
Majalah Internal trIwulan
Volume: 026 | th-VII
Edisi Liputan:
Oktober - Desember 2017

gebrakan
anak Perusahaan di 2018



 2  | PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 www.ptpn10.cO.iD

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
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selamat nAtAL 2017 dan tAHUn BARU 2018. 
Semoga di penghujung 2017 dan awal 2018, Kita 
semua, selalu berada dalam lindungan-nya. Begitu 
juga selanjutnya. Meski 2018 disebut tahun politik, 
karena ada perhelatan pilkada di 171 daerah, 
kiranya bisa berjalan lancar dan berkualitas – tanpa 
ada gejolak yang berarti. Sehingga ekonomi bisa 
berjalan normal dan mampu mencapai target per-
tumbuhan sesuai RApBn 2018 sebesar 5,4%.

2018 adalah pintu masuk perpolitikan nasional 
hingga 2019.  Dua peristiwa besar akan digelar 
pada 2019, yakni pemilu legislatif (pileg) dan 
pemilu presiden (pilpres). pilkada serentak yang 
akan dihelat 27 Juni 2018 merupakan warming up 
menuju dua gawe politik tahun berikutnya. partai 
politik akan ekstra hati-hati dalam membangun 
koalisi dan menentukan calon, agar bisa menang di 
pilkada – sekaligus menang di pileg dan pilpres.

Semoga pelaksananan 
proses demokrasi itu (pilkada, 
pileg, pilpres) lebih berkualitas 
dan bisa melahirkan pemimpin 
maupun legislator yang handal 
serta amanah. Sehingga biaya, 
tenaga maupun pikiran yang 
telah dikorbankan  pada proses 
pemilu, lebih memiliki nilai dan 
bisa menjadi fundamen bagi 
berpijaknya pemerintahan 
yang bersih dan berkualitas.

Karena selama ini, tidak sedikit politisi yang 
karirnya justru berujung di balik jeruji besi, 
setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai 
kepala daerah atau legislator. Betapa capeknya 
masyarakat melakoni proses pemilu melalui pesta 
demokrasi yang mahal, tapi pada akhirnya hanya 
mengantarkan karir para politisi itu ke ruang yang 
sempit dan pengab bernama penjara. Tsumma 
Naudzubillah.

Dinamika dan tensi politik tentu akan sedikit 
menggeliat memasuki 2018. perebutan hege-
moni untuk meraih simpati publik pastinya bakal 
marak – dengan dukungan pendanaan yang besar. 
Situasi ini bisa membuat sebagian publik lebih 
agresif, sehingga gesekan politik akibat perbedaan 
dukungan – meski skalanya kecil – sangat mungkin 
terjadi. tapi masyarakat sudah terbiasa dengan 
perbedaan, sehingga segera bersatu kembali 
pasca pemilihan. Dunia usaha tidak perlu khawatir. 

InsyaAllah.
investor (pMA dan pMDn) sudah hafal de-

ngan situasi perpolitikan seperti ini dan keamanan 
nasional. tidak pernah ada gejolak yang permanen 
pasca pemilu, meski pada prosesnya sempat ter-
jadi gesekan antar pendukung kontestan. Sistem 
demokrasi yang telah dibangun terkait pemilu, 
secara perlahan telah mengantarkan kepada 
kedewasaan masyarakat dalam berfikir, bersikap 
dan bertindak.

investor memahami bahwa dunia politik dan 
iklim ekonomi di indonesia sudah terjadi decou-
pling. tidak terlalu berkait satu dengan lainnya 
(politik vs ekonomi). Sehingga investasi dan 
realisasinya (pMA & pMDn) pada 2018 dan 2019, 
maupun economic growth – diyakini akan tetap 
tercapai sesuai target. Dunia usaha harus tetap 
opti mistis, apapun sektornya. Kreativitas dunia 

usaha (swasta maupun BUMn) 
harus terus ditumbuhkan.

Dari latar belakang dan 
kondisi politik 2018 – seba-
gaimana disebutkan di atas, 
menjadi wajar ketika RApBn  
2018 masih berani mematok 
pertumbuhan ekonomi 5,4 
persen. target ini diklaim 
sebagai angka yang optimistis, 
mengingat realisasi economic 

growth 2017 –secara akumulasi 
mencapai 5,17 persen, naik dari 2016 yang tumbuh 
tercatat 5,02 persen.

postur RApBn 2018 secara umum dinilai cukup 
bagus, terutama alokasi untuk pengembangan 
infrastruktur maupun suprastruktur ekonomi, me-
mungkinkan bisa mendorong terciptanya kondisi 
ekononimi-bisnis lebih progresif disbanding 2017. 
Gambaran 2018 ini akan menjadi harapan bersama 
untuk lebih baik, terutama bagi pelaku usaha baik 
swasta maupun BUMn.

Begitu juga pt perkebunan nusantara X 
(persero) yang tetap optimis pada 2018 dengan 
core business industri gula. pengembangan usaha 
lain melalui empat anak perusahaan, seperti usaha 
layanan kesehatan & RS, industri plastik olahan, 
dan sektor agroindustri (kedelai edamame & 
bioethanol) tetap optimis di tahun politik 2018 . 
Sukses buat ptpn X dan seluruh anak perusahaan. 
SELAMAt tAHUn BARU 2018.

SELAMAT NATAL & TAHUN BARU
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PTPN X – 2018
Geliat Anak Perusahaan

keempat anak perusahaan pt 
perkebunan nusantara X optimis 
akan lebih baik pada 2018, bahkan 
sejumlah gebrakan dan inovasi 
bisnis telah siap diluncurkan.
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Untuk informasi iklan dan berlangganan, hubungi kami di:
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telepon: (031) 3523143 ext. 123 | Fax: (031) 3557574 | email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id
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varietas
variasi kegiatan perUsahaan

Laporan:   SAP JAyAnti

Dalam acara Go Green itS 2017 yang 
berlangsung di Gedung pusat Robotika 
itS, keduanya menandatangani per-

janjian kerjasama di bidang penelitian, 
pengembangan dan pengabdian 
masyarakat terkait pupuk cair yang 
diproduksi Enero. MoU ditandatangani 
Direktur Utama pt Enero, izmirta Rach-

man dengan Rektor itS, Joni Hermana.
Dalam bidang penelitian dan 

pengembangan, itS memiliki unit khusus 
untuk urban farming dan lain-lain. Dari 
situ bisa diteliti kandungan pupuk cair 

Gandeng ITs, pT enero Tingkatkan 
Kualitas pupuk Hayati Cair

PT Energi Agro Nusantara (Enero) semakin serius mengembangkan pupuk hayati cair 
yang merupakan hasil dari limbah produksi bioetanol. Salah satu langkah yang dilakukan 
adalah dengan menggandeng Insititut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

 team EnERO
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varietas

hayati Enero sehingga bisa lebih diterima 
masyarakat. Sedangkan dalam bidang 
pengabdian masyarakat, pupuk cair 
Enero yang bernama pupuk Hayati Enero 
(pHE) akan digunakan untuk memupuk 
tanah di itS.

”tanah di itS ini dulunya rawa-rawa, 
umumnya tanah urukan. nanti akan kita 
aplikasikan pupuk Enero untuk memper-
baiki kualitas tanahnya,” ujar Direktur pt 
Enero, Dimas Eko prasetyo. pt Enero juga 
akan diberi satu luasan lahan berupa 
taman namun tidak berkembang karena 
tanahnya yang kurang mendukung. 
Selain itu itS juga akan memberikan satu 
bidang tanah calon taman yang masih 
urukan untuk diperbaiki dulu kualitas 
tanahnya menggunakan pupuk Enero.

Direktur Utama pt Enero izmirta Ra-
chman menambahkan, produksi pupuk 
Enero saat ini sudah mencapai sekitar 
900 Kilo Liter per hari. ”permintaannya 
tinggi, sekitar 1200 KL. peminat pupuk 
cair ini meningkat karena mereka sudah 
merasakan manfaatnya,” ujarnya.

penggunaan pupuk cair Enero tidak 
hanya untuk tanaman tebu saja namun 
sudah digunakan untuk tanaman nanas, 
jagung, pepaya dan singkong di wilayah 
Kediri. Selain itu juga pt Enero mengem-
bangan desa organik wilayah Gem-
bongan, Kabupaten Mojokerto. Bahkan 
nantinya juga akan membuat demplot 
dengan pt Mitratani Dua tujuh untuk 
digunakan pada tanaman edamame.

”Merk pupuk Hayati Enero (pHE) ini 
juga sudah terdaftar resmi di Kemente-
rian pertanian. Kemudian kita akan atur 
pendistribusian dan kuotanya karena 
secara bertahap produksi pupuk ini tidak 
akan lagi berlebih,” tutur izmirta.

Sementara itu Rektor itS Joni Her-
mana mengatakan menumbuhkan 
kecintaan pada lingkungan perlu terus 
dilakukan. itS memiliki lahan seluas 186 
ha. ”Sangat sulit memeliharanya agar 
tetap bersih dan hijau. Menjadi tanggung 
jawab semua,” ujarnya dihadapan 3947 
mahasiswa baru yang mengikuti acara 
itS Go Green di akhir november tersebut.

ia menambahkan, kebiasaan yang ra-

mah lingkungan perlu terus diupayakan. 
”Kami ingin agar kampus itS ini hijau. 
Karena itu tanaman juga perlu dipelihara. 
nah kerjasama dengan Enero ini adalah 
untuk memanfaatkan produk pupuknya. 
Dari lahan seluas 186 Ha yang dimiliki itS 
kami ingin 70 persennya dimanfaatkan 
jadi ruang hijau. Dan tentu saja pemeli-
haraannya butuh pupuk,” ujar Joni.

Dalam kerjasama tersebut untuk 
tahap awal akan memberikan 40 liter 
pupuk cair untuk digunakan di taman-
taman di kampus itS. Ketua panitia Go 
Green itS 2017, Herdayanto sulistyo 
putro menambahkan, untuk kerjasama 
dengan Enero adalah bagaimana tanah 
di itS yang umumnya kering serta pohon 
yang dulunya tidak bisa hidup bisa men-
jadi lebih hijau.

”Kami memang menantang Enero 
dan rupanya Enero suka tantangan. ta-
nah di sini kering, pohon mati, berani gak 
Enero memperbaiki. Justru Enero bilang, 
ini yang dicari,” kata Danang-panggilan 
akrab Herdayanto.

foto-foto: eko sUswantoro
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varietas

Laporan:   SekAr Arum Cm

bantuan cSR sebesar Rp 87 juta 
tersebut diwujudkan dalam 
kebutuhan pokok yang 
saat ini tengah dibutuhkan 
oleh pengungsi seperti 
makanan dan minuman, se-
limut, obat-obatan, masker 
hingga seragam untuk 
siswa sekolah.

Direktur Utama ptpn 
X , Dwi Satriyo Anurogo 
, mengatakan bantuan 
ini merupakan bentuk 
kepedulian ptpn X ter-
hadap bencana yang 
melanda beberapa daerah 
di indonesia.

“Kami prihatin atas ben-
cana yang melanda sau-
dara kita beberapa waktu 
lalu. Untuk itu kami beru-
saha meringankan beban 
dengan menyalurkan bantuan. Meski 
tak seberapa semoga dapat bermanfaat 
bagi para pengungsi yang ada disana ,” 
terangnya.

Selain memberangkatkan bantuan 
berupa barang , ptpn X juga mengi-
rimkan relawan untuk daerah-daerah 

tersebut. Relawan-relawan ini nantinya 
akan bergabung dengan tim penang-
gulangan bencana di daerah-daerah di 
sana guna mengoordinasikan kebutuh-

an bantuan apa saja yang dibutuhkan 
disana saat ini.

“tim relawan ini nantinya akan 
berkoordinasi dengan tim 
penanggulangan bencana 
setempat untuk mengor-
ganisir kebutuhan lanjut-
an,” ungkap Dwi.

pihaknya juga siap 
memberikan bantuan lan-
jutan jika memang dibu-
tuhkan, baik itu bantuan 
barang maupun tenaga 
medis. Untuk tenaga 
medis, ptpn X mempunyai 
dari anak perusahaan, pt 
nusantara Medika Utama 
yang bergerak di bidang 
kesehatan khususnya 
rumah sakit.

“Kami manfaatkan 
keberadaan anak perusa-
haan kami yang bergerak 
di bidang kesehatan  untuk 

ikut membantu antara lain  berupa 
tenaga medis, obat-obatan, dan pe-
layanan kesehatan umum lainnya,” 
pungkasnya.

CSR PTPN X

peduli Korban Bencana 
Gunung agung dan pacitan
Bencana alam yang melanda yakni banjir di Pacitan dan Gunung Meletus di Karangasem, 
Bali, membuat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memberikan bantuan pengungsi melalui 
dana CSR (Corporate Social Responsible).

 Direktur Utama pTpN x, Dwi Satriyo Annurogo bersama karyawan 
menunjukkan bantuan yang akan diserahkan.

 Direktur Utama ptpn x, Dwi Satriyo Annurogo melakukan 
inspeksi barang bantuan yang akan diserahkan.

foto-foto: eko sUswantoro
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Laporan:   SAP JAyAnti

Peneliti bidang Agro Ekonomi, prof. Dr. 
ir. Agus pakpahan menuturkan diperlu-
kan pupuk organik dalam jumlah yang 
sangat besar untuk mengembalikan 
kesehatan tanah mengingat penurunan 
kesuburan tanah sudah melewati zona 
kritis.  Dalam Sharing Session ‘pening-
katan Bahan Organik Guna Mengemba-
likan Kesuburan tanah’ 
di puslit Gula Djengkol, 
Agus memaparkan, blo-
tong merupakan sumber 
penting untuk kembali 
meningkatkan kesuburan 
tanah.

Ketersediaan blotong 
di ptpn X sekitar 200-240 
ribu ton.  Apabila diguna-
kan 11 ton pupuk orga-
nik/ha maka untuk areal 
70.000 ha diperlukan 770 
ribu ton. Maka dari itu, 
kekurangan blotong 
mencapai 570.000 ton. 
Kekurangan blotong bisa 
diisi oleh kotoran hewan 
seperti kotoran sapi, 
ayam dan tentu saja sampah organik 
yang berada di kota-kota besar di Jawa 
timur.

Menurutnya, sampah organik perko-
taan merupakan alternatif solusi sebagai 
sumber untuk memperbaiki tingkat 
kesuburan tanah. ”pemanfaatan sampah 
organik perkotaan bisa mengatasi 
masalah lingkungan hidup dan kesehat-
an. integrasi perkebunan dan industri 
gula dengan pengelolaan sampah kota di 
Jawa timur perlu dibangun dan ptpn X 

harus segera memulainya,” tutur Agus.
Dalam materi yang disampaikannya, 

Agus mengandaikan sampah di kota 
Surabaya, Sidoarjo dan Jember yang 
mencapai lebih dari 16.000 m3/hari dan 
dengan asumsi hanya 30 persen merupa-
kan sampah organik yang layak dijadikan 
pupuk organik, maka akan tersedia 4.92 
ribu M3/hari, atau sekitar 83.000 ton/hari 
(asumsi: berat jenis sampah = 169.44 kg/

m3 ). ”Apabila sebagian besar sampah 
organik ini merupakan sisa-sisa makanan 
manusia, sampah buah atau sayur mayur 
dari pasar induk, maka per hari bisa 
dihasilkan pupuk hayati cair sebanyak 
0.3 x 83.000.000 kg = 24.9 juta liter/hari,” 
urainya.

Dengan pengenceran 20 kali, maka 
didapat 498 juta liter pupuk hayati cair 
hasil pengenceran per hari. Dengan 
aplicais 400 liter/ha, maka hasil sehari 
di atas cukup untuk memupuk 1.24 juta 

Kondisi kesuburan tanah di Indonesia semakin miskin. 
Sebagian besar kandungan bahan organiknya ada di 
bawah 2 persen. Padahal kualitas tebu tergantung 
juga pada kesuburan dan kesehatan tanah.

SHARiNg SESSioN

Tingkatkan produktivitas dengan 
Kembalikan Kesuburan Tanah

hektar.  Hal ini bahwa sampah organik 
kota yang asalnya dari pertanian di 
perdesaan merupakan sumber sangat 
penting untuk penyuburan tanah-tanah 
di indonesia.

”integrasi perkebunan dengan 
penge lolaan Sampah Organik Kota-kota 
besar merupakan sumber solusi penting 
bagi penyuburan kembali tanah-tanah 
kita yang sudah berada pada level kritis,” 
kata peneliti alumnus institut pertanian 
Bogor (ipB) tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direk-
tur Utama ptpn X Dwi Satriyo Annurogo 
mengatakan mengembalikan kesuburan 
tanah merupakan upaya back to basic. 

”inti dari pabrik gula ada-
lah tebu. Karena itu butuh 
tata kelola budidaya yang 
bagus. Sudah banyak revi-
talisasi pabrik yang dilaku-
kan. Sekarang bagaimana 
memperbaiki ‘pabrik’ gula 
yang sebenarnya yaitu di 
on farm, tanahnya,” ujar 
Dwi.

ia menekankan, untuk 
mendapatkan gula yang 
sesuai dengan harapan, 
dibutuhkan bahan baku 
tebu yang bagus, baik dari 
sisi produktivitas maupun 
rendemennya. Karena itu, 
tanah juga perlu dirawat 
kesuburannya.

”Bagaimana bisa kembali ke tahun-ta-
hun sebelumnya. Ke era kejayaan indus-
tri gula dalam negeri seperti dua atau 
tiga dekade lalu. Apa yang kita pelajari 
setelah acara ini saya harap bisa diimple-
mentasikan di kebun,” kata Dwi.

Setelah diskusi, peserta sharing 
session langsung diajak melihat aplikasi 
pemberian protein pada blotong. Agus 
pakpahan juga menyaksikan tempat 
pembiakan lala hitam di puslit Gula 
Djengkol.

 Direktur Utama ptpn x, Dwi Satriyo Annurogo memberikan sambutan.

foto: eko sUswantoro
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Dalam menangani proses hukum 
dibidang perdata dan tata usaha negara, 
unit perusahaan ptpn X yakni Kebun 
Kertosari gandeng Kejaksaan negeri 
(Kejari) Jember untuk menandatangani  
nota kesepahaman atau MoU pada kamis 
16 november yang lalu.

proses penandatanganan MoU 
dengan Kejari Jember tersebut dilakukan 
langsung oleh pjs. General Manager Ke-
bun Kertosari L. St. Gomo tumanggor  

lindungi aset, 
Kebun Kertosari 

Tandatangani moU 
dengan Kejari Jember

MoU Kajari Jember dengan ptpn x, Kebun Kertosari Jember.
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dan  Kejari Jember ponco Hartanto 
disaksikan segenap pejabat tinggi yang 
ada disana.

pjs. General Manager Kebun Kertosa-
ri, L. St. Gomo tumanggor, Sp mengu-
tarakan bahwa sebagai BUMn yang 
dalam melaksanakan kegatan usahanya 
sering kali  mengalami berbagai per-
masalahan hukum yang memerlukan 
penanganan di luar pengadilan maupun 
di pengadilan. Seperti yang sedang diha-
dapi yakni dalam hal pengamanan aset 
yang dimiliki Kebun Kertosari.

“Kerjasama ini diharapkan dapat me-
ringankan tanggung jawab Kebun Ker-
tosari terkait  masalah-masalah hukum 
yang sedang dihadapi, dan juga Kejari 
Jember sebagai pengacara negara dapat 
memberikan bantuan pertimbangan dan 
tindakan hukum yang harus ditempuh 
jika memang terjadi pelanggaran. ini ten-
tunya merupakan kerjasama yang sangat 
baik,” jelasnya.

Sementara itu, Kejari Jember, ponco 
Hartanto dalam sambutannya menga-
takan bahwa penandatanganan MoU 
tersebut adalah untuk menangani 
bersama-sama penyele-
saian masalah hukum di 
bidang perdata dan tata 
negara yang dihadapi 
di ruang lingkup Kebun 
Kertosari.

“tujuan kejaksaan 
ini agar dapat memberi 
bantuan hukum baik ke 
pemerintah maupun Ba-
dan Usaha Milik negara 
atau BUMn,” ucapnya.

pada dasarnya 
Ke jaksaan tidak hanya 
menangani perkara pidana saja tetapi 
juga dalam bidang perdata dan tata 
usaha negara sebagaimana Undang-
undang nomor 16 tahun 2004, tentang 
Kejaksaan Ri juga berdasarkan peraturan 
presiden nomor 38 tahun 2010 pasal 
24 ayat 2, tentang Organisasi dan tata 
Kerja Kejaksaan Ri dimana disebutkan 

bahwa lingkup bidang perdata dan tUn 
meliputi  penegakan hukum, bantuan 
hukum, pertimbangan hukum dan 
tindakan hukum lain kepada negara atau 
pemerintah, meliputi lembaga/badan 
negara, lembaga/instansi pemerintah 
pusat dan daerah, Badan Usaha Milik 
negara/Daerah di bidang perdata dan 
tata usaha negara untuk menyelamatkan, 
memulihkan kekayaan negara, menegak-
kan kewibawaan pemerintah dan negara 
serta memberikan pelayanan hukum 
kepada masyarakat.

“Disisi lain fungsi Kejaksaan sebagai 
mana pasal 30 ayat 2 
Undang-Undang nomor 
16 tahun 2004, tentang 
Kejaksaan Re publik 
indonesia selain mem-
punyai tugas dan we-
wenang sebagai jak sa 
penuntut umum juga 
dapat bertindak seba-
gai pengacara ne ga ra 
berdasarkan surat kuasa 
khusus atas nama nega-
ra atau pemerintah.

Kami berharap, 
de ngan adanya pendampingan ini ber-
bagai masalah yang dihadapi seperti 
pengamanan aset dan lain sebagainya 
dapat berjalan dengan baik dan kami pun 
memastikan bahwa pendamping an yang 
diberikan akan sesuai prosedur hukum 
sehingga tidak menimbul kan permasalah-
an hukum baru,” pungkasnya.

“tujuan kejaksaan ini agar 
dapat memberi bantuan 

hukum baik ke pemerintah 
maupun badan usaha 

milik negara atau bumn,”
foto-foto: eko sUswantoro
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Dewan Komisaris ptpn X melakukan 
kunjungan ke beberapa pabrik gula  di 
daerah Kediri dan Jombang. Diwakili oleh 
Komisaris Utama, Rudi wibowo , kun-
jungan yang dilakukan pada 4-5 Desem-
ber lalu tersebut diperuntukkan untuk 
mengevaluasi kinerja pabrik pada  musim 
giling tahun 2017 ini.

Kunjungan tersebut merupakan 
bagian dari tugas Dewan Komisaris untuk 
melihat kondisi unit usaha pasca masa 
giling yang telah berakhir beberapa 
waktu yang lalu. iapun ingin mengetahui 
secara lebih dalam apa yang terjadi di 
lapangan, apa saja yang sering terjadi 
dan kendala apa saja yang sering dialami 
oleh para karyawan.

“Kami memiliki jadwal kunjungan 
dalam satu tahun sebanyak tiga kali yakni 
di awal , tengah dan akhir tahun. Dan 
yang ini merupakan kunjungan akhir 
tahun yang diperuntukkan mengevalua-
si kinerja dalam satu tahun terakhir ,” 
ungkap Rudi.

Rudi melihat bahwa  kinerja satu 
tahun kebelakang ini, memang ba nyak 
yang masih perlu diperhatikan dan 
dibenahi  terlebih terkait pencapaian 
produksi terutama mengenai  bahan 
baku yang ada. Seperti diketahui industri 
gula tanah air tahun ini memang tidak 
semoncer tahun-tahun sebelumnya, 
perubahan anomali iklim menjadi ham-
batan tersendiri bagi teman-teman di 
lapangan termasuk juga para petani.

“terjadinya anomali cuaca sebagai 

KoMiSARiS UTAMA PTPN X, RUdi wiBowo:

"Optimis 2018 lebih Baik"
dampak dari perubahan iklim di indo-
nesia juga berdampak bagi industri gula 
nasio nal dan industri perkebunan secara 
keselu ruhan. produksi gula indone-
sia menunjukkan tren penurunan. penu-
runan produksi ini  dipengaruhi seiring se-
makin menyusutnya lahan tebu yang 
membuat enggannya petani gula mena-
nam tebu,” terangnya kembali.

Anomali inipun menghambat aktivi-
tas budidaya tebu hingga menurunkan 
kadar rendemen tebu. Dampak hujan 
yang berkepanjangan juga menambah 
biaya tebang dan angkut tebu serta 
pemrosesan gula. Dalam guyuran hujan, 
penebangan dan pengangkutan tebu 
relatif sulit dan mahal. Kebun dan jalan 
yang becek menyulitkan mobilitas ang-
kutan tebu.

namun, Rudi optimis bahwa  pada 
musim tanam mendatang yakni pada 
tahun 2018, kondisi industri gula bisa 
jauh lebih baik lagi. Hal ini ditujukkan 
dari grafik tahunan yang menunjukkan 
tren positif pada tahun 2018.

“Kami tetap optimis pada tahun 2018 
industri gula dapat bangkit kembali. 
tentunya hal ini ditujukkan dari grafik 
yang terjadi kenaikan. Berbagai upaya 
juga akan terus digiatkan terutama untuk 
peningkatan kualitas, melakukan efisiensi 
dan yang lainnya,” pungkasnya.

tak hanya itu, dalam kunjungan 
tersebut Rudi juga memberi arahan agar  
karyawan   tetap semangat dalam mem-
berikan pelayanan kepada  para petani 
secara maksimal.

 Kunjungan Komisaris di pabrik Gula.

foto-foto: eko sUswantoro
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Pt perkebunan nusantara (ptpn) X 
menjalin sinergi dengan pt Bank negara 
indonesia (persero) dengan mengucurkan 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani 
tebu. para petani tebu itu merupakan mitra 
dari ptpn X yang berada di wilayah Kabu-
paten Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.

Direktur Utama ptpn X, Dwi Satriyo An-
nurogo mengutarakan bahwa  dalam kerja 
sama tersebut ptpn X bertindak sebagai 
main off taker atau pihak yang menjadi 
pembelian hasil panen para petani tebu. 
pihaknya juga akan memberikan bantuan 
teknis budidaya dan pembinaan pertanian 
kepada para petani tebu rakyat binaan.

“ptpn X saat ini sudah memberikan 
pendampingan teknis pengolahan dan sa-
rana kepada petani. Untuk potensi penya-
luran KUR kepada para petani  memang 
cukup besar. Antara lain di pG Gempol Krep 
sebesar Rp 35 miliar dan pG tjoekir Rp 30 
miliar,” ungkapnya.

Dwi pun berharap bahwa kerjasama 
yang terjalin tersebut dapat terus  berjalan 
berkesinambungan, tidak hanya sekarang 
tapi juga di masa yang akan datang. Hal ini 
juga menjadi satu diantara sinergi BUMn 
yang diharapkan dapat memberikan ke-
maslahatan bagi masyarakat.

“terima Kasih kepada Bni atas ker-
jasama yang sudah terjalin. Semoga 
dengan KUR yang diperoleh para petani 
tebu akan makin giat dalam hal menanam 
tebu,”pungkasnya.

Sementara itu, hadir dalam kesem-
patan tersebut, Slamet Djumantoro, 
pemimpin Bni Kantor wilayah Surabaya 

salurkan KUR, pTpn X Gandeng BnI
mengatakan penyaluran KUR ini adalah 
untuk meningkatan perekonomian para 
petani tebu. pemberian KUR kepada petani 
tebu tersebut juga sudah sesuai dengan 
program prioritas pemerintah, yaitu fokus 
pada pertanian serta kelautan dan kemari-
timan. Dan dengan adanya kerjasama 
ini petani dapat memperoleh kepastian 
pembiayaan,” tandas Slamet.

Bni sendiri berperan dalam menawar-
kan fasilitas kredit berupa Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan Kredit Kemitraan Bina 
Lingkungan dan jasa perbankan.

Dalam kaitan penyaluran KUR dan 

Kredit Kemitraan tersebut, Bni menjadi-
kan ptpn X sebagai mitra pemberi reko-
mendasi permohonan kredit yang diajukan 
petani.

ptpn X juga akan membuat dan 
menan datangani perjanjian kemitraan 
de ngan petani, serta membantu kelancaran 
penyediaan sarana serta prasarana untuk 
budidaya tebu. Baik itu dari segi mekanisa-
si, kelancaran pupuk dan lainnya.

“pemberian KUR kepada petani tebu se-
suai dengan program prioritas pemerintah, 
yaitu fokus pada pertanian serta kelautan 
dan kemaritiman,” tandas Slamet.

 Dirut pTpN x, Dwi Satriyo Annurogo (kiri) dan pimpinan BNI Wilayah Surabaya, Slamet Djumantoro (kanan)

foto-foto: eko sUswantoro
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Hal tersebut dijabarkan langsung oleh 
Direktur Utama Holding  BUMn perkebu-
nan, Dasuki Amsir, dalam lawatannya ke 
Surabaya beberapa waktu yang lalu. ia 
pun tak melewatkan waktu untuk ber-
temu dan mengumpulkan jajaran direksi 
ptpn di Surabaya yakni ptpn X, ptpn Xi, 
ptpn Xii dan Rni.

Dalam momentum tersebut, Dasuki 
mengutarakan bahwa selain untuk bersi-
laturahmi, pihaknya juga sekaligus akan  
menyampaikan kinerja holding sebagai 
bentuk keterbukaan informasi  dan per-
baikan kinerja dalam menghadapi musim 
tanam tahun 2018 khususnya gula.

Menurutnya industri gula saat ini 
memang memiliki permasalahan yang 
cukup kompleks, tercatat kebutuhan 
gula nasional pada tahun 2017 sebesar 
5,7 juta ton. Untuk kebutuhan gula kon-

sumsi pada tahun 2017 diproyeksikan 
2,7 juta ton, sementara produksi gula 
konsumsi tahun 2016 hanya 2,2 juta ton. 
Artinya ada kekurangan 400.000 ton 
kebutuhan gula konsumsi yang harus 
dipenuhi.

“Untuk itu berbagai upaya harus 
terus dilakukan untuk mencapai target 
produksi yang diinginkan dan menyam-
but swasembada gula di tahun 2018. 
Antara lain dengan mempersiapkan on 
farm dengan sebaik-baiknya, optimalisasi 
kapasitas, perbaikan kualitas produk, 
menciptakan loyalitas program dengan 
petani, perbaikan pabrik atau revitalisasi, 
mendisiplinkan pegawai sesuai SOp, 
dan yang juga tak kalah penting adalah 
menerapkan efisiensi,“ terangnya.

Dasuki juga mengungkapkan, hingga 
April, Holding perkebunan nusantara 
menghasilkan laba bersih konsolidasi 
sebesar Rp 488 miliar. Angka itu tumbuh 

181% dibandingkan periode yang sama 
pada 2016 yang mengalami kerugian 
senilai Rp 604 miliar.

pertumbuhan laba bersih tersebut 
ditopang peningkatan penjualan karena 
dampak meningkatnya produktivitas 
tanaman dan upaya efisiensi untuk me-
nekan harga pokok serta didorong oleh 
kenaikan harga komoditas.

“Jadi pencapaian laba bersih konsoli-
dasi sebesar Rp 488 miliar, bukan saja 
berkah dari kenaikan harga komoditas, 
namun dari hasil evaluasi kami perbaikan 
kinerja yang terjadi dikarenakan adanya 
perubahan budaya kerja dan efisiensi 
dalam operasional baik di on farm atau-
pun off farm. tahun ini pihaknya menar-
getkan meraup laba bersih sebesar Rp 
650 miliar,” tukasanya.

Untuk itu, tak lupa Dasuki pun 
memberikan wejangan bahwa jika ingin 
mengembalikan kejayaan ptpn gula 

diRUT HoLdiNg, dASUKi AMSiR:

2018, Harus Jadi momentum 
Kebangkitan pTpn Gula
Kondisi industri gula yang tak semoncer dulu memang menjadi keprihatinan tersendiri , itu 
sebabnya berbagai upaya harus terus dilakukan guna meraih kejayaan kembali . Terlebih  
untuk mencapai swasembada gula yang akan dicanangkan pada 2018 mendatang.
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maka ada beberapa hal yang harus 
dilakukan yaitu menciptakan solidaritas 
yang tinggi antara-tim di lingkungan pe-
kerjaan baik dari tingkat tertinggi hingga 
level yang paling bawah.

Disamping itu setiap individu harus 
mempunyai kompetensi yang harus di-
bangun dalam diri masing-masing antara 
lain fokus, konsistensi, self confidence, 
dan achivement. Dengan menerapkan 
hal tersebut dipastikan kejayaan industri 

gula akan kembali lagi.
Saat ini seperti diketahui, Holding 

perkebunan nusantara merupakan induk 
usaha dari ptpn i sampai ptpn XiV yang 
dibentuk berdasarkan pp no.72/2014. 
Sebanyak 90% saham ptpn i sampai 
ptpn XiV dimiliki oleh Holding perkebun-
an nusantara dan sisanya 10% dimiliki 
pemerintah.

Holding perkebunan nusantara ini 
memiliki cakupan usaha berupa budi-

daya tanaman, produksi, perdagangan, 
pengembangan usaha bidang perke-
bunan, Agro wisata, Agro Bisnis, Agro 
industri, Agro Forestry, dan usaha lain-
nya dengan total aset hingga April 2017 
sekitar Rp113 triliun.

Komoditas yang dikelola di atas lahan 
1,18 juta hektare adalah kelapa sawit, 
karet, gula, teh, kopi, kakao, tembakau, 
aneka kayuan, buah-buahan, dan aneka 
tanaman lainnya.
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 Direktur Utama Holding perkebunan Nusantara, Dasuki Amsir (paling kanan,-red) sedang meninjau langsung pG Kremboong.
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menteRi Badan Usaha Milik negara 
Rini Mariani Soemarno membuka lang-
sung acara ‘pencanangan peningkatan 
produktivitas tanaman tebu, Sinergi 
BUMn untuk Mewujudkan Swasembada 

Gula yang Berdaya Saing’, di Desa wiro-
wongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten 
Jember, Jawa timur, Rabu (15/11/2017). 
Selain dihadiri perwakilan petani, acara 
juga dihadiri jajaran direksi BUMn perke-
bunan, pt petrokimia Gresik  dan BUMn 
perbankan.

