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Misi
Sebagai perusahaan industri perkebunan terintegrasi yang 
berbasis tebu dan tembakau dalam memberikan nilai tambah (value 
creation) bagi segenap stakeholders dengan:

1.  Menghasilkan produk perkebunan yang bernilai tambah serta 
berorientasi kepada konsumen;

2.  Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational 
excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan 
tatakelola perusahaan yang baik;

3.  Mengembangkan kapabilitas organisasi, teknologi informasi dan 
SDM yang prima;

4.  Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan 
imbal hasil terbaik bagi pemegang saham;

5.  Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa 
depan.

 
Visi
Menjadi perusahaan agribisnis Nasional berbasis tebu dan tembakau 
yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional

Filosofi 
Perusahaan
Menjalankan misi perusahaan memerlukan 

acuan yang berfungsi sebagai koridor 

dan batasan sebagai arahan untuk 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan penuh integritas, peraturan 

atau petunjuk. Hal tersebut hendaknya 

dilaksanakan oleh semua tingkat 

karyawan, dengan mengikuti aturan yang 

ada akan memberikan pencapaian prestasi 

yang merupakan visi perusahaan.

Pokok arahan juga disebutkan dalam 

Company Business Philosophy meliputi: 

"Integritas, Profesionalisme, Visioner, 

dan Sinergi". Dalam produktifitas 

karyawan di tempat kerja harus tetap 

tinggi dan budaya kerja harus dipahami 

dan dilaksanakan, adalah: "Profesional, 

Produktif, dan Pembelajar".
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Optimisme 2019
Pelaksanaan pileg dan pilpres pada 17 April 
kerap dijadikan backbone variable terhadap 
perekonomian 2019. Sebagian ekonom me-
nyebutnya akan berpengaruh negatif.  namun 
Bank indonesia berpendapat lain. Lembaga 
pengawal moneter nasional ini justru menilai 
ekonomi domestik 2019 cukup stabil dengan 
pertumbuhan lebih baik dari 2018.

Meski kondusivitas 
perekonomian 
global cenderung 
kurang baik akibat 
kian sengitnya ‘per-
tarungan dagang’ AS vs 
china, namun Bank indonesia 
(Bi) optimistik ekonomi iokal 
tetap terjaga stabilitasnya dengan 
prediksi growth masih di atas 5 per-
sen. Bahkan memungkinkan hingga 
5,4 persen. Karena didorong oleh 
kuatnya permintaan domestik,  baik 
konsumsi maupun investasi. 

optimisme Bi inilah yang seha-
rusnya menjadi backbone variable bagi 
dunia usaha – termasuk usaha-usaha BUMn  
dalam menatap perekonomian 2019, Karena 
tahun ini kinerja ekspor diyakini akan membaik 
dan impornya justru menurun. iklim bisnis 
lebih kondusif dan hampir semua sektor usaha 
memiliki kesempatan lebih baik, tidak terkecuali 
sektor perkebunan – termasuk usaha-usaha 
milik ptpn X. 

Jika mengacu optimisme Bi, maka tidak 
ada alasan untuk tidak optimis memasuki 2019. 
dalam terminologi agama, optimis bermakna 
tauhid, yakni kewajiban untuk berupaya meraih 
sesuatu yang lebih baik. Juga bagi perusahaan. 
tentu dimulai dari optimisme dan sikap positif 
seluruh SdM dalam meningkatkan kualitas kerja  
secara terus-menerus. Keep on self improvement.

Memperbaiki kualitas kerja secara terus-
menerus atau disebut continuous improvement 
adalah keniscayaan dalam upaya mencapai 
sukses perusahaan.  teori ini tergolong klasik, 

tapi selalu mengantarkan kesuksesan. Menu-
rut ahli psikologi industri david Mc. clelland, 
sistem manajemen harus dinamis. tidak boleh 
terhenti sejenak pun. dan yang terpenting, 
harus bisa menumbuhkan virus n-Ach (need  for  
achievement) pada setiap individu di setiap lini 
perusahaan. 

Bukan hanya alat produksi dan sistem 
manajemen yang harus selalu diperbaharui, 

tapi manpower jauh lebih penting untuk 
terus disegarkan. tiga komponen itu (alat 
produksi, sistem manajemen, manpower) 

harus berjalan simultan. terutama man-
power. tidak boleh ada yang ‘pincang’. 

Apalagi menghambat. Semua harus 
bergerak dinamis mengikuti 

ritme positif menuju target 
besar perusahaan.

Menggunakan teori 
apapun – untuk meraih 
sukses perusahaan 

– jawabannya akan 
sama, yakni konsisten melakukan 
perubahan dan perbaikan kerja 

(continuous improvemen). Seba-
gaimana teori Keizen, semua komponen harus 
melahirkan cara terbaik untuk menda patkan 
hasil terbaik. Ada atau tidak ada program pip 
(Performance  Improvement Programe) di tem-
patnya bekerja, setiap aktivitas kerja harus 
bergerak dan terukur. Agar roda perusahaan 
berjalan dinamis.

Sikap optimis selalu bermakna religius. 
Menumbuhkan virus optimis pada setiap 
individu di perusahaan hendaknya bukan 
sekedar urusan insentif semata, tapi lebih dari 
itu merupakan dedikasi dan tanggung-jawab 
moral kepada diri sendiri, kepada perusahaan 
dan kepada tuhan YME. Bekerja sejatinya 
ibadah. Menjalankan pekerjaan secara baik – 
sama artinya– menjalankan ibadah secara baik. 
Selamat memasuki tahun 2019 dengan penuh 
optimistik.

Redaksi
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Untuk mengabdi kepada negara tidak 
hanya dibutuhkan sebuah kecerdasan 

dan kesetiaan semata, namun yang 
paling utama adalah kejujuran, 

kesungguhan dan menjalankan tugas 
dengan penuh tanggung jawab. 

Integritas menjadi kunci wajib yang 
harus dimiliki oleh setiap karyawan. 
Itulah prinsip yang dipegang teguh 

oleh seorang Tumik Kristianingsih 
yang pada akhir Mei 2018 

mendapatkan mandat untuk menjadi 
salah satu anggota Dewan Komisaris 

di PT Perkebunan Nusantara X.
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varietas variasi kegiatan perUsahaan

laporan:   Ayu FirdAyAnti S

UntUk menjaga kesinambungan 
perusahaan di masa mendatang, Ke
menterian BUMN (KBUMN) mendo
rong karyawan milenial untuk kian 
berani tampil kreatif dan inovatif. 
Usai berkumpul di Grand City dalam 
gelaran IBD Expo bulan Oktober lalu, 
Sabtu (10/11) dalam rangka memper
ingati Hari Pahlawan, KBUMN me
ngum pulkan 3.000 
milenial BUMN dalam 
acara bertajuk Spirit 
of Millennials: Con-
tent Creation Festival 
(Cocofest) 2018.

50 perwakilan 
dari PTPN X yang 
dipimpin oleh Desta 
Risdiyanto turut hadir 
memeriahkan acara 
tersebut. Bergabung 
dengan kostum pe
juang modifikasi, ka
langan milenial PTPN 
X nampak antusias 
mengikuti Cocofest 
2018.

Cocofest 2018 
merupakan ajang 
festival kreatif yang 
didukung oleh BUMN 
dengan tujuan untuk 
saling menghubung
kan dan mengins
pirasi anak muda 
Indonesia untuk lebih kreatif dalam 
berkreasi. Rangkaian kegiatan Spirit 
of Millennials sudah djalankan sejak 
Oktober 2018, melalui Content Crea
tion Festival (Cocofest) 2018.

Rangkaian acara ini disemarak

kan berbagai kegiatan, seperti Flash-
mob di Stasiun Kereta Api Bandung, 
dan Museum Fatahilah Jakarta, serta 
aktivasi lainnya yang dilakukan di 
ber bagai lokasi. Puncak kegiatan Co
cofest 2018 diselengga ra kan bersa
maan dengan Hari Pah lawan di 
Monu men Kapal Selam, Surabaya.

“Jadi, sesuai dengan SE Mente ri 
tentang Pembentukan Wadah/Per
kumpulan bagi Generasi Milenial 

BUMN, Holding Perkebunan pun 
me miliki konsentrasi khusus pada 
generasi ini. Tujuannya adalah untuk 
memberikan kontribusi positif bagi 
perusahaan dengan caracara mille
nial untuk memberi ideide segar 

ke pada manajemen,” jelas Desta saat 
ditemui di lokasi acara Cocofest.

Arus perkembangan teknologi 
yang kian cepat mengharuskan BUMN 
untuk terus melakukan peru bahan 
agar tak ketinggalan. Di sinilah gene
rasi milenial mengambil peran untuk 
membantu perusahaan ber adap tasi 
dengan perkembangan zaman.

Dalam sambutannya, Menteri 
BUMN Rini Soemarno menyatakan 

apresiasinya atas pe
ran generasigene rasi 
millenial BUMN.

“Ibu se nang dan 
bangga kali an tidak 
memikirkan diri 
sendiri, tapi juga me
mikirkan BUMN dan 
masyarakat Indone
sia. Ibu mendo rong 
kali an millennials un
tuk ber kontribusi di 
BUMNnya sendiri 
dan bersinergi dengan 
millennials yg lain 
serta turut memikir
kan kemajuan dan 
pembangun an bang
sa,” ujar Rini.

“Meski banyak 
tantangan di de pan 
mata, tapi ibu yakin 
kalau semua mil-
lenials kreatif dan 
inovatif, BUMN akan 
menjadi global player. 

Kalian semua harus siap dan sema
ngat untuk membangun BUMN makin 
besar makin kuat makin maju, Indo
nesia makin makmur,” tegas Rini lagi.

Di tempat yang sama, Direktur 
Utama Bank Mandiri Kartika Wirjo

COntent CreatIOn FestIval (CoCofest) 2018

Milenial PTPN X 
Rayakan Hari Pahlawan

 Para milenial PTPN X berfoto bersama Dirut Holding Perkebunan Nusantara Dolly 
Pulungan di puncak acara Cocofest 2018, Lapangan Monkasel Surabaya (10/11).
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varietas

atmodjo yang juga menjadi Ketua 
Spirit of Millennials, gerakan 
ini bertujuan untuk mendorong 
generasi muda Indonesia lebih 
berperan aktif dalam membangun 
Tanah Air.

Diharapkan generasi milenial 
untuk menjadi pahlawan masa ki
ni dengan berkontribusi positif di 
semua bidang sesuai dengan pas-
sionnya. Tak hanya itu, menurut 
Kartika, BUMN ingin membawa 
generasi milenial memiliki ke
percayaan diri, super kreatif, dan 
pekerja keras serta menjadi para 
pejuang zaman now untuk men
ciptakan Indonesia masa depan 
yang maju.

Acara diakhiri dengan de
klarasi #SpiritofMillennials dan 
dilanjutkan dengan Flash Mob  
dengan jajar an direktur BUMN 
yang dipimpin oleh Menteri Rini. 
Deklarasi tersebut mengajak 
para milenial bekerjasama untuk 
berdaya mengisi kemerdekaan 
Indonesia, menantang hoaks, dan 
bersinergi membangun negeri.

Diadakannya Cocofest 2018 
merupakan bukti kepercayaan 
BUMN kepada generasi milenial 
Indonesia. Ha rapannya di masa 
mendatang, ge  ne rasi muda saat 
ini mampu mela hir kan ideide 
cemerlang untuk 
me ma ju kan BUMN 
di tengah perubah
an era yang sedang 
terjadi.

Rosyida, salah 
seorang milenial 
PTPN X yang hadir 
menyampaikan rasa 
bangganya bisa ha
dir di Cocofest 2018. 
“Acaranya kekinian banget ya, 
baru kali ini Kementerian BUMN 
bikin acara seseru ini. Harapan
nya ke depan semoga generasi 
muda BUMN bisa punya wadah 
untuk menyalurkan pemikiran 
maupun talentnya, serta untuk 
update wawasan maupun update 
teknologi, tentunya guna kema
juan bersama,” ujarnya ceria.

PtPn X optimalkan 
Peran generasi milenial
Pentingnya memaksimalkan keterlibatan generasi milenial guna 
menjaga laju regenerasi perusahaan, rupanya disadari betul oleh 
PTPN X. Itu sebabnya pada Rabu (5/12) lalu, perusahaan pelat 
merah tersebut menggagas acara ‘PTPN X Millennial Movement’.

laporan:   SekAr Arum Cm

sePeRti diketahui, Kementeri an BUMn saat ini tengah gencar me nyo sialisasikan peran 
ge nerasi mi lenial di tengah perkembangan tek nologi yang semakin cepat setiap waktu. Ke-
terlibat an generasi milenial merupakan bentuk regenerasi dan ke si nambungan perusaha an 
di masa depan.

direktur Utama ptpn X, dwi Satriyo Annurogo dalam sambutannya mengatakan bahwa 
pihaknya optimistis ke depan ptpn X dapat bertahan lama salah satunya dengan mengopti-
malkan keterlibatan generasi milenial yang ada di dalamnya.

Keterlibatan generasi milenial, lanjut dwi, tidak hanya untuk mewujudkan re generasi dan 
kesinambung an perusahaan di masa depan, tapi juga untuk me  ningkatkan daya saing peru-
sahaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

Selain untuk lebih mengenal diri sendiri dan memberikan sumbangsih ide serta inovasi 
yang dapat memaju kan perusahaan, peran generasi mi  lenial juga berguna membantu per-
u sahaan beradaptasi dengan per kembangan yang ada. “Keadaan cepat sekali berubah, 
khususnya teknologi. di situlah peran gene rasi milenial lahirkan inovasi guna membantu 
perusahaan beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Sementara itu hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Ba gian SdM, Herman menga-
takan bahwasanya kegiatan ini memang telah jauh-jauh hari direncanakan. dan yang paling 
membanggakan adalah keikutsertaan karyawan ptpn X dalam perencanaan hingga pelaksa-
naan acara pada hari ini yang luar biasa. ini membuktikan bahwa generasi milenial yang ada 
di ptpn X mempunyai loyalitas yang tinggi pada perusahaan. “generasi milenial sekarang 
ha rus memberi semangat berupa ma suk an yang kreatif dan inovatif, dan saya yakin mereka 

mampu memban tu ptpn X 
ke depan. pemikiran yang 
dimiliki generasi milenial saat 
ini akan sa ngat bermanfaat 
sekaligus membuat perusa-
haan bertahan, bahkan lebih 
me ningkat lagi,” ucapnya di 
hadapan 249 orang generasi 
milenial ptpn X.

