietas, bulan tanam, dan petugas.

Data yang terkumpul kemudian dijadi-
kan database Enterprise Resource Planning – 
SAP. Dengan mengintegrasikan keduanya, 
diharapkan manajemen memiliki data yang 
cukup terkait kegiatan On Farm dan akan 
meningkatkan keakuratan keputusan agar 
tepat sasaran. Selain itu dengan menggu-
nakan eFarming, baik petani lama ataupun 
baru, akan dengan mudah mendaftarkan 
lahannya dan mengikuti perkembangan 
administrasi pelayanan terkait layanan 
pendaftaran areal, yang menjadi langkah 
awal untuk dilanjutkan pada tahap perjan-
jian kerjasama (PK) antara petani dan mana-
jemen.

Secara umum proses pendaftaran areal 
menggunakan eFarming adalah sebagai 
berikut; petani mendaftarkan diri melalui 
aplikasi di android dengan mengisi beber-

 Panitia pelaksana Inhouse Training e-Farming.

 Pemberian penghargaan designer logo e-Farming PTPN X.

 Kegiatan inhouse training petugas e-farming.
Foto-Foto: dokUmen
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kristalisasi

Oleh: lutfil hakimkristalisasi

W
ilAyAh Indonesia 
yang terbentang 
sepanjang 3.977 mil 
di antara Samudra 
Hindia dan Pasifik, 

memiliki wilayah perairan 3.257.483 km², 
jauh lebih luas dari daratan yang tercatat 
1.922.570 km². Wilayah daratan sendiri 
terdiri dari kepulauan – yang dahulu 
pernah diklaim 17.000 pulau, namun dari 
verifikasi terakhir dengan PBB – berjum-
lah 13.487 pulau. Hanya 6.000 pulau yang 
tidak berpenghuni.

Diantara 7.487 pulau yang berpen-
ghuni, terdapat lima pulau besar yang 
memiliki daratan luas, yakni Jawa 132.107 
km², Sumatera 473.606 km², Kalimantan 
539.460 km², Sulawesi 189.216 km², dan 
Papua 421.981 km².  Meski Jawa paling 
kecil diantara kelima pulau, tapi paling 
padat penduduknya. Sekitar separuh 
jumlah penduduk bermukim di Jawa. Ibu 
kota negara pun (Jakarta) berada di Pulau 
Jawa.

Secara geoeconomics, selama ini te-
lah terjadi disparitas yang cukup ekstrim 
antar wilayah di Indonesia. Khususnya 
Indonesia Bagian Barat versus Bagian 
Timur. Meski teori pembagian wilayah 
ini klasik, namun masih represntatif 
untuk menggambarkan kesenjangan 
pembangunan dan pemerataan ekonomi 
nasional pada konteks kekinian. 

Pada 2013, misalnya, Indonesia 
Bagian Barat (Jawa dan Sumatera) men-
guasai 82% Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional. Sedangkan Indonesia Bagian 
Timur hanya 18%. Kondisi ini tidak jauh 
beranjak dibanding tiga dekade sebel-
umnya, dimana Indonesia Bagian Barat 
menguasai 84,6% PDB nasional, sedang-
kan Indonesia Bagian Timur hanya 15,4%.

Memang, teori kesenjangan ekonomi 
paling sederhana dibagi dalam tiga ben-
tuk, yakni ketimpangan antar-wilayah, 
antar-sektor ekonomi, dan kesenjangan 
pendapatan antar-penduduk. Namun 
dalam konteks NKRI, kesenjangan antar-

wilayah adalah persoalan serius yang 
mesti segera dicarikan solusinya. 

Sektor transportasi adalah salah 
satu penopang penting yang bisa men-
jembatani kesenjangan ekonomi antar-
wilayah. Sektor ini (transportasi) bisa 
menjadi backbone struktur PDB, karena 
keberadaannya bisa menunjang sektor 
– sektor strategis lain, seperti perdagan-
gan, investasi, industri dan pariwisata, 
khususnya di daerah. 

Penguatan transportasi juga bisa 
menurunkan biaya logistik, sehingga 
bisa mendistorsi disparitas harga-harga 
bahan pokok di daerah yang selama ini 
dirasa sangat mahal, dan daya beli bisa 
meningkat. 