Menurut Rini yang harus menjadi 
perhatian  untuk industri gula ke de-
pan adalah perlu adanya peningkatan 
produksi tanaman tebu secara menye-
luruh.  iapun berharap melalui acara ini, 
budidaya tebu di Jawa timur bisa meng-
hasilkan 100 ton per hektare dengan 

menteri BUmn Dorong 
peningkatan produktivitas Gula

Menteri BUMn, Rini Soemarno melakukan 
prosesi penanaman perdana tebu.
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rendemen di atas 8 persen.
Seperti diketahui bahwa sebagai 

salah satu jenis komoditas pertanian, 
tanaman tebu memiliki kontribusi da-
lam mendorong pertumbuhan sektor 
pertanian. tebu sebagai bahan baku 
komoditas gula sangat dibutuhkan untuk 
menyokong industri makanan dan minu-
man serta bahan pangan pokok bagi 
masyarakat.

Untuk itu, beberapa terobosan pun 
ditawarkan Menteri Rini Soemarno ke-
pada para petani. Salah satunya dengan 
melakukan pemetaan areal, penyedia-
an sarana dan prasarana beserta bibit 
unggul, penyediaan alat, ketersediaan 
pupuk dan pengolahan tebu jadi gula, 
dengan rendemen yang tentunya meng-
untungkan petani. Selain itu, antisipasi 
perubah an iklim dan penetapan harga 
juga menjadi fokus utama.

BUMn pun berperan memfasilitasi 
pendanaan bagi petani tebu. Saat ini 
bank-bank negara yang tergabung da-
lam HiMBARA yakni, Bni, BRi, dan Mandiri 
sudah bisa memberikan modal kerja 
kepada petani dengan avalis dari ptpn. 
Dan untuk ketersediaan pupuk tak perlu 
dirisaukan karena sekarang pupuk non-
subsidi juga sudah tersedia di seluruh 
Jawa timur.

tahun ini , jelasnya kembali bahwa 
rendemen yang diperoleh cukup  rendah, 
karena curah hujan sangat tinggi dan ada 
persoalan pupuk yang tidak tepat waktu. 
“Saya harap pada penanaman akhir 2017 
ini semua bisa tepat waktu. Dan alham-
dulillah sejauh ini, perkembangannya su-
dah sangat baik tidak hanya dari penyer-
taan modal untuk para petani namun 

sekarang  juga pupuk non subsidi sudah 
tersedia di seluruh Jawa timur. Semoga 
ini betul-betul bisa membantu dengan 
adanya program sinergi antara petani, 
ptpn, BUMn pupuk maupun perbankan 
dapat meningkatkan pendapatan petani, 
sehingga target swasembada gula bisa 
terjadi,” kata Rini kepada wartawan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan 
penasihat Dpp AptRi, Arum Sabil yang 
hadir dalam kesempatan yang sama  
menilai langkah konkret pemerintah 
pusat seperti yang disampaikan Menteri 
Rini Soemarno, menjadi angin segar bagi 

petani tebu di indonesia. terlebih tan tang-
an petani tebu saat ini semakin berat di era 
“serangan” gula rafinasi yang masuk.

 “Kami memiliki keyakinan negara 
hadir di tengah petani  dan  melihat 
langsung komitmen Menteri BUMn yang 
masih berpihak pada kepentingan petani 
tebu rakyat. terbukti dalam acara ini 
semua pelaku industri tebu dari petani, 
ptpn , Bank, dan petrokimia Gresik seba-
gai penyedia bahan baku pupuk dapat 
bertemu dan mewujudkan satu visi yang 
tidak lain adalah untuk swasembada 
gula,” tegasnya. 

 petani tebu Jember.

foto-foto: eko sUswantoro
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World plantation Conference and Exhi-
bitionatau wpLAcE merupakan kegiatan 
yang diselenggarakan oleh pt Riset 
perkebunan nusantara (pt Rpn), yang 
bertujuan untuk mendorong perkem-
bangan perkebunan, menjadi ajang 
akselerasi dan forum diskusi pelaku bisnis 

perkebunan di indonesia. Berlangsung 
di Grand Hotel Sahid Jakarta, 18 – 20 
Oktober 2017, kegiatan ini diikuti enam 
komoditi utama perkebunan di indone-
sia, terdiri dari Kelapa Sawit, Gula, Kopi, 
teh, Karet, dan coklat.

peserta yang menghadiri confer-
ence ini sekitar 1500 orang dari berbagai 
negara, seperti pantai Gading – Afrika, 
Amerika Serikat, colombia, Brazil, in-

woRLd PLANTATioN CoNfERENCE ANd EXHiBiTioN 2017

Dirut pTpn X paparkan 
smart sugarcane system 

dia, Jepang dan lainnya. Selain itu juga 
diselenggarakan Exhibition yang diikuti 
43 perusahaan baik dari perkebunan, 
maupun industri yang mendukung 
perusahaan perkebunan. pt perkebunan 
nusantara (ptpn) X menjadi salah satu 
peserta dalam event ini.

topik utama yang menjadi pemba-
hasan di wpLAcE 2017 diantaranya, plan-
tation under Climate Change (perkebunan 
di bawah Climate Change), plantation 
Under Economic Turbulence (perkebunan 
dibawah pergolakan ekonomi), Toward 
Downstream Industries Development 
(Menuju pembangunan industri Hilir), 
Cutting Edge of Technologies : Biotechnol-
ogy, Bioengineering (Memotong batas 
teknologi: Bioteknologi dan Bioengineer-
ing), information technology and com-
munication for plantation Development 
Management (teknologi informasi dan 
Komunikasi untuk pengembangan Mana-
jemen perkebunan).

tahun ini wpLAcE dibuka langsung 
oleh wakil presiden indonesia ir. Jusuf 
Kalla. Selain membuka acara secara res-
mi, wapres juga melakukan kunjungan 
di lokasi Exhibiton yang terletak tepat di 
lantai satu dan dua Hotel Sahid Jakarta. 
Kedatangan wapres di stand ptpn X dis-
ambut langsung oleh Mustaqim selaku 
Direktur Operasional. Dalam kesempa-

 Dirut pTpN x saat mempresentasikan Triple S di Thematic Conference: Sugar

foto-foto: dokUmen ptpn X
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tan yang terbilang sangat singkat 
Mustaqim memperkenalkan produk 
yang dihasilkan oleh ptpn X.

Selain menghasilkan gula 
sebagai produk utama, ptpn X juga 
memperkenalkan produk lain-
nya diantaranya Biopellet Bagasse, 
Bioethanol, minyak atsiri, Flexible 
packaging dan sebuah system infor-
masi yaitu Smart Sugarcane System. 
Berbeda dengan perusahaan perke-
bunan lainnya di ajang ini, ptpn X 
menjadi satu-satunya perusahaan 
yang memperkenalkan teknologi 
informasi penunjang proses bisnis 
perkebunan Gula yang dibuat dan 
kembangkan di dalam negeri.

Secara umum Smart Sugarcane 
System (triple S) merupakan sistem 
yang dibangun dari Big Data, terdiri 
dari data potensi lahan perkebunan, 
data petani & lahanya, pemantauan kem-
ajuan pekerjaan, pemantauan param-
eter alam untuk menunjang budidaya 
tanaman yang dilakukan menggunakan 
teknologi Remote Sensing dan Geographic 
Information System  (GIS) serta secara 
konvensional. Big Data tersebut kemu-
dian diolah menggunakan pemodelan 
dan disajikan secara real time. Dengan 
banyaknya parameter yang dipantau 
dalam sistem ini, diharapkan hasil yang 
diperoleh berupa laporan riil lapangan 
dan rekomendasi tindak lanjut, sehingga 
memudahkan manajemen perusahaan 
memantau dan membuat keputusan 
terhadap kebun di area kerjanya.

ptpn X sebagai pelopor bersama 
dengan nEc indonesia yang juga ber-
gabung di dalamnya institut pertanian 
Bogor, pt Dattabot, dan Kokusai Kogyo 
co.,LtD dari Jepang, saling bersinergi 
untuk menyukseskan sistem ini. Sebagai 
modal awal pengembangan sistem, ptpn 
X telah lebih dulu menerapkan beberapa 
sistem berbasis ti guna menunjang 
proses bisnis di perusahaan ini.

Sistem tersebut diantaranya e-
Farming sebagai fasilitas pendaftaran 
areal secara online serta pemantauan 
kegiatan di kebun yang dilakukan secara 
real time, penerapan ERp – SAp seba-
gai Core System perusahaan, ditambah 
operasional core sampler di beberapa 

pabrik gula sebagai sarana penila-
ian mutu tebu yang dikirim secara 
presisi. Selain itu ptpnX juga sudah 
memulai penerapan Remote Sensing 
dan GiS dalam melakukan taksasi 
produksi jarak jauh menggunakan 
citra satelit Landsat di 2015 bersama 
Lpp Yogyakarta.

Sambutan hangat terhadap 
triple S tercermin saat Direktur 
Utama ptpn X Dwi Satrio Annurogo 
menyampaikan presentasi menge-
nai triple S di Thematic Conference: 
Sugar (Konferensi dengan tema 
Gula). presentasi tersebut disam-
paikan dalam bentuk diskusi panel 
yang dihadiri berbagai kalangan. 
Baik pengusaha gula, peneliti serta 
stakeholder lainnya dari dalam 
maupun luar negeri.

pengenalan singkat mengenai 
triple S diperkaya dengan saran yang 
membangun dari peserta diskusi. Sistem 
ini dinilai mampu menjawab pertanyaan 
yang sudah lama belum dapat diselesai-
kan industri ini khususnya yang berkaitan 
dengan kepastian lahan dan produktivi-
tas tebu di indonesia.

Dalam penutupan pemaparan triple 
S, Dwi menyampaikan selain dapat digu-
nakan untuk menunjang proses bisnis 
industri Gula di indonesia, sistem ini juga 
sangat dimungkinkan untuk digunakan 
oleh perkebunan di luar industri Gula, 
seperti teh, Kopi, Kelapa Sawit dan Karet 
guna meningkatkan produktivitas ko-
moditi perkebunan di indonesia.

 Kunjungan Wapres di 
stand PTPN X

 Peserta Thematic Conference: Sugar, WPlACE 2017
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PenyeRaHan SK pengelolaan hutan 
sosial merupakan aksi nyata pemerintah 
dalam mewujudkan pemerataan ekono-
mi, melalui akses kelola masyarakat 
terhadap hutan. presiden Joko widodo 
mengingatkan agar kelompok tani dapat 
memanfaatkan izin mengelola hutan 
dengan produktif.

”negara kita negara besar, kalau 
penduduk kita 250 juta produktif semua, 
tanam semua, entah tanam sengon, 
tanam cabe, padi tembakau, negara ini 
akan menjadi produktif, bukan mengim-
por tapi ekspor hasil-hasil yang kita 
tanam ini,” kata presiden saat meninjau 
program perhutanan sosial untuk pemer-
ataan ekonomi di Desa Brani wetan, Ke-
camatan Maron, Kabupaten probolinggo, 
Jawa timur, awal november lalu.

Dengan didampingi Menteri LHK Siti 
nurbaya, presiden Joko widodo meny-

erahkan lima SK yang terdiri dari SK izin 
pemanfaatan hutan perhutanan Sosial 
kepada Kelompok tani Ranu Makmur, se-
luas ±198 Ha bagi 45 KK, SK izin peman-
faatan hutan perhutanan Sosial kepada 
Kelompok tani Alam Subur, Kelompok 
tani Rimba tani Lestari, Kelompok 
tani Sumber Rejeki dan Kelompok tani 
Lestari, seluas ± 552 Ha bagi 265 KK dan 
SK izin pemanfaatan Hutan perhutanan 
Sosial kepada Kelompok tani tunas Hara-
pan, Kelompok tani Bumi Asri, Kelompok 
tani wani Makmur, Kelompok tani Alas 
Subur, dan Kelompok tani Sumber pur-
ing, seluas ± 934 Ha bagi 376 KK.

Kemudian SK pengakuan dan per-
lindungan Kemitraan Kehutanan (KULin 
KK) antara Kelompok tani Hutan (KtH) 
Jati Mulyo dengan perum perhutani KpH 
Jember, seluas ± 612,04 Ha bagi 125 KK. 
Serta yang terakhir adalah SK pengakuan 
dan perlindungan Kemitraan Kehutanan 
antara LMDH wono Lestari dengan pe-

rum perhutani KpH probolinggo seluas ± 
940 Ha bagi 367 KK.

Dalam sambutannya, presiden men-
gatakan, hutan milik pt perhutani yang 
bisa diberikan masyarakat dalam bentuk 
izin pemanfaatan Hutan (ipH) harus 
dimanfaatkan secara maksimal. ”Kalau 
nanti sudah diberikan tapi tidak dipakai 
produktif, ditelantarkan, akan kita ditarik 
lagi. Harus produktif, sanggup nggak,” 
tanya presiden kepada para penerima 
SK pemanfaatan hutan dari Kabupaten 
probolinggo, Lumajang dan Jember. Atas 
pertanyaan presiden ini, para hadirin 
menyatakan kesanggupannya.

Jokowi mengungkapkan ipH ini 
berlaku 35 tahun dan jika dimanfaatkan 
secara bebar akan diperpanjang kembali 
35 tahun, sehingga total 70 tahun. ”tapi 
kalau nggak dimanfaatkan, awas. Silakan 
ini dipakai dalam kelompok-kelompok 
koperasi, kelompok-kelompok usaha tani 
silakan. Mau ditanami tembakau silakan, 

Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait pemanfaatan hutan kawasan hutan 
negara, untuk dapat diakses oleh petani Probolinggo serta surat keputusan tentang pengakuan dan 
perlindungan kemitraan kehutanan LMDH dari Lumajang dan Jember. Presiden berharap program 
perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi dapat mendorong masyarakat lebih produktif.

program perhutanan sosial Dorong 
produktivitas masyarakat sekitar Hutan

 presiden RI, Joko Widodo berdiskusi dengan petani probolinggo.
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mau ditanami sengon tembakau cabe 
polowijo jagung silakan,” kata presiden.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Siti nurbaya mengatakan surat kepu-
tusan adalah untuk menegaskan peman-
faatan hutan kawasan hutan negara, untuk 
dapat diakses oleh petani probolinggo 
serta surat keputusan tentang pengakuan 
dan perlindungan kemitraan kehutanan 
LMDH dari Lumajang dan dari Jember.

Dalam laporan Menteri LHK Siti nur-
baya dijelaskan, perhutanan Sosial di in-
donesia telah mencapai areal seluas 1,09 
juta ha sampai dengan 31 Oktober 2017, 
dan data itu belum termasuk di pulau 
Jawa. Sampai dengan saat ini sudah di-
data kelompok dan LMDH di Jawa seban-
yak 48 unit yang sedang diproses sesuai 
dengan prosedur dan aturan-aturan.

Hingga akhir Desember mendatang, 
direncanakan akan terlaksana pengece-
kan lapangan perhutanan Sosial oleh 
presiden Joko widodo yang mencakup 
tidak kurang dari 48 kelompok dengan 
areal seluas sekitar 46 ribu ha di pulau 
Jawa. Jumlah ini masih terus berkem-
bang, dengan usulan masyarakat dan 
pemeriksaan lapangan oleh KLHK, per-
hutani, dan Bank Mandiri (Jabar), BRi 

(Jateng), dan Bni (Jatim) menurut kelaya-
kan areal yang ada atau diusulkan.

“Beberapa wilayah sudah tercatat 
tidak kurang dari 30 kabupaten di pulau 
Jawa dan masih terus bertambah. Selain 
itu juga untuk wilayah di Sumatera sep-
erti Sumut dan Riau serta Sumsel, juga di 
Jambi Babel dan Sulteng. Bapak presiden 
telah memeriksa atau in-cognito di Ka-
lteng dan Kalsel,” ungkap Siti nurbaya.

Data KLHK menunjukkan hingga saat 
ini usulan di luar Jawa sudah masuk dan 
dalam proses di KLHK seluas 960 ribu ha. 
Diperkirakan bisa lebih karena setiap hari 
ada usulan yang masuk untuk perhu-
tanan Sosial.

Dalam kesempatan yang sama juga 
diserahkan Kartu tani dan kredit KUR, 
serta cSR dari Bank Bni berupa pompa 
air, traktor tangan, sarana pendidikan/
bangunan Sekolah Dasar (SD). Selain itu 
juga diserahkan bantuan bibit 1,2 ton 
dari Kementerian pertanian, bantuan 
bibit Sengon dari perhutani dan bantuan 
sembako dari presiden Joko widodo 
untuk masyarakat.

PtPn X ikut beRPeRan seRta
Dalam kaitan dengan pengelolaan 

hutan sosial tersebut tersebut, pt perke-
bunan nusantara (ptpn) X mendap-
atkan tugas men-off take produk yang 
dihasilkan, utamanya tembakau. ”ptpn X 
mendapat tugas dari kementerian untuk 
off take tembakau. Kedua, masih terkait 
dengan tembakau, ptpn X akan melaku-
kan kawalan budidaya,” ujar Direktur 
Utama ptpn X, Dwi Satriyo Annurogo.

Dengan demikian, ptpn X mengem-
ban tugas melakukan kawalan budidaya 
sekaligus memasarkan tembakau yang 
dihasilkan.

Dwi mengakui, bahwa jenis tem-
bakau yang ditanam di lahan hutan sosial 
tersebut berbeda dengan yang selama 
ini ditanam ptpn X. Jika selama ini ptpn 
X mengelola tembakau na-Oogst dan 
Vorstenlanden untuk bahan baku cerutu, 
yang ditanam di probolinggo adalah 
jenis tembakau rajangan yang pasarnya 
adalah pabrik-pabrik rokok.

”Meskipun berbeda kami tidak kha-
watir karena kami punya kompetensi 
untuk melakukan kawalan teknologi dan 
kualitas produknya,” tuturnya. Di tahap 
awal, lahan tembakau yang akan dikawal 
ptpn X seluas 60an Ha namun nantinya 
akan terus berkembang.

 presiden RI, Jokowi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Siti Nurbaya menyerahkan bantuan ke petani probolinggo.

 tinjauan lahan presiden Ri, Joko widodo. foto-foto: eko sUswantoro
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anak perusahaan ptpn X  yakni pt 
Mitra tani Dua tujuh mencoba mengem-
bangkan bisnis edamame  yang saat ini 
sedang dijalani. Satu diantaranya yakni 
dengan melakukan penandatanganan 
nota kesepahaman (MoU) bersama ptpn 
Xi  dalam hal penanaman dan pengo-

lahan bisnis edamame yang disaksikan 
langsung oleh Menteri BUMn Rini Soe-
marno di Kabupaten Jember, Jawa timur, 
Rabu (15/11/2017).

Guntaryo tri indarto selaku Direktur 
Utama pt. Mitratani Dua tujuh mengu-
tarakan bahwa kerjasama yang dilakukan 
tersebut adalah bentuk dari sinergitas 
antar BUMn yang ada. Dengan mengop-

timalkan kemampuan dan sumber daya 
yang dimiliki baik pt Mitratani Dua tujuh 
maupun ptpn Xi.

Seiring dengan terus meningkatnya 
permintaan pasar komoditas edamame, 
pt Mitratani Dua tujuh pun juga beren-
cana membangun pabrik baru dengan 
kapasitas 10.000 ton. Untuk itu tentu 
dibutuhkan pasokan bahan baku yang 

mitratani Dua Tujuh Gandeng 
pTpn XI Kembangkan Bisnis

Menteri Rini Soemarno menyaksikan MoU antara Mitra Tani dan pTpN xI.

foto-foto: eko sUswantoro
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mencukupi. Dan ptpn Xi dipastikan da-
pat menjawab peluang tersebut karena 
memiliki lahan HGU. Artinya sudah ada 
kepastian lahan untuk budidaya maupun 
pembangunan pabrik baru.

“Sekarang ini pasar edamame di 
luar Jepang punya potensi yang sangat 
tinggi. Untuk itu pengembangan pasar 
yang lebih luas lagi menjadi tujuan kami 
kedepan .tentunya sarana dan prasa-
rananya harus mendukung dan harus 
disiapkan mulai dari sekarang ,” ujarnya.

Saat ini dibutuhkan areal tanam seki-
tar 750 ha untuk mengisi pabrik berka-
pasitas 10.000 ton. Diharapkan setelah 
penandatanganan MoU ini, di awal 2018 
pembangunan pabrik sudah berjalan 
dan di pertengahan 2019 sudah bisa 
berproduksi. pada tahun ini penjualan 
produk pt Mitratani Dua tujuh sudah 
mencapai 10.000 ton dengan kapasi-
tas pabrik 10.500 ton sehingga tingkat 
utilitasnya sudah hampir mencapai 100 
persen. tentunya dengan demikian 
pembangunan pabrik baru harus segera 
dilakukan.

Sementara itu Direktur Utama ptpn 
Xi Moch. cholidi mengutarakan bahwa 
kerja sama tersebut dalam bentuk 
pengolahan dan pemasaran produk 
edamame, agar nantinya memberi nilai 
tambah bagi kedua belah pihak.

“Kami memiliki lahan yang luas untuk 

ditanami edamame, sedangkan pihak Mi-
tratani dapat memberikan pelatihan dan 
pendampingan serta transfer teknologi 
kegiatan budidaya edamame dari mulai 
tanam, panen, penanganan pascapanen 
sampai dengan pengolahan produk 
edamame hingga dalam kemasan kuali-
tas ekspor,” tuturnya.

tahun 2017 diproyeksikan ada seki-
tar 500 hektare lahan yang dibongkar 
dan sebagian lahan tersebut digunakan 
untuk pembibitan edamame, sedangkan 

sisanya dimanfaatkan untuk penanaman 
kedelai. namun, mengingat besarnya po-
tensi pasar edamame, ke depan seluruh 
lahan dapat digunakan untuk penana-
man edamame dan produk edamame 
premium dipilih karena potensi pasar 
masih terbuka.

Ke depan, lanjut dia, dipertimbang-
kan untuk pembangunan pabrik pengo-
lahan edamame dengan tetap memper-
timbangkan ketersediaan bahan baku 
olahan serta pangsa pasar.

www.ptpn10.cO.iD

Menteri BUMN, Rini Soemarno melihat stan Mitra Tani Dua Tujuh.

 Dir.Ops pTpN x, Mustaqim  (dua dari kanan) menyempatkan foto di stan Mitra tani Dua Tujuh.
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”Pengembangan lahan untuk tebu 
sangat penting. Di Jatim ini pengem-
bang an lahan jadi masalah yang kru-
sial dan kami sangat terbantu dengan 
adanya program ini,” ujar Direktur Utama 
ptpn X, Dwi Satriyo Annurogo saat 
penandatanganan perjanjian Kerjasama 
penggunaan dan pemanfaatan Areal per-
hutani untuk Agroforestry tebu di Kantor 
perum perhutani awal Oktober.

Dwi menuturkan, 10 tahun lalu, lahan 
yang ada di bawah pengelolaan ptpn X 
mencapai 70 ribu hektare (ha). namun 
saat ini sudah menyusut, hanya berkisar 
60-62 ribu Ha saja. Artinya, dalam ren-
tang waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 
pengurangan lahan hingga 10 ribu Ha. 
peralihan lahan tersebut diantaranya 
karena terkonversi untuk pemukiman 
dan industri.

Dengan pengembangan Kota Sura-
baya yang semakin melebar, daerah 

KERjASAMA PTPN X dAN PERHUTANi

solusi Keterbatasan lahan 
Ketersediaan lahan menjadi masalah krusial bagi pengembangan 
tanaman tebu dan produksi gula nasional. Untuk memenuhi 
kebutuhan lahannya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani agar bisa 
memanfaatkan lahan Perhutani guna penanaman tebu.

Sidoarjo yang dulunya menjadi lumbung 
tebu bagi ptpn X kini semakin tipis. 
”Masyarakat yang dulunya menanam 
tebu di daerah tersebut sekarang lahan-
nya sudah berubah menjadi perumah-
an. termasuk dulu adanya musibah 
Lapindo juga menyebabkan lahan tebu 
berkurang. Jadi di Sidoarjo itu selain 
kare na pengembangan Kota Surabaya 
juga karena musibah Lapindo,” tutur Dwi.

Dalam kerjasama pemanfaatan areal 
perhutani, ptpn X mendapat alokasi se-
luas 5.661 ha. ”ini bisa menjadi pengganti 
lahan-lahan yang alih fungsi,” ujarnya. 
Untuk pendanaan, ptpn X akan beker-
jasama dengan perbankan.

Dalam kesempatan tersebut, dilaku-
kan penandatanganan antara tiga pabrik 
Gula ptpn X sebagai pengguna lahan 
dengan perhutani. Ketiga pG tersebut 
yaitu pG Gempolkrep, pG Djombang Baru 
dan pG Modjopanggoong.

Kepala Divre perum perhutani Jawa 
timur, Sangudi Muhammad dalam 
kesem patan yang sama mengatakan 
hingga saat ini ada lima mitra atau lima 
pabrik Gula yang disetujui untuk meng-
gunakan lahan perhutani. Dari total 
11.400 Ha yang dikerjasamakan, ptpn X 
ini memang paling banyak yang cocok.

ia berharap kemitraan yang terjalin 
akan terus berlanjut. ”Lahan perhutani 
memang potensial karena lahan-lahan 
pertanian dan perkebunan banyak yang 
sudah banyak mengalami alih fungsi 
lahan,” ujarnya.

 penandatanganan MoU disaksikan Direktur Utama pTpN x,  Dwi Satriyo Annurogo (kanan).

foto-foto: eko sUswantoro
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Dua gereja yang menjadi sasaran bak-
sos adalah Gereja Kristen Jawi wetan 
(GKJw) Mutersari dan GKJw wungurejo, 
Kabupaten Jombang. ”Baksos yang kami 
lakukan setiap natal memang selalu 
berpindah-pindah. Kadang di 
daerah selatan, tengah, pusat. 
Sekarang ini giliran tengah yang 
menjadi tuan rumah yaitu di 
Jombang,” ujar Koordinator tim 
Baksos natal ptpn X, wellem 
S.n.

Atas usulan dari pendeta di gereja 
setempat, ditetapkan ada 50 penerima 
paket sembako di GKJw Mutersari dan 
60 penerima di GKJw wungurejo. paket 
sembako berisi beras, gula, kecap, terigu, 

mentega dan mie goreng.
Baksos dilaksanakan pada 16 Desem-

ber 2017. Di GKJw Mutersari, acara 
dimulai sejak pagi yang dimulai dengan 
ibadah bersama kemudian dilanjutkan 
dengan penyerahan bingkisan. ”Di sini 
ada satu orang penerima paket sembako 

yang tidak bisa hadir karena kondisinya 
tidak memungkinkan. Jadi kami yang 
mendatangi rumah yang bersangkutan 
untuk menyerahkan secara langsung,” 
tutur wellem. Sedangkan di GKJw 
wungurejo dilangsungkan pada siang 

harinya.
Dikatakan wellem, pemberian paket 

sembako ini merupakan aplikasi dari aja-
ran Yesus Kristus untuk melayani sesama 
dengan berbagi kepada yang membu-
tuhkan. ”Dengan demikian tuhan akan 
membalas berlipat kali kepada ptpn X 

dan jerih payah panitia yang 
tulus ikhlas untuk pelayanan 
serta mendapat dukungan doa 
dari GKJw agar ptpn X semakin 
jaya,” ujar wellem.

tim dari ptpn X yang ber-
jumlah 30 orang dengan bersemangat 
membagikan paket sembako yang sudah 
disiapkan sebelumnya. perwakilan dari 
kantor pusat yaitu Kepala Divisi Umum, 
Suryanto berharap bantuan yang diberi-
kan bisa bermanfaat bagi penerima.

Seperti pada perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya, PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X kembali membagikan paket bantuan bagi mereka 
yang membutuhkan. Kali ini, bakti sosial diadakan di Wilayah Jombang. 

Baksos natal, pTpn X
Bagikan paket sembako

”dengan demikian tuhan akan membalas berlipat 
kali kepada ptpn x dan jerih payah panitia yang 
tulus ikhlas untuk pelayanan serta mendapat 

dukungan doa dari gkjW agar ptpn x semakin jaya,”

foto-foto: dokUmen ptpn X
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Laporan: siska prestiwati 

Jumat, 22 Desember 2017 Auditorium 
Kantor pusat ptpn X masih dipadati 
oleh karyawan meskipun waktu sudah 
menunjukkan pukul 15.00 wiB. Meski 

akan memasuki libur panjang natal, 
para karyawan perusahaan perkebunan 
tersebut belum beranjak dari acara pisah 
Sambut Direktur Komersil ptpn X.

Direktur Utama ptpn X, Dwi Satriyo 
Annurogo dalam sambutannya menga-

Di penghujung tahun 2017, PT Perkebunan Nusantara 
X memiliki formasi baru di jajaran direktur, yaitu Direktur 
Komersil. Pemegang Saham, Holding Perkebunan PTPN III 
dan Kementerian BUMN mengganti Muhammad Hanugroho, 
Direktur Komersil yang sudah dua tahun menahkodai bidang 
keuangan di PTPN X dengan Slamet Djumantoro yang 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Wilayah BNI Jawa Timur.

pisah sambut Direktur 
Komersil pTpn X

takan, meski tahun 2016 kondisi peru-
sahaan dalam kondisi terpuruk, namun 
hadirnya Direktur Komersil, M Hanugro-
ho memberikan ide-ide yang cemerlang 
sehingga membuat perusahaan ini tetap 
bisa berjalan.

“Kalau menggunakan istilah anak-
anak sekarang, pak Oho ini adalah 
direkur atau pimpinan zaman now,” kata 
Dwi yang mendapat sambutan tepuk 
tangan dari seluruh undangan. 

tidak dapat dipungkiri, sambung 
Dwi, ide-ide cemerlang dari pak Oho ini 
didukung kerja keras seluruh karyawan 
maka tahun 2017 ini, kinerja perusahaan 
pun menunjukkan tren positif bahkan 
perusahaan sudah bisa membukukan 
laba.

“Alhamdulillah, tahun ini kita laba,” 
ungkap Dwi. 

Dwi menambahkan pihaknya men-
gucapkan terima kasih atas sumbangsih 
dan kerja keras pak Oho selama di ptpn 

 Direktur Komersil baru ptpn X, Slamet Djumantoro (kiri) menggantikan Direktur Komersil lama ptpn X, M. Hanugroho.

foto-foto: eko sUswantoro
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X, semoga di tempat baru yaitu ptpn 
Vii, pak Oho bisa kembali berprestasi 
dan lebih baik lagi. ptpn X juga mengu-
capkan selamat datang kepada Slamet 
Djumantoro sebagai pengganti pak Oho, 
diharapkan ptpn X bisa kembali meraih 
kejayaan dengan hadirnya Slamet Dju-
mantoro sebagai Direktur Komersil.

Dalam sambutan terakhirnya sebagai 
Direktur Komersil di ptpn X, M Hanugro-
ho mengungkapkan dirinya berterima 
kasih kepada seluruh karyawan ptpn 
X yang sudah bersama-sama berjuang 
untuk membangun perusahaan agar 
kembali bangkit dan jaya. 

“Saya kira saya tidak baper saat mem-

berikan sambutan, ternyata tidak,” kata 
pria yang akrab disapa Oho ini dengan 
mata berkaca-kaca.

Oho sempat terhenti untuk beberapa 
saat dan sempat menyeka kedua ma-
tanya, saat dirinya mengucapkan permo-
honan maaf kepada seluruh karyawan. 
“Saya minta maaf, kalau selama saya 
memimpin terkadang saya marah, saya 
marah itu bukan dari hati kok, semua 
itu demi kemajuan perusahaan. Bukan 
karena saya tidak suka secara personal”. 

Sementara Slamet Djumantoro dalam 
sambutan perdananya sebagai Direktur 
Komersil ptpn  X mengatakan dirinya 
sangat membutuhkan bantuan dan 

kerjasama dari semua karyawan selama 
dirinya menjalankan tanggungjawab di 
perusahaan ini. 

Slamet menambahkan dirinya tidak 
membayangkan ternyata sosok Hanugro-
ho yang akrap disapa Oho itu adalah pria 
muda. Slamet menambahkan sebagai pe-
mula di bisnis perkebunan ini, pihaknya 
akan terus belajar dan secepat mungkin 
bisa mengikuti ritme perusahaan.

Harapan juga diucapkan oleh Komisa-
ris Utama, prof Rudi wibowo yang men-
gungkapkan dengan hadirnya Slamet 
Djumantoro sebagai Direktur Komersil 
diharapkan perusahaan akan semakin 
cepat dalam mewujudkan kejayaannya.

 Direktur Komersil lama ptpn X, M. Hanugroho beserta istri.

 Direktur Komersil lama dan baru ptpn X berfoto bersama direksi dan komisaris.

 Direktur Komersil baru ptpn X, Slamet Djumantorobeserta istri.
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Di penghujung tahun 2017, Spi ptpn X 
melakukan gebrakan dalam rangka men-
ingkatkan kinerja auditor dan auditee di 
lingkungan perusahaan yang bergerak di 
bidang perkebunan dengan meluncur-
kan Sistem informasi pemantauan tindak 
Lanjut (SiptL). Dengan diluncurkannya 
SiptL maka seluruh kegiatan auditor 
serta pelaksanakaan saran atau rekomen-
dasi pun bisa dipantau setiap saat.

Kepala Spi ptpn X, Syahrial Koto 
menjelaskan latar belakang dibentuknya 

SiptL tidak lain untuk memudahkan 
menyimpanan data tentang apa yang 
dilakukan oleh auditor. Selama ini, audit 
yang telah dilakukan oleh auditor juga 
ada tindak lanjut dari auditee, semua 
yang dilakukan harus dilaporkan dalam 
bentuk laporan, begitu pula dengan 
auditee apakah saran tersebut sudah 
dilaksanakan atau masih dalam proses 
pelaksanaan atau bahkan tidak bisa dilak-
sanakan. 