Untuk itu, Herman 
menghimbau sebagai gene-
rasi milenial ia berha rap 

bahwa para karyawan dapat te rus me mupuk semangatnya untuk membe rikan kinerja yang 
bukan ha nya cepat tapi juga cerdas. dan ja ngan lah menjadi generasi yang instan.

Acara yang santai namun berisi tersebut diselenggarakan di Ruang pandu Kantor pusat 
ptpn X Surabaya. Selain menyimak millennial speech dan mengikuti berbagai millennial 
discussion, para milenial ptpn X  juga dihibur dengan berbagai fun games yang dapat meng-
asah pengetahuan umum mereka tentang perusahaan. di penghujung acara para milenial 
melakukan flash mob sebagai bentuk kekompakan mereka membangun ptpn X.

Momentum ini juga digunakan untuk me-launching program terbaru dari ptpn X yakni 
‘punakawan‘. pu nakawan sendiri merupakan kolaborasi terbaru dari tim it ptpn X dan SdM. 
dengan program ini para karyawan bisa langsung meng akses berbagai laporan seperti profil 
karya wan, laporan gaji, cuti, absensi dan lainnya. 

 Para milenial PTPN X di Kantor Pusat PTPN X



8

PtPn X magz | vOluMe: 030 | EdIsI LIPuTaN: okTobEr - dEsEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

varietas

laporan:   Soetono eFFendi Bu

RabU (12/12) PT Perkebunan Nu
santara (PTPN) X melakukan serah 
terima pengelolaan lahan Hak Guna 
Usaha (HGU) Sumberlumbu dari PG 
Pesantren Baru ke PG Ngadiredjo. 
Acara dihadiri oleh Direktur Utama 
PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo, 
Direktur Operasional, Mustaqim,  
Sekretaris Perusahaan dan PKBL, 
beberapa Kepala Bagian, serta selu
ruh General Manager pabrik gula 
wilayah Dhoho.

HGU Sumberlumbu, merupakan 
salah satu lahan HGU yang dimiliki 
PTPN X, dengan luas sekitar 1.500 
Ha dan berlokasi di lereng pegu
nung   an Kelud. Dari luasan tersebut, 
918 Ha ditanami tebu giling MT 
2018/2019, 147 Ha untuk bibit dan 
sisanya sekitar 437 Ha bero. Selama 
ini HGU Sumberlumbu menjadi eta
lase produk tebu varietas yang berpo
tensi dengan produksi dan rendemen 

yang tinggi bagi petani.
Lahan ini sebelumnya dikelola 

oleh PG Pesantren Baru sejak tahun 
2013. Harapannya, dengan adanya 
pengalihan pengelolaan, kinerja di sisi 
on farm dapat meningkat pada Musim 
Giling tahun 2019. “Hendak nya HGU 
Sumberlumbu ini dapat menjadi per
contohan bagi para petani tebu, mulai 
dari budidaya, proses panen, hingga 
penerapan meka nisasinya. Tantangan 
untuk ba pakbapak, pengelolaan HGU 
dari se gi protas harus lebih baik dari
pada TR” tambah Dwi.

Ditemui dalam kesempatan yang 
sama, Kepala Bagian Budidaya & 
Sarpram, Syahrial Kotto menyampai
kan bahwa pengalihan pengelolaan 
HGU ini mempunyai tujuan agar 
lebih efisien karena lokasi HGU ini 
berada di wilayah dekat dengan PG 
Ngadiredjo. Selain itu, dapat menjadi 
buffer stock bagi PG Ngadiredjo guna 
mewujudkan giling yang lebih ajeg di 
tahun 2019.

Acara dilanjutkan dengan pe ma
par an tentang realisasi tahun 2018 
dan rencana kerja tahun 2019, serta 
antisipasi akan permasalahan yang 
akan terjadi. Dwi menekankan bahwa 
adanya perubahan dinamis di sektor 
industri gula menuntut PTPN X aktif 
dalam melakukan perubahan dan 
inovasi.

Manajer Tanaman masingmasing 
pabrik gula wilayah Dhoho mempre
sen  tasikan tentang realisasi dan 
ken  dalakendala yang dihadapi pada 
ta  hun 2018, dan rencana tahun 2019 
be serta antisipasi kendalakendala 
yang mungkin terjadi. “Saat ini bisnis 
gu  la telah mengalami perubahan, dan 
hanya ada dua kemungkinan bagi kita 
yaitu berubah atau diubah,” ungkap 
Dwi.

Pada akhir kunjungan di HGU 
Sumberlumbu, rombongan menyem
patkan untuk melihat kebun tebu  
percontohan  di HGU Sumberlumbu 
yaitu kebun L10.

HGU Sumberlumbu Berpindah 
Pengelolaan ke PG Ngadiredjo

 Abdul Munib, 
GM PG Ngadiredjo 

(kiri)dan 
Miftakhul Munir, 

GM PG Pesantren 
Baru (kanan) 

menandatangani 
MOU Serah Terima 
Pengelolaan HGU 

Sumber Lumbu
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Pada pelatihan kali keempat ini 
sebanyak 75 orang petani tebu muda 
binaan sembilan pabrik gula kelolaan 
PTPN X yang tersebar di Sidoarjo, 
Mojokerto, Jombang Nganjuk, Kediri 
dan Tulungagung bersamasama 
mengikuti materi dari seluruh nara
sumber. Petani tebu akan mendapat 
materi mengenai varietas, budidaya 
tebu, mulai dari peluang dan potensi 
bisnis tebu, mekanisasi Tebang Muat 
Angkut (TMA), hingga penerapan 
core sampler dan e-Farming guna 
peningkatan produktivitas tebu. 

Selain itu, para peserta juga diajak 
melihat secara langsung peragaan 
mekanisasi cane planter, peragaan 

fertilizer aplikator, dan peragaan 
olah tanam dalam dengan subsiler 
di lahan HGU Jengkol Kediri. ”Hari 
ini akan dikupas satu persatu. Ada 
varietas unggulan baru untuk meng
ganti varietas lama seperti Boeloela
wang atau BL yang sudah mengalami 
degradasi. Target 10 ton/ha tidak 
bisa terpenuhi dengan varietas lama 
karena semakin lama semakin ba
nyak terkena hama,” kata Sekretaris 
Perusahaan dan Kepala Bagian PKBL 
PTPN X Soekamto Partowijoyo saat 
pembukaan Pelatihan Petani Tebu 
Milenial di Kediri, Senin (26/11/018). 

Dikatakan Soekamto, kali ini 
merupakan pelatihan yang keem
pat. “Dari beberapa kali pelatihan, 
kemampuan manajerial petani yang 

Pertamina Dukung 
Pelatihan Petani Milenial
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X kembali mengadakan 
pelatihan untuk petani tebu yang masih berusia muda 
atau disebut generasi milenial. Pada pelatihan kali ini 
PTPN X bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero).

sudah mengikuti pelatihan mening
kat. Minat untuk menanam tebu juga 
masih tinggi walaupun diterpa kondi
si yang kurang menyenangkan se perti 
harga gula rendah dan lainlain,” 
ujar nya. Diharapkan, dengan materi 
yang sudah didapatkan petani tebu 
bisa menghasilkan tebu yang lebih 
baik dan proses produksinya efisien. 

Pada kesempatan yang sama Se
nior Analisis SMEPP Planning PT 
Per tamina (Persero) Andijanto Setya
wan mengharapkan sinergi BUMN 
dengan PTPN X ini dapat terus terja
lin dengan baik. Pada tahun 2018 ini 
Pertamina sudah mengucurkan kredit 
untuk petani tebu PTPN X sebesar Rp 
50 Miliar. 

”Rencananya Rp 100 Miliar tapi 
yang sudah fix Rp 50 Miliar. De
ngan adanya kredit bunga rendah ini 
petani tebu merasa dilindungi dan 
dirangkul. Supaya petani tidak mera
sa sendiri dan tetap bersema ngat 
mena nam tebu,” ujar Andi.

varietas

 Sekretaris perusahaan dan PKBL PTPN X Soekamto Partowidjojo (tengah) berfoto bersama Ketua APTRI PTPN X H. Mubin dan Senior Analisis SMEPP 
Planning PT Pertamina (Persero) Andijanto Setyawan saat membuka Pelatihan Petani Tebu Milenial di Kediri, (26/11/2018)

 Sebagian peserta pelatihan petani tebu milenial. Mereka inilah yang nantinya akan menjadi harapan masa depan industri gula tanah air. 
Setyawan saat membuka Pelatihan Petani Tebu Milenial di Kediri, (26/11/2018)
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di penghujung tahun 2018, PT Per
kebunan Nusantara (PTPN) X kem
bali berhasil menyabet dua penghar
gaan pada ajang TOP IT & TELCO 
Award 2018. Kali ini, Direktur Utama 
PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo 
mem peroleh penghargaan sebagai 
TOP Leader on IT Leadership 2018. 
Sedangkan PTPN X sendiri meraih 
penghargaan sebagai TOP IT Imple
mentation on Agriculture Sector 
2018. Kedua penghargaan ini diteri
ma langsung oleh Soekamto Partowi
joyo sebagai Sekretaris Perusahaan & 
PKBL dan Andika Vernanda sebagai 
Kasubbag IT di Jakarta, (6/12).

TOP IT & TELCO Award 2018 ini 
merupakan penghargaan yang diberi
kan kepada perusahaan dan lembaga 
pemerintah di Indonesia yang telah 
berhasil mengimplementasikan IT 
se  bagai solusi dan peningkatan daya 
saing. Ini merupakan penganugerah
an ke lima yang rutin digelar setiap 
tahun oleh Majalah IT Works. 

“Hal yg membedakan dengan 

award yang lain adalah adanya 
pembelajaran untuk seluruh peserta. 
Dewan juri memberikan saran un
tuk perbaikan ke depan. Beberapa 
perusahaan meningkat levelnya jika 
diban dingkan tahun lalu, karena 
mengikuti saransaran yang kami 
berikan,” ujar Lutfi Handayani, Ketua 
Penyelenggara.

Selain penganugerahan TOP IT 
& TELCO Award, acara ini juga diisi 
de ngan materi mengenai IT yang di
sam paikan oleh beberapa narasum
ber. Ada 4 orang narasumber yaitu, 
Edwin Lim dari Fortinet Indonesia, 
Rian No vianto dari PT InMotion 
Ino vasi Teknologi, Purwa Riadi dari 
Bank BTN, dan perwakilan dari Pem
kab Papua.

Keempat narasumber ini menje
laskan mengenai pentingnya pe ne
rapan IT di perusahaan atau insti
tu sinya masingmasing, misalnya 
pe nerapan e-Government di Pemkab 
Papua. Adanya IT menjadi solusi un
tuk permasalahanpermasalahan, 
yang berdampak pada meningkatnya 
ki nerja perusahaan.

PTPN X Raih TOP IT dan 
TELCO Award 2018

Ditemui dalam kesempatan 
yang sama, Sekretaris Perusahaan 
& PKBL, Soekamto Partowijoyo me
nyampaikan syukurnya atas peng
hargaan yang diraih PTPN X. Ia juga 
menyam paikan bahwa penghargaan 
ini akan menjadi penyemangat untuk 
penerap an IT yang lebih baik.

“PTPN X akan terus berupaya me
nerapkan IT lebih baik lagi di se tiap 
proses bisnisnya. Sehingga pe layanan 
dan daya saing perusahaan juga akan 
meningkat,” terang Soekam to.

Keberhasilan ini menunjukkan 
bahwa PTPN X mampu meng apli
kasikan IT dalam setiap proses bis
nis  nya. Salah satunya terlihat me  lalui 
penerapan e-Farming untuk penge
lo  laan on farm sejak tahun 2016. 
e-Farming sendiri merupakan sistem 
informasi pendaftaran lahan dan mo-
ni toring kemajuan pekerjaan kebun 
melalui web dan aplikasi mobile.

“e-Farming ini telah diterapkan 
di PTPN X sejak tahun 2016. Dengan 
penerapan e-Farming, pendaftaran, 
validasi, hingga monitoring lahan 
menjadi lebih akurat,” jelas Andika 
Vernanda, Kasubbag IT PTPN X.  

Ini merupakan kemenangan 
kali kedua yang diraih oleh PTPN X. 
Sebelumnya, PTPN X juga pernah 
me nyabet dua penghargaan di ajang 
TOP IT & TELCO Awards pada tahun 
2016.

 Soekamto 
Partowijoyo, Sekper 
dan PKBL (dua dari 
kanan) dan Andika D 
Vernanda, Kasubbag 
IT menerima 
penghargaan TOP IT & 
TELCO 2018
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PeRmasalahan pembelian gula 
milik petani memang menjadi fokus 
tersendiri bagi para pelaku industri 
gula tanah air. Itu sebabnya diharap
kan melalui FGD (Focus Group Dis-
cussion) ini mampu menjembatani 
berbagai aspirasi para pelaku industri 
tanah air salah satunya adalah petani.

Direktur Utama PTPN X, Dwi Sa
triyo Annurogo mengatakan dalam 
sambutannya bahwa pihaknya sangat 
mendukung adanya acara tersebut, 
pasalnya dengan seringnya melaku
kan pertemuan baik antara PTPN 
Group sendiri ataupun para petani 
akan membuat sinergitas dan kerja
sama yang ada semakin kuat.