Bertolak dari kondisi itulah, gagasan 
Presiden Joko Widodo tentang konsep 
tol laut adalah sangat cemerlang. Tol 
Laut disini bermakna penguatan di sek-
tor transportasi laut, atau pelayaran, baik 
untuk pergerakan orang maupun barang. 

Konsep Tol Laut ini dimaksudkan 

TOL LAUT
untuk mengejar target keseimbangan 
distribusi perekonomian antar-wilayah 
dengan menggerakkan sektor-sektor 
domestik. Ini adalah paradigma baru 
dalam pembangunan ekonomi nasional, 
setelah sekian lama kita banyak berjibaku 
dengan angka –angka  pertumbuhan 
(economic growth) tanpa melihat fakta 
ketimpangan pemerataan yang terjadi. 

Bukan hanya itu, tol laut juga bisa 
menjadi pilar penting dalam menem-
patkan Indonesia sebagai poros maritim 
dunia. Posisinya yang berada di antara 
Samudra Hindia dan Pasifik, memung-
kinkan Indonesia menjadi pemain utama 
dalam kancah perekonomian regional 
Asia-Pasifik. Terlebih jika antar-pulau 
antar-wilayah sudah bisa dihubungkan 
dengan Tol Laut secara kontinyu, yakni 
adanya kapal-kapal yang berlayar secara 
rutin. Disinilah pentingnya penguatan 
sektor pelayaran.

Pembangunan sektor pelayaran 
harus dimaknai sebagai bagian terpent-
ing dalam perbaikan menyeluruh Sistem 
Logistik Nasional (Sislognas) – dari sisi 
transportasi laut. Efisiensi pada sistem 
logistik akan mendorong percepatan 
distribusi barang ekonomi secara lebih 
merata ke penjuru nasional. Sejauh ini 
Sislognas kita masih high cost dan biaya 
tarnsportasi laut mahal. Efisiensi Sislo-
gnas juga bisa mendorong tingginya 
kunjungan kapal asing dalam menunjang 
kegiatan ekspor-impor.

Dari berbagai penelitian, sejauh ini bi-
aya logistik nasional mencapai 24% dari 
PDB, sehingga menjadi salah satu varia-
bel penghambat pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan catatan World Bank, Logistic 
Performance Index (LPI) Indonesia pada 
2014 berada di peringkat 53, atau masih 
di bawah Thailand dan Vietnam.

Maka dari itu, program Tol Laut harus 
dimaknai secara lebih luas. Bukan seke-
dar memperkuat sektor pelayaran dan 
efisiensi Sislognas, tapi juga harus dipikir-
kan oleh daerah secara integrated den-
gan program nasional mengenai persia-
pan pembangunan basis-basis ekonomi 
industri (industrial estate) di wilayah be-
lakang (hinterland) pelabuhan. Pelayaran 
tidak akan hidup (singgah di satu daerah) 
jika tidak ada barang industri dan perda-

gangan sebagai angkutan. Sebaliknya, 
tidak akan ada kemajuan industri dan 
perdagangan jika tidak ada pelayaran 
(yang singgah) di suatu daerah.

Program Tol laut pada akhirnya 
akan mendorong berkembangnya 
kawasan pertumbuhan ekonomi baru 
satu wilayah, sehingga keseimbangan 
pembangunan ekonomi antar-wilayah 
bisa tercapai secara menyeluruh, alias 
bisa memperkecil ketimpangan antar-
wilayah. Pertumbuhan ekonomi baru 
akan menyediakan banyak lapangan 
kerja dan peluang sektor jasa, serta 
mendorong terpenuhinya infrastruktur, 
sehinga pada ujungnya akan mense-
jahterakan masyarakat daerah.

ARAh kebiJAkAn
Sejauh ini sudah banyak terobosan 

yang dilakukan Kementerian Perhubun-
gan cq Ditjen Perhubungan Laut  terkait 
program Tol Laut. Hanya saja perlu ada 
semacam skala prioritas dalam memilih 
kebijakan, agar diperoleh hasil efek-
tif  yang linear dengan gagasan awal. 
Sehingga perlu banyak masukan (intensi-
tas komunikasi) dari seluruh stake holder, 
khususnya para pelaku usaha yang linked 
dengan usaha-usaha pelayaran.

shipping company harus 
ditempatKan sebagai partner 
utama (subyeK) pada program 

tol laut. baru Kemudian 
pelaKu usaha penunjang 

lainnya, seperti perdagangan 
antar pulau, eKspor-impor, 

usaha bongKar muat, 
petiKemas, forwarding, dan 
usaha-usaha linKed lainnya 

yang berada di wilayah 
pelabuhan. 