“Banyaknya kegiatan audit dan 
temuan-temuan yang ada maka kami 
banyak menyimpan data. Sayangnya 

dengan sistem penyimpanan data secara 
manual itu cukup merepotkan dan me-
nyita banyak waktu,” kata Syahrial.

Syahrial menjelaskan dengan jumlah 
auditor yang tidak sebanding dengan 
jumlah audity maka diperlukan sebuah 
sistem penyimpanan data yang bisa 
merekam semua kegiatan, temuan serta 
tindaklanjutnya yang dapat dikerjakan 
dimana saja, kapan saja, aman dan 
praktis. 

“Untuk itu, kami membuat SiptL 
untuk memudahkan pekerjaan kami,” 
ungkap Syahrial. 

Tingkatkan Kinerja 
auditor dengan sIpTl
Untuk meningkatkan kapasitas kinerja auditor dan menyediakan database untuk 
meningkatkan kinerja seluruh unit usaha, Satuan Pengawas Internal (SPI) bekerjasama 
dengan Urusan IT Sekretaris Perusahaan PTPN X  meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan 
Tindak Lanjut (SIPTL). Diharapkan dengan dioperasionalkan sistem informasi berbasis online 
ini bisa dilakukan pemantauan dan mendapatkan data kapan pun dan dimanapun.

 Karyawan pTpN x saat praktik 
operasioanal sistem.
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SiptL ini, sambung Syahrial semua 
kegiatan dan laporan yang biasa dibuat 
oleh auditor langsung disimpan. Seh-
ingga SiptL ini juga bisa menjadi data 
base temuan Spi, dimana, kapan, siapa 
auditornya, apa rekomendasinya, apakah 
sudah ditindaklanjuti apa tidak dan lain-
nya. 

“Dengan SiptL ini, pekerjaan di Spi 
relatif lebih ringan dan tidak overload,” 
terang Syahrial.

Masih menurut Syahrial, sebelum 
menggunakan SiptL, pihaknya menilai 
pemantauan laporan kurang baik dan 
membutuhkan waktu yang sangat 
panjang, dari waktu ke waktu Spi tidak 
bisa mengetahui secara cepat apakah 
saran atau rekomendasi Spi itu sudah 
dilaksanakan atau setengah dilaksanakan 
atau belum dilaksanakan. namun den-
gan menggunakan SiptL ini semua bisa 
dipantau dengan cepat. 

Syahrial juga menambahkan dengan 
SiptL ini bisa menjadi database. Dulu, 
kalau manajemen membutuhkan data 
tentang temuan lima tahun yang lalu 
maka akan membutuhkan waktu yang 
panjang. Sebab, data diatas 4 tahun, 
tentunya sudah dipindahkan ke gudang. 

Sehingga pihaknya harus mencari file 
tersebut dari gudang terlebih dahulu.

“Kalau dengan SiptL ini, kita bisa 
sewaktu-waktu, real time bisa mendapat-
kan data yang dibutuhkan,” ungkapnya. 

Mantan Kepala pusat penelitian 
Gula Jengkol ini menjelaskan Spi punya 
klasifikasi data. Misalkan, manajemen 
membutuhkan data lima tahun yang 
lalu tentang tindak lanjut temuan, maka 
cukup memasukan periode yang dibu-
tuhkan maka data tentang berapa saran 
dan rekomendasi yang sudah dilakukan 
dengan baik, berapa saran atau reko-
mendasi yang tidak bisa dilaksanakan 
akan muncul. 

“Dalam SiptL itu, kita juga bisa dijadi-
kan sebagai bahan evaluasi,” tegasnya.

Misalkan, Syahrial memberikan con-
toh, mengapa saran atau rekomendasi 
tidak bisa dilaksanakan. Apakah saran-
nya kurang tepat, apakah waktu yang 
kurang tepat, apakah lingkungan bisnis 
yag sudah berubah. Sedang untuk saran 
yang sudah bisa dilaksanakan bisa lebih 
dimantapka lagi. 

Di dalam SiptL tersebut, jelas Syah-
rial, juga dijadikan sebagai early warning 
system atau pencegahaan dini. Sebab 

di dalam SiptL itu klasifikasi, misalnya 
bidang on farm, bidang off farm, pen-
gadaan barang. Misalnya, masalah apa 
yang sering muncul di tahun 2017. 
Dengan melihat masalah apa yang sering 
muncul di pG A, maka hal itu bisa dilaku-
kan antisipasi agar tidak terualng kembali 
hanya karena tidak adanya data base.

Masih menurut Syahrial, SiptL ini 
akan menjadi data base yang sangat 
bermanfaat baik itu untuk menilai per-
sonil menilai kebijakan strategis yang 
dilakukan apakah sudah tepat atau masih 
kurang tepat sehingga bisa menunjukkan 
arah kemana rencana strategis perusa-
haan ke depan. 

Saat disinggung siapa saja yang bisa 
mengakses SiptL ini, Syahrial menjawab, 
”Siapa saja bisa mengakses, yang penting 
connect internet, punya user name dan 
akan diberi password Spi, “ ungkapnya.

SiptL ini masih awal, ungkap Syahrial 
dan akan terus dilakukan penyempur-
naan. Untuk saat ini, yang bisa men-
gakses adalah Spi, Ketua Auditor kalau 
di unit itu adalah Manager AKU, koordi-
nator tindak lanjut yaitu Sekum, Kepala 
puslit baik Jengkol maupun tembakau 
dan person in charge  (pic) SiptL.

foto-foto: eko sUswantoro
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lembaga pendidikan perkebunan (Lpp) 
merekomendasikan ptpn X sebagai 
tempat bagi pt Sukses Mantap Sejahtera 
(SMS) sebagai pemilik pG tambora 
Sugar Estate yang ingin belajar banyak 
hal tentag pergulaan. ptpn X dinilai 
sebagai referensi yang cocok dan sangat 
representatif bagi pt SMS karena selama 
ini ptpn X memiliki kinerja yang sangat 
bagus di antara ptpn gula lainnya. Selain 
itu, lebih dari 95 persen bahan baku tebu 
yang ada di ptpn X adalah tebu rakyat.

“Selama tiga hari, teman-teman dari 
pt SMS belajar banyak hal di ptpn X,” 
kata tenaga profesional Lpp, Riswan 
Firmansyah.

Riswan menjelaskan hari pertama, 
Lpp dan tim dari pt SMS berkunjungan 
ke pG pesantren Baru lalu melihat HGU 
Jengkol dan ke puslit Gula Jengkol. Hari 
kedua adalah diskusi dengan AptRi dan 
KptRi karena nantinya di pG tambora 
juga akan menerapkan pola kemitraan 
dengan petani tebu. Sehingga, diharap-
kan pt SMS bisa belajar dan mengadopsi 
pola-pola kemitraan yang sudah berjalan 

Tambora sugar estate 
Belajar ke pTpn X
Tambora Sugar Estate, pabrik gula milik PT Sukses Mantap 
Estate belajar tentang pola kemitraan dengan petani ke PT 
Perkebunan Nusantara X. Selama tiga hari, para petinggi 
pabrik gula di Pulau Nusa Tenggara Barat itu mempelajari 
banyak hal tidak hanya di PG Pesantren Baru, tetapi juga ke 
Puslit Jengkol dan PT Energi Agro Nusantara, anak perusahaan 
PTPN X yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. 

di ptpn X selama ini. 
“Selain ke pG pesantren Baru dan 

puslit Jengkol, kami juga berkunjung ke 
pt Enero,” jelasnya. 

Di temui usai berkunjung ke pt Ene-
ro, project Direktor pt SMS, Dinar Ariefien 
mengatakan pt SMS baru mendirikan 
satu pabrik gula di nusa tenggara timur 
yaitu pG tambora dengan kapasitas 5000 
tcD. 

“ini tahun pertama kami giling karena 
tidak punya banyak mitra petani tebu 
maka tahun ini kapasitas giling kami 
hanya 10 persen dari kapasitas giling 
saja,” kata Dinar Ariefien. 

Dinar menjelaskan karena mereka 
adalah pelaku baru di industri gula ini, 
maka pihaknya meminta kepada Lpp 
untuk diajak studi banding untuk mem-
pelajari industri gula dan turunannya 
serta pola kemitraan dengan petani tebu. 
Atas rekomendasi Lpp, pihaknya diajak 
ke ptpn X .

“tujuan kami ke ptpn X atas rekomen-
dasi Lpp karena kami ingin belajar tentang 
manajemen best practice dari industri 
gula, produk turunannya dan suporting-
suporting aja saja yang mendukung. Kami 
mencoba untuk brain storming, apa yang 
telah kami punya dan apa yang kami lihat 
di ptpn X untuk meningkatkan kinerja 
pabrik gula kami,” paparnya. 

 30  | PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - november 2017 www.ptpn10.cO.iD



PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 | 31www.ptpn10.cO.iD

varietas

Dinar menambahkan pilihan jatuh ke 
ptpn X karena ptpn X sudah lama berdiri 
dan ptpn X juga memiliki historis yang 
mirip dengan kondisi pG tambora yaitu 
bahan baku akan lebih banyak berasal 
dari tebu rakyat. 

“Kami memiliki HGU seluas 5.000 hek-
tar, kami membutuhkan 80 persen bahan 
baku dari tebu Rakyat sama seperti ptpn 
X, untuk itu, kami ingin menpelajari ba-
gaimana ptpn X mengelola mitra petani 
tebu mereka sehingga petani tebu ini 
menjadi mitra yang aktif, produktif dan 
sinkron dengan manajemen,” imbuhnya. 

Harapan kami, sambung Dinar, 
pihaknya bisa membangun kemitraan 
yang sangat bagus dengan petani seh-

ingga pG tambora bisa terus kinerja dan 
performance. tentunya, manajemen juga 
ingin peluang bisinisnya. 

Sementara itu, Direktur Utama pt 
Energi Agro nusantara, izmirta Rachman 
menuturkan pt SMS adalah perusahaan 
baru di bidang industri gula, untuk itu 
mereka ingin belajar tentang industri 
ethanol apakah memungkinkan disana. 

“Mereka mempelajari bahan bakunya 
proses produksinya, pasarnya, pemasara-
nnya, sampai pengelolaannya,” ujar pria 
yang akrab disapa Eric ini.  

pria yang juga menjabat sebagai 
wakil Ketua Ethanol indonesia ini me-
nambahkan dalam pertemuan tadi juga 
sempat disinggung peluang kerjasama 

antara pt SMS dengan pt Enero di masa 
depan. Sebagai pelaku di industri bio-
ethanol, pihaknya sangat terbuka dan 
menyambut baik bila kerjasama tersebut 
bisa terjalin. Sebab, total supply bio-
ethanol di indonesia ini masih kurang, 
apalagi kalau program mandatory sudah 
dijalankan maka jumlah kebutuhan etha-
nol akan tinggi dan bisa langka. Maka 
ethanol ini adalah industri masa depan 
yang akan lebih baik kalau pabrik gula 
terintegrasi dengan ethanol. 

“Sebelum kerjasama ini terjalin, pt 
SMS harus menjalankan industri gulanya 
dengan mantap, sebab kuncinya adalah 
stabilitas industri gulanya dulu baru ke 
bioethanol,” tandasnya.

 Tim dari pG Tambora Sugar Estate 
saat meninjau pabrik Enero.

foto-foto: eko sUswantoro
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Laporan:   SAP JAyAnti

kOnDisi industri pergulaan masih 
belum kondusif. Secara nasional, industri 
gula secara keseluruhan sedang menga-
lami cobaan yang luar biasa berat.

”Di internal, di masing-masing ptpn 
kondisinya berbeda-beda. Menurut saya 
ptpn X ini bagus. Bahkan champion. 
Saya sudah berkunjung ke ptpn-ptpn 
lain yang rusak, tidak karuan, mangkrak, 
tinggal tunggu ajal saja. tapi di sini saya 
melihat masih bertahan dan sebagian 
bisa memberikan keuntungan. Meskipun 
secara keseluruhan masih rugi, saya 
menghargai berbagai usaha, struggle for 

life dalam rangka mengatasi permasala-
han yang ada,” kata Komisaris Holding 
BUMn perkebunan, Deddy Fauzi Elhakim 
saat kunjungan ke pG Gempolkrep dan 
Modjopanggoong akhir Oktober lalu.

ia memaparkan, untuk memenuhi 
kebutuhan gula nasional, baik industri 
maupun konsumsi dibutuhkan kurang 
lebih 5 juta ton. Dari kebutuhan terse-
but, industri gula nasional hanya dapat 
memberi sumbangan sebesar 2,2 juta 
ton dengan 1,2 juta ton diantaranya 
berasal dari ptpn. peperangan antara 
industri gula nasional dan importer gula 
terus terjadi.

Kondisi di tanah air jauh berbeda jika 

Meskipun mengalami masa sulit, Komisaris Holding BUMN 
Perkebunan Deddy Fauzi Elhakim melihat fighting spirit di 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X masih sangat kuat. Ia 
optimistis tahun 2018 kinerja PTPN X kembali membaik. 

KUNjUNgAN KoMiSARiS HoLdiNg 

Komisaris Holding Dorong Direksi 
pTpn lakukan Berbagai Terobosan

dibandingkan dengan beberapa negara 
penghasil gula lainnya. Di Brazil, 25 pers-
en produksinya sudah bisa memenuhi 
kebutuhan dalam negeri. Sehingga 75 
persen sisanya bisa diekspor. Begitu juga 
thailand. ”Di regional saja kita sudah 
sudah tertinggal,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk 
memperbaiki kondisi industri penghasil 
gula, dikatakan Deddy tidak hanya bisa 
dilakukan oleh masing-masing ptpn saja. 
”Kalau soal internal, pasti bisa dilakukan 
perbaikan. tapi secara eksternal tidak 
bisa berdiri sendiri. Harus ada bantuan 
dari holding, harus ada kemauan politis 
untuk melindungi industri gula dalam 
negeri dalam menghadapi gempuran 
gula impor. Jangan sampai pengambil 
keputusan dan penyelenggara pemer-
intahan di atas tidak berpihak,” tutur 
Deddy.

Menurutnya, BUMn di bidang gula 

 GM pG Gempolkrep, Heru Sinarjanto bersama komisaris pTpN Holding meninjau core sampler.
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masih menjadi pemain, bukan pengatur 
permainan. Baru bergerak di level teknis 
dan taktis, belum bisa bergerak di bidang 
strategis. padahal aspek strategis sangat 
penting karena gula merupakan bagian 
dari sembilan bahan pokok.

industri gula tanah air 
pernah berjaya dan Deddy 
yakin kondisi tersebut bisa 
diulang kembali. perlu ada 
terobosan dari direksi ptpn 
agar petani tetap percaya 
pada pabrik gula. ”Dan saya 
melihat di sini ada core 
sampler. ini bagus karena 
petani bisa percaya analisa 
rendemen yang dikeluarkan. 
Lebih transparan,” ujarnya lagi.

ia juga menyampaikan kepuasannya 
kepada ptpn X yang sudah bisa mengim-
plementasikan industri hilir seperti bio-
etanol, cogeneration serta pupuk hayati. 

Bahkan ia sempat mengunjungi pabrik 
bioetanol milik anak perusahaan ptpn X 
yaitu pt Energi Agro nusantara (Enero). 
Deddy berharap, yang sudah dilakukan 
ptpn X bisa ditiru ptpn gula lainnya.

Sementara itu, Direktur Operasional 

ptpn X, Mustaqim dalam kesempatan 
tersebut memaparkan pada tahun 2017 
10 pG ptpn X menggiling 4,3 juta ton 
tebu dengan produksi 120.000 ton gula. 
Belum sesuai dengan RKAp yaitu 5,1 juta 

ton tebu digiling dan 149.000 ton gula.
pemenuhan kebutuhan Bahan Baku 

tebu (BBt) masih dirasakan menjadi 
kendala. ”Dari protas tebu ada penu-
runan sebagai dampak lanjutan dari 
kondisi tahun 2016,” ujarnya. Bahkan jika 

pada 2016 protas masih bisa 
mencapai 90 ton per ha, 
pada tahun ini banyak yang 
hanya bisa mencapai seten-
gahnya.

Kendala lainnya adalah 
perkreditan petani. Sampai 
saat ini masih banyak petani 
yang belum mendapat 
perkreditan perbankan. 
Mustaqim memperkirakan 

pada tahun 2018 penurunan jumlah tebu 
maupun rendemen masih akan terrjadi 
jika kredit petani belum jalan. ”Jangan 
heran jika petani akhirnya memilih sistem 
ijon,” kata Mustaqim.

”kalau soal internal, pasti bisa dilakukan perbaikan. 
tapi secara eksternal tidak bisa berdiri sendiri. 

harus ada bantuan dari holding, harus ada kemauan 
politis untuk melindungi industri gula dalam negeri 

dalam menghadapi gempuran gula impor. jangan 
sampai pengambil keputusan dan penyelenggara 

pemerintahan di atas tidak berpihak,”

 Komisaris pTpN Holding saat meninjau pabrik Enero.

 GM.GK Heru Sinarjanto bersama komisaris pTpN Holding meninjau pabrik

foto-foto: eko sUswantoro
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satu persatu undangan seminar parenting 
memadati Auditorium ptpn X. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh 
iip BUMn wilayah Jawa timur. Dalam samb-
utannya di depan ratusan peserta seminar 
Ketua pusat iip BUMn, ibu Eri imam Apriyan-
to mengatakan pola pengasuhan pada anak 
sangat berpengaruh pada pembentukan 
otak. Maka perlu pengetahuan pengasuhan 
anak yang tepat di tahun awal pertumbuhan 
anak bahkan mulai dalam kandungan. 

“Yaitu pengasuhan dengan cinta kasih. 
Untuk itu, kami hadirkan pembicara ibu 
Rusmiyati sebagai Duta OASE untuk berba-

gai bagaimana pentingnya mendidik anak 
sejak dini dengan cinta kasih,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua iiKB ptpn 
X Atik widiati Dwi Satriyo Annurogo dalam 
sambutannya mengatakan memiliki anak-
anak yang baik, patuh, cerdas dan religius 
merupakan sebuah harapan besar bagi para 
orang tua. 

“Dengan adanya acara seminar parent-
ing ini tentunya kita semua sangat senang 
karena bisa menambah ilmu pengetahuan 
dalam hal mendidik anak agar men-
jadi generasi yang cerdas, generasi yang 
berkualitas,”ungkapnya.

Duta Organisasi Aksi Solidaritas Era 
Kabinet Kerja (OASE), Rusmiyati mengatakan 

Dalam rangka pertemuan rutin, Ikatan Istri Pimpinan BUMN 
Wilayah Jawa Timur menggelar seminar parenting. Acara yang 
dihadiri oleh para istri pimpinan dan karyawan dari PTPN X,XI,XII 
dan beberapa BUMN di Jawa Timur ini mengangkat tema 
Seminar Parenting Berbasis Karakter Membentuk Generasi Alpha 
yang Berkualitas, Berakhlaq, dan Berkarakter Tangguh agar 
terbentuk manusia-manusia berkualitas di masa depan. 

SEMiNAR PARENTiNg 

pelukan Cinta Bentuk 
Generasi Berkualitas

Khalifah Ali Bin Abi tholib sudah mencetus-
kan ilmu parenting sejak 1.300 tahun yang 
lalu. Ali Bin Abi tholip sangat memperha-
tikan tata cara orang tua dalam mendidik 
anak-anaknya agar bisa menghasilkan 
manusia-manusia berkualitas di zamannya.

“Khalifah Ali Bin Abi tholib telah berpe-
san, Didiklah anakmu sesuai dengan zaman-
nya bukan di zamanmu,” ungkap Rusmiyati.

Rusmiyati menjelaskan setiap anak yang 
lahir adalah orang yang cerdas dan pejuang 
hebat. Setiap anak terlahir dalam keadaan 
fitrah, suci yang membentuk karakter anak 
adalah orang tua, keluarga dan lingkungan.

“70 persen itu adalah tanggung jawab 
orang tua, selebihnya tanggung jawab seko-
lah dan lingkungan,” tegasnya.

Yang perlu diketahui, jelas Rusmiyati 
, pola mendidik anak laki-laki dan anak 
perempuan itu berbeda. Karena cara kerja 
otak anak laki-laki dan anak perempuan itu 
juga berbeda. Sistem hormon dan perkem-
bangan otak yang terjadi di dalam kepala 
anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, 
hormon ini akan mempengaruhi pembentu-
kan sel-sel otak nantinya. pada anak laki-
laki hormon testosteron cenderung lebih 
dominan, pada anak perempuan hormon 
estrogen cenderung lebih dominan.

Hormon estrogen yang dominan 
dalam anak perempuan justru membantu 
mempercepat pertumbuhan sel-sel otak 
sehingga koneksi antara otak kiri dan otak 
kanan lebih cepat terjadi, sehingga otak 
kirinya berkembang jauh lebih cepat. pada 

 Foto bersama pengurus IIp BUMN bersama IIKB pTpN x, xI dan xII.
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tahap awal kelahiran jaringan otak di kiri 
itu berkembang lebih cepat daripada otak 
kanan, hormon testosteron memperparah 
hal ini dengan menghambat perkemban-
gan di otak kiri. Anak laki-laki karena sisi 
kirinya belum siap (terhambat oleh hormon) 
akhirnya sel otak dari kanan ini tadi berbalik 
lagi ke tempatnya semula, karena dia tidak 
menjumpai sesuatu di kiri dia balik lagi ke 
kanan. Sehingga terjadi hubungan yang 
jauh lebih kaya di belahan otak kanan pada 
anak laki-laki. Anak laki-laki berarti otak 
kanannya jauh lebih berkembang, nah pada 
anak perempuan hubungan antara otak 
kanan dan kirinya  jauh lebih seimbang.

“Oleh karena itu, dalam mendidik anak 
laki-laki dan anak perempuan tidak sama 
dan jangan disamakan,” tegasnya. 

Rusmiyati kembali menegaskan setiap 
manusia atau setiap anak itu unik dan tidak 
sama, maka jangan pernah membanding-
bandingkan anak yang satu dengan anak 
yang lain karena memang mereka tidak 
sama. 

“Yang paling penting didiklah anak 
dengan penuh kasih sayang dan pelukan 
cinta karena pelukan cinta bisa membentuk 
anak menjadi manusia berkualitas,” ungkap 
Rusmiyati.

Lebih lanjut Rusmiyati menjelaskan 
jangan pernah membentak anak yang 
masih dalam usia pertumbuhan otaknya 
yaitu pada usia golden age atau pada usia 2 
hingga 3 tahun pertama dalam kehidupan. 
Sebab, suara yang keras dan bentakan yang 
keluar dari orang tua bisa mengugurkan sel 

otak yang sedang tumbuh. 
Rusmiyati juga mengungkapkan sesuai 

dengan tema pertemuan kali ini yaitu Mem-
bentuk Generasi Alpha yang Berkualitas,  
Berakhlaq, dan Berkarakter tangguh, maka 
yang paling awal adalah apa sih itu generasi 
alpha? 

“Generasi Alpha adalah anak-anak yang 
lahir diatas tahun 2010. Dimana, sejak saat 
itu teknologi komunikasi berkembang pesat. 
Saat ini, gadget mempunyai dampak yang 
luar biasa terhadap tumbuh kembang anak,” 
tegasnya. 

Rusmiyanti menyebutkan di Korea Sela-
tan sudah ada 2 juta pecandu game internet 
dengan 210 ribu anak adalah pecandu 
berat, di china ada 20 juta pecandu game 
internet, 3,5 jutanya adalah pencandu berat. 
Bagaimana dengan indonesia? Di indonesia 
ada 25 juta pemain game online, 11 juta 
diantaranya bermain setiap hari. 

tanda-tanda kecanduan, sambung 
Rusmiyati adalah bermain lebih dari dua jam 
setiap hari, marah bila waktu bermain game 
dibatasi, menghindari masalah dengan 
bermain game, tidak mengerjakan tugas, 
berbohong, mencuri dan lain-lain. 

Banyak dampak negatif yang ditimbul-
kan dari kecanduan game, Rusmiyati men-
contohkan remaja di Jakarta yang mencuri 
handphone dan uang untuk bermain game 
online, remaja di Moskow yang membunuh 
ayahnya, remaja di china membunuh 
temannya karena telah ‘mencuri’ pedang 
virtual dalam game online dan banyak lagi 
kasus-kasus kejahatan karena pengaruh 

game. 
“Kecanduan game juga berdampak 

negatif terhadap kesehatan fisik, sep-
erti kelelahan mata, kerusakan otot, ru-
saknya postur tubuh, bisa menimbulkan 
obesitas,bisa meningkatkan denyut jantung 
dan tekanan darah tinggi, yang paling ba-
haya adalah kerusakan pada otak” sebutnya.

Hasil scan otak pada anak-anak yang 
kerap bermain video game kekerasan, sam-
bung Rusmiyati menunjukkan peningkatan 
aktivitas pada otak limbik, pusat otak yang 
berkaitan dengan emosi negatif (ketegan-
gan, tekanan, marah dan lain-lain) serta ke-
luar hormon-hormon otak seperti adrenalin 
dan kortisol. Juga terjadi penurunan aktivi-
tas otak pada bagian yang berkaitan dengan 
fungsi kontrol diri dan konsentrasi. 

Rusmiyati mengingatkan peran orang 
tua sangat penting agar anak tidak sampai 
kecanduan, yaitu orang tua jangan pernah 
memperkenalkan game di usia dini atau 
dibawah 8 tahun, berikan game positif 
edukatif sebagai alternatif, gunakan disiplin 
waktu yang ketat, apabila anak sudah ber-
main game lebih dari dua jam sudah dikat-
egorikan kecanduan. Yang paling penting 
kenali jenis-jenis permainan game. 

Bila anak sudah kecanduan, maka lang-
kah penanganannya adalah perbaiki komu-
nikasi dengan anak, jadilah pendengar yang 
baik, diskusikan dengan anak dampak video 
game kekerasan, jalin kerja sama dengan 
guru sekolah anak, susun jadwal aktivitas 
anak pengganti game dan jauhkan perala-
tan dan software game secara berharap. 

 Sambutan ketua IIKB pTpN x, Atik Dwi 
Satriyo Annurogo.

 pembicara seminar 
parenting, Rusmiyati.

foto-foto: eko sUswantoro
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beRtemPat di Auditorium pt perke-
bunan nusantara X Jalan Jembatan 
Merah, Surabaya, Anggota Komite iV 
DpD Ri provinsi Jawa timur, Budiono 
menjelaskan penerimaan negara terdiri 
dari pajak, penerimaan bukan pajak dan 
penerimaan hibah dalam dan luar negeri. 
penerimaan bukan pajak berasal dari em-
pat sumber, yang pertama diperoleh dari 
penerimaan yang bersumber dari pen-
gelolaan dana pemerintah, yang kedua 
penerimaan dari pemanfaatan sumber 
daya alam, yang ketiga penerimaan 
dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan 
negara yang dipisahkan dan yang tera-
khir penerimaan dari kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan pemerintah. Keempat 
sumber pendapatan tersebut dikelola 
oleh BUMn. 

“Semua itu diatur dalam UU nomor 
19 tahun 2003 tentang BUMn,” ungkap 
Budiono.

Budiono menjelaskan dalam UU 
nomor 19 tahun 2003 tersebut disebut-
kan bahwa BUMn adalah badan usaha 
yang seluruhnya atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh negara melalui 
pernyataan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan negara yang dipisahkan. 

Budiono juga menyebutkan jumlah 
BUMn yang ada pada awal 2016 seban-
yak 119 buah dengan total aset menca-
pai Rp 1.664 trilliun. pada ApBnp 2016 
pendapatan pemerintah atas laba BUMn 

sebesar Rp 34,2 trilliun atau meningkat 
rata-rata 7,9 persen dan ApBn 2017 
penerimaan bagian laba BUMn sebesar 
Rp 41,0 trilliun, adapun pada RApBn 2018 
pendapatan pemerintah atas laba BUMn 
ditargetkan sebesar Rp 43,7 trilliun atau 
0.06 % lebih besar dari tahun 2017 terdiri 
dari perbankan sebesar Rp 11,0 trilliun 
dan nonperbankan sebesar Rp 32,7 tril-
liun. 

“Jumlah BUMn yang cukup besar 
ternyata BUMn belum mengalami pen-
ingkatan yang signifikan dalam menyum-
bang pendapatan negara. Bila diband-
ingkan dengan total aset yang dimiliki 
sebesar Rp 1.664 trilliun, bagian laba 
BUMn tidak menyumbangkan nilai yang 
signifikan bagi pendapatan negara,” 

foCUS gRoUP diSCUSSioN KoMiTE iV dPR-Ri

Tingkatkan Kontribusi BUmn 
Terhadap pendapatan negara
DPR Republik Indonesia menyoroti penerimaan negara bukan pajak khususnya yang 
berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak ada peningkatan signifikan. 
Untuk itu, Komite IV DPR RI melakukan Focus Group Discussion (FGD) mengumpulkan 
informasi, data, tanggapan dan penjelasan tentang pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2003 
tentang BUMN dengan fokus kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara dalam APBN 
dari setiap perusahaan BUMN, tidak terkecuali di Jawa Timur.

 pemberian cinderamata Dirut pTpN x, Dwi Satriyo Annurogo kepada anggota komisi IV DpD RI, Drs.H.A.Budiono,M.Ed.
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paparnya.
Untuk itu, sambung Budiono, FGD ini 

dilakukan dalam rangka mengumpulkan 
informasi, data, tanggapan dan penjela-
san secara langsung tentang pelaksan-
aan UU nomor 19 tahun 2003 tentang 
BUMn dengan fokus kontribusi BUMn 
terhadap pendapatan negara dalam 
ApBn yang perlu 
mendapat perhatian 
anggota Komite iV 
DpR Ri sebagai dasar 
untuk dibahas dan 
ditindak lanjuti. Da-
lam kegiatan ini juga diharapkan Komite 
iV bisa memperoleh masukan mengenai 
kendala dan usulan dalam peningkatan 
kontribusi BUMn terhadap pendapatan 

negara dalam ApBn. 
Ditempat yang sama, wakil ketua 

Komite iV, Ayi Hambali mengungkapkan 
Komite iV DpR Ri sangat prihatin karena 
setiap tahun penyertaan Modal negara 
(pMn) sebagai kekayaan yang dipisahkan 
semakin meningkat sementara deviden 
yang diterima negara malah sebaliknya.

“itulah yang menarik perhatian kami, 
tahun 2016 pMn yang dikucurkan men-
capai Rp 47 trilliun sementara deviden 
yang diterima hanya sebesar Rp 37 tril-

liun. tahun 2017, pnM pun naik menjadi 
Rp 48 trilliun sementara devidennya 
tetap diangka Rp 37 trillun,” jelasnya.

Ayi menambahkan mengapa fokus 
Komite iV ke Jawa timur khususnya ke 
ptpn ? karena memang saat ini sedang 
hangat diperbincangkan tentang ren-
cana penutupan sembilan pabrik gula di 
Jawa timur. inilah yang dikhawatirkan, 
sebagai rakyat indonesia, Komite iV san-
gat mengkhawatirkan kondisi ini. Seperti 
yang disampaikan Direktur Utama ptpn 
X bahwa tahun 2017 ini, indonesia men-
jadi negara importir gula terbesar. 

“Kita bisa membayangkan bagaimana 
kalau sembilan pabrik gula itu jadi ditu-
tup,” tegasnya. 

Masih menurut Ayi, seharusnya pMn 
itu diberikan kepada BUMn yang meny-
entuh kehidupan rakyat banyak, salah 
satunya adalah pabrik gula. Di indonesia 
ini, pabrik gulanya sudah tua-tua karena 
memang peninggalan zaman Belanda. 

“ini lah kita khawatirkan, kalau pabrik 
gula ditutup maka kita akan 100 persen 
impor. Kami ingin mengingatkan ke 

pemerintah melalui 
menteri-menteri 
terkait agar bisa men-
injau kembali kepu-
tusannya. Karena di 
Jawa timur infar-

strukturnya sudah bagus, kami sangat 
berharap akan ada kebangkitan pabrik 
gula di Jawa timur ini,” tuturnya.

Sementara itu, akademisi dari Uni-
versitas Airlangga prof, Djoko Mursinto 
menyarankan agar perencanaan pem-
bangunan dimulai dari desa. Alasannya, 
sebagian besar penduduk indonesia be-
rada di desa, bila desa maju dan makmur 
maka Kabupaten/Kota menjadi maju dan 
makmur pula. Lebih lanjut provinsi maju 
dan makmur, yang pada gilirannya neg-
ara Kesatuan Republik indonesia akan 
tercapai cita-citanya menjadi masyarakat 
adil dan makmur dalam tatanan Sistem 
perekonomian negara yang Berbasis 
Demokrasi pancasila. 

“tidak ada salahnya bila desa sebagai 
ujung tombak pembangunan ekonomi 
kerakyatan,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, Direktur Utama 
ptpn X, ptpn Xi dan ptpn Xii mempre-
sentasikan kondisi perusahaan khusus-
nya terkait kondisi keuangannya.

“ini lah kita khaWatirkan, kalau pabrik gula ditutup maka kita akan 
100 persen impor. kami ingin mengingatkan ke pemerintah melalui 

menteri-menteri terkait agar bisa meninjau kembali keputusannya.”

 penyampaian materi FGD dari Dirut pTpN x, Dwi Satriyo Annurogo.

 Dirut pTpN x, xI dan xII anggota komisi IV DpR RI
foto-foto: eko sUswantoro
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potensi Badan Usaha

Optimalkan Potensi 
Lahan dengan 3S

Laporan:   SekAr Arum

PTPN X tak henti-hentinya untuk 
melakukan inovasi terbaru , satu dian-
taranya  dengan membuat aplikasi ter-
baru yakni 3S (Smart Sugarcane Sistem). 
Aplikasi ini sendiri menggandeng nippon 
Electric company (nEc) indonesia dalam 
pengaplikasiannya.

pjs. Kepala Divisi QA ptpn X , Haryo 
Gunawan wibisono mengutarakan 
Aplikasi Smart Sugarcane System (3S) 
ini bertujuan untuk mengintegrasikan 
data satelit lahan, data lahan dan petani 
serta machine learning sehingga akan 
diperoleh proses bisnis yang efektif dan 
mampu memprediksi produksi tebu baik 
dalam tonase maupun rendemen den-
gan lebih akurat. Dengan sistem ini dapat 
diketahui perlakuan yang cocok untuk 
setiap lahan guna mencapai produktivi-
tas lahan yang tinggi.