“Besar harapan kami bahwa de
ngan terselenggaranya acara ini akan 
makin memperkokoh dan menyatu
kan komunikasi yang tercipta antara 

PTPN dengan para petani sehingga 
kerjasama yang ada akan semakin 
baik dan untuk jangka waktu yang 
semakin panjang,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Tanaman 
Semusim  PTPN Group, M. Cholidi 
sangat mengapresiasi pertemuan 
ter sebut guna membahas pola kerja
sama dengan petani. Pihaknya pun 
juga membuka kesempatan sebesar
besarnya kepada petani yang ingin 
menyampaikan pendapat, saran dan 
kritik.

Ditambahkannya bahwa inti ba
has an FGD kali ini merupakan cara 
dan upaya untuk menyempurnakan 
pola kemitraan yang ada. Pembahas
an ini harus benarbenar dirembuk
kan bersama agar menemukan se
buah keputusan tepat yang nantinya 
dapat menguntungkan kedua belah 
pihak.

“Seperti diketahui bersama bahwa 

PTPN Group mengajak para petani sebagai mitra 
kerjanya untuk membahas sistem pembelian gula pada 
Kamis (1/11) di Hall Kantor Pusat PTPN X. Sistem ini patut 
mendapatkan perhatian mengingat carut-marutnya 
sistem pembelian gula milik petani  yang terjadi saat ini.

PTPN Group Gelar FGD 
Sistem Pembelian Gula

industri gula tanah air pada tahun 
ini memang cukup berat. Untuk 
itu semua insan industri gula baik 
pabrik gula (PG) ataupun petani ha
rus makin memperkuat kerjasama 
yang ada. Segala permasalahan harus 
dirembukkan secara bersama agar 
mendapat kemaslahatan termasuk 
me  ngenai pola kerjasama dengan 
petani,” jelasnya.

Namun, tambah Cholidi, satu hal 
yang juga sangat penting dalam proses 
budidaya dan patut menjadi tugas kita 
bersama adalah turunnya angka pro
tas dari tahun ke tahun. Hal ini harus 
menjadi catatan bagi semua pihak dan 
juga evaluasi bersama mengapa terus 
terjadi dan upaya apa yang harus dila
kukan guna mengatasi hal tersebut.

Sementara itu hadir dalam kesem
patan yang sama, Ketua DPP APTR 
RI, Arum Sabil menambahkan bahwa 
pihaknya juga sangat menyambut 
ba  ik agenda pertemuan seperti ini. 
Bahkan pihaknya ingin agenda perte
muan seperti acara kali ini dapat se
ring dilakukan.

“Besar harapan kami bahwa se
te lah selesai acara, kita semua men
dapat kan titik temu yang jelas ter
hadap berbagai permasalahan yang 
terjadi pada industri gula sehingga 
dapat meningkatkan gairah petani 
untuk menanam tebu secara intensif. 
Harapannya akan ada peningkatan 
produktivitas kebun dan kesejahte ra
an petani tebu,” tambahnya.

 Direktur Tanaman Semusim PTPN Group, M. Cholidi (enam dari kanan) dan Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo (enam dari kiri) berfoto 
bersama petani dalam FGD sistem pembelian gula. FGD dilakukan untuk membahas masalah sistem pembelian gula milik petani yang selama ini masih 
banyak dikeluhkan petani. 
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kali ini PTPN X bersama Holding 
BUMN Perkebunan lainnya seperti 
PTPN XI dan PTPN XII ikut ambil ba
gian memeriahkan penyelenggara an 
IBD Expo tahun 2018 ini. Meng angkat 
tema Tak Henti Membangun Negeri, 
pameran ini bertujuan untuk membe
rikan informasi kepada masyarakat 
lu as mengenai kinerja, hasil produksi, 
dan peluang investasi seluruh perusa
haan BUMN. Sehingga masyarakat se
makin memahami kon tri busi BUMN 
dalam membangun negeri.

Menurut, Wahyu Kuncoro Deputi 
Bidang Usaha Industri Agro dan Far
ma si Kementerian BUMN bahwa 
de     ngan adanya pameran ini  seluruh 
Ba dan Usaha Milik Negara (BUMN) 
harus ikut aktif berperan serta dalam 
pe ningkatan investasi dalam negeri 

dan ekspor ke berbagai negara. Hal ini 
sangat penting dilakukan mengi ngat 
semakin sengitnya perang dagang 
antar negara yang terjadi saat ini.

“Meski hadir di semua sektor stra
tegis negeri, saat ini masih banyak 
ma   syarakat yang belum mengetahui 
dan memahami tugas, fungsi, target 
dan capaian kinerja BUMN. Saya ber
ha  rap dengan adanya pameran seper ti 
ini peran dan fungsi BUMN dapat lebih 
diketahui oleh masya ra kat,” ujarnya.

Hal yang sama pun juga dilontar
kan oleh Direktur Utama Hold-
ing Per kebunan Nusantara, Dolly 
P Pu lungan, saat ditemui disela 
kunjung annya ke IBD Expo 2018,ia 
menuturkan bahwa IBD Expo 2018 
ini merupakan wadah yang tepat un
tuk lebih memperkenalkan seluruh 
BUMN yang ada di Indonesia secara 
luas kepada masyarakat.

Untuk ketiga kalinya, Pameran Bisnis dan Pembangunan 
Indonesia (IBD Expo) diselenggarakan pada 3-6 Oktober 2018 
lalu. Pameran yang diikuti oleh ratusan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) ini diselenggarakan di Grand City, Surabaya, Jawa Timur.

PTPN X Turut Ramaikan 
IBD Expo 2018

“Momentum ini sangatlah tepat 
untuk lebih mengenal produk BUMN, 
seperti produk Holding dari BUMN 
Perkebunan yang tahun ini akan me
masuki pasar ritel. Adapun berbagai 
produknya yakni gula, kopi, minyak, 
teh dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dia mengatakan komoditas yang 
akan masuk dalam pasar ritel yakni 
minyak goreng sekitar 600.000 ton, 
teh 10.000 ton, gula 100.000 ton dan 
kopi hanya 1.000 ton. Untuk ke mas
an   nya sendiri akan bermacam  seperti 
gula dan minyak dibuat ke mas an 1 kg 
dan 1/2 kg dan ada juga gula ukuran 
50 kg. Diharapkan de ngan adanya 
siner gi BUMN yang ada juga akan 
memperlancar dalam hal penjualan.

Tahun ini, pemasaran Holding 
akan berfokus pada ritel dan ekspor. 
Hal ini pun ditegaskan langsung oleh 
Direktur Pemasaran Holding Perke
bunan Nusantara, I Kadek Kertha 
Laksana bahwa pihaknya akan terus 
menggenjot kegiatan ekspor tahun ini 
dan tahun depan. Adanya kegiatan 
ekspor ini dianggap akan menambah 
pendapatan PTPN dan memban tu 
meningkatkan devisa di tengah pe
nguat an nilai dollar.

“Tahun ini PTPN menargetkan 
ekspor CPO sekitar 300.000 ton, dan 
ditargetkan meningkat 2,5 juta ton 
pada 2019. Hal ini dilakukan karena 
komoditas ini merupakan salahsatu 
penyumbang devisa terbesar untuk 
Indonesia,” terangnya.

Kadek menjelaskan, ekspor CPO 
ini berasal dari PTPN III sebanyak 
8.500 ton dan PTPN V sebanyak 
4.500 ton. Gencarnya kegiatan eks
por CPO ini menurutnya, merupa
kan program peningkatan ekspor 
untuk memperkuat struktur bis
nis perusaha an serta membantu 
pemerin tah untuk meningkatkan 
penerimaan devisa.

 Gula ritel produksi PTPN X ditampilkan dalam Pameran Bisnis dan Pembangunan Indonesia yang 
dilangsungkan awal Oktober lalu di Surabaya. Pameran ini diikuti ratusan BUMN yang menampilkan 
produk-produk terbaiknya. 
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sePeRti diketahui, berdasarkan 
da ta realisasi pencapaian taksasi per 
30 September 2018, pencapaian total 
tebu yang digiling seluruh unit usaha 
gula PTPN X hanya sebesar 78,2% 
da ri taksasi Maret, di samping itu be
be rapa unit usaha gula milik PTPN X 
pencapaiannya kurang dari yang su
dah ditargetkan.

Selain itu, faktor eksternal dan 
eks  pansi kompetitor juga ikut mempe
ngaruhi perubahan tata niaga peroleh
an bahan baku tebu. Kompe tensi dan 
pemahaman petugas terha dap tugas 
pokok dan fungsinya serta kuantitas 
target belum merata dan seimbang.

Kepala Bagian Budidaya & Sar

pram, Syahrial Koto mengatakan 
bah wa dengan latar belakang tersebut 
maka diperlukan peningkatan dalam 
hal kompetensi sumber daya manusia 
dan pemahaman jobdesk masingma
sing karyawan khususnya di bagian 
tanaman. Salah satu cara untuk me
wu judkan hal tersebut dian ta ranya 
de ngan adanya proses belajar yaitu 
pe latihan berupa in house training.

Adanya in house training ini di
harapkan mampu memberikan pema
haman serta meningkatkan kompe
ten  si karyawan terkait pelayanan 
ter   hadap petani dan manajemen bu 
di  daya di era persaingan bahan ba  ku 
yang ada serta strategi untuk pe me
nuh an BBT (bahan baku tebu). Serta 
meningkatkan produktivitas sesu ai 

Pencapaian pada musim giling tahun 2018 membuat PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X terus melakukan evaluasi 
secara simultan di segala aspek. Satu diantaranya dengan 
menggelar In House Training (IHT) bagian tanaman di 
Gedung Pertemuan Pabrik Gula (PG) Toelangan,  Rabu (28/11).

in House training TaNamaN

PTPN X Targetkan 
Kenaikan Produktivitas

target yang sudah ditentukan.
“Sebagai ujung tombak perusa

haan, karyawan di bagian tanaman 
tidak hanya harus mengetahui tugas
nya saja seperti mencari lahan, mena
nam, memelihara sampai mengawal 
proses tebang angkut, tapi juga di
tuntut untuk multitasking dan lebih 
mencintai pekerjaannya,” jelasnya.

Ditambahkan Syahrial bahwa 
de ngan lebih mencintai pekerjaan, 
tentunya totalitas dan dedikasi para 
karyawan dapat tumbuh dengan baik. 
Dan kepercayaan para petani dapat 
terus dipupuk sehingga tetap yakin 
untuk bekerja sama dengan PTPN.

Selain mendapatkan teori, para 
pe serta juga diajak langsung untuk 
me  lakukan praktek di kebun sehingga 
mereka pun bisa jauh lebih paham per 
masalahan yang terjadi. In house train-
ing tanaman tahun 2018 ini di ikuti 
oleh 680 peserta dari berbagai unit 
usaha milik PTPN X khususnya untuk 
karyawan bagian tanaman yang terbagi 
menjadi beberapa sesi da ri tanggal 26 
November hingga 18 Desember.

 Peserta In House Training (IHT) bagian tanaman berfoto bersama. Dalam IHT kali ini dilakukan pemaparan pencapaian taksasi tebu serta target produksi 
di tahun mendatang.
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dalam kunjungannya ke Jawa 
Timur, Dewan Komisaris Holding 
Perkebunan berkunjung ke Pabrik 
Gula (PG) Gempolkrep, Pabrik Etha
nol PT Energi Agro Nusantara, PG 
Watoetoelis serta dua PG lainnya di 
Jember dan Banyuwangi. 

”Tugas komisaris melakukan 
peng a wasan dan bimbingan termasuk 
ke anakanak perusahaan holding 
seperti PTPN X. Di tahun 2018 ini 
fokus di industri gula yang kita nilai 
kinerjanya kurang bagus karena ber
bagai faktor. Jadi kita melihat, mem
beri nasihat, memberi arahan sehing
ga di tahun depan bisa lebih baik,” 
ka ta Komisaris Holding Perkebunan, 
Dahlan Harahap yang memimpin 

rombongan disela kunjungannya di 
Kebun Sidonganti, PG Gempolkrep, 
Mojokerto, tanggal 7 November lalu. 

Kepada anak perusahaan yang 
ber gerak di industri gula Dewan Ko
misaris meminta sudah dilakukan 
pe metaan penyebab tidak tercapainya 
target produksi dan rendemen di ta
hun 2018. Dengan demikian sudah 
bisa disiapkan langkah antisipasi di 
2019. 

”Kita sebagai komisaris holding 
tentunya akan menyampaikan ke 
di reksi holding untuk mendukung 
apa yang menjadi program anak pe
rusahaan di 2019. Dukungannya ada 
banyak macam cara. Misalnya saja 
dari segi pendanaan atau yang paling 
sederhana adalah penyusunan RKAP 
2019,” ujar Dahlan lagi. 

Kunjungan Ke PtPn X

Komisaris Holding Dukung 
Peningkatan Kinerja
Komisaris Holding Perkebunan Nusantara mengunjungi 
beberapa Pabrik Gula (PG) dan anak perusahaan PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X. Kinerja BUMN di 
bidang produksi gula yang kurang menggembirakan di 
tahun 2018 diharapkan bisa membaik di tahun depan.

Dalam kunjungan tersebut 
Komisaris Holding juga mengunjungi 
anak perusahaan PTPN X yang mem
produksi etanol yaitu PT Energi Agro 
Nusantara (Enero). Menurutnya, 
industri berbasis tebu adalah zero 
waste industry. Tidak ada yang tidak 
bisa dimanfaatkan.

”Bahkan untuk Enero mereka 
sudah memaparkan rencana kerja 
di 2019 dan selanjutnya seperti apa. 
Pengembangan apa lagi yang dilaku
kan. Industri ini sangat potensial,” te
gasnya. Dengan memanfaatkan tetes 
menjadi bahan bakar dan produk
produk lainnya akan memberikan 
nilai tambah bagi industri gula. 