Pilihan kebijakan dan program dalam 
konteks Tol Laut harus betul-betul dikaji 
sebelum diluncurkan. Sederet perso-
alan menahun yang selama ini menjadi 
“belenggu” bagi perkembangan sektor 
pelayaran – harusnya menjadi prioritas 
kebijakan untuk diselesaikan. Terobosan 

baru boleh saja, tapi belenggu persoalan 
yang selama ini menjebaknya, harus 
menjadi nafas utama program dan kebi-
jakan terkait Tol Laut.

Perlu ada semacam kesamaan visi 
antara regulator dan pelaku usaha dalam 
memaknai istilah Tol Laut dan Poros 
Mari tim dari sisi sektor pelayaran. Sehing-
ga kebijakan yang ditelorkan oleh oto-
ritas, bisa sejalan dengan harapan dan 
fakta persoalan yang ada. 

Program Tol Laut jangan hanya 
dimaknai dengan menambah jumlah 
pelabuhan (termasuk menaikkan status 
Unit Penyelenggara Pelabuhan/UPP  
menjadi Badan Layanan Umum/BLU), 
atau sekedar menambah jumlah kapal 
melalui proyek-proyek pengadaan, tapi 
penyehatan sistem yang berkaitan lang-
sung dengan usaha pelayaran adalah hal 
yang lebih penting.

Sektor pelayaran membutuhkan  
SDM birokrasi yang memahami posisi 
usahanya. Fungsi pegawasan dan regu-
lasi dari otoritas hendaknya diartikan 
sebagai fungsi pelayanan dan pembi-
naan. Bukan fungsi “menakut-nakuti” dan 
“mencari-cari kesalahan” pihak pela-
yaran. Ini sudah menjadi rahasia umum 
yang menahun. Selama ini bukan kualitas 
layanan yang diutamakan, tapi target 
pendapatan (PNBP) yang dikejar. 

Terutama yang ada di Kesyahban-
daran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). 
Kinerja lembaga ini harusnya berbasis 
kompetensi dan profesional. Begitu juga 
yang ada di jajaran pelabuhan. Spiritnya 
hanya satu, yakni menciptakan sistem 
logistik nasional (sislognas) yang efisien 
dan berdaya saing. Ini penting dalam 
pelaksanaan kebijakan Tol Laut.

Penguatan profesionalitas SDM 
pelayaran sendiri harus didorong secara 
sederhana dan efektif, bukan sebaliknya. 
Mulai dari proses sertifikasi, hingga 
penyederhanaan proses pengurusan 
dokumen kapal. Keluhan yang selama 
ini dirasakan oleh pelayaran hendaknya 
segera dicarikan sistem idealnya.

Selama ini usaha pelayaran menjadi 
tidak efektif dan tidak efisien akibat sistem 
yang ada tidak sehat. Misalnya soal dwell
ing time yang memakan waktu berhari-
hari.  Begitu juga proses Terminal Handling 

94 95

Foto: net image service



96

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

97

PTPN X Magz
volume: 020 | Edisi Liputan: April - Juni 2016

Charge (THC) dan antrian pemeriksaan 
Bea & Cukai yang memakan waktu lama. 
Padahal, semua kelambanan sistem itu 
berkonsekuensi biaya yang menjadi 
beban pihak pelayaran.