Mekanisme kerjanya sendiri ,  jelas 
Haryo , nEc indonesia  sebagai vendor 
akan menyediakan satelit yang mampu 

memetakan lahan tebu secara tepat dan 
menyeluruh. nantinya pemetaan terse-
but akan ditunjang data-data dari ptpn 
X, mulai dari pemilik, luasan, hingga 
pemanfaatan lahan.

“Ke depannya, informasi ini akan 
kami manfaatkan untuk mengoptimalkan 
potensi lahan,” ungkapnya.

Aplikasi 3S ini juga disertai dengan 
metode machine learning yang mampu 
mengolah angka-angka produksi ptpn 
X menjadi data yang lebih akurat. Ke de-
pan, data tersebut dapat dijadikan dasar 
dalam memprediksi pola produksi pabrik 
gula beberapa tahun ke depan.

“Dengan menggunakan data ini kita 
bisa memprediksi pola produksi giling 
beberapa tahun ke depan. Sehingga 
ptpn X mampu melakukan evaluasi dan 
pembenahan baik dari sisi on farm mau-
pun off farm guna menghasilkan tebu 
yang berkualitas,” tambahnya.

Merekapun menargetkan akan me-
nyelesaikan integrasi dengan SAp pada 
Desember ini  dan menyesuaikan data 
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nama petani dengan Dispendukcapil 
pada Januari. Rencananya 3S akan mulai 
di uji cobakan di tahun 2018.

Dengan penerapan 3S tersebut,  
tentu kelengkapan data yang akan 
dimiliki oleh ptpn X akan semakin  baik 
sehingga tidak menutup kemungkinan 
pihak perbankan akan melirik untuk 
memberikan bantuan berupa pinjaman 
kepada para petani.

Sementara itu, tim it ptpn X, M. 
Rizal, yang bertugas mengawal aplikasi 
ini di lapangan mengutarakan bahwa 
pihaknya telah siap dengan adanya  pen-
erapan aplikasi tersebut. Sejauh ini , ptpn 
X dan nEc indonesia akan membuat 
prototype aplikasi 3S yang disempurna-

kan melalui data-data produksi ptpn X 
dan hasil foto lahan melalui satelit yang 
dimiliki oleh nEc indonesia.

Sebelum mengimplementasikan 
3S, ptpn X juga telah mengaplikasikan 
sistem e-Farming , yang dapat memu-
dahkan proses pendaftaran areal lahan , 
meningkatkan akurasi data lahan, hingga 
memudahkan monitoring dan evaluasi 
lahan yang terdaftar.

“ptpn X terus melakukan perbaikan 
baik dari sisi on farm maupun off farm 
guna menghasilkan Bahan Baku tebu 
(BBt) yang berkualitas. Sehingga penca-
paian target swasembada secara kualitas 
dan kuantitas sangat mungkin untuk 
diwujudkan,” terang Rizal.

dengan penerapan 
3s tersebut,  tentu 
kelengkapan 
data yang akan 
dimiliki oleh ptpn 
x akan semakin  
baik sehingga 
tidak menutup 
kemungkinan 
pihak perbankan 
akan melirik 
untuk memberikan 
bantuan berupa 
pinjaman kepada 
para petani.
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rendemen
rencana & pengemBangan 
manajemen

Pemasaran secara online sudah tidak bisa lagi ditinggalkan. Hal tersebut disadari betul oleh PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X yang segera akan meluncurkan toko online untuk memasarkan 

produk-produknya sendiri maupun anak perusahaan.

PTPN X Siap Masuki
Era E-Commerce
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Laporan:   SAP JAyAnti

membeli produk secara online sudah bukan lagi hal yang 
asing. Mulai dari produk elektronik, fashion, otomotif 
hingga kebutuhan sehari-hari sudah bisa diperoleh tanpa 
harus keluar rumah dan mengantre di toko. ptpn X pun 
tidak ingin ketinggalan.

”Sekarang ini kita sudah di era digital. Eranya Internet 
of Things (iOt). Marketing pun arahnya kesana. Karena itu 
ptpn X membangun e-commerce,” kata Sekretaris peru-
sahaan ptpn X, Adi Santoso. Meskipun core business-nya 
adalah gula namun e-commerce ptpn X nantinya tidak 
hanya menyediakan gula tetapi juga produk turunan 
maupun dari anak perusahaan.

Dikatakan Adi, di era internet sekarang ini adanya 
e-commerce bisa dimanfaatkan untuk memotong rantai 
distribusi. ”prinsipnya bagaimana bisa dengan mudah 
mendapatkan gula. Untuk jangka panjang kami harapkan 
bisa menjual ke agen atau distributor. tidak selalu harus 
ke end user,” ujarnya.

Gula yang merupa-
kan produk utamanya 
nanti juga bisa langsung 
diperoleh konsumen 
melalui situs penjualan 
yang dimilikinya. Staf it 
Sekretariat perusahaan 
ptpn X, Andika Fernanda 
menuturkan, pengem-
bangan bisnis ke bidang 
e-commerce merupakan 
kebutuhan setelah peru-
sahaan memutuskan akan 
berjualan gula secara ritel.

”ptpn X akan segera 
berjualan gula secara ritel. 
Sementara kami tidak 
punya media pemasaran yang mumpuni. Karena itu akan 
menggunakan media online atau e-commerce yang se-
dang ngetren saat ini,” ujar Andika.

nantinya produk yang bisa dipasarkan di situs terse-
but selain gula kemasan 1 Kg juga produk-produk anak 
perusahaan seperti edamame atau okra dari pt Mitratani 
Dua tujuh, tetes atau cerutu. Karena untuk pembeli ritel 
maka transaksi akan langsung dari produsen ke kon-
sumen. tetes yang dihasilkan sebagai produk samping 
gula ternyata juga banyak dicari pembeli ritel. Umumnya 
digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk plankton di 
tambak.

Mengenai persiapan, Andika menuturkan saat ini 
sudah pada tahap kolaborasi dengan perbankan. ”Dalam 
hal ini pembayarannya melalui Bni. nantinya akan ada 
verifikasi otomatis dari Bni ketika sudah ada pembayaran 
sehingga meminimalisir kerja orang. Verifikasinya tidak 
perlu lihat rekening dulu, sudah ditransfer atau belum,” 
ujarnya.

Setelah konsumen melakukan pemesanan atau pem-
belian, pesan akan masuk ke e-collection. Begitu verifikasi  
pembayaran diterima, bagian terkait kemudian langsung 
menyiapkan produk yang dipesan dan siap didistribusi-
kan. Konsumen memiliki dua pilihan yaitu mengambil 
sendiri pesanannya atau menggunakan layanan antar.

Karena memang melayani end user, pembelian berapa 
pun akan dilayani. tidak ada batas minimal. Sementara 
distribusinya, pada tahap awal masih diutamakan yang 
berdekatan dengan pG atau unit usaha ptpn X. ”Sampai 
saat ini kami belum bekerjasama dengan pihak logistik. 
Sementara diprioritaskan pembelian dari konsumen yang 
di pabrik gula. tapi ke depan tidak menutup kemungki-
nan, kami akan melayani seluruh indonesia hingga ke luar 
negeri,” tambahnya.

tim it sendiri sudah melakukan persiapan baik dari sisi 
infrastruktur maupun sistemnya. ”Sudah siapkan semua 
mulai servernya dan lain- lain,” ujar Staf it lainnya, Fikri 
Ahmad Affandi. ia yakin jaringan yang disiapkan sanggup 
melayani hingga 500 transaksi per hari. Jika penjualan 

gula ritel dan produk lain milik ptpn X sudah semakin 
dikenal, bukan tidak mungkin akan dibuka kerjasama 
untuk distributor maupun agen. Apalagi ia melihat pelu-
ang di luar pulau Jawa yang permintaannya untuk gula 
maupun tetes juga sangat besar.

Dengan kondisi harga gula yang semakin kurang 
menggembirakan, penjualan secara online diharapkan 
bisa memberikan kontribusi positif ke kinerja keuangan 
perusahaan. ”Direksi mengharuskan agar e-commerce 
ini bisa segera berjalan sebagai media untuk memotong 
rantai distribusi. Mau tidak mau kita harus kesana karena 
tidak bisa mengandalkan gula lelang. ini juga membantu 
cashflow perusahaan karena penjualan secara langsung 
walaupun tidak dalam skala besar,” tutur Fikri.

Dikatakan Fikri, untuk memperkenalkan aplikasi ini 
nantinya akan dilakukan promosi digital campaign melalui 
media sosial serta youtube. ia berharap dalam 3-6 bulan 
pertama akan ada 1.000 orang yang mendownload ap-
likasi ini.
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laporan Utama

Keempat anak perusahaan 
PT Perkebunan Nusantara 
X optimis akan lebih baik 
pada 2018, bahkan sejumlah 
gebrakan dan inovasi bisnis 
telah siap diluncurkan. 

meski kondisi ekonomi 
regional Asia agak 
berat pada 2018 – 
dan di dalam negeri 
adalah tahun politik, 

namun RApBn 2018 masih berani mematok 
pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. target 
ini diakui pemerintah sebagai angka yang 
optimistik, mengingat realisasi economic growth 
2017 mencapai 5,17 persen, atau lebih tinggi dari 
2016 yang tercatat 5,02 persen.

tren pertumbuhan ekonomi yang naik dan 
postur RApBn 2018 yang secara umum dinilai cukup 
bagus  – terutama alokasi untuk penguatan infrastruktur 
dan suprastruktur ekonomi, memungkinkan geliat ekonomi 
& bisnis tahun ini (2018)  berjalan lebih progresif. ini yang 
menjadi harapan semua pihak, terutama dunia usaha (swasta dan 
BUMn).

tingginya kontribusi sektor konsumsi pada pDB 2017 yang menca-
pai 56 persen, dan diprediksi lebih tinggi lagi pada 2018, memungkinkan 
sektor produksi tumbuh secara agregatif – sehingga dunia usaha, ter-
masuk BUMn – cukup optimistis menatap 2018.  pt perkebunan nusan-
tara X termasuk salah satu yang optimistik memasuki tahun ini. Bahkan 
bakal ada beberapa gebrakan yang dilakukan ptpn X melalui anak 
perusahaannya.

PTPN X – 2018

geliat
anak 
Perusahaan 
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Meski 2018 dilabel sebagai “tahun politik” karena ada 171 pilkada 
– yang memungkinkan terjadinya gangguan ekonomi, namun ptpn X 
justru akan menjadikan kondisi ini sebagai tantangan – sekaligus men-
guji kehandalan manajemen untuk lebih maju.  pada 2018,  ptpn X akan 
meningkatkan produksi gula sebagai core business,  juga tetap agresif 

mengembangkan usaha non-gula melalui empat anak perusahaan-
ya.

Sejauh ini usaha non-gula yang dikembangkan ptpn X 
melalui empat anak perusahaan – adalah industri plastik 

olahan (pt Dasaplast nusantara), agro-industri kedelai 
edamame (pt Mitratani Dua tujuh),  rumah sakit dan 

layanan kesehatan (pt nusantara Medika Utama/
nMU), serta industri bioethanol (pt. Energi Agro 

nusantara/Enero). Keempat anak perusahaan 
optimis akan lebih baik pada 2018, bahkan se-

jumlah gebrakan dan inovasi bisnis telah siap 
diluncurkan. 

Sebagai contoh adalah yang  dilakukan 
oleh pt nMU dengan melakukan berbagai 
terobosan, serta inovasi layanan kesehatan 
di empat rumah sakit yang dikelolanya. 
pada 2018 ini pt nMU akan membangun 
gedung lima lantai di RS Gatoel – Mo-
jokerto dengan investasi sekitar Rp75 
miliar, serta menambah gedung rawat 
jalan terpadu di RS HVA toeloengredjo, 
pare – Kediri.

Begitu juga di RS perkebunan-
Jember (Jember Klinik) dan Rumah 
Sakit Medika Utama-Blitar, terus dilaku-
kan penambahan fasilitas dan layanan 

baru.  Bisnis pt nMU tergolong progresif, 
sehingga wajar jika kinerja 2017 nampak 

moncer dan berhasil mencatat laba bersih 
di atas RKAp – atau 107 persen dari target. 

pada 2018 ini target laba juga ditetapkan di 
atas RKAp. 

“Kami bersyukur prognosa laba sebelum 
pajak pt nMU di 2017 mencapai Rp42, 31 mil-

liar dan angka itu sudah melebihi target RKAp  
yang ditetapkan,” kata Direktur Utama pt nMU, 

dr Ary Sylviati. “Saat ini di RS Gatoel dan RS Jember 
clinic sudah ada gedung rawat jalan terpadu. Semen-

tara di RS HVA toeloengredjo belum ada. Kami akan 
membangun gedung rawat jalan terpadu, agar pasien 

lebih nyaman,” lanjut dr. Ary.
Bukan hanya fasilitas dan perlengkapan yang diutamakan, 

pt nMU juga terus meningkatkan kemampuan SDM untuk kuali-
tas layanan. Kenyamanan layanan dan kesembuah pasien menjadi 

prioritas utama pt nMU. Meski demikian pihak pt nMU tidak lantas 
berpuas diri, karena persaingan usaha layanan kesehatan kini kian ketat. 
Beberapa grup usaha besar diketahui sedang getol masuk ke sektor 
usaha ini, termasuk Grup Lippo.

Kabarnya Grup Lippo akan membangun sejumlah rumah sakit ber-
label Siloam di beberapa kabupaten – kota di Jatim. Bahkan di Jember, 
Grup Lippo melalui pt Siloam international Hospitals tbk – tengah 
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merampungkan pembangunan RS Si-
loam Jember dengan investasi yang tidak 
sedikit, yakni US$25 juta. tentu layanan 
RS Siloam ini – nantinya – bakal bersing-
gungan dengan segmentasi RS Jember 
Klinik milik ptpn X.

kineRJa mOnceR
Secara keseluruhan kinerja empat 

anak perusahaan ptpn X pada 2017 
cukup moncer (bagus)  – yang dibuktikan 
dengan pencatatan laba bersih (konsoli-
dasi) sebesar Rp58 miliar. pt nMU mem-
berikan kontribusi terbesar yakni Rp 31,3 
milliar, disusul pt Mitratani Dua tujuh Rp 
22,76 milliar, dan pt Dasaplast nusantara 
Rp 4,36 milliar. Sementara pt Enero pada 
2017 lebih berkonsentrasi kepada pen-
guatan fondasi usaha melalui sejumlah 
investasi dan inovasi – yang hasilnya 
baru bisa diraih tahun berikutnya.

Manajemen ptpn X merespon baik 
kinerja ke-empat anak perusahaan di 
2017. Meski pt Enero belum banyak 
berkontribusi terhadap pengumpulan 
laba, namun kinerjanya mengarah ke 
positif. tahun ini (2018) kinerja keuan-
gannya bakal lebih moncer, karena 
serapan pasar yang cukup besar. Juga 
ada beberapa inovasi bisnis yang akan 
digebyar mulai tahun ini. Memang situasi 
bisnis produk bioethanol secara umum 
agak tergantung dari faktor eksternal, 
terutama terkait dengan optimalisasi 
program pengembangan energi baru 
terbarukan. 

namun Enero juga aktif memasuki 
pasar di luar kepentingan program 
tersebut, khususnya ke kalangan industri 
– meski di sisi lain tetap mengandalkan 
program pengembangan energi baru ter-
barukan. Bahkan Enero (pt Energi Agro 
nusantara) sudah berulangkali mendapat 
kontrak pembelian terkait kepentingan 
untuk blending BBM, termasuk dari pt 
total Oil indonesia (tOi) yang merupakan 
usaha hilir dari total Group. 

pt Enero juga sudah berulangkali 
melayani kontrak pembelian dari pt per-
tamina, serta sejumlah perusahaan lain 
dari Filipina serta Singapura. ini mem-
buktikan bahwa produk bioetanol Enero 
telah mendapat kepercayaan yang besar 
dari pasar – khususnya untuk memenuhi 
kebutuhan energi. 

Ke depan – seiring terus menurun-

nya lifting minyak dan gas (migas) yang 
nota-bene masih menjadi back-bone 
energi nasional, maka energi terbarukan 
niscaya akan menjadi primadona – ter-
masuk yang berbahan bioethanol. pasok 
dan permintaan energi nasional kini 
terus menuju ke angka yang tidak seim-
bang. Energi minyak, misalnya, konsumsi 
nasional sudah 1,6 juta barel per hari, 
sementara lifting minyak dalam negeri 
hanya 800.000 barel per hari. Diprediksi 
sampai 2025 konsumsinya sudah men-
jadi 2,9 juta barel per hari. tren ini akan 
terus menganga dan itu peluang bagi 
usaha energi baru terbarukan, termasuk 
bioethanol produk Enero.

Sebagai catatan, bahan hasil samp-
ing industri gula berupa molasses ini 
bisa menghasilkan bioetanol fuel grade 
kualitas tinggi dengan tingkat kemurnian 
minimal 99,5% dan ramah lingkungan. 
pemanfaatan molasses  sebagai produk 
bioethanol sudah lazim dilakukan oleh 
sejumlah pabrik gula skala besar di ban-
yak negara, terutama di india, Brazil dan 
thailand.
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Bagi ptpn X, pengembangan industri 
bioethanol melalui pt Enero ini merupak-
an nilai tambah, karena bahan baku yang 
diolah adalah limbah cair tebu (tetes/
molasses) dari pabrik gula milik ptpn X 
sendiri.  Artinya industri ini merupakan 
kesatuan dari proses industri gula secara 
keseluruhan. Sehingga ketika harga 
gula sedang tidak bagus akibat dina-
mika pasar, maka hasil samping berupa 
bioethanol ini bisa menjadi penopang 
pendapatan. 

Bukan hanya itu, pt Enero ternyata 
juga sudah melakukan diversifikasi usaha 
di luar produksi bioethanol, yakni berupa 
pupuk cair. Bahan baku pupuk cair yang 
diberi nama pOc ini pun berasal dari 
hasil samping produksi ethanol. Artinya 
masih merupakan derivasi dari proses 
industri gula secara keseluruhan. pasar 
dari pupuk cair ini sangat besar dan pt 
Enero kini tengah membangun jaringan 
pemasaran yang berjangkauan luas.

Masih seputar bisnis pt Enero, hasil 
samping produksi ethanol kini juga 
dijajagi untuk kemungkinan diproduksi 
berupa premium grade,  yakni komponen 
kimia untuk bidang farmasi, baik obat-
obatan maupun sebagai bahan cairan 

pembersih luka. Artinya pt Enero ke 
depan bisa menjadi penopang utama 
pendapatan ptpn X dalam perspektif in-
dustri gula yang berasal dari hasil samp-
ing berupa bioethanol, pupuk cair dan 
komponen kimia untuk farmasi.

“tahun ini (2018) kinerja pt Enero 
akan lebih baik. Kemampuan SDM dan 
peralatan (teknologi) terus dikembang-
kan secara simultan dengan prinsip-
proinsip kerja yang telah ditetapkan, 
yakni sistem reduce, reuse dan recycle 
– dalam pengelolaan (proses) industri,” 
kata Dimas Eko prasetyo, Direktur pt 
Enero.

genJOt PRODuksi
Dua anak perusahaan ptpn X yang 

lain, yakni pt Mitratani Dua tujuh dan pt 
Dasaplast nusantara pada 2017 sedang 
giat-giatnya meningkatkan produksi 
–menyusul kian besar dan luasnya pasar.  
pada tahun ini (2018) produksinya lebih 
ditingkatkan lagi melalui investasi dan 
revitalisasi mesin, bahkan pt Mitratani 
akan membangun pabrik baru.

Kinerja bisnis pt Mitratani Dua tujuh 
tergolong progressif – bahkan pada 2017 
lalu berhasil membukukan laba bersih 
Rp22,76 milliar, atau melebihi target 
RKAp. Kinerja keuangan yang moncer ini 
setelah perusahaan sektor agribisnis ini 
aktif melakukan diversifikasi produk dan 
perluasan pasar. 

Selama ini pt Mitratani lebih dikenal 
sebagai produsen kedelai Edamame, 
kedelai asal Jepang yang berhasil dibu-
didayakan di Jember sejak belasan tahun 
silam.  pasar utama kedelai jenis ini 
ekspor ke Jepang. tapi sejak beberapa 
tahun terakhir berhasil memperluas 
pasar ke beberapa negara, serta sukses 
memperbesar pasar di dalam negeri.

Belakangan bukan hanya kedelai 
edamame yang dikembangkan, tapi 
juga beberapa komoditas sayuran asal 
Jepang – seperti okra, buncis, serta mulai 
mengembangkan Kinusaya atau Capri, 
Satoimo atau talas Jepang dan komoditas 
lain seperti asparagus dataran rendah 
dan terong Jepang. 

Kedelai Edamame kini sudah tumbuh 
sebagai bisnis berskala industri, dipasar-
kan dalam bentuk frozen dan dikenal 
sebagai “camilan sehat dan fresh”. Kini 
kapasitas pabrik pengolahan Edamame 
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sudah mendekati full capacity, sehingga 
perlu membangun pabrik baru dengan 
kapasitas yang lebih besar.  Kapasitas 
pabrik saat ini 10.500 ton per tahun, 
sementara penjualan pada 2017 sudah 
10.000an ton. 

”Kami harus melakukan investasi 
pabrik baru untuk pening-
katan kapasitas, karena 
pabrik yang ada sudah 
full,” kata Dirut pt Mitra-
tani,  Guntaryo tri indarto. 

pt Mitratani sudah 
melengkapi pabriknya dengan cold 
storage, kapasitas listrik yang besar dan 
mesin pengemasan. Sementara untuk 
mengejar produksi selama ini sudah 
dilkakukan revitalisasi mesin, namun dari 
tren pemasaran yang terus naik – harus 
dilakukan pembangunan pabrik baru 

yang diusahakan bisa terwujud tahun ini 
(2018).

pada 2018 ini - manajemen pt Mitra-
tani juga melakukan investasi penamba-
han ruang proses untuk Mukimame atau 
edamame kupas.  Selain juga dilakukan 
modifikasi line blanching untuk pening-

katan kapasitas kinerja iQF (Individual 
Quick Freezing) atau pembekuan. 

pt Mitratani juga akan menggenjot 
produksi Kinusaya pada 2018 ini dan 
sudah mulai melakukan ekspor sebanyak 
10 ton.  pasar Kinusaya cukup besar yakni 
sekitar 40 ton,  sehingga mulai tahun ini 

diupayakan bisa memenuhi seluruh per-
mintaan pasar 40 ton. Begitu juga produk 
Satoimo yang dibudidayakan di daerah 
Kediri - sudah bisa menghasilkan 3 ton 
dan seluruhnya dijual ke pasar ekspor.  

perkembangan pasar yang cepat 
harus diikuti oleh perkembangan utility 

mesin produksi, juga tun-
tutan luasan lahan untuk 
budidaya seluruh komodi-
tas holtikultura tersebut. 
terkait ketersediaan lahan, 
pt Mitratani sudah me-

nyiapkan hingga untuk beberapa tahun 
ke depan. Misalnya di sekitar Jember 
saja, lahan yang cocok untuk Edamame 
sudah ada 10.000 Ha, dan saat ini masih 
terpakai kurang dari 2000 Ha. Artinya 
sebagai sebuah perusahaan, pt Mitratani 
memiliki prospek yang luar biasa, karena 

manajemen ptpn x mendukung seluruh aksi 
bisnis dan kreativitas anak perusahaan, guna 

pencapaian hasil yang maksimal bagi semuanya. 

sukrosa
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mampu memperbesar skala pasar dan 
ketersediaan budidaya - serta processing 
(pabrik)  yang memadai.

Sementara itu, pt Dasaplast nu-
santara yang berbasis di Jepara – Jawa 
tengah adalah anak perusahaan ptpn X 
yang bergerak di industri plastik olahan 
– seperti karung plastik untuk pupuk, 
karung gula dan komoditas lainnya, serta 
waring (kelambu plastik untuk tanaman 
yang luas). pada 2018 ini, pt Dasaplast 
lebih berkonsentrasi pada peningkatan 
produksi - menyusul terus meluasnya 
permintaan pasar – termasuk pasar 
ekspor.

pertumbuhan pasar yang pesat pada 
2017 telah mengantarkan pt Dasap-
last berhasil membukukan laba bersih 
sebesar Rp 4,36 milliar. pada 2018 ini, 
selain berkonsentrasi pada peningka-
tan produksi, pt Dasaplast juga sedang 
memantabkan pengembangan pabrik 

barunya di Sidoarjo – Jatim yang dikon-
struksi pada 2017 khusus produksi flex-
ible packaging, serta penambahan satu 
unit mesin slitting.

terkait peningkatan produksi, pt 
Dasaplast telah melakukan investasi 
peremajaan mesin, serta penambahan 
fasilitas lain agar bisa memenuhi pasar. 
“Kami bersyukur mempunyai customer 
baru untuk karung pupuk, gula rafinasi 
dan waring dari Jepang, sehingga harus 
meningkatkan produksi,” kata Dirut pt 
Dasaplast, Madya Budi prastyawan.

pada 2017 lalu pt Dasaplast berhasil 
memproduksi 15 juta lembar karung 
pupuk dan 5 juta karung gula, serta 5000 
lembar waring berukuran besar. pada 
2018 ini produksi karung pupuk dan 
karung gula dinaikkan 5 persen, semen-
tara untuk waring ditingkatkan menjadi 
2 juta lembar yang sebagian besar untuk 
memenuhi pasar ekspor.

Khusus untuk produk flexible pack-
aging yang masih baru, pt Dasaplast  
akan memperkuat divisi marketing dan 
promosi untuk penetrasi pasar dalam 
negeri. Meski masih baru, namun jenis 
produk ini (flexible packaging) sudah 
melayani banyak pesanan berupa 
kemasan pupuk retail, seperti kemasan 
minyak goreng, kemasan garam, juga 
kemasan gula retail dan lid cup untuk 
produsen minuman. 

Direktur Utama ptpn X, Dwi Satriyo 
Annurogo menyatakan apresiasinya ke-
pada hasil kerja seluruh anak perusahaan 
pada 2017, dan mengharapkan tahun ini 
(2018) bisa meningkatkan kinerja usah-
anya dan bisa mengumpulkan keuntun-
gan bersih dengan nilai yang signifikan. 
Manajemen ptpn X mendukung seluruh 
aksi bisnis dan kreativitas anak perusa-
haan, guna pencapaian hasil yang maksi-
mal bagi semuanya. (tim)

sukrosa

foto-foto: dokUmen ptpn X
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diREKTUR UTAMA PTPN X, dwi SATRiyo ANNURogo

Tahun 2017 segera berlalu, kinerja keempat anak perusahaan 
PT Perkebunan Nusantara X pun cukup membanggakan. 
Diharapkan di tahun 2018 ini, semua anak perusahaan terus 
mengembangkan diri dan tidak terlena di dalam comfort zone 
karena persaingan bisnis kian ketat dan berat.

Terus Kembangkan Diri untuk 
Hadapi persaingan Bisnis

Laporan: siska prestiwati  

inDOnesia saat ini menjadi salah satu 
negara dengan pertumbuhan ekonomi 
terbaik dunia. Hal ini menjadikan indo-
nesia salah satu tujuan investasi terbaik, 
baik untuk investor dalam ataupun luar 
negeri. Meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi di indonesia ini juga dirasakan 
oleh grup pt perkebunan nusantara X.

Ditemui di ruang kerjanya di Kantor 
pusat ptpn X Jalan Jembatan Merah, 
Direktur Utama ptpn X, Dwi Satriyo 
Annurogo mengatakan ptpn X memiliki 
empat anak perusahaan yang kinerjanya 
cukup membanggakan. 

Dwi menyebutkan perolehan laba 
bersih 2017 untuk pt nusantara Medika 
Utama sebesar Rp 31,3 milliar, untuk pt 
Mitratani Dua tujuh sebesar Rp 22,76 mil-
liar, pt Dasaplast nusantara sebesar Rp 
4,36 milliar. Sedang untuk pt Energi Agro 
nusantara masih mengalami kerugian. 

“Untuk pt nusantara Medika Utama 
dan pt Mitratani Dua tujuh perolehan 
laba melebihi target RKAp, sedang untuk 
pt Dasaplast nusantara karena tahun 
2017 membuka unit usaha baru se-
hingga mempengaruhi revenue 
perusahaan. Untuk pt Energi 
Agro nusantara mengalami 
kerugian sebesar Rp 6,8 
milliar,” jelas Dwi. 

pt nMU berhasil mem-
bukukan laba 107 persen 
dari target RKAp karena, pt 
nMU terus berinovasi dan berhasil 
melakukan efisiensi di segala bidang. 

Misalnya, dari pembiayaan.
Dwi menjelaskan sementara untuk 

inovasinya, empat rumah sakit milik pt 
nMU ini berhasil memberikan layanan 
terbaik mereka sehingga bisa memikat 
hati masyarakat sekitar baik itu pasien 
BpJS maupun pasien non BpJS. 

“tahun 2018 ini, pt nMU akan mem-
bangun gedung lima lantai di RS Gatoel, 
dan membangun rawat inap di RS HVA 
toeloengredjo,” sebutnya. 

investasi juga dilakukan di pt Mitratani 
Dua tujuh, Dwi menjelaskan hal itu dilaku-
kan untuk memenuhi tingginya permint-
aan untuk frozen vegetable. “Rencananya 
pt Mitratani Dua tujuh akan memban-
gun pabrik baru untuk meningkatkan 
kapasitas. Saat ini kapasitas produksi pt 
Mitratani Dua tujuh sebanayk 10 ribu ton, 
diharapkan pabrik baru nanti bisa berka-
pasitas 10 ribu ton juga sehingga total 
produksi pt Mitratani Dua tujuh menjadi 
20 ribu ton,” paparnya.

Untuk pt Dasaplast nusantara, jelas 
Dwi, tahun 2017 melakukan diversifikasi 

produk yaitu pembangunan pabrik 
Flexible packaging di tulangan yang 
pada akhirnya mulai beroperasi pada 
pertengahan tahun 2017 sangat mem-
pengaruhi pendapatan perusahaan 
sehingga mempengaruhi perolehan laba. 
Di tahun 2018 ini, pt Dasaplast nusantara 
akan meningkatkan kinerja unit Flex-
ible packaging dengan menambah jam 
operasional.

“tahun 2017 di tulangan masih 
bekerja satu shift, di tahun 2018 ini, akan 
ditambah menjadi dua shift,” imbuhnya.

pt Enero mengalami kerugian, jelas 
Dwi karena disebabkan kesiapan bahan 
baku dan excess power yang sangat 
tergantung dari pG Gempolkrep. Un-
tuk memperbaiki kinerja di tahun 2018 
ini, manajemen terus berusaha untuk 
melakukan rekayasa agar bisa memenuhi 
kebutuhan energi diluar masa giling pG 
Gempolkrep dan terus berupaya agar 
mandatory bioethanol bisa segera dilak-
sanakan.

“Untuk memenuhi kebutuhan bahan 
baku molases, pt Enero terus mencari 
dari pabrik gula lain yang harganya 
lebih murah selain dari pabrik 
gula sendiri,” tambahnya.

Dwi menjelaskan pt 
Enero konsepnya me-
mang terintegrasi 
dengan pG 

sukrosa
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Gempolkrep sehingga suplay power-nya 
masih tergantung dari pG Gempolkrep. 
tahun 2018 ini, di pG Gempolkrep akan 
dilakukan peningkatan kapasitas giling 
yang diharapkan bisa lebih lancar saat 
melakukan suplay power untuk pt Enero. 

“Saat ini pt Enero juga masih mereka-
yasa independent boiler dengan bahan 
bakar bagas atau bahan bakar lain yang 

bisa beroperasi sendiri diluar masa giling. 
Mengingat hari giling pG Gempolkrep 
kurang lebih 150 hari, sementara hari 
operasi pt Enero 270 hari,” paparnya. 

Di tahun 2018 ini, Dwi mengharapkan 
agar semua anak perusahaan bisa me-
nilai posisi perusahaan mereka sendiri. 
Menurut Dwi, ada tiga posisi perusahaan 
yaitu, perusahaan dependent atau masih 

tergantung, perusahaan indepen-
dent atau sudah mandiri dan 

perusahaan interdepen-
dent atau orang lain 

tergantung ke perusa-
haan tersebut. 

“Saat ini yang 
dependent adalah 
pt Enero, sedang 
untuk tiga peru-
sahaan lainnya 

sudah independent namun ada dua 
perusahaan yang masuk dalam kategori 
interdepent. Harapan saya, ke depan, 
semua anak perusahaan menjadi interde-
pendent,” ungkapnya. 

Untuk kategori dependent, sambung 
Dwi, harus terus dilakukan rekayasa dan 
mencari peluang-peluang untuk berkem-
bang. Sedang untuk perusahaan inde-
pendent dan interdependent terus gali 
potensi dan lakukan diversifikasi produk 
baru agar bisa semakin berkembang dan 
semakin maju. 

“persaingan semakin berat, yang 
sudah bisa melampaui RKAp jangan 
berpuas diri dan masuk ke dalam comfort 
zone, teruslah mengembangkan usaha, 
tidak hanya sekedar meningkatkan 
kapastas tetap harus bisa meng-create 
pasar baru,” pungkasnya.

“persaingan semakin berat, yang sudah 
bisa melampaui rkap jangan berpuas diri 
dan masuk ke dalam comfort zone, teruslah 

mengembangkan usaha, tidak hanya sekedar 
meningkatkan kapastas tetap harus 

bisa meng-create pasar baru,”
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PT Nusantara Medika Utama anak perusahaan PT 
Perkebunan Nusantara X di bidang pelayanan 
kesehatan ini terus menunjukkan peningkatan 
kinerja yang membanggakan. Meski baru berusia 
lima tahun, PT NMU ini selalu memberikan 
pelayanan prima sehingga menjadi pilihan 
utama bagi masyarakat sekitarnya dan selalu 
menjadi rumah sakit terbaik di wilayah kerjanya. 