Rombongan Dewan Komisaris 
terdiri dari Dahlan Harahap dan 
Deddy Fauzi Alhakim, yang juga dii
kuti oleh beberapa anggota Komite 
Komisaris antara lain Darwin Bagin
do dan Heru Wientoyo. Keesokan 
ha rinya rombongan bertolak menuju 
Jember dan Banyuwangi untuk 
berkunjung ke pabrik gula milik 
PTPN XI dan PTPN XII.

 Komisaris Holding 
Perkebunan, Dahlan 
Harahap yang 
memimping rombongan 
Dewan Komisaris 
Holding Perkebunan 
saat mengunjungi 
Pabrik Gula (PG) 
Gempolkrep didampingi 
Direktur PTPN X Dwi 
Satriyo Annurogo dan 
Direktur Operasional 
PTPN X Mustaqim
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laporan: SiSka preStiwati  

banyak faktor yang mempengarui 
perkembangan industri gula di tanah 
air, baik faktor internal maupun faktor 
eksternal dari kegiatan produksi gula. 
Meskipun faktor eksternal tidak bisa 
diprediksi dan tidak bisa dihindari, na
mun seluruh pabrik gula di Indonesia 
bertekad untuk mengemba
likan masa kejayaan industri 
gula di tanah air dengan mem
perbaiki dan meningkatkan 
produktivitas dan menyele
saikan segala permasalahan 
sebagai faktor penghambat 
internal yang memang masih 
dalam kendali pabrik gula. 

Dengan semangat yang 
sama yaitu untuk kebangkit
an industri gula tanah air, 
sedikitnya 100 orang tenaga 
ahli pergulaan tanah air yang 
berasal dari PTPN II hingga 
PTPN XII, PT RNI dan pabrik 
gula swasta di Indonesia ber
temu dan saling berbagi pengalaman 
seputar keberhasilan mereka dalam 
memproduksi gula kristal putih (GKP) 
yang memenuhi Standar Nasional Indo
nesia (SNI). 

Direktur Utama PT Perkebunan Nu
santara (PTPN) X, Dwi Satriyo Annurogo 
mengatakan kegiatan yang melibatkan 
se mua pabrik gula di Indonesia memang 
sangat dibutuhkan. Sebab dengan per
temuan seperti ini menjadi momen un

tuk saling bertukar informasi dan penga
laman dalam memproduksi gula.

“Kami sangat senang karena P3GI 
menyelenggarakan kegiatan pertemuan 
teknis di kantor pusat PTPN X karena 
acara seperti ini memang sangat dibu
tuhkan, untuk itu, bagi semua peserta 
agar jangan menyianyiakan kesempat
an ini untuk menggali success story 

dari teman yang lain, “ kata Dwi dalam 
sambutannya pada acara Pertemuan 
Teknis Sehari Berbagi Pengalaman 
antar Pabrik Gula dalam Memproduksi 
Gula Kristal Putih (GKP) sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) pada musim 
giling 2017 dan 2018 di Hall Kantor 
Pusat PTPN X Surabaya, Selasa (06/11). 

Dwi menambahkan untuk mening
katkan dan kembali meraih kejayaan 
industri gula tanah air maka harus dila

Beberapa tahun terakhir, industri gula di Indonesia terus 
menurun. Padahal Indonesia pernah menjadi eksportir 
gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba, tepatnya 
saat zaman Kolonial Belanda. Dengan semangat untuk 
kembali meraih masa kejayaan, seluruh pabrik gula se-
Indonesia berkumpul dan saling berbagi pengalaman.

PerteMuan rutIn P3gi 

Dirut PTPN X Harapkan 
Industri Gula Bisa 
Berbagi Pengalaman

kukan terus melakukan perbaikan dan 
inovasiinovasi. Dengan terus berino
vasi dan terus mengupdate informasi 
dan teknologi maka akan dihasilkan 
produksi gula yang berkualitas dengan 
harga pokok produksi seminim mung
kin sehingga produk gula lokal bisa me
me nuhi kebutuhan gula di dalam negeri 
yang saat ini masih defisit sehingga ma
sih harus mendatangkan gula dari luar 
negeri. 

Di tempat yang sama, Plt. Direktur 
P3GI Aang Munawar menambahkan 
kegiatan yang melibatkan seluruh pe
laku di industri gula ini sangat penting 
dan perlu diadakan secara periodik. 
Apa lagi acara ini mempertemukan pa
brik gula yang mengelola tebu HGU 
dan tebu rakyat untuk saling berbagi 
ba gaimana proses menghasilkan GKP 
yang sesuai SNI. 

P3GI, sambung Aang, selalu mem
per baiki layananlayanan semoga ini 
menjadi titik balik sehingga industri 
gula di tanah air menjadi industri yang 
menghasilkan laba. 

“Kematian P3GI akan menjadi awal 
kematian industri gula tanah air. Maka 
acara seperti ini sangat penting dan ka
mi mengucapkan terima kasih kepada 
PTPN X yang sudah menyediakan tem

pat sehingga acara ini bisa ter
selenggara,” papar Aang.

Harapan akan adanya per
temuan rutin P3GI yang me
libatkan seluruh industri gula 
di tanah air diungkapkan oleh 
Direktur IKAGI Daniyanto da
lam sambutannya.

Daniyanto mengatakan 
dulu pertemuan P3GI itu 
perio denya triwulan lalu 
berubah menjadi semester 
atau enam bulan sekali lalu 
berubah menjadi tahunan 
atau satu tahun sekali. “Ja
ngan sampai pertemuan P3GI 
ini tiga tahunan atau lebih, 

karena pertemuan seperti ini sangat 
dibutuhkan,” ungkap Daniyanto.

Daniyanto menjelaskan pada 
musim giling tahun 2017, industri gula 
dikagetkan dengan permasalahan SNI 
dan di musim giling tahun 2018 ada 
permasalahan dengan harga gula. Flek
sibilitas pabrik gula di Indonesia harus 
disiapkan dengan berbagai inovasi agar 
tidak terkagetkaget dengan berbagai 
permasalahan yang ada.

 Pembukaan Pertemuan Teknis Sehari Berbagi Pengalaman antar 
Pabrik Gula dalam Memproduksi Gula Kristal Putih (GKP) sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) pada musim giling 2017 dan 2018 di Hall Kantor 
Pusat PTPN X Surabaya, Selasa (06/11). 
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Tembakau.
Budidaya tembakau tersebar di 15 

provinsi di Indonesia, dan yang men
jadi produsen terbesar ada 3 provinsi, 
yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Nusa Tenggara Barat. Kontribu si 
tem bakau juga tergolong besar, ter
bukti dengan adanya peningkatan 
pro duksi tembakau dari 126.400 ton 
(2016) menjadi 151.800 ton (2017) 
atau naik 20%. Volume ekspor tem
bakau di Jatim sebesar 40.991.842 
ton (2016), 49.897.436 ton (2017) 
atau naik 21,7% dengan nilai FOB 

USD 367.242.690 (2016) menjadi 
USD 440.672.285 (2017) atau naik 
20%.

Selama ini PTPN X hanya berkon
sentrasi pada pengusahaan daun 
produktif untuk bahan baku cerutu 
kualitas ekspor. Sementara limbah
nya masih belum dimanfaatkan, 
padahal limbah tembakau memiliki 
kuanta yang sangat besar. Sebut 
saja, 2 kebun tembakau di Jember 
memiliki potensi limbah 35.199 ton 
basah (77%) dan limbah kebun klaten 
10.375 ton basah (23%). Ditilik dari 

Tembakau berbahaya bagi kesehatan adalah pameo lama. Faktanya, dari tahun ke tahun kian 
tergali manfaat dari tembakau. Si daun emas, kini makin bernas. Para periset di Penelitian 

Tembakau Jember mengupas tuntas dan membuktikan manfaat tembakau dalam Seminar 
Nasional Tembakau yang dihelat di Hotel Dafam Lotus, Jember di akhir November 2018.

PTPN X Berpotensi Kembangkan 
Produk Tembakau

laporan:   oktA PrimA indAhSAri 

sekilas seminaR nasional
Unit Pelayanan Teknis  Pengujian 

& Sertifikasi Mutu Barang Lembaga 
Tembakau (UPT PSMB LT) Jember 
menggelar seminar nasional dengan 
tema “Meningkatkan Nilai Tambah 
dan Daya Saing Tembakau Melalui 
Standardisasi, Pengaturan Kelem
bagaan dan Diversifikasi Produk 
Dalam Menyongsong Era Revolusi 
Industri 4.0.” ajang ilmiah ini di
hadiri oleh 27 dinas terkait, 19 bidang 
dan UPT di lingkungan Disperindag 
Jatim, 30 pelaku usaha, asosiasi, dan 
perwakilan petani serta 9 perwakilan 
dari perguruan tinggi yang mengikuti 
rangkaian seminar,” urai Siti Widar
tien, Kepala UPT PSMB Lembaga 
Tembakau.

“Seminar yang berlangsung pada 
26 hingga 28 November 2018 kali ini 
berbeda dari biasanya,” ungkap Titin, 
sapaan karib Siti Widartien. Pasal
nya, selain ada paparan dari keynote 
speaker dan para pembicara, lanjut 
Titin, pada acara kami juga terdapat 
Call For Paper (CFP) yang merupak
an rangkaian acara seminar nasional. 
Pihak yang tampil dalam CFP, berasal 
dari institusi penelitian, perguruan 
tinggi, serta dari instansi pemerintah. 

diveRsiFikasi PRoduk 
tembakau

Satu dari enam pembicara semi
nar berasal dari Penelitian Tembakau 
Jember, yakni Okta Prima Indahsari 
yang menyajikan materi bertajuk 
Optimalisasi Pengembangan dan 
Pemanfaatan Diversifikasi Produk 
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tembakau yang lain, sehingga multi-
plier effectnya dapat dirasakan oleh 
para stakeholder tembakau. Dalam 
hal ini peran pemerintah tidak da
pat diabaikan dalam memfasilitasi 
keberlangsungan upaya diversifikasi 
produk tembakau di tanah air.

enam Resume 
diveRsiFikasi 

Dari uraian di atas dapat diper
oleh enam resume diversifikasi, 
yakni: 1) Diversifikasi produk ber
basis  tembakau dapat mengubah 
stigma negatif tentang tembakau; 
2) Mengubah  pola pikir masyarakat 
yang masih konservatif dan berperi
laku tradisional menjadi pola pikir 
masyarakat yang transformatif dan 
berperilaku modern; 3) Mengedu
kasi  masyarakat pengelolaan lim
bah yang dapat menciptakan nilai 
tambah yang tinggi; 4) Pengolahan 
limbah tembakau dapat mening
katkan pemberdayaan masyarakat 
(society empowerment) karena akan 
menciptakan lapangan kerja baru di 
sektor tembakau di luar rokok dan 
cerutu; 5) Sinergi antara pemerintah 
selaku fasilitator, pelaku usaha dan 
petani sebagai operator, peneliti 
dan akademisi selaku pemberi reko
mendasi, dan masyarakat selaku 
user dalam optimalisasi diversifikasi 
produk tembakau turut membantu 
eksistensi dan keberlanjutan usaha 
tembakau; 6) Diversifikasi produk 
tembakau dapat mempertahankan 
identitas bangsa, karena sejak zaman 
kolonial Belanda hingga kini, sektor 
tembakau telah menghidupi jutaan 
keluarga di Indonesia.

emPat Riset unggulan
Kecuali menjadi pembicara, 

Penelitian Tembakau Jember juga 
berkiprah di ajang ilmiah tingkat na
sional tersebut dengan memaparkan 
empat hasil riset unggulan. Vardia
nata Yoedistira Virdawan Kasie 
Proteksi memaparkan paper dengan 
judul Evaluasi Hasil Analisa Residu 
Pestisida Pada Tanaman Tembakau. 
Sedangkan dari Sie Teknologi & 
Prosesing menyajikan 3 paper. Okta 

Prima Indahsari mempresentasikan 
paper: Kajian Varian Bahan Perekat 
Terhadap Kualitas Pellet Batang 
Tembakau, Angga Suprayogi dan Co
Author Nur Aini Hariyo Wati dengan 
judul paper Studi Komparasi Varian 
Bahan Baku Terhadap Mutu Briket 
serta Nur Aini HW dan CoAuthor 
Angga S. dengan judul paper Kajian 
Daya Saing dan Peluang Ekspor 
Briket Batang Tembakau.

Diwawancarai di tempat terpisah, 
Plt Kepala Penelitian Tembakau Jem
ber Wayan Mei Purwono mengapre
siasi sepak terjang yang dilakukan 
para peneliti untuk memajukan bisnis 
tembakau di PTPN X, baik dari sisi 
core product maupun derivatnya.

“Selain meneliti, mereka juga aktif 
melakukan publikasi ilmiah melalui 
seminar dan konferensi baik yang 
bertaraf nasional maupun interna
sional,” terang Wayan.

Kasubag Pemberdayaan Aset 
Bagian Perencanaan Strategis ini juga 
menjelaskan bahwa publikasi ilmiah 
memberikan manfaat bagi ekster
nal dan internal perusahaan. bagi 
pihak eksternal, diantaranya ada
lah pertama, publikasi ilmiah akan 
menghindari judul penelitian yang 
sama persis oleh peneliti yang ber
beda. Kedua, dengan publikasi, kita 
dapat menyelesaikan permasalah
an yang belum solutif. Ketiga, hasil 
penelitian merupakan aset berharga 
yang dapat menjadi acuan (referensi) 
yang berguna bagi generasi masa kini 
dan masa depan.

“Sedangkan benefit publikasi 
ilmiah bagi perusahaan adalah 
membentuk corporate image dan 
corporate branding, memiliki track 
record atas seluruh kegiatan peneli
tian yang dilakukan oleh peneliti 
perusahaan, dan hasil penelitian 
diakui oleh para ahli di bidangnya 
(pengakuan oleh pihak eksternal),” 
pungkas Wayan.