Aneka persoalan bukan hanya di 
wilayah pelabuhan yang ada di darat 
saja. Tapi di wilayah perairan pelabuhan 
juga banyak masalah. Misalnya mulai 
dari proses naik-turunnya barang ke/dari 
kapal hingga barang ke depo petikemas 
yang memakan waktu lama. Sedangkan 
masalah yang ada di perairan, mulai 
dari antrian sandar kapal, pengurusan 
dokumen kapal, pengurusan SPB (surat 
persetujuan berlayar) yang juga mema-
kan waktu lama. 

belum lagi minimnya 
fasilitas (pendeKnya) 

dermaga yang menjadiKan 
proses pergeraKan Kapal 

di seKitar pelabuhan, baiK 
Kapal mau pergi, Kapal 
sandar, atau pun Kapal 

mau masuK, menjadi sangat 
lama. dan semua waKtu yang 

lama itu berdampaK biaya 
dan waKtu yang menjadi 

beban pelayaran. baiK biaya 
penambahan bbm Kapal, 

operasional Kapal, maupun 
penambahan aKomodasi abK.  

Pelayaran sejauh ini hanya ingin 
dilayani secara proporsional. Karena jasa 
pelayaran adalah tonggak bagi se-
muanya, atau backbone dari program Tol 
Laut. Selain itu, pelayaran juga banyak 
mengeluarkan biaya jasa: seperti biaya 
tambat, biaya jasa labuh, jasa pandu, 
jasa rambu, dan jasa lainnya. Namun, di 
sisi lain, pelayaran tidak mendapatkan 
layanan yang seimbang. Bahkan banyak 
keluhan akibat tidak rasionalnya otoritas, 
misalnya tiba-tiba kapal yang sedang 
sandar disuruh pindah tanpa alasan 
yang jelas.

Pada proses yang demikian ribet, 
tidak rasional, dan berbasis biaya, ba-

gaimana mungkin bisa tercipta usaha 
pelayaran yang sehat, sehingga kian 
jauh api dari panggang kemungkinan 
terciptanya sistem logistik nasional (sis-
lognas) yang efektif, efisien, dan berdaya 
saing. 

Sebab ketika kapal sudah telat dari 
schedule-nya, maka akan ada biaya 
tambahan yang timbul. Misalnya kapal 

harus berlayar lebih cepat sehingga 
membutuhkan fuel yang lebih banyak 
(speed up to the next port). Padahal beban 
itu juga bagian dari logistic cost. Belum 
lagi, misalnya, kapal tertahan oleh Airut. 
Semua itu menjadikan kinerja pelayaran 
lemah. 

Padahal, beban biaya (day operation 
cost/DOC) yang harus ditanggung oleh 
pelayaran rata-rata mencapai Rp40 juta 
per hari untuk kapal kargo 6000 DWT. 
Semnetara, kapal berbobot segitu hanya 
mampu mengangkut 180 box 20 feed. 
Sementara ongkos angkut hanya Rp2 
juta per box (180 box x Rp2 juta = Rp360 
juta). 

Bayangkan kalau dalam setiap dua 
bulan, misalnya, hanya tiga kali freight 
line, maka perolehan pelayaran hanya 
Rp1,1 miliar (3 kali freight line x Rp360 
juta = Rp1,1 miliar). Sedangkan biaya 
dua bulan kapal di air mencapai Rp2,4 
miliar (60 hari x Rp40 juta = Rp2,4 mil-
iar). Sekitar 20% biaya itu untuk jasa 
kepelabuhanan dan kesyahbandaran. 

Sisanya untuk biaya BBM, operasional, 
maupun akomodasi ABK.  

Kalau misalnya 50% modal pe-
rusahaan pelayaran  itu berasal dari 
pinjaman bank, maka sebentar saja 
perusahaan itu akan tutup. Belum lagi 
biaya – biaya yang harus dikeluarkan 
pelayaran secara rutin terjadwal, seperti 
biaya pemeliharaan dan docking kapal 
(ship repair in dry dock). 

Dalam kondisi usaha pelayaran yang 
demikian lemah, apakah masih relevan 
berdiskusi soal spirit Poros Maritim, Tol 
Laut, dan Sistem Logistik (sislognas) 
yang efektif dan efisien. Harusnya 
sederet persoalan tersebut yang dijadi-

kan prioritas oleh otoritas kementerian 
terkait, agar cita-cita Tol Laut yang diga-
gas Presiden bisa segera tercapai.

Jadi harus ada skala prioritas. Me-
nambah jumlah kapal sebanyak-ban-
yaknya dan menambah jumlah pelabu-
han adalah hal yang juga penting. Tapi 
mengurai dan menyelesaikan belenggu 
yang selama ini dihadapi pelayaran, ada-

lah jauh lebih penting - dalam kerangka 
Tol Laut.