Terus Berinovasi, 
siap Berikan 
layanan Berkualitas

PT NusaNTara Medika uTaMa 

Laporan:   SiSkA PreStiwAti 

meskiPun baru berusia lima tahun, namun kinerja 
pt nMU tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Anak 
perusahaan ptpn X yang berpusat di Kota Mojokerto 
ini terus menorehkan prestasi yang membanggakan. 
Salah satunya dengan perolehan laba perusahaan 
yang sudah melebihi target RKAp di tahun 2017 ini. 

Direktur Utama pt nMU, dr Ary Sylviati M.Kes 
mengungkapkan sejak pt nMU berdiri sebagai anak 
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perusahaan, perusahaan ini berhasil 
membukukan laba. Keuntungan pt nMU 
sebelum pajak, pada tahun 2013, pt nMU 
berhasil membukukan laba 15,21 milliar, 
naik menjadi Rp 22.08 milliar pada tahun 
2014. pada tahun 2015 laba yang ber-
hasil diperoleh sebesar Rp 30, 71 milliar 
dan pada tahun 2016 sebesar Rp  33,98 
milliar. 

“Alhamdulillah, prognosa laba sebe-

lum pajak kami di tahun 2017 ini sebesar 
Rp 42, 31 milliar dan angka tersebut su-
dah melebihi target RKAp yang ditetap-
kan yaitu sebesar Rp 40 milliar,” kata Ary 
saat ditemui di ruang kerjanya di Hayam 
wuruk nomor 88, Mojokerto.

Meskipun keuntungan perusahaan 
terus meningkat, Ary menjelaskan semua 
karyawan perusahaan ini tidak berpuas 
diri. perusahaan terus melakukan expansi 

dan terobosan-terobosan untuk pening-
katan kualitas pelayanan kepada pasien. 
Untuk itu, di tahun 2018 mendatang, 
pt nMU akan melakukan investasi yang 
cukup besar yaitu pembangunan gedung 
lima lantai di RS Gatoel, pembangunan 
gedung rawat jalan terpadu di RS HVA 
toeloengredjo, pengembangan pain 
clinic di RS Jember dan pengembangan 
layanan spesialis di RS Medika Utama 
Blitar. 

“pembangunan gedung lima lantai 
di RS Gatoel ini sudah mendesak karena 
jumlah tempat tidur di RS Gatoel ini 
sudah tidak cukup mengingat jumlah 
pasien terutama pasien BpJS yang terus 
meningkat,” ungkap Ary.

Mantan Kepala Rumah Sakit RS 
Gatoel ini menjelaskan pihaknya sangat 
bersyukur karena masyarakat Mojokerto 
dan sekitarnya khususnya pasien BpJS 
lebih senang untuk berobat ke RS Gatoel. 
Sehingga RS Gatoel yang semula mem-
punyai 160 tempat tidur pun tidak lagi 
mampu menampung pasien.

“Untuk itu, kami membangun ge-
dung lima lantai ini. Dengan pemban-
gunan gedung lima lantai ini akan ada 
penambahan tempat tidur dari 160 
menjadi 300. Selain itu, pasien BpJS di 
Mojokerto ini banyak yang naik kelas saat 
harus rawat inap, misalnya pasien BpJS 
kelas satu akan naik ke rawat inap Vip,” 
paparnya.

Disinggung soal besaran investasi, 
Ary menyebutkan untuk pembangunan 
gedung lima lantai di RS Gatoel memang 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Agar bisa memberikan pelayanan yang 
berkualitas bagi pasien di RS Gatoel, 
pembangunan gedung lima lantai 
tersebut akan menelan biaya sekitar Rp 
75 milliar. 

Selain di RS Gatoel, ungkap Ary, 
pihaknya juga akan melakukan pemban-
gunan di RS HVA toeloengredjo, antara 
lain pembangunan gedung tiga lantai, 
penambahan satu kamar operasi, dan 
pemindahan gedung HVA Beauty & Spa. 

“Saat ini di RS Gatoel dan RS Jember 
clinic sudah ada gedung rawat jalan 
terpadu. Sementara di RS HVA toeloen-
gredjo belum ada. Untuk itu, kami akan 
membuat gedung rawat jalan terpadu 
tidak lain untuk meningkatkan kenya-
maan pasien saat berobat,” paparnya.

foto-foto: dokUmen ptpnX 
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tidak hanya membangun gedung 
rawat jalan terpadu, pt nMU juga akan 
memindahkan klinik estetika di RS HVA 
toeloengredjo mengingat jumlah pasien 
non BpJS yang membutuhkan layanan 
kesehatan kulit dan kecantikan ini terus 
bertambah. Untuk itu, manajemen pt 
nMU akan memanfaatkan rumah dinas 
yang berada tepat di depan rumah sakit 
sebagai pusat layanan estetika agar bisa 
memberikan kenyamanan bagi pasien 
non BpJS tersebut. 

“Sedang untuk RS Jember clinic, kami 
akan mengembangkan klinik anestesi 
sebagai pain center dan klinik tumbuh 
kembang anak,” sebutnya.

perempuan yang pernah juga menja-
bat sebagai Kepala Rumah Sakit RS HVA 
toeloengredjo ini menjelaskan untuk 
pain center ini, pihaknya akan melakukan 
pengadaan alat di awal 2018 mendatang 
yaitu alat radio frequency karena jumlah 
pasien dengan keluhan nyeri di RS Jem-
ber clinic mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. 

“Di Blitar yaitu RS Medika Utama, 
kami berharap tahun depan sudah bisa 
menjaring pasien BpJS dan akan me-
nambah layanan dokter spesialis serta 
layanan hemodialisis,” imbuhnya.

Masih menurut ibu dari dua orang 
putri ini, setiap rumah sakit memiliki 
keunggulan sendiri-sendiri dibandingkan 
dengan rumah sakit di wilayah kerjanya. 
RS Gatoel di Mojokerto bila dibandingkan 
dengan rumah sakit di Mojokerto dan 
sekitarnya, unggulannya adalah layanan 
hemodialisis atau cuci darah. 

“RS Gatoel memiliki alat hemodialisis 
paling banyak, saat ini ada 23 unit dan 
kami akan melakukan penambahan alat 
di tahun 2018 mendatang sebanyak 14 
unit lagi,” ungkapnya. 

Selain pembangunan gedung lima 
lantai dan penambahan alat hemodiali-
sis, Ary menambahkan pihaknya juga 
terus melakukan survey lokasi untuk 
pembangunan klinik pratama atau faskes 
tingkat satu di daerah Mojokerto, Jom-
bang dan Jember. 

Ary menambahkan untuk RS HVA 
toeloengredjo, layanan unggulannya 
adalah Orthopaedi dan Hemodialisis. Di 
tahun 2017 ini, manajemen pt nMU su-
dah melakukan penambahan alat hemo-
dialisis di RS HVA toeloengredjo dari 9 

unit menjadi 16 unit. Sedang keunggulan 
Orthopaedi di rumah sakit yang berlokasi 
di pare ini, salah satu contohnya adalah 
Total Hip Replacement.

Untuk RS Jember clinic, sambung 
Ary, keunggulannya adalah Brain and 
Spain, Klinik tumbuh Kembang Anak 
dan Anestesi dengan pain clinic nya. pain 
clinic ini baru di mulai pada awal 2017 
lalu yang langsung disambut baik oleh 
masyarakat dengan peningkatan jumlah 
pasien yang cukup signifikan. Untuk itu, 
pihaknya akan melakukan penambahan 
alat radio frequency di Jember. 

Masih menurut Ary, sedang untuk RS 
Medika Utama di Blitar keunggulannya 
adalah bidang kebidanan dan kand-
ungan, serta pihaknya akan mengem-
bangkan pelayanan kesehatan mata dan 
hemodialisis. 

“Untuk Blitar unggulannya di Kebi-
danan dan Kandungan, kami juga sudah 
bekerjasama dengan BKKBn dengan 
kegiatan bakti sosial, salah satunya keg-
iatan safari BKKBn dengan memberikan 
layanan Medis Operatif wanita (MOw) 
atau steril untuk 150 orang ibu,” jelasnya.

Ary menambahkan selain melakukan 
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pembangunan untuk peningkatan kuali-
tas pelayanan kepada pasien di keempat 
rumah sakit yang ada, di tahun 2018 
mendatang, pt nMU juga akan melaku-
kan terobosan dengan program operator-
ship clinic oleh pt nMU untuk klinik-klinik 
di perusahaan lain.

“Untuk tahun ini, pt nMU sudah 
menjadi operator klinik untuk satu 
perusahaan di Mojokerto. Kami akan 
mengembangkan program ini karena 
memang program ini sangat prospek dan 
banyak perusahaan yang membutuhkan 
jasa kami untuk mengelola klinik mer-

eka,” paparnya.
Ary menyadari kualitas pelayanan 

dari semua layanan kesehatan yang ada 
baik di rumah sakit, di klinik pratama/ 
faskes tingkat satu dan klinik utama  
sangat tergantung dari sumber daya 
manusia-nya.

Untuk itu, pt nMU terus melaku-
kan upgrading dan upskilling terhadap 
para SDM-nya agar bisa memberikan 
pelayanan melebihi harapan pelanggan 
dan mampu memberikan pelayanan 
yang cepat, tepat dengan fasilitas yang 
nyaman bagi pasien, keluarga pasien dan 

pelanggan lainnya. 
“Upgrade kemampuan karyawan 

tidak boleh berhenti, mulai dari proses 
rekrutmen dengan pemilihan SDM 
dengan kualifikasi terbaik, setelah masuk 
akan terus kami lakukan pembinaan. 
Apalagi saat ini tiga dari empat rumah 
sakit kami sudah terakreditasi paripurna, 
satu lagi Rumah Sakit Medika Utama 
Blitar akan maju akreditasi pada tahun 
2018, maka semua hal yang dilakukan 
harus sesuai dengan standard operating 
procedure (SOp), serta pemberlakukan 
reward and punishment,” pungkasnya.

foto-foto: dokUmen ptpnX 
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Genjot produksi & pemasaran
PT Mitratani Dua Tujuh akan terus menggenjot produksi dan pemasaran 
produk-produk unggulannya. Peningkatan kapasitas produksi dilakukan 
sembari mempersiapkan pabrik baru. Di sisi lain, pemasarannya terus diperluas, 
tidak hanya ekspor tetapi juga mulai serius menggarap pasar dalam negeri. 

Laporan:   SAP JAyAnti

anak perusahaan pt perkebunan nu-
santara (ptpn) X yang memproduksi 
tanaman hortikultura ini terus semakin 
berkembang. Dengan kualitas produknya 
yang semakin banyak dikenal, permint-
aan terus mengalir. Akibatnya, kapa-
sitas pabrik yang ada seka-
rang sudah mendekati 
titik maksimal. 
Karenanya jajaran 
manajemen akan 
menambah kapasitas 
produksi bahkan mem-
persiapkan kehadiran 
pabrik baru.

Direktur Utama pt Mitratani Dua tu-
juh, Guntaryo tri indarto mengatakan be-
berapa tahun terakhir ini pihaknya terus 
menggenjot produksi dan pemasaran. 
”Dari perbaikan-perbaikan yang terus 

kami lakukan selama dua sampai tiga 
tahun terakhir ini mulai menunjukkan 
hasilnya. Respon dari pembeli semakin 
baik dan otomatis keinginan mereka 
untuk membeli produk-produk Mitratani 
juga semakin tinggi,” ujar Guntaryo.

Jika selama ini Mitratani Dua tujuh 
identik dengan produk edamame, seka-

rang produk-produk yang 
lain juga sudah mulai 

menjadi incaran pem-
beli. Selain edamame, 
okra dan buncis 
yang lebih dulu 

dikenal pasar, Mitratani 
juga sudah melakukan 

pengembangan tanaman lain 
seperti kinusaya atau capri, satoimo atau 
talas Jepang dan komoditas lain seperti 
asparagus dataran rendah dan terong 
Jepang.

Guntaryo menuturkan, untuk kinusa-

ya pada tahun ini sudah mulai melakukan 
ekspor sebanyak 10 ton. ”Sebenarnya 
permintaannya 40 ton, tapi karena ini 
komoditi baru, kami masih mempelajari 
dulu tingkat kesulitannya, budidayanya 
dimantabkan dulu. tapi saya yakin, pada 
2018 kita bisa langsung memenuhi 
permintaan sebesar 40 ton tadi,” ujarnya 
yakin. Sedangkan untuk Satoimo yang 
ditanam di daerah Kediri pada Desember 
2017 bisa menghasilkan 3 ton dan akan 
langsung diekspor.

Dengan respon yang positif dari 
pembeli serta permintaan akan komoditi 
yang lain, mendorong Mitratani untuk 
meningkatkan fasilitas produksi. pabrik 
yang dimiliki saat ini memiliki kapasitas 
produksi 10.500 ton per tahun. Sedang-
kan penjualan pada tahun ini juga sudah 
mencapai 10.000an ton. ”Utility pabrik su-
dah 100 persen. Karena itu kami melaku-
kan investasi untuk peningkatan kapasi-

PT MiTRATANi dUA TUjUH



PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 | 55www.ptpn10.cO.iD

sukrosa

tas,” kata Guntaryo. Dari total kapasitas 
pabrik, produksi edamame mencapai 
6498 ton, okra 2460 ton, buncis 339 ton 
dan sisanya aneka sayur.

Jika pada tahun sebelumnya in-
vestasi ditujukan untuk cold storage, 
listrik dan mesin pengemasan, maka 
pada 2018 akan dilakukan penambahan 
ruang proses untuk mukimame atau 
edamame kupas.  Disamping itu juga 
akan dilakukan modifikasi line blanching 
untuk meningkatkan kapasitas kinerja 
iQF (Individual Quick Freezing) atau 
pembekuan.

”Ketika kapasitas iQF naik, ruang 
proses mukimame kita bikin tersendiri, 
maka dari 10.500 tadi kapasitasnya akan 
naik sekitar 2.500 ton sehingga total bisa 
menjadi 13.000 ton. ini menjadi modal 
dasar untuk pengembangan lebih lanjut 
yaitu pendirian pabrik baru,” tuturnya. 
Untuk investasi tahun ini dialokasikan 
dana sekitar Rp 18 miliar.

Sementara itu untuk lahan, Guntaryo 
mengatakan pihaknya tidak mengalami 
permasalahan. Di Jember saja, lahan 

yang cocok untuk edamame luasnya 
mencapai 10.000 Ha. pada RKAp 2018 
masih terpakai 1.700 Ha sehingga untuk 
pengembangan lahan tidak akan me-
nemui masalah. Bahkan Mitratani juga 
sudah melangkah ke kabupaten lain di 
sekitar Jember seperti Banyuwangi dan 
Lumajang.   
 siaPkan PasaR baRu Dan 
Peningkatan kualitas sDm

Selama ini pasar produk Mitratani 
memang didominasi oleh Jepang. na-
mun mulai tahun ini perluasan pasar 
terus dilakukan. Diantaranya adalah 
Dubai, india dan Eropa. tidak ketinggalan 
juga pasar dalam negeri.

”pasar dalam negeri semakin meng-
geliat. Kemarin itu meskipun permintaan 
banyak,suplai agak sedikit direm kar-
ena permintaan ekspor juga melonjak. 
Sementara kapasitas pabrik terbatas,” 
tuturnya. Karena itu, peningkatan kapasi-
tas pabrik tidak bisa lagi ditunda.

Selain peningkatan di bidang 
produksi, yang juga tidak boleh keting-
galan adalah dari sisi SDM (Sumber 

Daya Manusia). Setelah dua tahun lalu 
dilakukan pelatihan, mulai terasa ada 
perubahan budaya kerja. Direktur pt 
Mitratani Dua tujuh wasis pramono 
menambahkan, dalam pelatihan tersebut 
terpilih 40 orang yang dibentuk sebagai 
agent of change. tugas mereka adalah 
untuk mempengaruhi orang-orang di 
divisi masing-masing sehingga ada rasa 
memiliki pada perusahaan, semangat 
kerja meningkat, disiplin dan fokus pada 
sasaran kinerja perusahaan.

Di sisi lain pt Mitratani Dua tujuh 
juga membentuk program sekolah 
lapang. pada tahap pertama sekolah 
lapang diperuntukkan bagi calon supervi-
sor dengan pendidikan minimal D3. 15 
orang peserta diberikan bekal baik dari 
sisi teknis manajamen, leadership hingga 
teknik budidaya tanaman. Selain itu juga 
digelar sekolah lapang untuk tingkat 
pelaksana yaitu lulusan SMK. Dari seko-
lah lapang ini diharapkan bisa muncul 
planter yang memiliki kompetensi baik 
manajemen maupun keterampilan di 
bidang budidaya.

PoTreT kiNerja PT MiTraTaNi dua Tujuh (Tahun 2012-2017)

uRaian
taHun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Luas panen (Ha) 1.031 1.103 1.032 1.346 1.298 1.580

total produksi grading (ton) 6.149 9.906 8.071 9.430 11.042 15.646

total penjualan export (ton) 6.617 5.975 5.518 6.134 7.048 9.722

total penjualan lokal (ton) 1.317 1.639 1.590 1.840 1.973 1.937

total pendapatan (juta) 104.986 128.994 140.164 181.632 208.639 242.830

Laba rugi sebelum pajak (juta) 10.691 10.828 17.961 27.018 20.394 30.620

foto-foto: dokUmen ptpnX 
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Laporan:   SiSkA PreStiwAti 

anak perusahaan pt perkebunan nu-
santara X yang bergerak di bidang plastic 
woven bag, pt Dasaplast nusantara terus 
mengembangkan sayap-sayap bisnisnya. 
Di awal tahun 2017 ini, pt Dasaplast nu-
santara telah melakukan pengembangan 
unit usaha baru yaitu Flexible packaging 
di tulangan, Sidoarjo. Hal ini berjalan 
atas dasar kian berkembangnya industri 
makanan/minuman sehingga membuka 
peluang usaha industri kemasan. Apalagi 
dengan adanya rencana ptpn X di tahun 
2018 untuk mengemas dan memasarkan 
gula ritel (kemasan 1kg), yang sudah 

tentu akan membutuhkan flexible pack-
aging. Kemasan ini juga biasa digunakan 
untuk anak perusahaan ptpn X yang lain 
yaitu pt Mitratani Dua tujuh, sehingga 
sinergisitas antar anak perusahaan di 
internal ptpn X dapat berjalan.

Mengingat unit flexible packaging 
masih baru beroperasi di awal tahun 
2017, masih terdapat beberapa kendala 
yang dihadapi baik dari sisi produksi 
maupun pemasaran, sehingga manaje-
men focus terhadap optimalisasi utilitas 
produksi dan terus melakukan penetrasi 
pasar dengan harapan di tahun 2018 
industri flexible packaging dapat berjalan 
lebih lancar..   

PT Dasaplast Nusantara terus berbenah dalam 
meningkatkan performancenya. Anak perusahaan PT 
Perkebunan Nusantara X ini pun melakukan pengembangan 
bisnis baru Flexible Packaging di Tulangan, Sidoarjo pada 
tahun 2017. Memasuki tahun 2018, PT Dasaplast berencana 
meningkatkan produktivitas baik di Pecangaan maupun di 
Tulangan agar bisa mendongkrak perolehan laba. 

sukrosa

PT dASAPLAST NUSANTARA 

meremajakan mesin untuk 
Tingkatkan produktivitas

Direktur Utama pt Dasaplast, Madya 
Budi prastyawan mengungkapkan untuk 
tahun 2018, pt Dasaplast nusantara lebih 
berfokus untuk melanjutkan program 
kerja tahun 2017 yang sudah ada.

“Untuk di unit kemasan karung pe-
cangaan, kami akan melakukan perema-
jaan mesin-mesin lama,” kata Madya 
ditemui di Kantor Flexible packaging di 
tulangan, Sidoarjo.

peremajaan mesin tersebut, ujar 
Madya meliputi mesin circular loom 
dengan penambahan 7 unit mesin dari 
yang sudah ada saat ini 106 unit. Selain 
circular loom, juga akan dilakukan pen-
gadaan satu unit mesin cutting sewing, 
satu unit mesin cutting sealing, satu unit 
screw compresor, satu unit drier mesin, 
perbaikan mesin timbangan di dalam 
pabrik dan pengadaan 96 unit winder 
untuk komponen yang di dalam mesin 
extruder. 

“Untuk peremajaan mesin di pabrik 
karung pecangaan, nilai investasi yang 
dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp 3,7 
milliar,” sebut Madya.

Madya menjelaskan dengan perema-
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jaan mesin, tentunya pihaknya ingin 
meningkatkan kapasitas produksi. 
Apalagi di tahun 2017 kemarin, pihaknya 
berhasil menjaring customer baru baik 
dari dalam maupun dari luar negeri.

“Alhamdulillah kami mempunyai 
customer baru domestic untuk karung 
pupuk, garam, gula rafinasi dan rencana 
waring bag untuk ekspor ke jepang,” 
ungkapnya.

Dengan peremajaan mesin 
baru, jelas Madya diharapkan 
produksi karung untuk cus-
tomer industri pupuk pada 
tahun 2017 sebanyak 15 juta 
lembar karung meningkat 
minimal 5 persen di tahun 
2018 nanti, untuk karung gula 
rafinasi produksi tahun 2017 
mencapai 5 juta karung di 
tahun 2018 juga ditargetkan 
naik minimal 5 persen, se-
dang untuk eskpor waring ke 
Jepang, tahun 2017 produk-
sinya mencapai 500 ribu lembar dan 
ditargetkan bisa meningkat pada tahun 
2018 nanti. 

“Sedang untuk pabrik Flexible pack-
aging di tulangan, kami hanya melan-
jutkan saja dengan perbaikan pabrik dan 
penambahan satu unit mesin slitting 
dengan investasi sebesar Rp 2 milliar,” 
katanya.

Untuk pabrik di tulangan, jelas 
Madya masih memerlukan renovasi un-
tuk pabrik dan kantor mengingat pabrik 
ini masih baru beroperasi sehingga 
masih membutuhkan penyempurnaan 
agar proses produksi bisa berjalan den-
gan baik dan lancar sehingga bisa mem-
berikan revenue seperti yang diharapkan. 

Selain fokus melakukan perbaikan 
dan peremajaan baik di pabrik pecan-
gaan maupun pabrik di tulangan, Madya 
menambahkan pihaknya juga terus 
berusaha untuk menjaring customer-
customer baru, salah satunya melalui 
promosi, pendekatan terhadap calon 
customer serta aktif mengikuti tender 
bagi perusahaan-perusahaan BUMn, 

salah satu contohnya adalah karung 
untuk pupuk. 

 “Khusus untuk Flexible packaging 
yang memang masih baru, tentunya tim 
marketing kami perlu kerja keras untuk 
memperkenalkan dan mempromosikan. 
Alhamdulillah, meski baru berjalan sekian 
bulan telah menunjukkan peningkatan 
yang membanggakan,” paparnya.

Meski baru beroperasi sejak perten-
gahan tahun 2017, pabrik Flexible 
packaging di tulangan sudah melayani 
pesanan kemasan pupuk ritel ke pupuk 
Kujang dan pupuk Kaltim, kemasan 
untuk minyak goreng, garam, lidcup 
minuman air mineral/berasa bahkan 
untuk kemasan gula ritel milik pG Madu 

Baru dan kemasan teh ke ptpn Viii untuk 
beberapa produsen minuman. 

Khusus ekspor kemasan karung, peru-
sahaan dengan kapasitas produksi 4.800 
ton atau setara +/- 50 juta bag per tahun 
ini sudah mampu melayani pengiriman 
ke 19 negara dengan  pasar tetap yaitu 
Amerika Serikat, Amerika Latin, Jepang 
dan Rusia. ”permintaan untuk ekspor 

sebenarnya sangat tinggi 
namun sekarang belum bisa 
terpenuhi seluruhnya karena 
masih terkendala kapasitas 
karena spek permintaan kar-
ung kecil,” ujar Direktur Utama 
pt Dasaplast nusantara, Madya 
Budi prastyawan, SE, M.ikom. 

Disinggung soal perolehan 
laba di tahun 2017, Madya 
menyebutkan pt Dasaplast 
nusantara masih bisa membu-
kukan laba meskipun di bawah 
target RKAp. Hal itu karena, 
adanya beberapa kendala 

yaitu keterlambatan penambahan mesin 
untuk unit kemasan karung, kenaikan 
bahan baku dan keterlambatan berop-
erasinya pabrik Flexible packaging yang 
seharusnya beroperasi di awal tahun 
2017. namun secara total produksi dan 
penjualan di tahun 2017 ini sdh mening-
kat berkisar 107% dibandingkan dengan 
tahun 2016.

 Dengan peremajaan beberapa mesin 
di unit kemasan karung pecangaan dan 
mulainya kelancaran operasional unit 
flexible tulangan, maka pihak manaje-
men menargetkan pencapaian di tahun 
2018 meningkat lagi sebesar 110% dari 
capaian tahun 2017 sehingga harapan 
target pencapaian laba bisa terealisasi.

sukrosa

foto-foto: dokUmen ptpnX 
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sukrosa

Laporan: sekar arUm  

anak perusahaan ptpn X , pT. Energi 
Agro nusantara (Enero) , siap menyong-
song tahun 2018 dengan berbagai  ino-
vasi terbaru. tak hanya untuk meningkat-
kan produktivitas yang ada, perusahaan 
yang memproduksi bioethanol inipun 
siap melakukan diversifikasi usaha.

Dimas Eko prasetyo, Direktur Enero 
mengatakan bahwa di tahun 2017 ini 
pihaknya telah melakukan berbagai 
upaya guna memperoleh hasil maksimal 
seperti yang sudah ditargetkan. namun 
diakuinya bahwa ada beberapa faktor 
yang membuat kinerja pabrik menjadi 
tidak optimal diantaranya yaitu karena 
utility di pabrik yang masih rendah.

namun ia tetap optimis, bahwa di ta-
hun 2018 akan jauh lebih baik dari pada 
tahun 2017, hal ini dikarenakan pihaknya 
telah mempersiapkan segala sesuatu 
dengan maksimal diantaranya dengan 
menerapkan sistem 3 R yakni Reduce, 
Reuse dan Recycle dalam pengelolaan .

Ketiganya mempunyai arti tersendiri 
antara lain Reuse berarti menggunakan 
kembali limbah yang masih dapat digu-
nakan untuk fungsi yang sama ataupun 
fungsi lainnya. Reduce berarti mengu-
rangi segala sesuatu dalam hal produksi 
. Dan Recycle berarti mengolah kembali 
(daur ulang) limbah menjadi barang atau 
produk baru yang bermanfaat.

“tahun 2017 ini  sudah kita mulai, 
dimana kita mampu melakukan pengu-
rangan pupuk sebesar 30 persen, hal ini 
tentunya menyumbang penghematan 
yang cukup signifikan. Di samping itu 
pula pihaknya telah melakukan penghe-
matan sisi energi dengan mengoptimal-

kan pLt Biogas,” terangnya.
 Dengan melakukan hal tersebut 

produksi ditargetkan optimal sebesar 
15.000 Kl. ini dicapai dengan produktivi-
tas, efisiensi, penurunan biaya produksi 
serta upaya Reduce, Reuse, dan Recycle” 
ujar Dimas.

lakukan DiveRsiFikasi usaHa
Selain memproduksi bioetanol , 

pt Energi Argo nusantara (Enero) juga 
memproduksi pupuk cair. pupuk cair 
ini dinamakan pOc. Menurut izmirta 
Rachman, Direktur Utama pt Enero 
bahwa produksi pupuk cair inipun di rasa 
sangat potensial ke depan bahkan bisa 
membawa laba yang juga menggiurkan.
Meskipun saat ini pemasaran pupuk ini 
masih non – komersial.

pOc sendiri berasal dari vinasse  yang 
merupakan hasil samping akhir dari 
proses pengolahan ethanol. Sebelum 

dihasilkan vinasse hasil samping lain-
nya dapat dimanfaatkan sebagai 

diversifikasi proses ethanol 

PT ENERo

siap songsong 2018 dengan 
3R dan Diversifikasi Usaha
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sukrosa

seperti yeast mud, biogas, cO2 dan lain-
nya. Vinasse sendiri mengandung nutrisi 
tinggi terutama potasium dan baik digu-
nakan sebagai pupuk. 

produk pOc , jenis pupuk hayati 
tersebut sudah mengantongi izin edar 
menteri pertanian dengan pendistribu-
sian sesuai lahan yang sudah dipetakan 
oleh pabrik Gula.

iapun yakin bahwasanya , pupuk 
tersebut setelah nanti dikomersilkan 
akan menambah pendapatan bagi Enero 
pasalnya nabati  yang tekandung dida-
lamnya memang diperuntukkan bagi 
komoditas tebu. Dan hasilnya pun sangat 
bagus, dimana setelah tanaman mele-
wati umur 3 bulan, semua mikroba dan 
MpK yang terdapat pada pOc digunakan 
untuk pertumbuhan. Visual di atas tanah, 
ros panjang, daun lebih hijau dan lebih 
melengkung, sehingga sinar matahari 
dapat terserap maksimal oleh tanaman. 
Dengan begitu tanaman tebu yang di-
hasilkan jauh lebih sempurna atau lebih 
segar, sehingga dapat menghasilkan 
keuntungan bagi petani dan meningkat-
kan produksi gula.

tak hanya pupuk, pt Enero juga 
sedang menjajaki potensi usaha lainnya 
yakni menyediakan premium grade bio-
etanol  untuk bidang farmasi. Bioetanol 

tak hanya pupuk, pt enero juga sedang menjajaki 
potensi usaha lainnya yakni menyediakan 
premium grade bioetanol  untuk bidang 
farmasi. bioetanol ini akan dibuat untuk bahan-
bahan  pembuatan obat-obatan, pembersih luka, 
dan bioetanol ini juga bisa dilarutkan di dalam 
dan juga larut dalam senyaWa klorida alifatik. 

ini akan dibuat untuk bahan-bahan  pem-
buatan obat-obatan, pembersih luka, 
dan bioetanol ini juga bisa dilarutkan 
di dalam dan juga larut dalam senyawa 
klorida alifatik. 

“ ini yang tengah kita jajaki sekarang 
yakni fokus pada non fuel grade karena 
juga sangat menjanjikan potensinya,” 
terangnya.

kaRyawan kunci kebeRHasilan 
PeRusaHaan

Dalam menunjang upaya perusahaan 
untuk jauh lebih baik lagi di tahun 2018, 
menurut pria yang kerap disapa Eric 
tersebut,  hal penting  yang tidak boleh 
dilupakan adalah karyawan. Karyawan 
selaku motor perusahaan harus pula 
bekerja dengan totalitas dan loyalitas 
yang tinggi.

“Dalam aktivitas operasional, prin-

sip berjenjang yang perlu diperhatikan 
karyawan yakni disiplin, SOp dan inovasi. 
Disiplin dicapai dengan meningkatkan 
performa masing-masing karyawan, 
budaya kerja  dan memperhatikan safety 
setiap bekerja. Sementara SOp, mengacu 
pada prosedur kerja sesuai iSO yang 
berhasil dicapai perusahaan, upaya 
produktivitas serta efisiensi. Baru setelah 
itu, karyawan dapat berinovasi dalam 
bekerja secara kreatif dalam mendukung 
kemajuan perusahaan” bebernya.

Selain itu karyawan diminta untuk 
memahami prinsip bisnis perusahaan 
yang memegang 2 (dua) prinsip utama 
yaitu concerning stakeholder (fokus pada 
pemangku kepentingan) dan concerning 
behavior (fokus pa da perilaku masing-
masing karyawan). prinsip-prinsip 
ini perlu dipegang teguh selama kita 
bekerja.

foto-foto: eko sUswantoro
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filter
profil terpilih

Keberhasilan tim task force BBt (Bahan Baku tebu) pt perkebunan 
nusantara (ptpn) X  pada masa giling tahun 2017 memang patut 
diacungi jempol , meskipun jumlah tebu yang digiling masih lebih 
rendah yakni 4.333.409 ton dibanding tahun 2016  yang sebesar 
5.944.895 ton, tapi gula milik 
pG yang diperoleh berhasil 
mengalami peningkatan 
yang signifikan. tercatat gula 
milik pG di tahun 2017 yakni 
119.107 ton naik dibanding 
tahun 2016 yang hanya 
90.658 ton.

TiM TASK foRCE BBT

Bermodal Keyakinan yang Kuat, 
Buktikan Kemampuan Diri
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filter

Laporan:   SekAr Arum

Hal ini tentu bukanlah  hal yang 
mudah, mengingat kondisi bahan 
baku yang makin lama makin meni-
pis dan persaingan industri gula 
yang semakin ketat saat ini. Dengan 
proses yang berliku yang harus 
dilalui, akhirnya tim ini pun membuk-
tikan kemampuan dirinya untuk bisa 
menjawab tantangan terkait pasokan 
bahan baku tebu yang dibutuhkan 
oleh setiap pG dalam masa giling 
tahun 2017.

Sekretaris tim task Force BBt, 
Haryo Gunawan wibisono yang juga 
kepala pjs. Kepala Divisi QA pTpN x 
menjabarkan  bahwa tim ini meru-
pakan bentukan dari BOD (Board of 
Directors ) ptpn X. Melihat Kondisi 
perusahaan dan kemampuan inter-
nal yang dirasa mampu menjalankan 
tugas tersebut  maka dibentuklah 
tim ini.