Tembakau mengalami pergeseran 
sudut pandang (point of view). Yang 
dulunya dibenci, kini mulai dicari. 
Hal ini menggambarkan bahwa se
jatinya tidak satupun ciptaan Tuhan 
yang siasia. Begitupun tembakau.

jenis limbahnya, 45.573 ton tersebut 
terdiri dari kuncup (5,53%), daun pu
cuk (16,01%), batang (73,65%), dan 
akar (4,80%).

Dalam kiprahnya, Penelitian Tem
bakau Jember tidak hanya mendu
kung kegiatan produksi di kebun, na
mun juga mulai melirik diversifikasi 
produk berbasis tembakau. Oleh para 
peneliti, limbah tersebut diolah men
jadi beberapa produk, seperti serbuk 
batang untuk menggantikan fungsi 
sekam pada proses pengasapan di gu
dang pengering, biopellet, biobriket, 
tobacco absolute, biochar, dan asap 
cair. Penelitian Tembakau Jember 
juga memiliki pohon industri yang 
sangat lengkap karena di dalamnya 
terdapat lebih dari 40 macam produk 
derivat tembakau. Saat ini produk 
olahan limbah tembakau masih da
lam taraf uji coba dan selanjutnya 
akan mengarah pada skala komersial.

Melihat besarnya potensi peman
fa atan limbah tembakau, kegiatan 
diversifikasi produk ini juga positif 
apabila diduplikasi oleh pelaku usaha 

 Direktur Operasional PTPN X, 
Mustaqim memperhatikan bibit 

tembakau. Dalam seminar nasional 
tembakau yang berlangsung 

di Jember, akhir November lalu 
dibahas manfaat dan diversifikasi 

produk dari tanaman tembakau.
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laporan:   nur Aini hAriyo WAti    

(penelitian tembakau Jember)

tembakaU. Apa yang anda pikirkan tentang tanaman 
tersebut? Tak sedikit khalayak yang mengasosiasikan 
tembakau secara negatif. Namun tidak demikian dengan 
penggiat tembakau seperti PTPN X dan Unit Pelaksana 
Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Lembaga 
Tembakau (UPT PSMBLT) Jember. Kedua instansi ini 
menyadari benar pentingnya mempertahankan tanaman 
tembakau agar tetap eksis.

Si golden leaf ini perlu dipertahankan untuk meles
tarikan kearifan lokal dan mengingat potensi tembakau di 
Jember ini luar biasa. Melalui program diseminasi yang 
diselenggarakan pada 24 September 2018, UPT PSMBLT 
mengekspos manfaat positif tanaman tembakau kepada 
masyarakat dengan menghadirkan beberapa stakeholder 
baik itu kelompok peneliti, akademisi, pelaku bisnis, mau
pun petani.

“Kegiatan ini merupakan program dari UPT PSMB
LT Jember di bawah Kementerian Perindustrian Jawa 
Timur yang salah satu tugas pokok fungsinya menangani 
komoditas tembakau. Dilarang dan membahayakan, ser
ingkali dua hal tersebut yang diekspos tentang tanaman 
tembakau. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk 
mengekspos manfaat positif tanaman tembakau dari ba
tang, gagang, akar, daun, biji, hingga bunga ada manfaat 
positifnya jika kita mau menggali potensinya,” ujar Siti 
Andriani Widartien Kepala UPT PSMBLT Jember.

Kepala UPT PSMBLT Jember menerangkan bahwa ia 

takjub dengan hasil Call for Papers yang dilakukan oleh 
PTPN X Penelitian Tembakau Jember. Ternyata peserta 
kegiatan tersebut hampir mewakili seluruh provinsi di 
Indonesia. Itu artinya masyarakat Indonesia sebenarnya 
tertarik melakukan inovasi baru untuk memperbanyak 
manfaat tembakau selain untuk rokok. Titin, sapaan 
akrab beliau juga menjelaskan tanpa adanya sinergi den
gan PTPN X, UPT PSMBLT minim materi diversifikasi 
produk tembakau yang bisa disampaikan secara langsung.

Tema kegiatan diseminasi kali ini adalah Diversifikasi 
Produk Komoditi Tembakau. Dua narasumber yang hadir, 
yaitu Okta Prima Indahsari, Peneliti PTPN X Penelitian 
Tembakau Jember dan Ismu Handoko CEO Natobin 
Group. Selain dua narasumber tersebut ada dua pemateri 
lain dari UPT PSMBLT Jember, yaitu Setianto menerang
kan tentang “Potensi Diversifikasi Tembakau” dan Tris
tiyanto tentang “Sabun Mandi Tembakau yang BerSNI”. 
Ada juga pemenang juara 1 dan 3 CFP PTPN X tahun 2018 
yang turut hadir menyampaikan inovasi mereka.

Titin berharap setelah dilaksanakan kegiatan ini 
komoditas tembakau yang merupakan kearifan lokal 
di beberapa daerah tidak punah. Beliau dan tim ingin 
mengeksplorasi hasil diversifikasi produk kepada publik 
bahwa hasil positifnya tembakau itu banyak, bisa untuk 
parfum, asap cair, bahan bakar, hingga antibakteri. Tera
khir untuk melengkapi informasi mengenai hasil diversi
fikasi produk, Titin mempersilahkan masyarakat untuk 
mengunjungi Museum Tembakau milik UPT PSMBLT 
Jember yang merupakan wadah edukasi bagi anak didik 
generasi penerus bangsa.

Peneliti: Produk Turunan 
Tembakau Kaya Manfaat
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 Para pembicara dalam Diseminasi Diversifikasi Produk Komoditi Tembakau.
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tRen diveRsiFikasi PRoduk tembakau  
Hasil CFP PtPn X 

Okta Prima Indahsari, salah satu peneliti di PTPN X 
Penelitian Tembakau Jember (Litbang Jember) ini me
nyampaikan materi tentang highlights Call for Papers 
(CFP) dan hilirisasi produk yang telah dihasilkan oleh 
Litbang Jember. CFP edisi perdana, yakni tahun 2017 
mengusung grand tema Upaya Memajukan Industri Tem
bakau di Indonesia. Ruang lingkup tema meliputi, du
kungan kebijakan dan peraturan, pengembangan inovasi, 
serta pengembangan bisnis dan manajemen pada industri 
berbasis tembakau. Dewan juri yang menilai paper pe
serta terdiri dari beberapa pakar, yaitu Prof. Dr. Ir. Rudi 
Wibowo, MS (Komisaris Utama PTPN 
X & Direktur Pascasarjana Universitas 
Jember); Ir. Toto Guranto Nugroho 
(Kepala Divisi Tembakau PTPN X); 
dan Ir. Desak Nyoman Siksiawati, 
MMA (Kepala UPT PSMBLT Jember 
tahun 2017).

Kegiatan CFP ini membantu PTPN 
X dalam pengembangan hilirisasi 
produk dan menghasilkan sebuah 
pohon industri tembakau yang cukup 
lengkap. Beberapa manfaat tembakau 
yang cukup populer, yaitu sebagai obat 
diabetes, anti jamur, anti bakteri, bio 
insektisida, asap cair, soft candy, par
fum tembakau, krim anti aging dan 
lain sebagainya. “Menindaklanjuti in
struksi mengenai optimalisasi aset dan 
diversifikasi produk, Litbang Jember 
sendiri sudah melakukan diversifikasi 
produk tembakau, seperti uji coba 
pembuatan tobacco absolute, peng

gunaan serbuk batang pengganti sekam, pellet sebagai 
bahan bakar, serta briket yang ditujukan untuk substitusi 
penggunaan briket batu bara di gudang pengolah tem
bakau,” ujar Okta.

edukasi Publik tentang    
manFaat tembakau

Wanita asal Jember ini menjelaskan bahwa mengubah 
pola pikir masyarakat itu tidak mudah dan harus berhati
hati. Dengan bersinergi mengupayakan dan mempro
mosikan secara masif, maka tujuan pasti akan tercapai. 
Contohnya CFP PTPN X dan kegiatan rutin mengundang 
masyarakat dari berbagai lapisan dan latar belakang un

tuk mengikuti seminar tembakau. Di
versifikasi produk berbasis tembakau 
dapat mengubah stigma negatif 
masyarakat tentang tembakau. Mun
culnya produkproduk baru dari tem
bakau juga mampu mengubah pola 
pikir masyarakat yang masih konser
vatif dan berperilaku tradisional men
jadi pola pikir yang transformatif dan 
berperilaku modern. Pengolahan lim
bah tembakau dapat meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat (society 
empowerment) karena akan mencip
takan lapangan kerja baru di sektor 
tembakau selain rokok dan cerutu. 
“Secara tidak langsung, diversifikasi 
produk tembakau dapat mempertah
ankan identitas bangsa. Karena sejak 
zaman kolonial Belanda hingga kini 
sektor tembakau telah menghidupi 
jutaan keluarga di Indonesia,” terang 
Okta sambil mengakhiri paparan.
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 Para pembicara dan peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Komoditi Tembakau berfoto bersama.

 Peneliti Penelitian Tembakau Jember 
(Litbang Jember) PTPN X, Okta Prima Indahsari.
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selURUh jajaran manajemen PTPN 
X dan jajaran direksi anak perusahaan 
PTPN X tampak serius mendengarkan 
pemaparan Kana Sutrisna Suryadilaga, 
motivator dari Quality Leadership 
Management (QLM) di Ruang Pandu 
Kantor Pusat PTPN X, pada saat Rapat 
Kerja Evaluasi Giling 2018 dan Pro
gram Kerja 2019, (15/11). 

Kana menjelaskan tentang pen
tingnya peran karyawan dalam ber
kembang dan majunya sebuah peru
sahaan. Karyawan merupakan partner 
internal bagi perusahaan, sehingga 
harus seiring sejalan dengan visi dan 
misi perusahaan. Karyawan dan peru
sahaan memiliki kedudukan yang 
sama dalam arti samasama saling 
membutuhkan.  

“Setiap karyawan mulai dari 
pucuk pimpinan hingga level pa
ling bawah harus paham akan visi 
dan misi perusahaan. Mau kemana 
perusahaan ini berjalan, kalau tidak 
paham ya susah,” kata Kana sambil 
memberikan pertanyaan tentang apa 
visi dan misi PTPN X kepada seluruh 
peserta yang hadir. 

Master dari Universitas Persada 
IndonesiaYayasan Administrasi 
Indonesia, dan Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia ini menjelaskan 
kompleksitas kerja dalam lingkup 
perusahaan memicu stres, bahkan 
depresi. Berbagai gangguan psikologis 
tersebut berpotensi mengancam tim
bulnya gangguan secara fisik.  Apalagi 
kalau karyawan juga dilanda dengan 
masalah pribadi, masalah keluarga. 
Meski perusahaan telah memberikan 
jaminan kesehatan kepada karyawan, 
namun tetap akan mengalami keru
gian yang cukup besar, tak hanya 
secara finansial saja karena kondisi 
karyawan yang tidak fit berpengaruh 
pada ketangkasan dan produktivitas 
kerja, sehingga pekerjaan tidak bisa 
selesai tepat waktu.

“Peran seorang istri ini sangat 
penting dan sangat mempengaruhi 
kinerja dan prestasi suami di perusa
haan,” tegas Kana.

Kana menegaskan banyak orang 
sukses juga karena ada wanita atau 
istri hebat dibelakangnya yang selalu 
dengan setia dan sabar memberi du
kungan kepada sang suami. Tapi juga 
banyak pria yang hancur karirnya 

Quality leadersHiP ManageMent

SDM Kunci Sukses Perusahaan 
Rahasia besar dari keberhasilan sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM) 
yang dimilikinya. SDM merupakan aset perusahaan yang sangat berharga, sebab kualitas 
dan integritas SDM banyak mempengaruhi laju pertumbuhan sebuah perusahaan.

bahkan sampai harus menjadi pesaki
tan karena sang istri yang hanya bisa 
menuntut lebih dari sang suami.

“Pada istri harus memahami posisi 
suami di perusahaan yang juga pu
nya tekanan, target target yang harus 
dipenuhi. Jadi dukung suami dengan 
cara menciptakan rumah tangga yang 
harmonis,” ungkap Kana pada ang
gota IIKB yang juga turut hadir dalam 
acara tersebut.

Doktor Ekonomi Islam dari UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta ini me
nambahkan seseorang akan sukses 
bila dia bisa menyeimbangkan ke
hidupan spiritual dan duniawi.  Da
lam rumusan human resources ada 
tiga hal, yaitu skill, knowledge dan 
attitude. “Untuk skill dan knowledge 
ini hanya sebesar 10 sampai 20% saja 
sedang untuk attitude mencapai 80
90%,” sebut Kana.

Kana menjelaskan skill dan knowl-
edge sangat dibutuhkan agar manusia 
bisa memiliki keahlian tertentu dan 
bisa mengembangkan pengetahuannya 
untuk mengembangkan dan mem
bangun bangsa melalui perusahaan 
tempatnya mengabdi. Tetapi attitude 
memiliki pengaruh yang besar sebab 
jika seseorang hanya pintar saja tetapi 
tidak memiliki attitude yang baik 
maka kepintaran yang dimilikinya bisa 
disalahgunakan untuk memenuhi am
bisi dan keinginannya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, 
Direktur Utama PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo mengungkapkan perusa
haan dituntut untuk terus berkem
bang dan maju di tengah persaingan 
yang semakin ketat. Untuk itu, selu
ruh SDM  pun juga dituntut untuk 
terus berkembang secara dinamis ses
uai dengan tuntutan yang ada.

“Karyawan harus mempunyai 
integritas, berkontribusi aktif, do the 
best, memiliki controlling yang bagus 
dan be the campion,” pungkasnya.