Jumlah kapal yang beroperasi saat 
ini sebenarnya sudah banyak yakni 
sekitar 12.000 unit, dan itu cukup untuk 
melayani perairan laut Indonesia. Bah-
kan tadinya sempat tercatat 14.000 unit, 
namun banyak yang terpaksa gulung 
tikar akibat tidak kondusifnya sistem 
pelayaran nasional – sebagai disebut di 
atas.

Rasio antara jumlah kapal dan 
fasilitas (panjang) dermaga di seluruh 
pelabuhan di Indonesia sangatlah tidak 
sebanding. Dari sinilah persoalan kelam-
batan itu muncul . 

Banyak beban yang harus ditang-
gung pelayaran. Misalnya soal sertifikat 
kapal terkait limbah. Ini sering menjadi 
hambatan. Padahal di pelabuhan tidak 
disediakan fasilitas pembuangan limbah. 
Lantas buat apa ada sertifikat terkait 
limbah, sementara fasilitas buat menam-
pung limbah tidak disediakan. Belum 
lagi kewajiban kapal harus memiliki 
sertfikat IMO – yang seharusnya sertifikat 
macam itu hanya untuk jenis kapal ocean 
going. Sedangkan bagi pelayaran inter-
suler (dalam negeri) tidak diperlukan. 
Masalahnya semua pengurusan sertifikat 
itu berdampak biaya.

Sederet persoalan beban tadi men-
jadikan daya saing lemah, karena tarif 
angkut – mau tidak mau - menjadi 
mahal. Sehingga makin hari makin berat 
menghadapi persaingan melawan pe-
layaran asing. Contoh, pelayaran China 
menawarkan ongkos angkut kontainer 
20 feet rute China - Indonesia hanya 
US$200 per box (sekitar Rp3 juta). Se-
dangkan pelayaran nasional, untuk rute 
Jakarta – Papua saja menerapkan ongkos 
angkut Rp8 juta - Rp12 juta per box. 

Prioritas kebijakan dan anggaran 
terkait Tol Laut harusnya diarahkan un-
tuk mempercepat terciptanya efisiensi 
pelayaran. Misalnya memperpanjang 
dermaga di masing-masing pelabuhan, 
sehingga sandar kapal bisa lebih cepat. 
Porses pengurusan dokumen kapal 
dicarikan format yang ringkas, cepat 
dan akurat. Proses naik-turun barang ke 
dan dari kapal hingga barang sampai 
ke depo, harus dipersingkat. Harapan-
nya, dwelling time yang sesuai dengan 
efisiensi Sislognas bisa segera tercapai. 
Kinerja otoritas harus diarahkan ke-
pada aspek pelayanan dan pembinaan, 
bukan hanya pengaturan dan penga-
wasan.

Besaran anggaran pemerintah harus-
nya difokuskan untuk keperluan me-
mangkas poin-poin hambatan tersebut. 
Anggaran yang tidak berkait langsung 
dengan proses itu, sebaiknya dikurangi 
dan dialokasikan untuk penguatan pela-
yaran. Misalnya anggaran subsidi PSO ke 
operator pelayaran tertentu untuk trayek 
tertentu.

Selain itu, ada beberapa Peraturan 

Menteri (PM) Perhubungan yang bukan 
hanya tidak tepat, tetapi justru me-
lemahkan keberadaan perusahaan pe-
layaran nasional. Yang paling baru pada 
awal 2016 ini, misalnya, terbitnya PM 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penye-
lenggaraan dan Pengusahaan Keagenan 
Kapal. Permen ini telah diundangkan 
pada 28 Januari 2016 oleh Kementerian 
Hukum dan HAM. 

PM No.11 TH 2016 ini menjadi 
kontroversi. Karena memberi ruang 
sebesar-besarnya kepada “perusahaan 
keagenan” untuk lebih menguasai hulu 
– hilir “usaha keagenan kapal”. Selama 
ini perusahaan keagenan merupakan 
bagian dari usaha pelayaran, karena 
UU No.17 TH 2008 tentang Pelayaran 
mensyaratkan adanya Surat Izin Usaha 
Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Jadi 
perusahaan keagenan selama ini ber-
gantung kepada perusahaan pelayaran.