“Melihat potensi SDM yang ada 
di ptpn X , manajemen perusahaan 
memutuskan untuk membentuk 
sebuah tim , yang diperuntukkan un-
tuk mengawal bahan baku tebu yang 
ada. Hal ini dilatarbelakangi  lantaran 
kebutuhan produksi di pabrik Gula 
dari tahun ke tahun semakin men-
galami kemerosotan. Selain lahan 
tebu yang harus beralih fungsi untuk 
hal lainnya, tidak sedikit juga tebu 
yang berada di sekitar wilayah kerja 
ptpn X  justru digiling di luar wilayah 
pabrik gula,” terangnya.

tim ini sendiri, tambah pria 
yang kerap disapa Soni tersebut, 
dibentuk pada tanggal 8 Mei 2017. 
Dan terbagi menjadi dua  tim yaitu  
on farm dan off farm yang diketuai 
oleh Miftakhul Munir. Untuk tim on 
farm sendiri terdiri dari tim QA , tim 
keuangan, tim SDM dan tim support-
ing dengan total jumlah anggota 
29 orang. Selain manajer tanaman 
dari pabrik gula untuk melakukan 
kawalan on farm, juga didukung 
dari berbagai divisi termasuk SDM, 
QA, Keuangan, Biro Hukum, Sarana 
prasarana dan Mekanisasi, Sekper, 
dan pusat penelitian.

Untuk kelompok kawalan on 
farm, tugasnya yaitu melakukan veri-
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fikasi tegakan di setiap pG secara sam-
pling meliputi taksasi, produktivitas tebu, 
bulan tanam dan varietas berdasarkan 
bulan kemasakan. Kemudian mendata 
dan mengenali tebu yang keluar wilayah 
dari masing-masing pos pantau dan yang 
digiling di pabrik gula merah, menghi-
tung persediaan tebu yang tersisa set-
elah tahu tebu yang keluar berapa dan 
menganalisa pasok tebu dari luar daerah.

“tugas berikutnya yaitu melakukan 
pengecekan lapang terhadap kebun 
yang ditebang dan terencana tebang se-
hingga diperoleh data yang sesuai antara 
yang dianalisa dan realisasi. Dan yang 
terakhir adalah malakuan pemantauan 
kualitas tebu di meja tebu,” terangnya.

Sedangkan, kawalan off farm dilaku-
kan tim QA dengan tugas menganalisa 
data harian produksi. Dengan menge-
tahui laporan harian, bisa ditentukan 
strategi operasional pabrik. Misalnya 
diketahui kualitas bahan baku tebunya 

jelek, maka harus dilakukan peningkatan 
kualitas BBt. Atau dari laporan tersebut 
diketahui efisiensi pabriknya rendah, tim 
task force akan memberikan masukan ke 
BOD untuk melakukan perbaikan kinerja 
di pabrik. tugas berikutnya yaitu men-
ganalisa neraca bahan untuk mengetahui 
kewajaran operasional dan alat proses.

Begitu juga dengan tim-tim lain 
seperti misalnya SDM yang menganalisa 
kinerja SDM berdasarkan data rendah-
nya kualitas BBt wilayah dan melakukan 
pengecekan kinerja SDM berdasarkan 
rendahnya efisiensi stasiun. tugas tim 
keuangan diantaranya menganalisa 
kewajaran prognosa dari sisi produksi 
dan biaya. Dan tim supporting tugasnya 
mendukung pekerjaan semua tim sesuai 
dengan bidangnya antara lain hukum, 
mekanisasi, sekretaris perusahaan, 
teknologi informasi dan penelitian.

Lantas kendala apa saja yang sering 
dihadapi oleh tim ini, Soni menerangkan 

bahwa sebenarnya tak ada kendala yang 
berarti , hanya saja terkadang mereka 
terkendala dengan tanggung jawabnya 
masing-masing . Karena selain harus 
menyelesaikan pekerjaan intinya , mer-
eka juga dituntut untuk menyelesaikan  
tugas dalam tim ini yakni untuk  menga-
mankan bahan baku tebu. Bahkan sudah 
tidak mengenal waktu dalam melakukan 
tugas yang diembankan.

“Dan Alhamdullilah, kerja keras 
tersebut terbayar sudah, meski masih 
jauh dari RKAp namun kami yakin ke 
depan bahwa mampu lebih baik lagi, 
dalam hal mengatur strategi terkait 
pengamanan bahan baku yang tepat 
untuk pabrik gula. Kalau ditanya modal-
nya apa, modalnya adalah keyakinan 
yang besar yang lahir dari hati yang 
terdalam. Dan yang  membanggakan lagi 
adalah gula milik pG pada tahun 2017 
ini mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan,”ungkapnya.

filter
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Oleh: Okta Prima indahsari
StAFF pEnELitiAn KEBUn tEMBAKAU JEMBER

okra
opini karyawan

PemanFaatan biomassa merupakan 
isu ‘sexy’ yang kerap diulas oleh para 
pakar dan pemerhati di seluruh dunia 
dewasa ini. Bagaimana dengan indo-
nesia? Sudahkah ptpn X sebagai peru-
sahaan agroindustri terkemuka yang 
berwawasan lingkungan melirik potensi 
pemanfaatan biomassa ini?

kebiJakan biOeneRgi Di inDOnesia
Kebijakan bioenergi di indonesia, 

khususnya biomassa, tertuang dalam 
peraturan Menteri Energi dan Sumber-
daya Mineral Ri nomor 39 tahun 2017 
tentang pelaksanaan Kegiatan Fisik 
pemanfaatan Energi Baru dan Energi 
terbarukan serta Konservasi Energi.

Rencana pengelolaan energi nasional 
untuk mengembangkan bauran en-
ergi (energy mix) pada tahun 2025 telah 
ditetapkan dalam peraturan presiden no. 
5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi 
nasional.

Disebutkan bahwa 23 persen energi 
nasional berasal dari energi baru terbaru-
kan (New And Renewable Energy) serta 8,3 

persen berasal dari bioenergi.

PeRaliHan biOmassa g1 menuJu 
biOmassa g2

indonesia sebagai negara agraris 
sekaligus negara maritim memiliki sum-
ber daya alam yang berpotensi tinggi 
untuk menjadi bioenergi. Seiring dengan 
dinamika pengelolaannya, terjadi tarik-
menarik antara produksi bioenergi dan 
penyediaan konsumsi pangan, dimana  
banyak bahan baku pangan yang juga 
menjadi bahan baku bioenergi. tentu 
hal ini akan mengganggu keberlanjutan 
rantai pasok pangan.

“Sebagai solusi atas realitas tersebut, 
maka dikembangkan teknologi bioenergi 
dari tanaman yang lebih lazim disebut  
Bahan Bakar nabati (BBn) generasi kedua 
hingga generasi keempat,” terang prof. Yani 
Sudiyani dari pusat penelitian Kimia Lipi.

Menurut Yani yang juga menjadi 
Ketua panitia the 1st international work-
shop on Biomass for Biofuels 2017 (iwBB 
2017), yang dimaksud BBn generasi 
pertama (G1) adalah BBn yang meng-

gunakan bahan baku gula atau pati, 
BBn G2 menggunakan bahan baku dari 
lignoselulosa misalnya limbah perta-
nian, kehutanan atau perkebunan; BBn 
G3 menggunakan bahan baku ganggang 
(algae) dari laut serta BBn G4 dihasilkan 
dari biomassa yang telah mengalami 
modifikasi genetika untuk mempercepat 
proses pengolahan awal (pretreatment). 

PRODuk biOmassa Penelitian 
tembakau JembeR

pada event iwBB 2017, penelitian 
tembakau Jember mendiseminasikan ha-
sil riset yang berjudul Tobacco Briquettes 
As The New Alternative Energy. Dalam 
ajang ilmiah yang dihelat di puspiptek 
Serpong, 19 dan 20 Oktober 2017 terse-
but, penelitian tembakau Jember me-
maparkan upaya diversifikasi produk dari 
limbah tembakau.

Limbah tembakau yang dimaksud 
adalah batang tembakau yang selama ini 
menjadi limbah pasca kegiatan kultivasi 
di lahan. Batang tembakau ini melalui 
proses pengeringan, pengarangan, pe-

THE 1ST iNTERNATioNAL woRKSHoP oN BioMASS foR BiofUELS 2017

Biomassa G2, energi masa Depan
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Sumber:
https://www.linkedin.com/company/renewable-energy-for-indonesia-2017

nepungan, pencampuran dengan bahan 
perekat, pencetakan dan setelah kering 
akan menjadi briket.

Briket ini telah diuji dengan analisis 
proksimat seperti kadar air, kadar abu, 
volatile matter, kadar karbon terikat, 
kandungan sulfur, densitas bahan, dan 
uji kalor. Semua uji tersebut mengacu 
pada Sni 1-6235-2000. Briket tembakau 
ini dibuat untuk menyubstitusi pemaka-
ian briket batubara yang selama ini digu-
nakan di gudang pengolah tembakau.

peneliti juga melakukan uji komparasi 
nyala briket tembakau dengan briket 
batubara, seperti durasi awal pengapian, 
durasi awal timbul aroma, durasi bakar, 
jangkauan radiasi, warna api, serta berat 
abu. Kecuali itu, peneliti juga memband-
ingkan kualitas daun dari gudang yang 
menggunakan briket tembakau dan 
briket batubara.

Dari uji nyala, briket tembakau memi-
liki banyak keunggulan dibandingkan 
dengan briket batubara, khususnya dari 
durasi nyala yang mencapai 1,5x briket 
batubara. pun dari uji kualitas daun seba-
gai bahan baku cerutu. Dengan  meng-
gunakan briket tembakau, daun tidak 
mengalami perubahan visual maupun 
taste sehingga potensial untuk meng-
gantikan briket batubara.

Untuk tujuan jangka menengah, 
penggunaan briket tembakau tidak han-

ya untuk memenuhi kebutuhan internal, 
namun juga mulai merambah skala kom-
ersial dan dapat menjadi role model bagi 
para petani tembakau lainnya. Kontribusi 
ptpn X untuk meminimalisir penggu-
naan briket batubara serta menghapus 
stigma negatif tentang tembakau, dibidik 
menjadi tujuan jangka panjang produksi 
briket tembakau.

HeXa ways menuJu kOnseP ZeRO 
waste anD OPtimiZing waste 
Recycling

Riset tentang briket tembakau tidak 
hanya berhenti usai paparan dalam 
workshop internasional bertajuk “Future 
prospect of Biomass Towards Sustainable 
Energy.” Justru, pasca keikutsertaan da-
lam ajang tersebut, penelitian tembakau 
Jember kian melecutkan semangat dan 
kinerja untuk mengakomodir masukan 
dari para audiens ahli lintas negara.

Ada enam cara dari para pakar bio-
massa untuk mengembangkan briket 
tembakau, yakni:
1.  Bahan baku tidak langsung diproses 

menjadi briket, namun sebaiknya 
diambil lignin dan selulosanya dahulu 
untuk diproses menjadi bioetanol 
(produk G2). Selanjutnya limbah 
produk G2, baru diolah menjadi briket; 

2.  Mempertimbangkan input dan output 
energi dalam menghasilkan sumber 

energi baru; 
3.  Memperhatikan HSE/K3 pekerja. peker-

ja pembuat briket dan pekerja peng-
guna briket di gudang pengolah perlu 
menggunakan masker untuk memi-
nimalisir paparan zat terbang (volatile 
matter) dari pembakaran briket; 

4.  perlu treatment khusus dalam pem-
buatan briket tembakau untuk menin-
gkatkan nilai kalornya. Seperti dike-
tahui nilai kalor (calorific value) briket 
biomassa ± 2.000 s.d 5.000 cal/gr lebih 
rendah dibandingkan dengan briket 
batubara yang memiliki cV 7.000 cal/
gr; 

5.  Uji coba variasi jenis dan rasio bahan 
perekat. tujuannya  meningkatkan 
kualitas briket serta efisiensi biaya 
produksi;

6.  Untuk mengurangi dampak nikotin, 
maka pada saat pengarangan bahan, 
asapnya diperangkap dalam cerobong 
khusus dan dijadikan asap cair.
produksi briket tembakau tidak 

melulu terkait dengan upaya meraup add 
value dari penanganan limbah tembakau. 
Lebih dari itu, keberlanjutan produksi 
briket tembakau akan memberikan 
multiplier effect bagi para stakeholder 
tembakau yang selama ini kerap termar-
ginalkan serta perlahan dapat mengges-
er stigma buruk tembakau ke arah yang 
lebih positif.OPi
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stetoskop
kesehatan

Di akhir tahun 2017, Difteri kembali mewabah di 
Indonesia. Kementerian Kesehatan bahkan sudah 
menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) karena 
penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri 
Corynebacterium Diptheriae ini telah memakan 
puluhan korban jiwa setidaknya di 20 provinsi.

Indonesia
KLB Difteri
Indonesia
KLB Difteri
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Laporan: siska prestiwati  

Data Kementerian Kes-
ehatan menujukkan 
sampai dengan novem-
ber 2017, ada 95 kabu-
paten dan kota dari 20 

provinsi yang melaporkan kasus difteri. 
Secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 
32 diantaranya meninggal dunia. Semen-
tara pada kurun waktu Oktober hingga 
november 2017, ada 11 provinsi yang 
melaporkan terjadinya KLB difteri, antara 
lain di Sumatra Barat, Jawa tengah, Aceh, 
Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kali-
mantan timur, Riau, Banten, DKi Jakarta, 
Jawa Barat dan Jawa timur.

Dokter spesialis anak RS Gatoel, dr 
Vita Dwi wijayanti SpA mengatakan Dif-
tery adalah suatu penyakit infeksi yang 
sifatnya akut, terjadinya begitu cepat, 
dan sangat menular yang disebabkan 
oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. 
penularannya terjadi akibat lewat kontak 
dengan penderita difteri bisa melaui 
percikan ludah saat berbicara, bersin 
maupun saat pasien batuk. 

“Sejak dahulu penyakit difteri itu su-
dah ada. tapi kita semua baru ramai saat 
sudah terjadi outbreak dan Kejadian Luar 
Biasa (KLB),” kata dr Vita. 

perempuan berhijab ini menjelaskan 
untuk itu, pemerintah mewajibkan imu-
nisasi Dpt (Difteri, pertusis, dan tetanus) 
sebagai upaya pemerintah untuk mence-
gah terjangkitnya penyakit difteri di 
indonesia. 

“Dengan adanya imunisasi, angka 
penderita difteri memang menurun 
tetapi bukannya tidak ada. namun, akhir-
akhir ini jumlahnya banyak sampai pe-
merintah mengelurkan status KLB,” jelas 
dokter yang menyelesaikan pendidikan 
spesialis anak di Universitas Airlangga ini.

ibu dari dua orang putra ini menjelas-
kan tingginya kasus difteri belakangan 
ini, yang harus dipertanyakan adalah 
bagaimana pemberian imunisasi untuk 
pasien. Yang paling penting adalah imu-
nisasi difteri itu baru dinyatakan lengkap 
setelah mendapatkan tujuh kali imunisa-
si. pemberian imunisasi Dpt itu diberikan 
saat anak berusia dua bulan, empat 
bulan dan enam bulan yang disebut 
imunisasi dasar dan dilanjutkan imunisasi 
Dpt saat anak itu bersuai 18 bulan, kelas 

diftery adalah suatu 
penyakit infeksi 

yang sifatnya akut, 
terjadinya begitu cepat, 

dan sangat menular 
yang disebabkan oleh 

bakteri corynebacterium 
diphtheriae. 

penularannya terjadi 
akibat leWat kontak 

dengan penderita difteri 
bisa melaui percikan 

ludah saat berbicara, 
bersin maupun saat pasien 

batuk.

 dr Vita dwi wijayanti SpA
DoKTer SpeSialiS anaK rS GaToel

PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 | 67www.ptpn10.cO.iD



 68  | PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 www.ptpn10.cO.iD

sukrosa

1 sekolah dasar, kelas 2 sekolah dasar dan 
kelas 6 sekolah dasar. 

“Seringnya dinyatakan lengkap oleh 
orang tua adalah 3 kali  pemberian imusi-
sasi yaitu di usia 2,4,dan 6 bulan padahal 
itu baru imunisasi dasar. ini menjadi pR 
kami sebagai tenaga kesehatan untuk 
melakukan edukasi ulang, edukasi yang 
bukan supervisial saja tetapi edukasi 
yang mendalam hingga ke akar-akarnya,” 
paparnya.

Dokter yang juga praktik di RSUD 
Dr.wahidin Sudiro Husodo Mojokerto ini 
menambahkan macam difteri itu banyak, 
ada difteri hidung atau disebut tonsils 
laring yang orang awam menyebutkan 
amandel, difteri di kulit, difteri di mata, 
difteri di telinga yang angka kejadiannya 
memang jarang. 

“Yang sering kita jumpai adalah 
difteri di tenggorokan atau tonsils laring,” 
ungkap Vita. 

Untuk gejala, sambung Vita, tergan-
tung dari sistem imun masing-masing 
individu, secara umum gejalanya adalah  
demam, batuk pilek. Lama kelamaan 
ingusnya menjadi kental dan berdarah, 
nyeri telan, dan suara sengau.

“pada saat dilakukan pemeriksaan 
fisik akan didapatkan selaput atau 
membran putih keabu-abuan di tonsil 
atau amandel atau di dinding laring, di 
langit-langit mulut dan di trakea jalur 
pernafasan. Yang khas, membran atau 
selaput yang tebal, kalau kita coba untuk 
mengambil selaput itu maka akan berda-
rah,” papar Vita.

Siapa yang bisa terjangkit penya-
kit ini? Vita mengungkapkan semua 
orang bisa terjangkit mulai dari balita 
hingga manula. Memang pada balita 
lebih rentan karena sistem imun mereka 
belum bekerja dengan baik seperti orang 
dewasa.

“pasien difteri harus segera ditangani 
bisa terlambat bisa fatal bahkan me-
nyebabkan kematian,” tegasnya.

Sebab, ungkap Vita, komplikasi difteri 
bisa menjalar kemana-mana, toksin difteri 
berpotensi masuk ke jantung dan me-
nyebabkan peradangan otot jantung atau 
miokarditis. toksin difteri masuk ke syaraf 
bisa menyebabkan kelumpuhan pada 
sistem syaraf, bisa juga ke ginjal. Untuk 
lokal, membran di tenggorokan yang se-
makin meluas bisa menyumbat jalan nafas 
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yang juga bisa menyebabkan kematian.
Vita menjelaskan pasien diftery harus 

menjalani rawat inap dan harus di rawat 
di ruang terpisah atau isolasi serta harus 
steril, setiap petugas kesehatan yang 
memeriksa juga harus menggunakan 
standar keamanan internasional agar 
tidak tertular. Begitu pula untuk keluarga 
pasien yang kontak langsung juga harus 
mendapatkan antibiotik dan serum anti 
difteri.

“idealnya masa tirah baring untuk 
pasien diftery itu 2 hingga 3 minggu atau 
minimal 10 hari. Selain itu, pasien juga 
harus dilakukan sweep dan dilakukan 
kultur jaringan untuk dibiakan kuman-
nya. Kalau biak kumannya sudah negatif, 
artinya kuman itu sudah aman bagi 
pasien berarti aman pula bagi lingkun-
gan karena tidak bisa menular lagi,” 
paparnya.

Vita menambahkan tidak ada pantan-
gan makanan bagi pasien difteri, justru 
sebaliknya pasien harus mendapatkan 
asupan yang cukup untuk memulihkan 

kondisinya, karena terjadi nyeri telan, 
dianjurkan makanan yang diberikan ber-
bentuk lunak agar mudah ditelan.

Masih menurut Vita untuk pencega-
han, secara umum adalah dengan men-
jaga kebersihan lingkungan, menjaga 
higeinitas makanan yang akan dimakan 
. sedang untuk antisipasi secara khusus 
adalah dengan pemberikan imunisasi 
Dpt Lengkap hingga anak berusia 12 ta-
hun atau dibawah 19 tahun. Bagaimana 
dengan imunisasi untuk usia diatas 20 
tahun? Vita menjelaskan untuk pembe-
rian imunisasi Dpt diatas 20 tahun bisa 
dilakukan.

“Ada ekstrak imunisasi untuk indi-
vuidu tentunya dengan skema untuk 
individu itu berbeda. individu dituntut 
untuk melengkapi jadwal pribadinya 
atau mendapatkan satu kali esktrak bila 
seluruh Dtt atau  tt sudah lengkap,” 
ujarnya, siapa saja yang bisa melakukan 
imunisasi tambahan itu? “Siapa saja 
bisa bahkan sampai usia 60 tahun,” 
pungkasnya.

“pada saat dilakukan 
pemeriksaan fisik akan 
didapatkan selaput atau 
membran putih keabu-abuan 
di tonsil atau amandel atau 
di dinding laring, di langit-
langit mulut dan di trakea 
jalur pernafasan. yang 
khas, membran atau selaput 
yang tebal, kalau kita coba 
untuk mengambil selaput 
itu maka akan berda rah,”

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

WASIS PRAMONO
Direktur keuangan Pt Mitratani Dua tujuh

( 1956 - 2017)
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Waring
woman inspiring

Laporan: siska prestiwati  

PuluHan anggota ikatan istri Keluarga 
Besar (iiKB) pt perkebunan nusantara 
(ptpn) X khususnya dari pG Kremboong 
mendadak menjadi peragawati. tak 
kalah dengan peragawati profesional, di 
atas panggung di Gedung pertemuan pG 

toelangan, para ibu-ibu berlenggak leng-
gok lemah gemulai dalam balutan batik 
yang merupakan karya sendiri. 

peragaan busana batik tersebut 
adalah salah satu rangkaian acara dari 
pertemuan Besar iiKB ptpn X, namun 
acara inti dari acara ini tidak lain ada-
lah peresmian atau launching blog 

Ikatan Istri Keluarga Besar (IIKB) PT Perkebunan Nusantara X 
terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.  Hal ini 
ditandai dengan peluncuran blog sebagai media komunikasi 
sekaligus media untuk mendorong kreativitas anggotanya di era 
kemajuan teknologi informasi saat ini. 

wanodyatama sebagai wadah bagi para 
anggota untuk menyalurkan hobi menu-
lisnya.

wakil Ketua iiKB ptpn X, Rahayu Mus-
taqim mengungkapkan acara pertemuan 
besar ini merupakan acara rutin yang 
memang menuntut kreativitas anggota 
untuk mengatur dan mengemas acara 
agar menarik dan ada pelajaran baru.

“Kami sangat bangga dengan iiKB 
ptpn X Khususnya pG Kremboong ini 
yang bisa membuat batik sendiri,” ung-
kapnya.

Selain itu, ungkap Rahayu, acara 
intinya adalah meresmikan blog wano-
dyatama yang merupakan usulan dari 

Dorong Kreativitas anggota, 
IIKB pTpn X launching Blog 
Wanodyatama



PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 | 71www.ptpn10.cO.iD

waring

para angggota. Sebelumnya, iiKB ptpn X 
mempunyai majalah wanodyatama, na-
mun teknologi informasi terus berkem-
bang. Di luar sana banyak bermunculan 
majalah elektronik atau blog.

Rahayu menjelaskan pada dasarnya, 
apa yang akan dilakukan itu sudah 
melalui pembicaraan dengan anggota. 
Apa yang kami lakukan merupakan 
kesepakatan bersama. Eranya sekarang 
informasi sudah terbuka luas, siapa saja 
bisa mendapatkan informasi gratis.

“Maka kita adakan voting, banyak 
yang memilih majalah ditiadakan. na-
mun, itu adalah warisan dari pendahulu 
kami, maka kami memilih jalan tengah 
yaitu memilih web dengan alamat iikb.
ptpn10.co.id karena sekarang juga sudah 
semakin maju teknologi informasi,” 
jelasnya.

Rahayu menambahkan, pihaknya 
tidak memilih e-magazine, karena dari 
sisi biaya juga masih tinggi dan dari segi 
nilai berita juga sudah ketinggalan. pada-
hal kegiatan ibu-ibu itu banyak yang bisa 
kita bagi setiap saat. 

“Motivasinya adalah bisa berbagi dan 
mewadahi bakat-bakat ibu-ibu dalam 
menulis. Ketika tulisannya ditampilkan, 
saya yakin ibu-ibu semakin semangat 

dalam menulis dan memberikan karya 
yang terbaik mereka,” papar perempuan 
berjilbab ini. 

ibu dari satu orang putri ini menjelas-
kan dengan web, diharapkan bakat-bakat 
anggota dalam menulis bisa semakin 
terasah dan terlatih. Dulu, mereka harus 
menunggu enam bulan dan jumlahnya 
terbatas untuk mengirim karya mereka 

sedang dengan website ini mereka bisa 
menulis kapan saja dan berapa saja 
naskah yang ingin mereka kirim. 

Rahayu menyadari ada kendala yang 
bisa datang yaitu kekurangan naskah. 
namun, pihaknya sangat yakin bahwa 
kendala tersebut akan bisa teratasi kar-
ena banyak bakat terpendam dari ang-
gota yang belum tergali. 

“Ada harapan tinggi, nanti saat web 
ini sudah ramai, bisa mendatangkan iklan 
dan menambah pendapatan organisasi,” 
ungkapnya. 

peluncuran web wanodyatama 
disambut positif oleh anggota, salah 
satunya istri Kuasa Direksi Makassar, ibu 
Arifien yang mengungkapkan ini arti-
nya ibu-ibu sudah melek teknologi dan 
mengikuti perkembangan informasi. Se-
bab, kalau kita tidak mengikuti maka kita 
bisa ketinggalan informasi yang sangat 
dibutuhkan dalam menjalankan tugas 
sebagai seorang istri dan seorang ibu.

“Dengan web ini, kita bisa lebih mu-
dah untuk mengakses informasi, kapan 
saja dan dimana saja,” ujarnya. 

Apalagi, sambung dia, dengan web 
semua anggota di tiga pabrik gula 
di Makassar juga bisa mengikuti dan 
mendapatkan informasi dengan cepat 
sama seperti anggota yang ada di Jawa 
timur. Kalau dulu, kami harus bersabar 
cukup lama untuk bisa menerima dan 
membaca Majalah wanodyatama. 

foto-foto: eko sUswantoro
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BUsiness opportUnity

Keindahan rumah akan semakin terlihat dengan hadirnya 
aneka perabot yang unik. Membaca peluang tersebut, 
Fortuna Mebel pun mencoba menawarkan aneka 
kebutuhan furniture dengan design unik dan menerima 
pesanan furniture dengan design sesuai keinginan pembeli.

foRTUNA MEBEL 

Tawarkan Furniture Unik 
dengan Design sendiri 

Laporan:   siska prestiwati 

memiliki rumah yang indah adalah ida-
man setiap orang. Apalagi bila di dalam 
rumah tersebut juga dilengkapi dengan 
furniture menarik dan unik yang tentu-
nya akan menambah prestige si pemilik 

rumah. Melihat peluang bisnis tersebut, 
Fortuna Mebel hadir untuk menjual dan 
melayani kebutuhan mebel dengan 
design-design unik. 

Kepala Divisi Keuangan Fortuna 
Mebel, Maria Ulfa menjelaskan Fortuna 
mebel baru berdiri awal tahun 2014 

lalu. Awalnya, sang pemilik berbisnis di 
bidang kaligrafi dan lukisan. Melihat pe-
luang bisnis baru di bidang mebel, maka 
sang pemilik pun memutuskan untuk 
mulai usaha. 

“Bahan mebel kami biasanya meng-
gunakan Kayu Jati, Kayu Mahoni dan 
Kayu trembesi,” sebut Maria. 

Maria menjelaskan produk Fortuna 
Mebel rata-rata menggunakan kayu lem-
baran sehingga tidak ada sambungan, 
misalnya untuk meja maupun almari. 
Selain itu, hampir semua mebel yang ada 
hanya dipernis dan dipelitur saja sehing-
ga serat asli dari kayu tampak alami.
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“Kami sengaja menggunakan warna 
alami agar serat-serat kayu tetap terlihat 
alami,” jelas Maria. 

Meski baru berusia tiga tahun, sam-
bung Maria, produk-produk Fortuna 
Mebel bisa diterima oleh konsumen, 
bahkan Fortuna Mebel sudah beberapa 
kali menerima pesanan furniture untuk 
satu rumah mulai dari ruang tamu, ruang 
keluarga, ruang dapur hingga kamar 
tidur.

“Untuk design, hampir semua produk 
kami adalah design sendiri sehingga unik 
dan tidak pasaran,” ujarnya.

Selain menyediakan aneka furniture 
dengan design sendiri, ungkap Maria, 
pihaknya juga cukup sering menerima 
pesanan furniture dengan design dari 
pembeli. Selama ini, para pelanggan 
mencari design furniture di internet lalu 
pesan ke Fortuna Mebel.

“Bila design dari customer, biasa 
pengerjaan membutuhkan waktu tiga 
minggu hingga satu bulan tergantung 
tingkat kesulitannya,” imbuhnya.

Maria menambahkan saat ini, Fortuna 
Mebel memiliki dua workshop yaitu di 
waru-Sidoarjo dan di pandaan-Malang 
untuk finishing sedangkan untuk proses 
produksi dari bahan mentah hingga 
setengah jadi dikerjakan di Jepara. 

Saat disinggung soal pemasaran, 
Maria menjelaskan selama ini pemasa-
ran dilakukan melalui offline dan online. 

Untuk offline, Fortune mempunyai stand 
di Mall Olympics Garden di Malang, di 
pakuwon trade center Surabaya dan di 
Lippo plaza Sidoarjo.

“Kami juga rajin mengikuti pameran-
pameran hingga pameran di Jakarta,” 
sebutnya.

Selain melalui pameran, Maria me-
nambahkan pihaknya juga berusaha 
untuk memberikan penawaran kepada 

konsumen kaligrafi dan lukisan yang 
pernah membeli. Dari sistem pemasaran 
yang dilakukan tersebut berhasil menarik 
pembeli dari luar daerah Surabaya. 

“Saat ini, pembelinya masih pembeli 
lokal. paling jauh baru dari Jawa Barat 
saja,” tuturnya.

Disinggung soal omzet, Maria menye-
butkan omzet Fortuna Mebel berkisar Rp 
150 juta perbulan.

foto-foto: siska prestiwati
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JADDIH LIMESTONE HILLS

Destinasi 
Wisata 
terpopuler 
di Madura
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Laporan:   lutfil HAkim

bukit bebatuan kini menjadi desti-
nasi wisata yang banyak digandrungi 
di banyak negara. Salah satunya adalah 
Spider Rock, bukit batu setinggi 800 kaki 
yang berdiri di taman nasional canyon 
– Arizona, Amerika Serikat (AS). Dinding 
tebing batu itu berlapis-lapis dan berwar-
na-warni  mengelilingi ngarai.  

Kawasan Spider Rock ramai dikun-
jungi wisatawan, selain karena lokasinya 
yang berada di Grand canyon – yakni 
salah satu taman nasional di AS yang 
diresmikan 1905 oleh presiden theodore 
Roosevelt—, juga karena pemandangan 
di sekitar lokasi itu memang menyajikan 
alam yang atraktif.

Selain itu banyak juga bukit bebatuan  
di tempat lain - yang kini sedang tren 
menjadi destinasi wisata.  Ada bukit batu 
Shiprock di San Juan county, new Mexico 
– AS,  dan ada juga Dead Horse point di 
Utah-AS yang merupakan barisan bukit 
bebatuan di kawasan yang sangat luas.

Di luar AS juga banyak bukit bebat-
uan yang menjadi tujuan wisata, seperti 
bukit batu Cerro Torre di Argentina, atau 
Mount Roraima di Venezuela, Mount 
Roraima di Guyana,  Mount Roraima di 
Brazil,  Mount Thor di Kanada, dan prekes-
tolen di norwegia.

Diantara bukit bebatuan yang paling 
atraktif pemandangannya dan paling di-
minati wisatawan adalah bukit bebatuan 
berkapur - umumnya berwarna putih 
kemerahan. Bukit batu kapur biasanya 
disebut limestone hills.  Di  AS banyak 
sekali bukit bertopografi limestone,  dan 
yang paling populer terdapat di sekitar 
perbatasan nevada dan Utah. Ada juga di 
bekas pertambangan tua di Atlanta.

Di texas – AS  ada limestone hills 
berskala sangat luas dengan topografi 
karst, batu kapur dan granit. Barisan 
bukit cadas warna putih kemerahan 
itu menjadi balutan alam yang indah, 
sehingga di sekitarnya juga tumbuh 
investasi properti komersial yang men-
janjikan pemandangan atraktif dan 
banyak dikunjungi wisatawan. pada 
perkembangannya kawasan ini dinama-
kan Texas Hill Country.

tapi kita tidak perlu jauh-jauh datang 
ke AS kalau hanya untuk menikmati kein-
dahan alam bertopografi seperti limestone 
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hills. Di nusantara indonesia banyak lokasi 
yang menyajikan perbukitan batu dan 
tebing kapur putih kemerahan seperti di 
AS. Misalnya di padalarang  (Bandung Ba-
rat) ada Mount Masigit dan Stone Garden. Di 
Semarang ada Brown Canyon,  di Gresik ada 
Sekapuk dan Bukit Jamur. Semua menyaji-
kan pemandangan yang indah.

Di Madura ada beberapa limestone 
hills dengan pemandangan lebih keren. 
tapi paling banyak dikunjungi wisatawan 
ada tiga lokasi, yakni Bukit Kapur Badur 
di Sumenep, Bukit Kapur Arosbaya di 
Bangkalan, dan Bukit Jaddih  (juga) di 
Bangkalan. namun yang paling populer 
diantara ketiganya adalah Bukit Jaddih. 
Selain lokasinya tidak jauh dari Kota 
Surabaya, keindahan pemandangan alam 
sekitarnya dinilai paling atraktif.

bukit JaDDiH
perbukitan batu kapur ini (Jaddih 

limestone hills) berlokasi di parseh, Socah 
– Bangkalan. Jaraknya hanya 35Km dari 
arah Kota Surabaya via Jembatan Sura-
madu – dengan waktu tempuh sekitar 
1,5 jam. Belakangan Bukit Jaddih men-
jadi sangat populer karena banyaknya 
wisatawan yang mengunggah foto-foto 
selfie-nya di medsos. Seolah “tidak kekin-
ian” jika belum upload foto dengan latar 
Bukit Jaddih.

Jaddih limestone hills menyajikan 
banyak spot, seperti goa-goa kecil be-
kas penambangan rakyat, juga ada goa 
besar, serta ada relief yang tidak jelas 
bentuknya – namun penduduk sekitar 
menyebutnya itu sebagai gambar wa-
jah perempuan. Ada juga waduk yang 

airnya berwarna biru kehijauan, sehingga 
semakin melengkapi keindahan alam 
eksotik Bukit Jaddih.