 Direksi PTPN X menyerahkan cinderamata kepada Kana Sutrisna Suryadilaga, motivator dari 
Quality Leadership Management (QLM) saat Rapat Kerja Evaluasi Giling 2018 dan Program Kerja 2019 
pertengahan November 2018.
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”inilah bentuk BUMN (Badan 
Usaha Milik Negara) hadir untuk nege
ri. Semoga kehadiran tim relawan 
PTPN bisa memberi manfaat. Selama 
ini, yang paling cepat membantu 
korban bencana yaitu BUMN,” kata 
Direktur Utama Holding Perkebunan 
Nusantara PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan, 
saat melepas para relawan di Kantor 
Pusat PTPN XI awal Oktober lalu. Dari 
30 relawan tersebut, lima orang dian
taranya adalah dokter umum.

Menurut Pulungan, PTPN akan 
hadir di lokasi bencana bersama 
BUMN lainnya seperti Himbara 
(Himpunan Bank Negara), Telkom, 

PLN, Pertamina dan lainlain. ”Kami 
sudah siapkan dana yang cukup besar 
untuk membantu bencana di sana 
(Sulteng). Kita akan fokus pada ban
tuan obatobatan, makanan dan mi
numan serta genset,” ujarnya.

Kepada relawan yang bertugas , 
Pulungan berpesan agar berhatihati 
dalam bertugas dan menjaga kesehat
an sebaikbaiknya. ”Jangan sampai di 
sana justru menjadi beban. Jaga kese
hatan dan kalau perlu disuntik vaksin 
terlebih dulu biar imun terhadap ku
man dan penyakit di sana,” kata man
tan Direktur Utama PTPN XI ini. 

tangani lebiH daRi seRibu Pasien
Koordinator Tim Medis Holding 

Perkebunan Nusantara, dr. Achmad 

Tim Tanggap Bencana 
Holding Perkebunan 
Bantu Korban Gempa Palu

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk dari 
BUMN Perkebunan Nusantara mengirimkan 30 relawan untuk 
membantu korban bencana alam di Palu dan Donggala. Tim 
tersebut terdiri dari tenaga kesehatan dari PT Nusantara Medika 
Utama, PT Nusantara Sebelas Medika dan PT Rolas Nusantara 
Medika yang merupakan anak perusahaan PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X, XI dan XII di bidang pelayanan kesehatan.

Zain Wahyudi sepulang dari lokasi 
bencana mengatakan, selama bertu
gas masih terjadi beberapa kali gempa 
susulan. ”Kami bagi tim menjadi tiga 
dan bertugas bergantian, satu tim 
pelayanan medis di posko pusat yakni 
daerah Donggala Kodi, dua tim me
nyebar ada yang bantu rumah sakit 
dan satu tim menjangkau pengungsi 
yang belum tersentuh bantuan teru
tama medis. Beberapa ada yang sudah 
masuk tapi kurang lengkap tenaga 
dokter atau obatnya,” terangnya.

Total hingga hari ke tujuh tim 
medis telah memberikan pelayanan 
medis kepada sebanyak 1.196 pasien 
yang merupakan korban bencana 
alam di Sulawesi Tengah. Pelayanan 
kesehatan dilakukan di lima titik yaitu 
Posko Pusat Donggala Kodi, posko 
pengungsian Masjid Raya Darussalam 
Palu, RS Undata Kota Palu, posko 
pengungsi pengungsian desa Tuva 
kec. Dolo selatan kab. Sigi, pengung
sian Masjid Al Khairat Pewunu Dolo 
Barat Kab. Sigi, dan Posko Adhi Kara 
Petobo.

Dari jumlah tersebut ISPA meru
pakan kasus yang paling banyak 
ditangani yakni sebesar 19,2 persen, 
disusul Dermatitis (14,2%), Gea 
(13%), Dyspepsia (12,8%), Urticaria 
(11,9%), Hipertensi (11,5%), Chepalgia 
(9,2%), Myalgia (4,2%), Diabetes Me
litus (2,3%), dan Vulnus Apertum & 
lainlain sebanyak (1,7%).

“Alhamdulillah kami disupport 
obatobatan dan fasilitas yang cukup 
lengkap termasuk ambulans. Sehari
hari ratarata kami melayani hingga 
300 pengungsi,” tambah dokter RS 
Jember Klinik tersebut.

Direktur Utama PTPN X Dwi 
Satrio Annurogo ketika menyambut 
kepulangan tim tanggap bencana 
mengatakan direksi sempat khawatir 
ketika mendapat info suasana belum 
kondusif, sering terjadi gempa susul
an dan resiko terpaparnya penyakit di 
lokasi pasca bencana. ”Tetapi ketika 
masuk info bahwa tim sudah bisa 
masuk dan membuka posko membuat 
kami tenang. Kami atas nama peru
sahaan, sangat bangga kepada tim 
karena ini merupakan wujud nyata 
BUMN hadir untuk negeri, memberi
kan konstribusi kepada masyarakat,” 
ucap Dwi Satrio.

 Tim Tanggap Bencana Holding Perkebunan yang diberangkatkan untuk membantu korban 
bencana alam di Palu dan Donggala berfoto bersama Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan, (empat dari kanan).
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sabtU 3 November lalu, bertempat 
di Taman Dayu Golf, Club & Resort, 
PGMP (Persatuan Golf Mitra Perke
bunan) Jawa Timur kembali mengge
lar turnamen tahunannya. Acara yang 
dihadiri oleh segenap in san perkebun
an seluruh Indonesia ini merupakan 
momentum untuk mem pererat tali 
silaturahmi dan koordinasi.

Dwi Satriyo Annurogo, Ketua 
PGMP Jawa Timur mengutarakan 
bahwa turnamen ini diadakan setiap 
tahunnya dengan tujuan untuk me
nyatukan semua insan perkebunan 
dengan metode yang berbeda, di
mana setiap harinya telah disibukkan 
oleh aktivitas masingmasing.

Dipilihnya golf, lanjut Dwi kare
na olahraga ini diyakini mampu 
membawa suasana yang berbeda. 
De ngan suasana yang lebih santai, 
di harapkan komunikasi yang tercipta 

bisa lebih dekat antar sesama insan 
perkebunan dan dapat memberikan 
ba nyak inspirasi sehingga dapat 
mem pe ngaruhi berbagai kebijakan 
yang diambil nantinya.

“Seperti diketahui bahwa saat ini 
BUMN perkebunan di Indonesia te
lah menjadi satu holding, dengan in
duknya yakni PTPN III dengan anak 
usahanya dari PTPN I sampai dengan 
PTPN XIV. Itu sebabnya dibutuhkan 
koordinasi lanjutan untuk menyatu
kan visi dan misi yang akan dicapai 
untuk di masa yang akan datang,” 
terang pria yang menjabat sebagai 
Direktur Utama PTPN X ini.

Untuk turnamen ini sendiri, pria 
berkacamata tersebut mengutarakan 
cukup terkejut dengan antusias dari 
para peserta  yang mengikuti turna
men. Ia pun akan terus berupaya agar 
di tahun depan penyelenggaraan tur
namen bisa tergelar jauh lebih meriah 
lagi dan tentunya jauh lebih baik.

PgmP Golf turnamen 2018

Kokohkan Koordinasi 
Insan Perkebunan

Tercatat sebanyak 92 peserta 
dari beberapa kota yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia ikut ambil 
bagian dalam turnamen ini. Tak ha
nya para insan perkebunan, turna
men PGMP 2018 ini juga diikuti oleh 
para mitra dan rekanan yang sudah 
dengan sepenuh hati mensupport 
Holding PTPN secara keseluruhan.

Ia juga berharap ke depan, tur
namen ini bisa menjadi pemersatu 
para insan perkebunan di Indonesia 
beserta para mitra. Dan menjadi 
konsolidasi potensi untuk mening
katkan daya saing, serta efisiensi dan 
efektivitas usaha yang bermuara pada 
peningkatan kinerja perusahaan serta 
kesejahteraan karyawan.

Sementara itu, Direktur Pemasar
an  Holding Perkebunan, I Kadek 
Ker tha Laksana mengutarakan bahwa 
turnamen ini seharusnya rutin untuk 
diselenggarakan karena manfaat yang 
dirasakan memang sangat  banyak 
dan bagus terutama bagi insan perke
bunan seperti ini.

“Golf sangat banyak manfaatnya 
selain bisa berolahraga bersama, golf 
juga menjadi sarana silaturahmi yang 
sangat tepat. Semoga dengan adanya 
turnamen ini dapat makin memperat 
rasa kekeluargaan yang tercipta di 
ke luarga besar Holding Perkebunan,” 
pungkasnya.

 Turnamen golf yang diadakan Persatuan Golf Mitra Perkebunan (PGMP) ditujukan untuk mempererat tali silaturahim dan koordinasi.
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mendUng menggelayut di langit 
Jember. Meski begitu, ratusan jemaat 
GKJW Pasamuan tetap antusias un
tuk mendatangi gereja. Ketua PHMJ 
GKJW Sumberpakem, Pendeta Fajar 
Wicaksono mengatakan ucapan teri
ma kasihnya kepada umat Kristiani 
dan manajemen PTPN X yang sudah 
memilih GKJW Pasamuan sebagai 
tempat digelarnya kegiatan Peduli 
Kasih Bakti Sosial Natal 2018.

“Di gereja ini, 95% jemaatnya 
bersuku Madura sehingga untuk 
kegiatan kebaktian menggunakan 
bahasa Madura dan menggunakan 
kebudayaan Madura. Gereja ini didi
rikan sejak tangga 23 Juli 1880 dan 
merupakan gereja tertua di Kabupa
ten Jember,” kata Pdt. Fajar dengan 

menggunakan dialek Madura yang  
kemudian diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Indonesia.

Fajar menjelaskan pihaknya sangat 
senang karena PTPN X mau memban
tu pembangunan di GKJW Pasa muan 
ini, selain memberikan 100 paket 
sembako, PTPN X juga membantu 
pembangunan parkir motor yang ter
letak di sebelah kiri gereja. Selama ini, 
motor jemaat diparkir di alam terbuka 
sehingga kehujanan dan kepanasan. 
Namun sekarang, para jemaat bisa 
beribadat dengan khusyuk karena 
motornya sudah terlindungi dari terik 
matahari dan hujan.

“Untuk paket sembakonya, tidak 
hanya kami berikan kepada jamaat 
GKJW Pasamuan dan GKJW Pale
ran saja, tetapi juga kami salurkan 
kepada tetangga muslim kami yang 

Menjelang perayaan Natal tahun 2018, umat Kristiani 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X berbagi kasih. Para 
karyawan perusahaan perkebunan tersebut mengadakan 
bakti sosial di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Pasamuan 
Sumberpakem, Jember, Sabtu 22 Desember 2018.

Jelang Natal 2018, 
PTPN X Berbagi Kasih

membutuhkan,” jelas Fajar.
Di tempat yang sama, Ketua Pani

tia Baksos, Leo Tumanggor mengata
kan pihaknya sangat bahagia karena 
manajemen PTPN X sudah memberi
kan kesempatan dan support bagi 
umat Kristiani untuk bisa menggelar 
acara bakti sosial ini.

“Yang paling membahagiakan 
adalah ini merupakan baksos Natal 
pertama kali yang dihadiri oleh BOD 
yaitu direktur utama dan direktur 
komersial,” kata Leo yang seharihari 
menjabat sebagai General Manager 
Kebun Kertosari. Leo menambahkan 
menjelang perayaan Natal 2018, kasih 
Tuhan nyata terlihat kehadiran PTPN 
X bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pada sambutannya, Direktur 
Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo 
menceritakan perjalanan Yesus de
ngan muridmuridnya yang diikuti 
oleh ribuan umat. Sang murid berkata 
ke Yesus untuk meminta pengikutnya 
agar pulang ke ruah masingmasing 
karena mereka tidak memiliki banyak 
makanan untuk dibagikan. Yesus ber
tanya ada berapa makanan yang ada, 
dan sang murid menjawab ada lima 
potong roti dan dua ekor ikan saja. 
Lalu Yesus memerintahkan kepada 
murid agar para pengikut memuat 
kelompokkelompok kecil agar lebih 
mudah dalam membagi makanan.

“Mukjizat pun terjadi, semua peng
ikut mendapatkan makanan hingga 
mereka semua kenyang dan makanan 
itu tidak habis tapi malah bertambah 
berkalikali lipat. Hikmah atau pe
san yang bisa kita petik dari kisah ini 
adalah dengan berbagi, apa yang kita 
miliki tidak habis tapi justru akan ber
tambah berkali lipat,” papar Dwi.

Dwi menambahkan untuk berbagi 
pun tidak harus dengan harta benda 
yang dimiliki, tetapi berbagi pun bisa 
dilakukan dengan menyumbangkan 
tenaga dan pikiran untuk membantu 
sesama. Usai memberikan sambutan, 
jajaran direksi pun memberikan ban
tuan berupa paket sembako secara 
simbolis kepada perwakilan umat 
kristiani dan para jandajanda tua 
muslimah yang sudah didata oleh 
panitia.

 PTPN X membantu pembangunan GKJW Pasamuan, Jember. Selain membantu pembangunan 
gereja, PTPN X juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat sekitar gereja. 
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daPenbUn (Dana pensiun perke
bunan) terus melakukan sosialisasi 
kepesertaan bagi para peserta aktif 
maupun peserta yang akan memasuki 
masa pensiun. Sosialisasi ini dimak
sudkan untuk memberikan pemaham
an tentang Dapenbun dan P3RI. 

Kepala Bidang Kepesertaan 
Dapen bun, Boiron Wawi menjelaskan 
sosialiasi secara umum juga dituju
kan untuk memberi pemahaman se
cara menyeluruh mengenai tata cara 
perolehan dan besar manfaat pensiun 
yang akan diterima peserta pensiun.

“Jumlah peserta Dapenbun per 31 
Agustus 2018 sebanyak 307.824 jiwa 
dengan rincian 203.092 jiwa atau 
66% pensiunan, 93.638 jiwa atau 
30% peserta aktif dan 11.094 jiwa 
atau 4% ditunda,” sebut Boiron. 