Tapi dengan PM No.11 TH 2016, 
kondisinya bisa berbalik, perusahaan 
keagenan tidak lagi bergantung kepada 
pemilik SIUPAL. Perusahaan keagenan 
hanya diwajibkan mengurus Surat Izin 
Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SI-
UPKK) dan diwajibkan memenuhi modal 
usaha berupa modal dasar minimal 
Rp6 miliar dan modal disetor sedikitnya 
Rp1,5 miliar. 

Padahal perusahaan pelayaran untuk 
memperbaharui SIUPAL – sesuai dengan 
PM yang baru yakni PM No.45 TH 2015, 
kini diwajibkan bermodal minimal Rp50 
miliar dengan modal setor Rp12,5 miliar 
(Pasal 6 ayat 2). Padahal sebelumnya 
hanya diwajibkan modal Rp6 miliar den-
gan modal disetor Rp1,5 miliar.  Kebi-
jakan ini dirasa memberatkan kalangan 
pelaku usah pelayaran.

Di sinilah pentingnya skala prioritas 
pada kebijakan terkait program Tol Laut. 
Presiden Joko Widodo memiliki per-
hatian dan harapan besar akan tercip-
tanya kondisi Sislognas yang efektif dan 
efisien – dalam kerangka percepatan 
pembangunan perekonomian, termasuk 
pemerataan ekonomi antar wilayah. 
Pembangunan sektor pelayaran yang 
kuat, ideal, rasional, dan efisien, adalah 
keniscayaan yang tidak bisa ditunda 
mewujudkannya. lh
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Alfarina kardiana sari - pemUliaan tanaman pUslit djengkol

VarIeTas KuncI PenInGKaTan KuaLITas
vARietAs merupakan tulang pung-
gung industri gula karena penentuan 
kadar gula terjadi di kebun. Selama ini 
varietas yang digunakan umumnya 
sudah berumur di atas 5 tahun. Bah-
kan ada juga yang sudah mencapai 15 
tahun. Padahal idealnya setiap 5 tahun 
sudah ada varietas baru menyesuaikan 
dengan kondisi lingkungannya.

Untuk itu, dalam waktu dekat Puslit 
akan melakukan introduksi varietas 
yang didatangkan dari Brazil. Cara ini 
lebih cepat karena dalam waktu 2-3 

tahun bibit sudah bisa dipakai petani.
Selain itu, Puslit juga melakukan persilangan sendiri. Untuk 

mendukung ini, Puslit sudah dilengkapi dengan Screen House untuk 
karantina. Melakukan persilangan sendiri memang membutuhkan 
waktu lebih lama karena ada serangkaian prosedur yang harus dilalui.

Selain itu, Puslit dengan bidang terkait juga tengah menata 
roadmap penataan varietas berdasarkan tipologi lahan. Dengan 
adanya roadmap ini diharapkan tidak ada pabrik gula yang pu-
nya bibit tapi akhirnya sia-sia karena tidak sesuai dengan tipologi 
lingkungannya.

lori [ lorong aspirasi ]

Redaksi PTPN X-mag menerima opini serta saran dan kritik membangun dari seluruh 
karyawan. Tulis opini Anda pada kertas A4 spasi 1,5 maksimal 6 halaman dan sertakan pas 

foto. Kirim melalui email ke oktaprima2010@gmail.com dan suraidafirda@gmail.com.

oPini yAng dimuAt AkAn mendAPAtkAn APResiAsi

kAntoR PusAt:
Jl Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANAK PERUSAHAAN
PT Dasaplast Nusantara
Jl Raya Pecangaan No 03 Jepara | Jawa Tengah
Telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

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

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

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

Rumah Sakit Perkebunan (RSP)
Jl. Bedadung No.2 - Jember 68118
Telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912

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

PT Mitratani Dua Tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
Telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457

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

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

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

UNIT USAHA LAIN:
Unit Industri Bobbin
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331-540205 | Fax: 0331-540407

Abdul Azis Purmali - manager pengolahan  pg pesantren BarU

berbaGI ILMu DeMI KesuKsesan bersaMa
PADA musim giling Tahun 2016, PG 
Pesantren Baru sudah memproduksi 
gula premium de ngan ICUMSA 
produksi 30 IU. Dengan peralatan yang 
sudah menggunakan teknologi fosfa-
tasi secara penuh, semua karyawan PG 
Pesantren Baru sudah bisa mengopera-
sionalkan dengan baik. Bahkan, di awal 
Juni, kapasitas giling sudah mencapai 
6.100 TCD dari target RKAP 6.250 TCD.