Kontur Bukit Jaddih sebenarnya tidak 
alami, karena lebih merupakan bekas 
penambangan dan galian kapur yang 
dilakukan secara sporadis, tapi justru 
tercipta landscape yang sempurna 
menyerupai bangunan – bangunan 
bertingkat – lengkap dengan jendelanya 
yang mempesona. Juga terdapat ham-
paran agak luas berbalut kolam seperti 
panggung teater.  Sejauh ini masih ada 
kegiatan penambangan batu kapur di 
sekitar lokasi.

pemda setempat nampaknya perlu 
membangun aneka fasilitas di sekitar 
lokasi Bukit Jaddih untuk menunjang 
kunjungan wisatawan, tanpa harus ada 
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campur-tangan pada aspek pengelolaan-
nya yang nota-bene  telah ditangani oleh 
masyarakat sekitar lokasi sebagai pemilik 
lahan. 

“Jika perlu ada semacam perbup 
sebagai rujukan peraturan yang men-
egaskan Jaddih limestone hills adalah 
destinasi wisata unggulan Kab Bangka-
lan, sehingga penyediaan aneka fasilitas 
keamanan dan kenyamanan pengunjung 
oleh pemkab tidak menyalahi arturan,”  
kata Dwi pur, wisatawan dari Surabaya 
yang kerap mengajak tamu-tamunya ke 
Jaddih limestone hills.

Begitu juga dengan Bukit Batu Kapur 
Arosbaya, perlu dilakukan sentuhan 
secara menyeluruh di sekitar lokasi seh-
ingga keduanya (dan Bukit Jaddih) bisa 
menjadi andalan destinasi wisata bagi 
Bangkalan. Dari Bukit Kapur Arosbaya 
ke arah pantura Arosbaya jaraknya juga 
cukup dekat, sehingga wisatawan juga 
bisa menikmati indahnya pemandangan 

pantai Laut Jawa yang elok di sisi barat 
dan utara.

Jarak dari Bukit Jaddih ke Bukit Aros-
baya sendiri hanya 27 Km dengan waktu 
tempuh satu jam, sehingga wisatawan 
bisanya sekaligus mengunjungi ked-
uanya. Arosbaya Limestone Hills menyaji-
kan keindahan landscape berupa lorong 
– lorong batu kapur dan goa berwarna 
lebih kemerahan karena banyak kandun-
gan zat besinya. 

“Destinasi wisata alam di Bangkalan 
cukup mempesona, dan bisa menjadi 
alternatif kunjungan, karena menuju ke 
arah lokasi sama sekali tidak macet. Se-
mentara wisata ke arah Malang dan Kota 
Batu harus menempuh jalur pandaan 
– Malang yang biasanya selalu macet,” 
kata M. Adi cahjono, warga Suirabaya, 
yang mengaku sering ke Bukit Jaddih dan 
Arosbaya. 

“teman-teman saya suka sekali foto 
selfie dengan latar belakang bukit kapur, 

sajian alamnya berbeda, sehingga kesan-
nya seperti di luar negeri,” tambah Adi. 
“Andai jalan menuju lokasi lebih lebar 
dan bagus, dan di sekitar lokasi menuju 
arah bukit kapur ada semacam hotel, 
restauran, dan rest-area yang memadai, 
mungkin kunjungan wisata ke Bangkalan 
akan jauh lebih ramai, karena lokasinya 
dekat dari Surabaya dan tidak macet,” 
tambahnya lagi.

terbentuknya kawasan limestone 
hills tentunya bisa dipelajari secara ilmu 
geologi, kenapa banyak mengandung 
batu kapur, granit, dan kandungan 
mineral penting lainnya. Sehingga wisata 
ke Bukit Jaddih dan Arosbaya bisa di-
jual secara paket kepada siswa sekolah 
sebagai bagian dari edukasi dan penge-
tahuan tentang geologi, sifat-sifat kimia 
dan fisika kandungan mineral yang ada 
di dalamnya, serta manfaat dan pemakai-
annya. Sehingga manfaatnya jauh dari 
sekedar kunjungan biasa.lh

foto-foto: internet image services
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Laporan: sap Jayanti 

kekayaan kuliner negeri ini 
seperti tidak ada habisnya 
untuk digali. Apalagi Jawa 
timur yang selama ini me-

mang sudah dikenal sebagai surganya 

makanan enak. tidak sedikit orang yang 
khusus datang ke Jawa timur untuk ber-
buru kuliner yang semuanya menggoda 
selera tersebut.

Jika biasanya lidah sudah cukup 
akrab dengan pecel, rujak, soto atau ra-
won khas Jawa timur, sekarang mungkin 

bisa menjajal perpaduan dari makanan-
makanan tersebut. Yang umum adalah 
pecel-rawon dan rujak-soto.  Kalau 
dibayangkan memang akan aneh. Karena 
itu tidak ada salahnya jika segera berburu 
agar bisa merasakan uniknya perpaduan 
makanan-makanan tadi.

’memadu’ Dua Jenis masakan 
Hasilkan menu Baru andalan
Rujak, soto, pecel, rawon, bisa dikatakan merupakan makanan favorit dari Jawa Timur. 
Selama ini umumnya makanan-makanan tadi disajikan terpisah. Namun berkat 
kreativitas sebagian orang, menu-menu tadi justru ‘dikawinkan’ dalam satu piring dan 
ternyata justru menjadi satu jenis hidangan baru yang juga punya banyak penggemar.

RuJak Soto adalah masakan khas dari 
daerah Banyuwangi, Jawa timur. Sejarah 
tentang penemu dan pengracik awal rujak 
soto masih simpang siur dan belum dapat 
dipastikan. namun tahun 1980-an adalah 
tahun yang dipercaya sebagai tahun awal 
kemunculan kuliner khas ini.

Masakan ini merupakan paduan unik 
antara rujak sayur dengan soto. Bisa soto 
daging (daging sapi) atau sato babat. 
Bahkan ada yang memadukan dengan soto 
ayam atau soto ceker (kaki ayam), ini biasa 
dilakukan sebagai alternatif ketika ingin 
menikmati rujak soto tetapi harga daging 
sedang melambung.

pada mulanya, rujak yang diolah adalah 
rujak cingur. namun pada perkembangan-
nya, cingur dihilangkan dalam komponen 
rujak. Jadi rujak soto adalah rujak sayur 
yang disiram kuah soto babat berwarna 
kuning diatasnya.

Salah satu ciri rujak Jawa timur adalah 
penggunaan petis dan bumbu tak lazim 
yaitu pisang klutuk atau pisang batu pada 
bumbu rujaknya. petis adalah produk ola-
han dari hasil laut seperti ikan dan udang. 
petis berbeda dengan terasi. Bahan pangan 
ini berfungsi sebagai penyedap dalam 
masakan Jawa timuran. Bentuknya seperti 
saus yang cukup padat dan kental, cend-
erung berwarna coklat dan coklat gelap.

Rujak Soto
tidak sulit mendapatkan petis di 

Banyuwangi karena Kabupaten ini kaya 
akan hasil lautnya. pisang batu 
memiliki ciri daging buahnya 
dipenuhi dengan biji. pisang 
batu digunakan sebagai 
bumbu penyedap pada 
masakan khususnya 
rujak uleg. Rasa 
sepat dari pisang 
batu memiliki 
citarasa yang 
khas. Bagi 
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masyarakat Banyuwangi, rujak 
tanpa pisang batu akan 

terasa hambar.
Bahan-bahan 
untuk membuat 

Rujak Soto 
Banyu-

wan-

gi sangat sederhana dan mudah didap-
atkan di pasar-pasar tradisional. Untuk 
menyajikannya tidak dibutuhkan waktu 
yang lama. Hanya saja pada proses pem-
butan sotonya dibutuhkan waktu sekitar 2 
jam agar daging sapi lebih empuk.

Rujak soto Banyuwangi memiliki rasa 
khas asin, gurih dan pedas. Di Banyuwangi 
sendiri, kuliner ini sangat populer. Banyak 
warung makan yang menjualnya. Salah satu 
warung makan yang berdagang rujak soto 

sejak puluhan tahun silam adalah war-
ung Rujak Soto Bu is di kampung 

wisata temenggungan.
Kampung te-
menggungan 

dipercaya 
sebagai kam-
pung tertua di 
Banyuwangi. 

Kini warung rujak soto ini telah dikelola oleh 
generasi ketiga, yaitu oleh ibu ismiyati. war-
ung rujak soto lainnya yang cukup populer 
di Banyuwangi diantaranya adalah pondok 
Rujak Soto dan Rujak Soto pak Salim.

Di pondok Rujak Soto bisa menjual 
Rujak Soto hingga 200 porsi. Harga per 
porsinya sekitar 12000 rupiah hingga 
15000 rupiah.

Selain menjadi maka-
nan kesukaan masyarakat 
Banyuwangi, Rujak Soto 
menjadi makanan yang 
paling dicari bagi 
pelancong yang 
sedang berlibur di 
Banyuwangi.
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Pecel dan rawon. Kedua makanan ini punya ciri khas masing-masing. Selain disajikan dengan 
cara dan bumbu yang berbeda, pecel dan rawon biasanya juga disajikan di jam yang berbeda. 
Misalnya pecel untuk santap pagi atau sarapan, sedangkan rawon lebih sering dijadikan menu 
untuk makan malam.

Lalu bagaimana dengan pecel Rawon? Ada yang pernah membayangkan bagaimana 
menikmati nasi pecel yang dicampur dengan kuah rawon?

pecel Rawon ini memiliki perpaduan rasa yang sangat unik. Rawon dengan kuahnya yang 
memiliki rasa kuat dan menyegarkan di padukan dengan rasa bumbu pecel yang gurih dan 
pedas memberikan cita rasa yang sangat khas pada pecel Rawon ini. Untuk rawon yang digu-
nakan biasanya hanya berupa kuahnya saja atau tanpa daging. namun ada juga sebagian pen-
jual yang menyediakan daging rawon sebagai pelengkap sesuai dengan permintaan pembeli.

cara pembuatan pecel Rawon ini cukup sederhana, untuk pengolahan kuah rawon dan 
menu pecelnya hampir sama dengan rawon dan pecel pada umumnya. Untuk pengolahan 
pecel Rawon sendiri, pertama disiapkan terlebih dahulu bahan sayuran rebus seperti bayam, 
taoge dan kacang panjang. Kemudian sayuran tersebut dicampur dengan bumbu pecel. Lalu 
disiram dengan kuah rawon dan ditaburi bawang goreng secukupnya.

pecel Rawon ini biasanya disajikan bersama dengan nasi hangat, sambal, tahu, tempe 
dan rempeyek kacang. Selain itu juga 
bisa juga ditambahkan menu pelengkap 
seperti empal, ragi, udang goreng, paru 
dan lain-lain.

pecel Rawon ini memiliki cita rasa 
yang sangat khas dengan campuran kuah 
rawon dan sambal pecel menghasilkan 
perpaduan rasa yang nikmat dan pas se-
hingga tidak terasa eneg. pecel Rawon ini 
sangat nikmat bila disantap dengan nasi 
dan lauknya yang masih hangat.

Makanan ini juga cukup dikenal di 
Banyuwangi, walaupun di Surabaya juga banyak pula yang menyajikan. Salah satu warung 
makan pecel rawon yang ternama adalah Rumah Makan pecel Ayu di Jalan Laksda Adisucipto 
60, Banyuwangi, Jawa timur.

pecel rawon disajikan lengkap dengan menu lauk-pauknya. Jika Anda pesan seporsi pecel 
rawon, akan datang sepiring nasi pecel yang berisi sayuran rebus, seperti bayam, taoge, ka-
cang panjang, dan sambal pecel, ditambah kuah rawon. pelengkapnya, udang goreng, empal 
sapi, ragi, paru goreng kering, dan remukan rempeyek kacang.

paduan sambal pecel dan kuah rawonlah yang menjadi keistimewaan pecel rawon Ayu. 
Menurut Sulistyawati (53), pemilik Rumah Makan pecel Ayu, bumbu sambal pecel diracik 
sendiri. cabai yang digunakan pun hanya cabai rawit merah. Hasilnya, walaupun dicampur 
dengan kuah rawon, rasa gurih kacang dan pedasnya cabai tak kehilangan rasa.

Kuah rawon kaya dengan rasa rempah dan kaldu. Rasa manis yang biasanya ada di kuah 
rawon tidak terasa dominan. Hal inilah yang justru membuat paduan pecel dan kuah rawon 
menjadi pas karena sebagian rasa manis sudah didapatkan dari guyuran sambal pecel.

Untuk menghasilkan rawon beraroma rempah dan berasa gurih, berbagai macam rempah 
itu dihaluskan, kemudian disangrai agar aroma sedap masing-masing bumbu menyatu. Set-
elah disangrai, bumbu pun diperas dan hanya air perasan yang dipakai untuk bahan mema-
sak. Air perasan bumbu itu kemudian dicampur dengan air kaldu hasil rebusan daging sapi 
dan paru.

Di pecel Ayu, pecel rawon dihidangkan tanpa daging rawon, kecuali ada permintaan. 
Adapun paru, diiris tipis dan digoreng kering sebagai lauk pelengkap pecel rawon. peyek 
udang, peyek kacang, ragi kelapa, ataupun sambal menemani hidangan pecel rawon.

Dalam setiap penyajian, Sulistyawati tidak sembarangan meracik pecel rawon. ia selalu 
meracik dengan urutan tertentu. piring ia isi dengan nasi dan sayur rebus terlebih dulu. Set-
elah itu, nasi sayur ia guyur dengan kuah rawon. Baru kemudian dia menambahkan sambal 
pecel sebagai topping. Menurut dia, dengan penyajian berurutan seperti itu, gurih dan pedas-
nya sambal pecel tetap terasa.

www.ptpn10.cO.iD
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Laporan: LUtfiL Hakim 

sebelum menjadi cabang olahraga, 
dayung adalah warisan nenek-moyang 
sebagai alat transportasi, baik di sun-
gai, danau, atau di laut. Dayung sejatinya 
kata kerja dari mendayung. namun 
perahu kecil  yang didayung sering 
juga disebut dayung. Kemudian, pada 
perkembangannya,  alat transportasi ini 
juga berkembang sebagai sarana olah-
raga yang dipertandingkan di banyak 
event, termasuk di olimpiade sejak 1924.

“Di hampir semua event olah-raga se-
luruh benua, dayung selalu dipetanding-
kan. Di indonesia, mulai dari Kejuaraan 

Daerah (Kejurda), pekan Olahraga 
provinsi (porprov), Kejuaraan nasional 
(Kejurnas) dan pekan Olahraga nasional 
(pOn)  selalu ada cabor dayung. Begitu 
juga di Asia, seperti SEA Games dan Asian 
Games, ada dayung,” kata Meiga Ridwan, 
Humas Koni Jatim.

Secara umum ada beberapa jenis 
olahraga dayung. Ada kayak dan canoe, 
ada juga rowing. tergantung dari ukuran 
dayung, lebar, panjang, berat dayung 
dan jumlah orang (atlit). pada nomor 
kayak dan canoe  memiliki tingkat ke-
sulitan sendiri, karena perahunya yang 
belum dalam keadaan seimbang dan 
mengharuskan pedayung yang mengi-

kuti nomor ini berlatih keras agar dapat 
menyeimbangkan perahu.

pedayung yang mengikuti nomor 
kayak masing-masing akan diberi satu 
dayung yang mempunyai dua  bagian 
melebar di sisi kanan dan kiri. Sementara 
di nomor canoe, pedayung akan diberi 
masing-masing satu dayung yang hanya 
memiliki satu bagian melebar. pedayung 
yang mengikuti nomor cano harus 
memiliki tingkat keseimbangan lebih 
tinggi, karena perahu cano paling mudah 
terbalik dibanding lainnya.

pada pertandingan kayak ini terdapat 
tiga kelas yaitu K–1, K – 2, dan K - 4. Jenis 
perahu yang dipergunakan mempunyai 

oLAHRAgA dAyUNg 

paduan Kekompakan 
dan Ketangguhan
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profil rendah untuk mengurangi pen-
garuh angin. sedangkan pada perahu 
canoe terdiri beberapa jenis, seperti 
canoe csprint,  canoe slalom, canoe 
Freestyle, dan canoe Polo. 

Pada canoe csprint secara umum 
terdapat dua kelas yang dipertand-
ingkan di olimpiade, yaitu canoe kelas 
single yang disebut c – 1 dan kelas 
double atau c – 2.  tetapi di beberapa 
event dunia,  olahraga perahu canoe 
jenis ini ada juga dengan empat (4) 
empat, tujuh (7) dan sepuluh (10) 
orang pendayung.

secara tradisional, perahu canoe 
dibuat dari kayu yang diberi lapisan 
pernis. Pada bagian haluannya diberi 
tiga sampai lima kali pelapisan. Pada 
perlombaan canoe csprint perala-
tan yang dipergunakan diantaranya 
perahu c -1, dan c–2, floor boat, knee 
pad, toc block & cotouts, dan dayung 
1 bilah. atlet dayung harus tangguh 
dan kompak pada nomor c-2. tanguh 
dan kompak adalah keniscayaan bagi 
perlombaan dayung di semua nomor 
beregu.

sedangkan pada perlombaan 
canoe slalom lebih mengutamakan 
presisi dan kecepatan di arus deras 
dan bergelombang. Pada olahraga 
jenis dayung ini lebih atraktif dan 
bisa membakar banyak adrenalin, 
karena pendayung harus menempuh 
jarak 300m dengan kecepatan tinggi  
melalui serangkaian 25 gawang. tiang 
gawang terdiri dari warna merah dan 
hijau sebagai kode arah menentukan 
kemana pendayung harus melewati 
gawang. Jika menyenggol gawang 
atau gawang terlewati sama sekali, 
maka nilainya akan dikurangkan.

terdapat lima kategori pada canoe 
slalom baik pria maupun wanita.  are-
na dayung ini sangta dinamis, yakni 
jeram yang deras dan bergelombang. 
Di sini atlet ditantang bukan hanya 
sekedar cepat, tapi juga harus memili-
ki keahlian dan phisik yang kuat untuk 
menaklukkan jeram yang sangat sulit. 
Peralatan yang dibutuhkan pada 
canoe slalom diantaranya perahu k 
– 1  dan k – 2, perahu c – 1  dan c – 2, 
dayung 2 bilah, dayung sinlge, spray 

skrit, pelampung dan helm.
kemudian canoe Freestyle dimana 

pendayung yang melakukan berba-
gai trik akrobatik dan manuver pada 
beberapa fitur sungai seperti gelom-
bang atau lubang dan pusaran. canoe 
Freestyle juga disebut Playboating 
yang belaangan justru lebih banyak 
diminati sebagai sarana olahraga re-
kreasi. Perlengkapan  yang diperlukan 
pada lomba dayung ini adalah perahu 
kayak jeram, dayung 2 bilahan, spray 
skrit, helm, pelampung dan sepatu.

ada juga canoe Polo yakni per-
mainan dua team yg saling mem-
perebutkan bola di lapangan air dan 
memasukkan ke gawang – layaknya 
permainan polo. Pada canoe Polo 
ini setiap atlit (pemain) mengguna-
kan perahu tunggal yang dilengkapi 
dayung serta helm. arena pertandin-
gan canoe ini harus luas dan dalam,  
yakni panjang  35 meter dan lebar 30 
meter, kedalaman  minimum 90 cm, di-
lengkapi gawang, garis samping, garis 
gawang, bola 68,5 – 71 cm, berat bola 
400-500 gr.

bagasse

 84  | PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 www.ptpn10.cO.iD



PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 | 85www.ptpn10.cO.iD

Pada olahraga dayung ada juga 
yang populer yakni Rowing. cabang 
olahraga ini dilombakan di semua 
event dengan beberapa jenis lomba 
- diiantaranya: single sculls ( satu pen-
dayung, dua dayung ), Double sculls 
(dua pendayung, empat dayung), 
cox-les Pair (dua pedayung, masing – 
masing satu dayung kiri dan kanan),  
coxed Pair (dua pendayung, satu 
skiper, dua pedayung kiri dan kanan), 
cox-les Four (empat pendayung, 
empat dayung, masing – masing satu 
dayung kiri dan kanan), coxed Four 
(empat pedayung, satu skiper). 

Pada perlombaan ini perlengkapan 
yag dibutuhkan diantaranya perahu 
rowing dan dayung rowing. Dayung 
perahu Rowing merupakan nomor 
olahraga dayung yang cukup populer 
dan banyak peminatnya dibandingkan 
jenis lainnya - dikarenakan perahu-
nya yang sudah seimbang dilengkapi 
dayung yang juga dapat membuat 
perahu lebih seimbang lagi. Pada 
olahraga rowing ini perahu berjalan 
mundur.

Pada olahraga dayung juga ada 
Raffting yang lebih dikenal sebagai sa-
rana olahraga air untuk rekreasi atau 
biasa disebut  arung Jeram.  dilaku-
kan dengan menggunakan perahu 
bulat yang di sebut basket boat. Pada 
perkembangannya perahu jeram yang 
dipakai disebut self bailder.  Di indo-
nesia olahraga ini berkembang pesat 
dan pada 1996 telah berdiri federas-
inya yakni  Federasi arung Jeram 
indonesia (FaJi). Pada olahraga ini 
perlengkapan yang diperlukan dian-
taranya pompa, pelampung, helm, pe-
luit, carabiner, perahu karet, dayung 
single, kotak P3k, dan tali lempar.

Diantara olahraga dayung, yang 
paling populer sejak jaman dahulu 
adalah Dragon boat . nomor yang 
diperlombakan adalah  20 pendayung,  
atau dalam versi yang lebih kecil 
hanya dengan 10 pendayung - yang 
semuanya menggunakan dayung 
tunggal berbilah. Dilengkapi seorang 
penabuh genderang (drummer) serta 
pengemudi perahu. Perlengkapan 
yang dibutuhkan pada lomba ini 

adalah perahu dragon boat, dayung 
single, drum dan juru mudi.

Olahraga dayung tergolong tidak 
murah, karena peralatan untuk pen-
gadaan perahu baik kayak maupun ca-
noe berkisar antara tiga jutaan hingga 
belasan juta rupiah. belum termasuk 
harga dayung, helm, pelampung dan 
peralatan pendukung lainnya. Harga 
perahu rowing jauh lebih mahal kare-
na komponen dan perlengkapan jenis 
perahu ini lebih komplek.

“biasanya sarana dan prasarana 
olahraga Dayung difasilitasi oleh koni 
setempat, khususnya pengadaan 
perahu untuk canoe maupun Row-
ing,” kata meiga Ridwan.

cabang olahraga dayung selalu 
dipertandingkan di setiap perhe-
latan Pekan Olahraga nasional 
(POn). Pada POn  XiX yang digelar di 
Jawa barat, september 2016, cabor 
Dayung memperebutkan 40 emas  
dan atlet (kontingen) Jawa barat ber-
hasil menyapu 18 emas – sekaligus 
tercatat sebagai juara umum untuk 
cabor dayung.lh

bagasse
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trash
tradition and heritage

perkokoh 
Identitas 
Banyuwangi
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Kembang pepe, Merambat ring kayu arum,
Sang aruma membat mayun, Sang pepe ngajak lungo
Ngajak lungo, Mbok penganten kariyo dalu,
Ngenjot-ngenjot lakune, Baliyo ngeluru lare
Lare dakon, Turokno ring perahu,
Lurubana bana cinde, Kang kumendung welangsani

s
yaiR di atas merupakan lirik gandrung Kembang pepe yang 
secara harfiah (lirik tersebut) menggambarkan tentang per-
cintaan sepasang pengantin yang sedang memadu-kasih. 
tapi di balik itu, sejatinya lirik romantic tersebut hanya kode 
bagi prajurit Blambangan untuk mengelabuhi tentara VOc 
(Belanda) – menjebak dan menyerbu.

Meski sempat porak-poranda akibat jebakan dan seran-
gan prajurit Blambangan, tapi kekuatan VOc di Blambangan 
cepat terkonsolidasi,  dan dalam waktu singkat kembali 
menguasai wilayah itu - dengan bala bantuan sekutunya dari 

pusat-pusat kekuasaan di pasuruan, Surabaya dan Madura. tentara VOc telah bolak-
balik menyerang dan mencengkeram wilayah Blambangan sejak 1767.

Kerajaan Blambangan yang berada di wilayah timur pulau Jawa itu memiliki kekua-
saan mulai dari Banyuwangi hingga Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan 
sebagian (bagian timur) probolinggo. Beberapa kali terjadi pemberontakan terhadap 
VOc oleh prajurit Blambangan – terutama di Banyuwangi, namun VOc selalu bangkit 
dan berkuasa lagi,  meski sempat babak-belur. 

pada peristiwa pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh bernama Wong Agung 
Wilis, kekuatan tentara VOc sempat luluh – lantak. namun tidak berselang lama pen-
jajah dari Belanda itu bangkit dan berkuasa lagi. Begitu juga saat pembrontakan yang 
dikomandoi oleh tokoh bernama Susuhunan Jagapati (1771) – yang berhasil menewas-
kan pimpinan VOc Vaandrig  Schaar dan cornet tinne. 

Meski prajurit Jagapati berhasil meruntuhkan kekuatan VOc, tetapi setahun ke-
mudian (1772) VOc melakukan balas dendam, dan pasukan Jagapati pun runtuh. Bala 
tentara pribumi bawaan VOc yang setahun lalu sempat lari tunggang-langgang oleh 
prajurit Jagapati, bergabung lagi bersama VOc pada aksi balas dendam tersebut. 

Kekuatan Blambangan pun pindah lagi ke tangan VOc. perang habis-habisan di 
pihak Jagapati ini disebut peristiwa puputan Bayu yang telah dimonumenkan berupa 
patung  di Kec Songgon. Sebagai bukti bahwa seni-budaya gandrung tidak bisa dipi-
sahkan dari identitas dan karakter masyarakat Blambangan yang pemberani dan tinggi 
rasa nasionalismenya dalam melawan penjajahan.

Gandrung Kembang pepe selalu menjadi spirit di setiap perlawanan terhadap ten-
tara VOc dan menjadi simbol heroisme prajurit  Blambangan. Selain itu ada beberapa 
gending gandrung lainnya yang juga popular karena sejarahnya, diantaranya gan-
drung Sekar Jenang, Seblang Lukinto, Kembang Dirmo dan Sondreng-sondreng. 

Masyarakat Banyuwangi tidak pernah lupa dengan sejarah perjuangannya. Misal-
nya, sejak 2012 hingga 2017 secara berturut-turut setiap tahun selalu digelar Festival 
Gandrung Sewu yang menampilkan seribu lebih penari gandrung secara kolosal. 
Bahkan pada 2017, pagelaran Gandrung Sewu  berhasil diikuti oleh 2000 lebih pe-
nari yang tampil memukau - dengan mengambil thema Kembang pepe. Seolah ingin 
meneguhkan identitas masyarakat Blambangan (Banyuwangi) yang cinta tanah air dan 
pemberani membela kebenaran.

Di sisi lain, Festival Gandrung Sewu juga untuk kepentingan seni-budaya dan 
pengembangan wisata. terbukti, setiap tahun kunjungan wisata ke “negeri Blam-
bangan”  terus naik. Upaya yang dilakukan oleh pemkab setempat bersama seluruh 
stake-holder tak bisa dipungkiri telah berhasil membawa daerahnya sebagai salah satu 
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tujuan wisata di indonesia.
“Gandrung Sewu adalah simbol 

Banyuwangi dari perspektif sejarah 
dan budaya. Sekaligus bukti bahwa  
masyarakat Blambangan tidak bisa di-
jajah atau disepelekan. Memiliki karakter 
yang kuat dan bermental pejuang, ter-
masuk pejuang dalam mengisi pemban-
gunan,” kata Bupati Banyuwangi Abdul-
lah Azwar Anas, pada satu kesempatan.

Menariknya, pada festival Gandrung 
Sewu  juga ditampilkan fragmen perjuan-
gan masyarakat Blambangan melawan 
penjajah yang digambarkan pada lagu 
gandrung Kembang pepe. Bukan hanya 
penari Gandrung, puluhan penari barong 
pun dilibatkan pada perhelatan akbar 
Festival Banyuwangi 2017. Di tengah-
tengah fragmen, para penari gandrung 
mengajak masyarakat untuk menari ber-
sama,  atau biasa disebut paju Gandrung.

 “Selain menjadi atraksi wisata, ini 
juga cara Banyuwangi untuk konsolidasi 

budaya dan meregenerasi pelaku seni. 
Kita buktikan bahwa festival menjadi 
instrumen ampuh untuk menumbukan 
kecintaan generasi muda pada seni-
budaya,” kata Bupati Anas.

makin Diminati 
Selama tampil di festival gandrung, 

para penari tidak sekedar menari mengi-
kuti musik, tetapi juga ikut menyanyi. Ada 
gending-gending yang wajib dibawakan 
atau gending yang di-request oleh pe-
nonton, tidak terkecuali gandrung Sekar 
Jenang, Seblang Lukinto, Kembang Dirmo  
dan gandrung Sondreng-sondreng.

Hampir semua masyarakat Banyu-
wangi, khususnya yang berasal dari 
Keluarga Osing, bisa dipastikan hafal 
lagu-lagu gandrung konvensional 
maupun kontemporer. Sejak festival 
Gandrung Sewu digelar beberapa tahun 
terakhir, masyarakat luas kian meminati 
tari gandrung. pengenalan seni-budaya 

ini dilakukan oleh keluarga sejak usia 
sedini mungkin, sehingga regenerasi 
“masyarakat gandrung” terus berlang-
sung secara berkesinambungan.

Saat kehidupan dunia nyaris tanpa 
batas akibat kemajuan teknologi infor-
masi, mayarakat Banyuwangi – khusus-
nya generasi muda – mengikuti perkem-
bangan dunia termasuk perkembangan 
seni-budaya internasional. namun  seni 
gandrung tetap melekat (secara masif) 
pada kehidupannya. 

Bahkan sebaliknya, melalui aneka 
saluran komunikasi – termasuk media so-
cial, seni gandrung kian diketahui secara 
luas oleh penduduk dunia. Misalnya pada 
2015 lalu, Kesenian Gandrung dan Bar-
ong Using dipercaya mewakili indonesia 
di Frankfurt Festival, Jerman. Sebelum 
itu, tari gandrung Banyuwangi juga 
tampil pagelaran tari internasional di 
perancis dengan mengusung Gandrung 
Lanang dan Gandrung Bumbung. Selain 
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itu, tari gandrung juga ditampilkan di 
world Expo Milan (wEM) di italia, tepat-
nya pada 5 - 8 September 2015. 

Di dalam negeri, pada 17 Agustus 
2017, tari gandrung Banyuwangi (200 
penari) ditampilkan pada saat peringa-
tan Hari Kemerdekaan di istana negara 
– disaksikan langsung presiden Joko 
widodo. Banyak event festival seni-
budaya nasional, termasuk yang digelar 
di luar pulau Jawa, sering menampilkan 
tari gandrung. 

Sebagai seni-budaya dan tarian 
khas Banyuwangi – tari gandrung telah 
ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak 
Benda oleh Kementerian pendidikan dan 
Kebudayaan Ri, dan sudah berulangkali 
tercatat di Rekor Muri dengan jumlah pe-
nari terbanyak – yang diperoleh melalui 
Festival Gandrung Sewu.

Festival Gandrung Sewu selalu dita-
mpilkan di kawasan wisata, termasuk di 
pantai Boom dengan latar belakang oerai-

ran Selat Bali. pagelaran dimulai dengan 
munculnya ribuan penari gandrung dari 
arah bibir pantai, dilanjutkan muncul-
nya Barong Using yang tampil bersama 
dengan ribuan penari gandrung. Musik 
pengantar tari gandrung adalah music 
perpaduan antara Jawa dan Bali.

“Untuk menghidupkan wisata tidak 
bisa dipisahkan dengan seni-budaya. 
pantai Boom sejak dahulu kala sudah 
ada. tapi menjadi menarik ketika di sana 
dihelat pagelaran seni - budaya, ter-
masuk tari gandrung. Jumlah wisatawan 
pun terbukti terus naik setiap tahun,” 
kata Bupati Anas.

pemkab Banyuwangi sudah mem-
buat kalender wisata setiap tahun yang 
dibungkus dengan Festival Banyuwangi, 
memadukan destinasi wisata alam den-
gan seni-budaya. Selain tari gandrung,  
ada juga seni-budaya Tarian Seblang dan 
ritual Tumpeng Sewu - sebagai perwuju-
dan rasa syukur masyarakat pasca panen.

Konon, pada awalnya, tari gandrung 
hanya boleh dibawakan oleh para ketu-
runan penari gandrung. namun pada 
perkembangannya, banyak wanita bukan 
keturunan gandrung yang meminati 
tarian ini sebagai bentuk peduli terhadap 
eksistensi seni-budayanya. Bahkan kini 
ribuan peserta terlibat dalam pertunju-
kan Gandrung Sewu . 

tari gandrung memiliki banyak fakta 
yang perlu diketahui, diantaranya sitilah 
“gandrung” diartikan sebagai daya tarik 
atau terpesonanya masyarakat Blam-
bangan kepada Dewi Sri sebagai Dewi 
padi yang membawa kesejahteraan 
bagi masyarakat. ini menguatkan im-
age bahwa Banyuwangi adalah daerah 
agraris yang gemah ripah lohjinawi. tapi 
kini, tari gandrung tidak hanya identik 
dengan dunia pertanian, tapi sudah 
melekat sebagai identitas Banyuwangi 
secara keseluruhan – terutama perkem-
bangan pariwisatanya.lh
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prof-it
teknologi

Laporan:   novAn yoGA r.

untuk memudahkan, 
disini saya coba berikan 
gambaran ketika Anda se-
dang melakukan transaksi 
di sebuah ritel yang Anda 

kunjungi. Saat melakukan proses pemba-
yaran, Anda menggunakan kartu debit. 
Sistem keuangan toko kemudian menc-
etak struk sebagai tanda bukti bahwa 

Anda telah melakukan pembayaran. 
pada transaksi diantara pihak ritel dan 
Anda, kira-kira siapa pihak ketiga yang 
memastikan bahwa uang sudah benar-
benar dipindahkan dari rekening Anda ke 
pihak ritel? Dalam kasus ini, pihak ketiga 
tersebut adalah bank sebagai pihak yang 
dipercaya Anda dan pihak ritel. 

namun, apa yang terjadi jika terjadi 
sebuah masalah tak terduga yang men-
impa pihak ketiga (dalam konteks ini, 

adalah bank yang dipercaya kedua belah 
pihak)? Risiko ini dapat berupa terjadinya 
penyalahgunaan keuangan atau korupsi. 
Selain itu, pelibatan pihak ketiga pastinya 
membengkakkan biaya keseluruhan kar-
ena pihak perantara itu tentu mengambil 
profit dari setiap transaksi yang ada.