Peserta, ungkap Boiron memi
liki hak yaitu berhak atas manfaat 

pensiun dengan syarat minimal ma
sa kepesertaan tiga tahun, berhak 
me nyampaikan pendapat dan saran 
kepada pendiri, dewan pengawas atau 
pengurus mengenai laporan investasi 
dan peserta tidak dapat mengundur
kan diri atau menuntut haknya dari 
Dapenbun apabila dia masih meme
nuhi syarat kepesertaan. 

Boiron menambahkan adapun ke
wajiban peserta adalah peserta wajib 
untuk membayar iuran peserta setiap 
bulan yang dipotong langsung oleh 
pemberi kerja dari upah karyawan 
yang bersangkutan, peserta wajib 
menaati peraturan Dapenbun dan 
peserta wajib mendaftarkan istri/
suami dan anak serta wajib melapor
kan setiap terjadi perubahan susunan 
keluarga kepada Dapenbun melalui 
pemberi kerja. 

Untuk besarnya iuran, Boiron 
menjelaskan untuk besarnya iuran 
bagi peserta ditetapkan dalam pera

Sosialisasi kepesertaan merupakan hal yang sangat penting agar 
peserta aktif dan pensiunan bisa memahami Dapenbun (Dana pensiun 
perkebunan) secara Utuh. Untuk itu, Dapenbun menggelar sosialiasi 
yang dihadiri lebih dari 150 orang peserta dari PTPN X, PTPN XI, dan 
PTPN XII yang akan menjalani masa pensiun pada 2018 dan 2019. 

Sosialisasi Calon 
Peserta Dapenbun

turan Dana Pensiun Perkebunan 
di pasal 1 butir 7PDP Perkebunan 
No.Kep26/NB.1/2017, yaitu sebesar 
6% dari penghasilan  dasar pensiun 
yang telah ditetapkan di pasal 35 ayat 
2 – PDP Perkebunan No. KEP26/
NB.1/2017. Sedang iuran pemberi 
kerja yang wajib dibayar terdiri daru 
iuran normal pemberi kerja dan iuran 
tambahan dalam hal terdapat defisit 
yang ditetapkan pada pasal 35 ayat 
3 –PDP Perkebunan No KEP26/
NB.1/2017. 

Iuran normal adalah selisih antara 
iuran normal yang diperlukan berda
sarkan perhitungan akuaris dengan 
iur an peserta yang diatur di pasal 35 
ayat 4 – PDP Perkebunan No. KEP
26/NB.1/2017. Sedang untuk iuran 
tambahan adalah iuran yang wajib 
disetor dalam rangka melunasi defisit 
pendanaan sesuai dengan perhitung
an aktuaris yang diatur di dalam pa
sal 35 ayat 5 – PDP Perkebunan No. 
KEP26/NB.0/2017.

“Dana pensiun menurut UU no
mor 11 tahun 1992 adalah badan hu
kum yang mengelola dan menjalankan 
program yang menjanjikan manfaat 
pensiun, jelas Boiron di depan ratusan 
peserta Sosialiasi Peserta Dapenbun 
di Hall Kantor Pusat PT Perkebunan 
Nusantara X, Jalan Jembatan Merah 
Surabaya, 3 Oktober 2018.

Boiron menjelaskan manfaat pen
siun, itu besarnya sudah pasti dan 
sudah ditetapkan  dengan rumus ter
tentu dan tidak ada resiko besarnya 
manfaat pensiun bagi peserta. Untuk 
perhitungan manfaat pensiunan bu
lanan adalah penghargaan masa kerja 
(PMK) X masa kerja (MK) X PhDP. 
Apabila penerimaan manfaat pensiu
nan lebih kecil dari pensiunan sebe
lumnya maka penerimaan manfaat 
pensiunnya disesuaikan dengan pen
siunan sebelumnya ini diatur dalam 
pasal 51 ayat 2 – PDP Perkebunan No 
KEP26/NB.1/2017. 

Boiron menjelaskan PhDP yang 
berlaku adalah tabel gaji pokok yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan  
nomor surat atau keputusan dari 
masingmasing pemberi kerja yang 
diatur di dalam pasal 33 ayat 1 – PDP 
Perkebunan No26/NB.1/2017.

 Karyawan yang akan menjalani masa pensiun pada tahun 2018 dan 2019 mengikuti sosialisasi  
agar nantinya bisa memahami Dapenbun (Dana pensiun perkebunan) secara utuh.
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laporan:   SiSkA PreStiWAti 

selama ini, PT Enero hanya mem
produksi bioethanol fuel grade saja. 
Padahal bila dikembangkan, bioetha
nol bisa diproses lagi menjadi ENA 
Grade yang menjadi kebutuhan ber
bagai industri baik di dalam maupun 
di luar negeri. 

Untuk itu, PT Enero melakukan 
modernisasi dan diversifikasi produk 
dengan pembiayaan yang berasal dari 
Penyertaan Modal Negara (PMN) di 
tahun 2019 ini. ENA Grade adalah 
high purity alkohol dimana kadar 
impuritisnya sempurna atau nol atau 
disebut juga dengan istilah food 
grade.  

“Untuk bisa mem
produksi ENA Grade, 
kami hanya memperlu
kan sedikit tambahan 
teknologi saja karena 
dari fuel grade ethanol 
yang selama ini kami 
produksi itu harus 
dilakukan distilasi be
berapa kali lagi,” kata 
Erik, begitu dia akrab 
disapa.

Lebih jauh Erik 
menjelaskan, dengan 
dana PMN, PT Enero 
direncanakan akan 
mulai bisa mem
produksi ENA Grade 
pada Oktober 2019. 
Pasar ENA Grade sa
ngat luas di Indonesia. 
Sebab, ENA Grade 
dibutuhkan oleh ber
bagai industri antara 

lain farmasi, kosmetik, minuman, cat 
dan masih banyak lagi.

Untuk industri farmasi, jelas Erik, 
ENA Grade digunakan untuk obat
obatan misalnya antiseptik dan obat
obat lainnya, ENA Grade juga digu
nakan oleh pabrikpabrik minuman 
beralkohol, bahkan ENA Grade juga 
merupakan bahan baku cat mobil. 
“Saat ini sudah banyak perusahaan 
yang akan bekerja sama dengan kami 
untuk membeli ENA Grade kami,” 
imbuhnya. 

Erik menambahkan di Indonesia, 
produsen ENA Grade masih sedikit 
padahal 

Peluang pasar untuk ENA Grade di Indonesia 
sangat luas. Tidak ingin hanya menjadi penonton, 
PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak 
perusahaan PT Perkebunan Nusantara X siap 
memproduksi ENA Grade di Oktober 2019 nanti.

ENA Grade, Alkohol 
dengan Prospek Cerah

kebutuhan ENA Grade sangatlah be
sar. Produsen ENA Grade yang sudah 
ada adalah Molindo dan Acidatama. 
Namun,  produk ENA Grade PT Ene
ro tidak akan sama dengan produk 
ENA Grade dari kedua perusahaan 
terebut.

“Kalau Molindo dan Acidatama, 
ENA grade yang dihasilkan adalah 
96%, maka ENA Grade kita adalah 
ENA grade 95,5%. Dimana ENA 
grade 95,5% ini bisa untuk kebutuhan 
industri farmasi,” jelasnya. 

Masih menurut Erik, selain jum
lah produsen ENA grade yang masih 
sedikit dan kebutuhan Indonesia akan 
ENA grade masih sangat banyak, 
harga ENA grade juga jauh lebih kom
petitif bila dibandingkan dengan harga 
fuel grade ethanol. “Selisih harga 
antara ENA grade dengan fuel grade 
ethanol kisaran 1020%,” sebutnya. 

Dengan selisih harga tersebut, 
maka PT Enero sangat optimis bila 
ke depan akan bisa mengembangkan 
perusahaan dan bisa mencetak laba 
lebih tinggi lagi.

rendemenrencana & ide manajemen
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tebu potensi Badan Usaha

laporan:   SAP JAyAnti

UntUk rilis ketiga varietas ini 
hingga sekarang masih menunggu 
Surat Keputusan pelepasan varietas. 
Diharapkan dalam waktu enam bu
lan ke depan ketiganya sudah bisa 
diedar kan secara lebih luas. 

JR 01 sudah dipersiapkan sejak 
2010 dan disempurnakan pada 2016. 
Sedangkan untuk JR 02 dan JR 03 
baru dikembangkan pada 2015. 

Kepala Puslit Jengkol, Purnomo 
Aji menuturkan, dengan adanya varie
tas baru maka akan bisa mengurangi 
dominasi varietas BL yang sekarang 
ini terus mengalami degenerasi. BL 
sudah lama diamati, di semua tempat 
ditemukan penyakit luka api yang bisa 
menyebabkan penurunan produksi. 

Penyakit luka api menginfeksi 
melalui mata tunas yang menyebab
kan diameter tanaman menjadi kecil. 
Penyebarannya bisa melalui tanah, 
angin dan bahkan manusia yang ber
sentuhan dengan tanaman yang su
dah terjangkit. ”Nah varietas JR 01, 
JR 02 dan JR 03 ini potensi tertular 
penyakit luka api ini lebih rendah,” 
tutur Purnomo Aji. 

Masingmasing jenis varietas 
memiliki spesifikasi yang berbeda. 
Misalnya saja JR 01 yang cocok un
tuk tanah berat dan ringan tapi ber
pengair an. Misalnya saja daerah Ke
diri, Jombang, dan sebagian Sidoarjo. 

Sedangkan JR 02 dan JR 03 
lebih baik digunakan di tanah berat 
berpengairan seperti di daerah Gem
polkrep dan Ngoro. ”Ini menjadi tu

gas Pabrik Gula (PG) untuk menspe
sifikasi lahannya, melihat kondisi 
ta nah nya agar bisa memilih varietas 
yang sesuai karena tentu kebutuhan 
di masingmasing PG berbeda,” ujar 
Pur nomo. 

Dari hasil pengujian multilokasi 
dan demofarm di lahan petani diper
oleh data produktivitas ketiga klon 
yaitu ratarata potensi produksi klon 
JR 01 pada tanaman PC dapat meng
hasilkan tebu sebesar 1.241 ± 294 
kuintal/Ha, dengan rendemen 9,90 ± 
1,36 persen dan hablur 122,87 ± 33,25 
ku/Ha. Sedangkan pada tanaman RC 
menghasilkan tebu sebesar 1.291 ± 395 
ku/Ha, rendemen 9,33 ± 1,23 persen 
dan hablur 120,38 ± 51,06 ku/Ha.

Kemudian ratarata potensi 
produksi klon JR 02 pada tanaman 

Untuk meningkatkan produktivitas gula, salah satu 
langkah yang perlu dilakukan adalah penggunaan 
varietas tebu unggul. Baru-baru ini Puslit Gula Jengkol 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN X) melepas JR 01, JR 02 
dan JR 03 yang diusulkan dapat dilepas menjadi varietas 
unggul baru dengan nama NX 01, NX 02 dan NX 03.

PTPN X Lepas 
Varietas Baru



27

PtPn X magz | vOluMe: 030 | EdIsI LIPuTaN: okTobEr - dEsEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

tebu

PC sebesar 1.147 ± 204 tebu ku/Ha, 
rendemen 9,20 ± 0,94 persen dan 
hablur 105,51 ± 16,23 ku/Ha, sedang
kan pada tanaman RC sebesar 1.091 
± 446 tebu ku/Ha, rendemen 9,20 
± 1,58  persen dan hablur 100,34 ± 
61,94 ku/Ha. JR 02 cocok dikem
bangkan di wilayah dengan lingkung
an lahan bertekstur berat sampai ge
luhan dengan cukup pengairan. 

Ratarata potensi produksi klon 
JR 03 pada tanaman PC sebesar 
1.059 ± 330 tebu ku/Ha, rendemen  
9,45 ± 1,05 persen dan hablur 100,01 
± 27,98 ku/Ha, sedangkan pada 
tanam an RC sebesar 918 ± 326 tebu 
ku/Ha, rendemen 9,50 ± 1,62 persen 
dan hablur 87,18 ± 47,51  ku/Ha. JR 
03 cocok dikembangkan di wilayah 
dengan lingkungan lahan bertekstur 

berat sampai geluhan dan toleran 
gangguan drainase.

Lebih lanjut Purnomo menuturkan, 
hasil analisis usaha tani menunjukkan 
penggunaan klon unggul harapan JR 
01 memberikan tambahan pendapatan 
sebesar Rp 6.391.920 per Ha, JR 02 
memberikan tambahan pendapatan 
sebesar Rp 3.556.27 per Ha dan JR 03 
memberikan tambahan pendapatan 
sebesar Rp 6.525.752 per Ha. 

Keunggulan lain yang dimiliki ke
tiga varietas baru ini adalah jumlah 
ha ri masak lebih pendek dan lebih 
sta bil terhadap perubahan musim. 
Ber beda dengan varietas BL yang ke
tika musim basah produktivitasnya 
langsung menurun. 

”Minat petani untuk mengguna
kan ketiga klon unggul harapan terse

but sangat tinggi,” kata Purnomo. 
Untuk kesiapan benih juga telah 
di siapkan oleh Puslit Gula PTPN 
X yaitu Kebun Bibit Nenek (KBN) 
se luas 38,574 Ha, Kebun Benih 
Induk (KBI) seluas 77,979 Ha dan 
Kebun Benih Dasar (KBD) seluas 
545,850 Ha, yang telah mendapat 
pendamping an dari BBPPTP Suraba
ya. Di samping itu juga telah disiap
kan Kebun Bibit Pokok (breeder 
seed) seluas 0,762 Ha.

Varietas unggulan baru ini di
harapkan tidak hanya dikembangkan 
di Jawa Timur saja tetapi juga ke 
wilayah lain yang memiliki iklim 
dan agroekologi serupa. Dengan de
mikian program swasembada gula 
yang ditetapkan pemerintah dapat 
tercapai.