Agar semua SDM PG Pesantren Baru 
bisa mengoperasionalkan teknologi 

baru ini dengan lancar sehingga tidak mengganggu jam produksi, 
sebelum masuk ke masa giling seluruh karyawan khususnya karya-
wan di Stasiun Pemurnian, Stasiun Masakan, dan Stasiun Puteran 
sudah melakukan training intensif sebanyak sepuluh kali pertemuan 
dan setiap pertemuan dilakukan selama enam jam. 

Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar 
PTPN X khususnya PG Pesantren Baru yang memiliki kesempatan un-
tuk belajar ke India dan bisa membagikan ilmunya ke karyawan di PG 
Pesantren Baru. Harapannya, PG Pesantren Baru dan PTPN X Jaya. 

dok.

dok.

mahmud bekti nugroho
asisten UrUsan perencanaan divisi BUdidaya teBU 

IrIGasI TePaT PIcu ProDuKTIVITas
IRIGASI merupakan hal yang sangat vital bagi proses pertum-
buhan tanaman, terutama untuk daerah dengan curah hujan 
yang kurang, atau daerah dengan musim kemarau yang tegas. 
Pekerjaan irigasi sudah banyak dilakukan dalam proses budidaya 
di PTPN X, namun pelaksanaannya masih sederhana dan jumlah 
pemberian airnya tidak pernah terukur.

Disamping itu adanya paradigma yang kurang tepat menge-
nai irigasi yaitu seolah-olah irigasi hanya dilakukan untuk men-
jaga agar tanaman tebu tetap hidup sehingga pemberian airnya 
sering kali kurang dari kebutuhan air yang seharusnya diberikan.

Paradigma ini kurang tepat karena sesungguhnya pemenuh-
an kebutuhan air tanaman sangat erat kaitannya dengan produk-
tivitas tanaman tebu maupun gula yang dihasilkan. Bila kebutuh-
an air tanaman tercukupi, maka potensi produksi dapat teraih 
secara optimal. 

Idealnya, irigasi diberikan berdasarkan kekurangan kebu-
tuhan air tanaman yang tidak dapat dipenuhi oleh curah hujan 
efektif. Besarnya kebutuhan air tanaman tergantung pada evapo-
transpirasi tanaman, sedangkan evapotranspirasi tanaman ini 
sendiri tergantung pada jenis tanah, koefisien tanaman berdasar-
kan fase pertumbuhan tanaman dan  parameter iklim yaitu suhu 
udara, kecepatan angin, kelembaban relatif, dan radiasi matahari.

Untuk memperbaiki praktik irigasi yang dilakukan di PTPN 
X kita harus tahu dulu berapa kebutuhan air tanaman akibat 
evapotranspirasi, kemudian kita harus 
tahu berapa curah hujan efektif, dan 
kekurangan dari kebutuhan air 
tanam an yang tidak mampu dicu-
kupi oleh curah hujan efektif 
itulah yang harus kita penuhi de-
ngan irigasi. Untuk mengetahui 
itu semua masing-masing pabrik 
gula di PTPN X harus mempunyai 
data-data terkait tanah dan iklim.

Untuk data tanah mungkin bisa 
bekerjasama dengan Puslit atau lem-
baga lain yang bisa menganalisa sifat 
fisik tanah, dan untuk data iklim bisa 
bekerjasama dengan BMKG atau masing-
masing PG bisa investasi Automatic 
Weather Station (AWS) karena data 
iklim dibutuhkan secara harian. 
Metode perhitungan kebutuhan air 
tanaman atau evapotranspirasi bisa 
kita dapatkan dengan mudah dari 
berbagai literatur. 
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Keluarga Besar
Pt Perkebunan nusantara X

mengucapkan:

1437 H

Mohon Maaf Lahir & Batin

“Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu 
tidak ingin Allah mengampunimu? Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”

(Qs 24:22)