Atas dasar itu, block chain hadir se-
bagai sebuah solusi. Dalam block chain, 
peran middleman atau pihak ketiga 
dihapuskan, sehingga transaksi yang ada 

Saat ini, teknologi digital menjadi tren 
dan perhatian dalam segala lini industri. 
Salah satunya yang sedang trending 
adalah block chain. apa itu block chain?

Block chaiN TechNology

Solusi kapastian
transaksi Online
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murni terjadi antara kedua belah pihak. 
Database transaksi dapat diakses oleh 
seluruh pihak yang terdaftar dalam block 
chain untuk memastikan dan mem-
verifikasi bahwa transaksi terjadi benar 
adanya.

Secara singkat, block chain adalah 
sebuah sistem buku besar (master ledger) 
dimana terdapat catatan setiap transaksi 
yang pernah ada dalam bentuk jaringan 
database ter-desentralisasi. Setiap data 

transaksi yang ada dicatat dalam sebuah 
entitas block dan setiap block terhubung 
dengan block yang sudah ada sebelum-
nya seperti sebuah rantai (chain).

Block chain adalah basis data global 
online —yang bisa dipakai siapa saja di 
seluruh dunia—yang terkoneksi internet. 
tak seperti basis data lain yang biasanya 
dimiliki oleh institusi tertentu seperti 
bank atau pemerintah, block chain justru 
bukan milik siapa-siapa. Sehingga mem-

buatnya lebih transparan karena bisa 
diakses oleh siapa saja.

tantangan blOck cHain
Block chain baru beredar di pasaran 

8 tahun sejak pertama kali beroperasi 
pada tahun 2009. populer sebagai tulang 
punggung dari mata uang digital Bitcoin, 
masih banyak tantangan untuk menerap-
kan block chain pada level masif.

Kebutuhan medium penyimpanan 
yang besar karena setiap pihak yang 
terlibat dalam sistem block chain diwa-
jibkan untuk men-download seluruh 
data transaksi yang pernah dicatat. Jika 
beruntung, anda akan membutuhkan 
waktu 1-2 hari sebelum bisa menjalankan 
kewajiban sebagai salah satu pengawas 
di sistem block chain.

Kebutuhan medium penyimpanan 
dalam skala makro. Etherum, salah satu 
pihak developer teknologi cryptocurren-
cy sudah memiliki 200 gigabit data tran-
saksi dan koding kontrak sejak beroperasi 
2 tahun yang lalu. penggunaan secara 
massal akan membuat kebutuhan kapasi-
tas ini meningkat secara eksponensial.

Belum adanya regulasi yang meng-
atur transaksi secara digital yang jelas 
dan komprehensif dapat menjadi pen-
ghalang yang membuat implementasi 
block chain secara menyeluruh diekseku-
si setengah hati.

perubahan kultur bertransaksi yang 
massif akan membutuhkan usaha besar-
besaran. Setelah lebih dari 1 abad ma-
nusia terbiasa dengan sistem transaksi 
ter-sentralisasi akan membutuhkan masa 
transisi yang diawasi dengan baik.

manFaat teknOlOgi blOck cHain
Dengan sistem basis data terbuka 

dan terdesentralisasi ini, block chain tak 
cuma memungkinkan untuk melakukan 
transaksi uang jadi lebih aman, cepat, 
dan murah. Rekaman digital yang dis-
impannya permanen membuat block 
chain juga bisa dimanfaatkan di berbagai 
sektor seperti di bawah ini.

pada perkembangannya, teknologi 
block chain juga dimanfaatkan oleh sek-
tor lain. Sony Global Education bekerja 
sama dengan iBM menerbitkan artikel 
dan ijazah dalam jaringan block chain 
sehingga ijazah tersebut tidak dapat 
dipalsukan, rusak atau hilang.  
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Di sektor kesehatan, penerapannya 
dilakukan dalam skala yang lebih luas oleh 
beberapa negara, salah satunya Estonia. 
catatan atau rekam medis satu pasien di 
rumah sakit A dapat diakses oleh rumah 
sakit B ketika pasien tersebut dirawat di 
rumah sakit B, dalam waktu singkat karena 
sudah tercatat dalam jaringan block chain. 

Di sektor pangan, iBM melakukan 
kolaborasi dengan produsen dan dis-
tributor makanan untuk mengurangi 
kontaminasi dalam rantai suplai global. 
Melalui blockchain, transaksi pangan di 
seluruh dunia dapat terhimpun secara 
masif, sehingga jika terjadi kasus kontam-
inasi makanan, maka sangat mudah bagi 

otorita terkait untuk melacak sumbernya 
dan melakukan isolasi cepat.

contoh lain adalah Alibaba bekerja 
sama dengan price waterhouse coopers 
untuk membantu menyelesaikan keaman-
an pangan china. Firma akuntansi dan 
konsultansi Ernst & Young, di kasus berbe-
da, meluncurkan platform blockchain untuk 
memfasilitasi skema kepemilikian mobil 
bersama atau shared car ownership scheme. 

Dengan demikian teknologi block 
chain pada dasarnya adalah sebuah ‘tran-
skrip digital’ yang dibuat untuk menghin-
dari penipuan, namun di saat bersamaan 
memungkinkan akses bagi pihak ketiga 
sesuai keperluannya. 

teknologi yang masih tergolong 
sangat muda ini memang belum diter-
apkan di seluruh bidang dan berbagai 
percobaan seputarnya terus dilakukan 
oleh banyak perusahaan. tetapi saya 
percaya di masa depan, teknologi block 
chain akan mengubah cara kerja sistem 
secara menyeluruh, di bidang keuangan 
dan juga seluruh sektor industri. Sistem 
ini dipercaya efektif untuk mendorong 
terwujudnya transparansi, keamanan dan 
keakuratan data transaksi.

DamPak aDanya blOck cHain
Banyak ilmuwan dan pihak bank yang 

menganggap block chain adalah masa 

prof-it

BAgAiMANA BLoCK CHAiN BEKERjA?
Menurut harvard Business review (2017) ada lima prinsip kerja Blockchain:

dATABASE TERdiSTRiBUSi
Setiap pihak yang bergabung dengan blockchain memiliki akses ke seluruh data dan 
sejarah transaksi lengkap tanpa pengecualian. ini adalah bentuk transparansi murni 
dan mengadopsi sistem database ter-desentralisasi. Setiap pihak dapat mem-verifikasi 
transaksi partner kerjanya secara langsung tanpa middleman.

TRANSMiSi PEER-To-PEER
Komunikasi atau transaksi terjadi antar satu pihak dengan yang lainnya 
tanpa melalui sebuah nod perantara. Setiap nod mampu menyimpan dan 
meneruskan informasi ke nod yang lainnya.

TRANSPARANSi TANPA PSEUdoNiMiTAS (identitas palsu)
Setiap nod atau pengguna dalam Blockchain memiliki alamat yang 
berisi 30 karakter alfanumerik atau lebih untuk tanda identifikasi 
pengguna (semacam id username). pengguna dapat memilih untuk 
tetap menyembunyikan nama aslinya ataupun memunculkannya 
ketika melakukan transaksi.

CATATAN yANg iRREVERSiBLE
Jika transaksi telah tercatat dalam database, catatan itu tidak dapat diubah karena sistem block chain 
memiliki sistem pengaman yang bernama cryptography. Sistem ini dilengkapi berbagai algoritma yang 
membuat semua transaksi sudah tersusun secara urutan kronologi dan dapat diakses semua. Jika ingin 
mengubah data satu transaksi, maka seluruh data harus dihapuskan dan memulai semua dari awal.

LogiKA KoMPUTASioNAL
Block chain dapat diprogram secara khusus sehingga transaksi dapat otomatis dilakukan 
ketika sebuah kriteria telah dipenuhi. Sebagai contoh, perusahaan dapat memprogram 
akun block chain mereka untuk melakukan pembayaran otomatis procurement raw 
material ketika truk pembawa material tersebut telah memasuki HQ perusahaan itu.
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https://hbr.org/insight-center/business-in-the-era-of-blockchain 
https://hbr.org/2017/03/what-blockchain-means-for-the-sharing-economy
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/innovatie/artikelen/blockchain-technology-9-benefits-and-7-challenges.html
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/10/120000126/teknologi-blockchain-teknologi-masa-depan

depan karena teknologi ini menghapus 
perantara. Menghapus perantara be-
rarti adalah peningkatan efisiensi biaya 
karena kita tidak perlu membayar pihak 
lain. Dunia tanpa perantara. Begitulah 
visi banyak pihak akan dampak yang 
dapat ditimbulkan dari block chain. 
penghubung seperti brokers, bankers 
mungkin tidak dibutuhkan lagi dalam 
proses transaksi. Semua pihak dapat 
bertransaksi dan berinteraksi secara 

bebas tanpa adanya pihak lain. Selain itu 
efisiensi dan transparansi dalam segala 
sektor meningkat. 

transformasi dari sistem sentralisasi 
menjadi block chain bukanlah sesuatu 
yang mudah dilakukan karena imple-
mentasi secara keseluruhan akan mem-
butuhkan perombakan fundamental. 
Dalam implementasi block chain secara 
menyeluruh, akan banyak sektor yang 
harus jatuh terlebih dahulu. Seperti 

sebuah pepatah, “In order to create a new 
better world, sometimes you need to tear 
the old one down.”

Block chain bukanlah disruptive 
technology yang biasanya dikarakterisasi 
dengan menantang pelaku bisnis lama 
dengan sebuah teknologi yang lebih 
efisien dan menyelesaikan masalah baru. 
implementasi block chain level makro 
harus ‘menghancurkan’ cara tradisional 
dan menciptakan sistem baru.

prof-it

SUMBER

Blockchain adalah database berbasis cloud yang dimiliki oleh setiap partisipan dalam sistem yang diberikan, 
dalam contoh ini adalah dalam hal perdagangan mata uang. Blockchain berisi transaksi cryptocurrency lengkap 

atau pencatatan lainnya di aplikasi lain. anggap saja itu sebagai peer to peer berbasis cloud

'A' iNgiN MENgiRiM 
UANg KE 'B'

MEREKA yANg di 
jARiNgAN MENyETUjUi 
TRANSAKSi iTU SAH UANg BERgERAK 

dARi 'A' KE 'B'

BLoK iTU KEMUdiAN BiSA diTAMBAHKAN KE RANTAi, 
yANg MENyEdiAKAN CATATAN TRANSAKSi yANg TAK 
TERHAPUSKAN dAN TRANSPARAN

TRANSAKSi diwAKiLi SECARA 
oNLiNE SEBAgAi 'BLoK'

BLoK TERSEBUT diSiARKAN KE 
SETiAP PiHAK dALAM jARiNgAN

"a"

Transaksi tidak valid sampai ditambahkan ke rantai | Blockchain dianggap aman karena semua orang di jaringan memiliki 
salinannya | Kerusakan segera terlihat | Sumber perbedaan apapun biasanya segera terlihat



 94  | PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 www.ptpn10.cO.iD

Kolom
LUTfiL HAKiM

kristalisasi

keHiDuPan seolah 
lumpuh. pesawat tidak 
terbang, karena truk 
angangkut an avtur 
tidak jalan. Kereta api 
parkir di stasiun. Listrik 

mati karena sebagian power plant pakai 
energi minyak. peralatan elektronik dan 
semua jenis gadget mati, karena tidak di-
charge akibat tiada strum listrik. industri 
terhenti. Ujungnya krisis sosial terjadi. 
Kehidupan jadi kacau. tapi belum kiamat.

Memang sebagian pihak sinis me-
nanggapi penggambaran video “the 
world without oil” tersebut. Mereka 
menuding video itu hanyalah pro-
paganda agar setiap orang ber-
pikir seolah hidupnya hanya 
bergantung pada minyak.  
Energi minyak seolah 
segalanya. padahal 
sebelum minyak 
ditemukan,  sudah 
ada kehidup an 

yang ber-
jalan 

se-

cara normal.
Baru pada abad ke-8, ketika revolusi 

industri menemukan 
teknologi mekanik, 
minyak bisa digali 
dan diproduksi 
secara massal. 
Diolah, kemudian 
menjadi sumber 
energi utama 
yang diper-
da-

Indonesia
Tanpa Minyak

Pernahkah membayangkan andai kehidupan ini kehabisan 
minyak ? Banyak simulasi dalam bentuk video yang 
menggambarkan betapa paniknya kehidupan manusia saat 
dunia krisis minyak (the world without oil). Semua kendaraan 
bermotor tidak berjalan. Pom bensin tutup. Transportasi 
bahan makanan terhenti. Aktivitas manusia stagnasi.

gangkan secara luas. tadinya hanya 
disuling secara tradisional dengan jum-
lah produksi yang sangat sedikit. 

terlepas soal manusia bisa survival 
tanpa minyak, tapi membayangkan 
penyesuaian hidup manusia saat minyak 
habis, sungguh mengerikan. Memang 
sumber energi lain terus ditemukan sei-
ring perkembangan teknologi. namun di 
banyak negara, komposisi minyak dalam 
bauran energi primer masih terbesar. Di 
indonesia, misalnya, porsi minyak (ditam-

bah gas) masih 69 persen. pada-
hal source of oil energy ada 

batasnya. pada saatnya 
minyak akan habis.

Di sinilah 
letak-

nya ke-
napa minyak 

menjadi komoditi 
paling diburu. Menjadi 

komoditas sangat penting, 
dan kerap dijadikan bencmark-

ing terhadap fluktuasi ekonomi. 
Jika harga minyak naik, semua 

barang ekonomi ikut naik. inflasi ikut 
naik. terkadang diikuti ketegangan 

politik yang mengarah kepada aksi ko-
reksi terhadap kemampuan pemerintah.

perburuan minyak tidak hanya di 
wilayah dalam negeri, tapi “rela” ekspa-
sionis ke pelataran negara orang  lain 



PTPN X Magz | vOlume: 026 | Edisi Liputan: Oktober - Desember 2017 | 95www.ptpn10.cO.iD

kristalisasi

yang memiliki kandungan minyak. Bah-
kan sejarah mencatat, sedikitnya ada lima 
peristiwa perang besar di dunia yang 
dipicu oleh persoalan (baca: daya tarik) 
minyak, diantaranya: 1. perang irak- iran 
(1980-1988). 2. invasi AS ke irak (1991 
– 2003). 3. perang Suriah (sejak 2011). 
4. Krisis Heglic 2012 (perbatasan Sudan 
dan South Sudan). 5. perang sipil nigeria 
(1967 – 1970). Ke lima perang besar itu 
banyak memakan korban.

Dari gambaran tersebut, hampir se-
mua aspek kehidupan di dunia membu-
tuhkan minyak (direct/ indirect). termasuk 
kehidupan di indonesia. Meski di nusan-
tara ini banyak kandungan dan ladang 
minyak yang telah aktif berproduksi, 
namun jumlahnya jauh di bawah angka 
kebutuhan. Bukan hanya produksinya 
yang turun, bahkan cadangannya pun 
terus menurun.

Kenapa hal itu terjadi, karena banyak 
aspek yang melatari, khususnya yang 
terkait dengan lambannya kegiatan lift-
ing minyak, serta hambatan regulasi dan 
rumitnya investasi dibidang perminyakan 
nasional. padahal tingkat kebutuhan 
minyak dalam negeri terus naik – seiring 
terus meningkatnya jumlah industri dan 
kendaraan bermotor. Sehingga ancaman 
krisis energi minyak di indonesia kian hari 
kian nampak jelas. 

pada saatnya, sangat mungkin in-
donesia tidak memiliki minyak sama 
sekali – ketika kebutuhan akan energi 
minyak dalam negeri berada pada posisi 
yang sangat tinggi. Dampaknya,  pasti 
kehidupan ekonomi akan lebih sulit dari 
sekarang. Sebuah babak baru kehidupan 
Indonesia Tanpa Minyak. 

Memang tidak semua negara yang 
tidak memiliki minyak, seperti Korea 
Selatan, kehidupan ekonominya menjadi 

susah. Karena kemajuan industri manu-
faktur menjadi penopang utamanya. 

Sementara indonesia, ketika masih 
memiliki minyak saja sudah be-

rat secara ekonomi, apalagi 
kalau minyak sudah 

habis, dan seluruh 
kebutuhan energi 

minyak akan 
impor.

Mengembangkan energi alternatif 
adalah keniscayaan. namun terus 
melakukan pencarian cadangan baru 
minyak dan menggenjot produksinya 
adalah determinant. Sebab gap antara 
konsumsi dan produksi minyak bumi 
semakin besar dari tahun ke tahun. ini 
sebuah fakta yang perlu dipikirkan secara 
serius solusinya.

Berdasarkan statistik yang diterbitkan 
British petroleum (Bp) pada 2016, kon-
sumsi minyak bumi di indonesia menca-
pai 1,615 juta barel per hari. Sementara 
itu, data SKK Migas menunjukkan rata-
rata produksi minyak bumi nasional 
pada 2016 hanya 825 ribu barel per hari. 
padahal sepuluh tahun yang lalu (2006) 
produksi minyak indonesia sempat di 
atas satu juta barel per hari. 

Kebutuhan energi terus menunjuk-
kan tren meningkat setiap tahunnya. Dari 
bidang transportasi, pada 2013 jumlah 
kendaraan bermotor tercatat 104 juta. 
pada 2015 sudah naik menjadi 122 juta. 
Sedangkan pertumbuhan industri manu-
faktur skala sedang dan besar mencapai 
4 persen. pada 2016 dan 2017, keduanya 
sektor  (transportasi dan industri) tum-
buh signifikan. ini yang kemudian men-
jadikan indonesia sebagai negara net-
im portir minyak dalam beberapa tahun 
terakhir.

Beruntung masih ada gas, sehingga 
angka konsolidasi antara minyak dan gas 
(migas) kontribusinya terhadap bauran 
energi primer nasional masih tinggi (69 
persen). tapi tingginya kontribusi migas 
ini menjadi tidak baik kalau tidak segera 
dicarikan energi alternatif (baru terbaru-
kan). Karena keduanya (minyak dan gas) 
sama-sama ada batasnya.

Menurut estimasi Dewan Energi 
nasional (DEn) konsumsi migas indone-
sia akan menjadi 3,63 juta barel setara 
minyak per hari di tahun 2025,  dan naik 
menjadi 8,49 juta barel setara minyak per 
hari di tahun 2050. Di sisi lain, tren lifting 
migas terus menurun. 

Menurut data SKK Migas, lifting migas 
(minyak dan gas) setidaknya telah turun 
sejak 2010, yakni dari 2,34 juta barel seta-
ra minyak per hari -- menjadi 1,928 juta 
barel setara minyak per hari per Juli 2017.  
Sementara temuan cadangan baru masih 
sulit dilakukan di tengah terbatasnya 
anggaran dan rendahnya minat investor 

memang tidak semua 
negara yang tidak 

memiliki minyak, seperti 
korea selatan, kehidupan 

ekonominya menjadi 
susah. karena kemajuan 

industri manufaktur 
menjadi penopang 

utamanya. sementara 
indonesia, ketika masih 

memiliki minyak saja 
sudah berat secara 

ekonomi, apalagi kalau 
minyak sudah habis, 

dan seluruh kebutuhan 
energi minyak akan impor.
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di sektor pencarian.
tanpa ada temuan cadangan baru, 

lifting diperkirakan masih akan terus 
merosot menjadi 1,75 juta barel setara 
minyak per hari di tahun 2020. Di sinilah 
titik krusialnya. Di satu sisi dinamika 
perkembangan ekonomi dan bisnis 
membutuhkan pasok energi migas yang 
cukup untuk mencapai keseimbangan 
economic growth, tapi di sisi lain sumber 
daya migas pasoknya tidak bertambah, 
bahkan cenderung menurun.

Beruntung dari sektor gas-bumi, 
indonesia belum menjadi negara net 
importir, karena pasokan gas dalam 
negeri masih lebih besar dari konsum-
sinya. namun, tren pemakaian gas terus 
meningkat dari tahun ke tahun. pada 
tahun 2011, konsumsi gas tercatat 3,15 
miliar kaki kubik per hari. pada 2016 naik 
menjadi 3,85 miliar kaki kubik per hari. 
Estimasi DEn, pada 2025 konsumsi gas 
domestik diduga naik menjadi 9,5 miliar 
kaki kubik per hari, kemudian melonjak 
ke angka 26 miliar kubik per hari pada 
2050. Artinya cadangan gas bumi juga 
harus terus dicari sebelum posisinya 
seperti minyak.

Banyak faktor yang membuat 
produksi migas menurun dalam be-
berapa tahun terakhir, diantaranya usia 
lapangan migas yang rata-rata sudah 
tua. Sekitar 72 persen produksi migas 
nasional berasal dari lapangan yang telah 
berusia lebih dari 30 tahun. padahal  laju 
penurunan alamiah lapangan migas 
indonesia sangat tinggi. Untuk minyak 
bumi, rata-rata penurunan alamiah men-
capai 29 persen per tahun dan gas bumi 
18 persen per tahun. Butuh biaya tinggi 
untuk mempertahankan level produksi 
migas.

Selain itu, sebanyak 64 persen pipa 
panyalur dan 57 persen anjungan lepas 
pantai sudah terpasang sebelum tahun 
1980. Artinya rata-rata sudah berusia 
hampir 30 tahun. pencarian cadan-
gan migas melalui kegiatan eksplorasi 
pun belum membuahkan hasil yang 
menggembirakan. cadangan migas indo-
nesia juga semakin menipis. 

Berdasarkan data SKK Migas, untuk 
minyak pada tahun 2009, cadangan 
terbukti sebesar 4,3 miliar barel. Jumlah ini 
turun menjadi 3,3 miliar barel pada 2016. 
Begitu pula dengan gas bumi, pada 2009 

cadangan terbukti sebesar 107,3 triliun 
kaki kubik, turun menjadi 101,2 triliun 
kaki kubik pada 2016. ini sejalan dengan 
data dari Bp pada 2016,yakni  cadangan 
minyak indonesia hanya 0,2 persen dari 
total cadangan minyak dunia. Sedangkan 
untuk gas, cadangan terbukti indonesia 
hanya 1,5 persen dari cadangan gas dunia. 

Dari angka tersebut tidak 
mengheran kan apabila nilai ketergantian 
cadangan atau reserve replacement ratio 
(RRR) sangat jauh dari ideal. Angka RRR 
pada 2016 hanya 64,4 persen. nilai ideal 
RRR seharusnya 100 persen. Artinya, bila 
diambil 1 barel minyak dari perut bumi, 
mesti diimbangi dengan upaya mene-
mukan cadangan baru dengan volume 
yang minimal sama.

ReFORmasi kebiJakan 
Reformasi kebijakan migas nasional 

dituntut (harus) lebih fleksibel di tengah 
suramnya iklim yang ada. Karena minat 

investasi sektor ini kian hari kian melemah. 
Bahkan hasil survei indeks persepsi 

oleh Fraser institute, organisasi riset 
independen internasional, menunjukkan 
iklim investasi migas di indonesia men-
duduki peringkat ke 79 di dunia, teren-
dah dibanding negara-negara Asean 
lainnya. Malaysia di posisi 41, dan bahkan 
negara sekelas Kamboja pun masih di 
peringkat 72. 

penilaian tersebut berdasarkan be-
berapa variabel, antara lain tingginya nilai 
pajak bagi pelaku industri hulu migas, 
serta tinnginya beban kewajiban, ketidak-
pastian regulasi, instabilitas politik dan 
faktor keamanan. Artinya, investasi hulu 
migas di indonesia dinilai tidak menarik, 
terlebih di tengah upaya-upaya peru-
sahaan tambang migas yang kini harus 
berjalan prudential dan efisien pasca tidak 
bergeraknya harga minyak mentah dunia 
dalam beberapa tahun terakhir.

penurunan harga minyak dunia yang 
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terjadi tiga tahun terakhir semakin mene-
kan industri hulu migas. pada Juni 2014, 
harga minyak masih bertengger di angka 
US$112 per barel. Status per Juni 2017, 
harga minyak berada dikisaran US$48 per 
barel. Banyak investor migas menurun-
kan aktifitas eksplorasi di banyak negara, 
termasuk di indonesia. 

perusahaan migas melakukan hal 
itu untuk menekan pengeluaran dan 
menghindari kerugian. terlebih jika 
kebijakan migas negara tujuan investasi 
dinilai memberatkan, makin tidak me-
narik baginya. indonesia sudah berada 
pada posisi negara yang tidak menarik.

Bila keadaan tersebut terus berlanjut 
dan tidak ada perbaikan iklim investasi di 
indonesia, bukan tidak mungkin investor 
semakin enggan menanamkan modal-
nya. Bahkan, investor existing bisa saja 
hengkang. Hal ini akan berdampak tidak 
baik terhadap tingkat ketahanan energi 
nasional dan performa perekonomian di 

masa mendatang.
pada kondisi berat demikian dan 

kian jelasnya bayang-bayang krisis migas 
nasional di masa mendatang, tahapan 
pertama yang harusnya diupayakan oleh 
seluruh stake-holder adalah melaku-
kan perbaikan iklim investasi, minimal 
menem patkan indonesia pada posisi 10 
besar sebagai negara yang seksi untuk 
ladang investasi hulu migas. 

Semua pihak ke depan harusnya 
menunjukkan keseriusan untuk menjadi 
bagian terpenting pada proses refor-
masi kebijakan bidang hulu migas secara 
menyeluruh, bukan untuk kepentingan in-
vestasi semata-- tapi lebih untuk ketahan-
an energi nasional di masa depan.

Apa solusi - antsipasi kemungkinan 
terjadinya krisis migas ke depan, harus-
nya sudah  dirumuskan secara seksama 
sejak saat ini. Setidaknya ada beberapa 
hal penting yang perlu segera dilaku-
kan. Diantaranya perbanyak eksplorasi 

dengan target lapisan tanah yang lebih 
dalam. Lalu mengeksplorasi daerah-dae-
rah terpencil, perairan laut dalam, dan 
cekungan-cekungan lain yang berpo-
tensi mengandung cadangan migas. Saat 
ini masih ada 74 cekungan hidrokarbon 
yang belum dieksplorasi. 

Selain itu pada,  pada cekungan yang 
sudah menghasilkan migas, potensi 
pun masih lumayan tersedia sepanjang 
kegiatan eksplorasinya terus  digalakkan. 
contohnya, penemuan cadangan minyak 
yang cukup signifikan di Blok cepu pada 
tahun 2001. padahal sebelumnya di seki-
tar wilayah tersebut sudah cukup banyak 
kegiatan produksi migas yang berasal 
dari sumur tua. 

Jika upaya pencarian cadangan baru 
di banyak cekungan kawasan lama terus 
digalakkan, sangat mungkin penemuan 
sepeti terjadi kawasan Blok cepu akan 
terjadi. Masifnya kegiatan eksplorasi ini 
akan tercapai bila iklim investasi hulu mi-
gas di indonesia kompetitif. Dibutuhkan 
penyederhanaan regulasi dan perizinan, 
serta insentif dan fasilitas yang menarik. 

Solusi berikutnya, produksi dan kon-
sumsi harus dilakukan secara seimbang. 
Harus ada edukasi pada tataran konsumsi 
(hilir). cadangan migas yang ada di perut 
bumi tidak asal dikuras habis, tapi pe-
makaiannya harus irit. target produksi 
harus disesuaikan dengan kemampuan 
reservoir atau lapisan batuan yang 
menyim pan cadangan migas. tujuannya, 
agar jangka panjang tidak terjadi kerusak-
an reservoir. 

Diversifikasi pemakaian energi dan 
aneka-ragam energi (EBt) sudah menjadi 
keniscayaan. Konversi minyak ke gas 
adalah salah satu contoh. Misalnya pem-
bangkit listik yang tadinya menggunakan 
energi minyak beralih ke gas. ini langkah 
efisien dan bisa menyokong penambah-
an jumlah power-plant baru. 

pemanfaatan energi baru terbarukan 
(EBt) harus terus ditingkatkan. pada 2016 
lalu, EBt hanya tercatat 5 persen dari 
total pasokan energi nasional. Diperlukan 
usaha lebih keras agar porsi EBt dalam 
kerangka ketahanan energi nasional 
semakin bertambah. Ketergantungan 
terhadap energi dari fosil (minyak) harus 
terus dikurangi agar pengelolaan energi 
nasional ke depan bisa berjaln secara 
berkelajutan.lh

foto-foto: net
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Dimas anandito |Spv General Affair pt Enero

SELALU jAgA KEKoMPAKAN
HaRaPan saya bagi Enero di tahun 
2018 adalah dapat meningkatkan 
produktifitas serta mandatori pemerin-
tah terkait bauran Biothanol E2 (etha-
nol 2%) dapat terlaksana.

Karena secara tidak langsung akan 
juga meningkatkan income bagi pt 
Enero. Sehingga juga dapat mening-
katkan kesejahteraan karyawan. Selain 
itu sebagai karyawan juga harus tetap 

menjaga kekompakan dalam bekerja baik antar divisi sehingga 
dapat mencapai tujuan perusahaan.

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

lori
lorong inspirasi

Haseadi Zhulkarnain| kepala spi pt mitratani dUa tUjUh

LoyALiTAS TANPA BATAS 
UNTUK KEMAjUAN PERUSAHAAN

tiDak akan pernah habis 
rasa bersyukur menjadi 
bagian dari keluarga besar 
pt Mitratani Dua tujuh. 
Apalagi, saya sudah ber-
gabung dengan anak 
perusahaan pt perkebun-
an nusantara (ptpn) X 
ini sejak tahun 1998 awal 
krisis moneter di indonesia 
membuat pt Mitratani Dua 
tujuh dalam kondisi yang 
sangat sulit. Karena kon-

disi yang demikian, karyawan harus rela dan legowo bila 
haknya untuk menerima gaji telat beberapa bulan bahkan 
pernah hanya digaji 50 persen saja.

Ditempa dengan kondisi yang sulit seperti itu, seluruh 
karyawan pt Mitratani Dua tujuh semakin teruji kesetiaan 
dan loyalitasnya. Alhamdulillah, sekarang kondisi peru-
sahaan terus membaik dan semakin membaik. Dengan 
membaiknya kondisi perusahaan maka kesejahteraan 
karyawan pun semakin membaik dan ada jaminan kese-
hatan. Harapan kami semoga perusahaan akan terus 
berkembang dan terus maju. Saat ini, pt Mitratani Dua 
tujuh menjadi perusahaan yang paling dipandang di 
Jember, bahkan bila dilihat dari kesejahteraan, seluruh 
karyawan pt Mitratani Dua tujuh sudah menggunakan 
sepeda motor sementara perusahaan lain masih banyak 
yang menggunakan sepeda angin.

aries sutaringadi sayogyo | kepala UrUsan keUangan pt 
dasaplast nUsantara Unit fleXiBle packaging tUlangan

TERUS TiNgKATKAN KEMAMPUAN 
dALAM BERiNoVASi

meski baru satu tahun, pt Dasaplast 
nusantara mendirikan unit Flexible 
packaging di tulangan, Sidoarjo Jawa 
timur namun usaha baru ini menunjuk-
kan prospek yang menjanjikan. Harus 
diakui, sebagai usaha baru, tentunya 
tahun pertama ini adalah tahun penuh 
pelajaran dan memerlukan kerja keras 
semua karyawan.

Alhamdulillah, sekarang ini sudah 
mulai banyak customer baru sehingga Unit Flexible packaging bisa 
berkembang dan akan bisa membukukan laba. Menjadi bagian 
dari pt Dasaplast nusantara merupakan sebuah kebanggaan. Se-
bab, usai pensiun dari Divisi Keuangan pt perkebunan nusantara 
dirinya masih bisa mendedikasikan keahliannya untuk memba-
ngun pt Dasaplast nusantara di Jawa timur.

pt Dasaplast nusantara sendiri merupakan perusahaan yang 
terus berkembang dan sudah menorehkan prestasi yang mem-
banggakan, sebagai karyawan, tentunya dirinya sangat berharap 
agar manajemen bisa terus mengembangkan produk turunan 
dan mengembangkan produknya. 

christien indrawati 
staf pemasaran pt nUsantara medika Utama 

SANgAT TERBUKA RUANg UNTUK 
BEREKSPRESi dAN BERPRESTASi 

menJaDi bagian dari keluarga 
besar Pt nusantara Medika 
utama adalah sebuah ke-
banggaan tersendiri. Sebagai 
karyawan di perusahaan yang 
sehat, saya bisa terus mening-
katkan kemampuan khususnya 
di bidang pemasaran. untuk 
jenjang karir di Pt nusantara 
Medika utama sa ngat open, sia-
papun boleh berkompetisi dan 

bekerja dengan baik, siapa yang berprestasi tentunya 
akan mendapat apresiasi yang baik dari manajemen.  

Saat ini, Pt nusantara Medika utama sudah berusia 
lima tahun. Ibarat orang, usia lima tahun masih balita. 
Meski masih balita, namun Pt nusantara Medika utama 
terus menunjukkan prestasi yang positif dari tahun ke 
tahun. tentunya sebagai karya wan, saya sangat ber-
harap agar Pt nusantara Medika utama akan terus tum-
buh, dan menunjukkan karya terbaiknya untuk induk 
perusahaan dan negeri ini.
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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
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PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

" Semoga Selalu Menjadi Perusahaan
Agroindustri Terkemuka yang Berwawasan Lingkungan"

Mengucapkan

Selamat Natal 2017
dan

Selamat Tahun Baru