 PTPN X terus mengembangkan varietas 
baru yang mampu menghasilkan tebu 

dengan produktivitas tinggi sekaligus 
lebih tahan terhadap serangan hama 
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sukrosa sajian Utama

Optimisme 
Memasuki 2019
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sukrosa

bi memperediksi na-
tional economic 
growth pada 2019 
bisa mencapai 5 – 5,4 
persen. Net ekspor 

akan membaik, sementara impor 
me nurun. Penanaman Modal Asing 
(PMA) juga akan naik sejalan kebijak
an Daftar Negatif Investasi (DNI) 
dan tax holiday. Kondusivitas iklim 
investasi ini diuntungkan dari landai
nya pertumbuhan ekonomi global. 
Se hingga iklim usaha di 2019 tetap 
memiliki harapan lebih baik.

Meski demikian harus diakui, 
per geseran stabilitas perekono
mian global yang dipicu beberapa 
faktor penting, akan mendorong 
persaingan usaha kian ketat – seba
gai konsekuen si makin terbukanya 
sistem perekonomian dunia. Lam
bannya pergerakan ekonomi global 
akan mendorong investasi bergeser 
ke Indonesia, sehingga persaingan 
usaha dalam negeri akan makin ketat.

Di sinilah setiap perusahaan 
ditan tang berkinerja handal. Bukan 
sekedar untuk survive. Tapi lebih 
dari itu – bi sa tetap maju dalam 
dina mika yang ki an komplek. Faktor 
manpower atau sumber daya manu
sia (SDM) menjadi posisi kunci pada 
konstelasi yang demi kian, sehingga 
upaya untuk terus meningkatkan 
kua litas SDM adalah ke niscayaan un
tuk dilakakukan. 

Begitu juga tentunya yang dilaku
kan oleh PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X. Faktor SDM merupakan 
kunci utama dalam menjalani per
saingan. Sebagai anak perusahaan 
BUMN dengan core business industri 
gula, PTPN X bukan sekedar meng
hadapi persaingan global dalam 
konteks kian derasnya arus impor 
barang sejenis, tapi juga dihadap
kan pada kompleksitas persoalan 
lokal – khususnya terkait kecukupan 
(persaingan) bahan baku, modernitas 
sistem produksi, dan perdagangan 

pasca produksi. 
PTPN X senantiasa mengupaya

kan cara terbaik untuk memenuhi 
bahan baku tebu, perbaikan sebagian 
sistem produksi (pabrik gula/PG) dan 
solusi penjualannya, agar diraih hasil 
yang maksimal. Namun itu saja tidak 
cukup. Faktor manpower (SDM) 
tetap ditempatkan pada skala priori
tas, karena posisinya sebagai kunci 
penting pada konteks persaingan dan 
berputarnya roda perusahaan. 

Berkaitan dengan itu, mulai 2019, 
PTPN X menerapkan parameter ki
nerja SDM melalui Performance 
Improvement Programe (PiP). 
Penerapan PIP ini bagian dari opti
misme perusahaan dalam memasuki 
era ketatnya persaingan usaha. Tidak 
hanya di core-business, PIP juga dite
rapkan pada anak perusahaan. Pro
gram ini (PIP) sebagai alat monitor-
ing untuk memastikan tidak adanya 
gap antara rencana dan hasil kerja. 
PIP sebagai alat pengendali bahwa 
semua lini perusahaan sudah berjalan 
sesuai standar operasi perusahaan.

Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Sa triyo Annurogo, mengatakan PIP 
berfungsi sebagai sistem pengenda
lian, guna monitoring antara realisasi 
vs rencana dan target kerja. Sehingga 
manajemen bisa memastikan tidak 
terjadi gap antara target dan reali
sasi. Karena melalui PIP, kinerja 
masingmasing SDM bisa diukur se
suai tugas dan tanggungjawabnya.

“Mulai tahun ini (2019) semua 
akan ada raportnya. Sehingga jika 
terjadi kekurangan masih ada waktu 
untuk penyempurnaannya,” kata Dwi 
Satriyo.

Sebagaimana diketahui, usaha 
(co re business) PTPN X sangat luas 
mulai dari hulu hingga hilir. Mulai 
dari penyempurnaan di tingkat on 
farm, seperti penyediaan lahan, 
pengo lahan lahan, memastikan varie
tas tebu terbaik, intensitas perawatan 
tanaman tebu, mengupayakan hasil 

tonase tebu secara maksimal per hek
tar lahan, serta mengupayakan kua
litas tebu agar memiliki kandungan 
gu la (rendemen) yang tinggi. 

Masih di tingkat on farm, seba
gian besar pasok bahan baku tebu 
dikerjasamakan dengan petani. 
Da lam hal ini pihak PTPN X terus 
melakukan advokasi kepada petani 
agar hasil tebunya sesuai dengan 
kebu tuhan pabrik, baik kuantitas 
mau pun kualitasnya. Bahkan mem
bantu petani mencarikan akses pen
da naan melalui kerjasama dengan 
berbagai pihak (bank dan PKBL).

Artinya, pada tingkat on farm saja 
sudah membutuhkan banyak SDM 
de ngan tingkat presisi pekerjaan yang 
tinggi. Di sinilah pentingnya penerap
an PIP. Agar semua kegiatan menjadi 
terukur. Karena sedikit saja meleset, 
maka dampaknya bisa panjang hingga 
ke pekerjaan tingkat off farm.

Sebab bagaimanapun sistem 
produksi (mesin PG) disempurna
kan, namun jika kualitas tebu yang 
dihasilkan di tingkat on farm tidak 
sesuai dengan rencana, maka sulit 
mengharapkan rendemen tebu dan 
kualitas hasil gula secara maksimal. 
Akibatnya bisa berbuntut kepada 
ga galnya target penjualan dan target
target perusahaan secara keseluruh
an. Begitu juga di tingkat off farm, 
seluruh bagian akan menjadi terukur 
hasil kerjanya dengan sistem PIP.

“Semua orang nantinya akan 
memiliki targettarget yang dicatat 
secara kuantitatif sehingga bisa teru
kur. Dari angkaangka tersebut bisa 
diketahui apakah ada gap antara 
reali sasi dan target. Dalam PIP nanti, 
kinerja masingmasing karyawan bi
sa diukur sesuai tugasnya,” kata Dwi 
Satriyo – sambil menambahkan, se
ti daknya ada tiga hal penting yang 
ha rus dilakukan untuk manpower 
de ve lopment melalui sistem PIP, 
yakni Integrity, Contribution dan Do 
The Best’.

Tidak ada alasan untuk tidak optimis memasuki 2019. Setidaknya kalimat ini mengacu kepada 
pernyataan resmi Bank Indonesia (BI) yang mengatakan,  pertumbuhan ekonomi nasional 2019 
justru akan lebih baik dibanding 2018. Kuatnya permintaan domestik – baik konsumsi maupun 
investasi, akan mendorong stabilitas dan performa perekonomian 2019 ke arah yang lebih positif.

Optimisme 
Memasuki 2019



30

PtPn X magz | vOluMe: 030 | EdIsI LIPuTaN: okTobEr - dEsEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

Menurut Dwi Satriyo, tugas PTPN 
X ke depan sangat berat. Sehingga 
se mua komponen harus rela bekerja
keras. Minimal bisa berkontribusi 
sesuai dengan standar PIP. Sesuai 
RUPS, PTPN X diharapkan bisa 
menghasilkan laba (konsolidasi) 
sebesar Rp 85,2 miliar. 

Khusus untuk gula, lahan yang 
ditarget 2019 seluas 56.811 hektar 
dengan menghasilkan bahan baku 
tebu (BBT) 4,31 juta ton. Produktivi
tas tebu 75,92 ton/ha dengan rende
men minimal 8,15 persen. Sehingga 
jika semua itu tercapai, maka akan 
dihasilkan gula sebanyak 352.184 ton. 

Meski target untuk rendemen 
gula 8,15 persen, kata Dwi Satriyo, 
naiknya tidak signifikan dibanding 
realisasi 2018 yang mencapai 8,14 
persen. Toleransi ini dikarenakan 
pertimbangan cuaca, mengingat 
musim ini memasuki cuaca basah. 
Sedangkan terkait target laba (kon
solidasi) yang besar yakni Rp 85,2 
miliar, lanjut Dwi Satriyo, itu sudah 
termasuk penghitungan skema SPT 
(Skema Pembelian Tebu) yang akan 
diterapkan bertahap mulai 2019.

Dengan skema SPT, kata Dwi 
Satriyo, tebu milik petani akan dibeli 
PG dan seluruh hasil gulanya menjadi 
milik PG. Tidak lagi menggunakan 
pola bagi hasil seperti sebelumnya. 
Dengan skema ini petani dapat ke
pastian pembayaran lebih awal, se
hingga bisa dipakai untuk persiapan 
tanam berikutnya. Ini bagian dari 
konsep perusahaan untuk mendapat
kan hasil maksimal secara finansial, 
sehingga sangat memungkinkan tar
get laba sesuai RUPS bisa diraih. 

Jika sistem PIP terus dikembang
kan, bukan mustahil di masa men
datang kontribusi sektor gula akan 
menyamai kontribusi anak usaha. 
Karena masih banyak gagasan PTPN 
X yang akan terus dikembangkan 
menjadi profit center. Salah satunya 
adalah produksi gula ritel.

Sejauh ini ada satu unit pengolah
an gula ritel di PG Pesantren Baru. 
Se belum akhir 2019 akan ditambah 
delapan (8) menjadi sembilan (9) 
unit yang akan ditempatkan di PG 
Pesantren Baru, PG Gempolkrep, 

PG Ngadiredjo dan PG Kremboong. 
Sehingga nantinya produksi gula ritel 
mencapai 34.000 ton per bulan dan 
bisa berproduksi sepanjang tahun. 

Hilirisasi lainnya adalah unit 
usaha biokompos yang akan ditam
bah dua (2) unit lagi di Ngadiredjo 
dan Gempolkrep. Dengan demikian 
aspek blotong yang tadinya menja
di unit cost akan berubah menjadi 
profit center. Sedangkan untuk unit 
usaha tembakau, sejak tahun lalu 
sudah merin tis penjualan ke sejum
lah pembeli baru dari Turki dan Jer
man. Selain itu juga ada terobosan 
pola tanam tembakau secara maklon 
beker jasama dengan BSB, sehingga 
lebih memiliki kepastian pembeli.

Konsep PIP bagi pengembangan 
kualitas SDM mendapat dukungan 
antusias dari semua lini perusahaan. 
Bagi Direktur Operasional PTPN X 
Mustaqim, konsep PIP bisa memi
nimalkan risiko kerja. Dengan PIP 
nantinya tidak boleh lagi ada risiko 
yang terjadi di tengah jalan –  yang 
lepas dari kalkulasi petugasnya. 
Termasuk kalkulasi tambahan biaya 
untuk antisipasi kemungkinan ter
jadinya risiko kerusakan. 

Dengan PIP, kata Mustaqim, 
harus diperhitungkan secara ma
tang mengenai jam berhenti (jamti) 
pekerja an (termasuk jamti mesin 
PG). Selain itu, melalui PIP, penghi
tungan efisiensi dalam proses pro
duk si (ME) harus tepat. Ke depan ME 
harus sesuai dengan target yakni di 
angka 94. 

“Kehilangan (loss) nira di blo
tong pun di 2019 tidak boleh terjadi 
lagi. Karena di dalam blotong yang 
dibuang itu kandungan gulanya ma
sih tinggi,” kata Mustaqim.

Dengan PIP, kata Mustaqim, bisa 
berupaya untuk meminimalkan ting
kat kesalahan dan kekurangan kerja. 
Semua bisa diperhitungkan dan ter
ukur. Sehingga jika masih terjadi ke
salahan, maka tidak ada lagi toleran
si. Karena semua sudah terukur, 
ter masuk soal kecocokan tugas SDM 
de ngan bidang kerjanya. 

General Manager PG Ngadiredjo, 
Abdul Munib mengatakan, dengan 
PIP kemungkinan target produksi di 

PGnya (diupayakan) bisa terca pai. 
Pada 2018 lalu faktor utama ham bat
an PGnya terletak pada ku rangnya 
pa sokan bahan baku tebu (BBT), le
bih jauh Munib berharap pe laksanaan 
pen daftaran areal lahan tebu petani 
bisa lebih selektif. Serta mampu me
la  kukan intensitas hubung an dengan 
pe tani untuk pem buatan kontrak pa
sok BBT, me lakukan regrouping KK 
individual dengan membentuk K3TA, 
juga pengen dalian pengelolaan dana 
UMTA dan OPTA, “Dengan strategi 
seperti ini kami yakin luas areal se
suai RKAP 2019 yakni 9.808 Ha akan 
terca pai,” kata Munib.

anak PeRusaHaan
Terkait usaha anak perusahaan. 

Dirut Dwi Satriyo, mengatakan tetap 
terus dipacu agar mampu memberi 
tambahan keuntungan (konsolidasi) 
kepada perusahaan. Pada 2018 lalu, 
kontribusi laba anak usaha cukup 
signi fikan, yakni PT Nusantara Medi
ka Utama (NMU) sebesar Rp 35,6 
mili ar, PT Mitratani Dua Tujuh Rp 
23 mi liar, PT Dasaplast Rp 1,7 miliar 
dan PT Enero Rp 1,9 miliar. Pada 
2018 adalah tahun pertama PT Enero 
berkontribusi laba, dan pada 2019 ke
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rang sedang negosiasi untuk pasar 
AS seba nyak 160 ton yang biasanya 
dipasok dari Vietnam,” kata Dirut PT 
Mitratani Dua Tujuh, Guntaryo Tri 
Indarto. 

Pada 2019 penjualan PT Mitra Ta
ni Dua Tujuh ditargetkan mencapai 
11.872 ton, atau naik tipis dari reali
sasi 2018 yang mencapai 10.111 ton. 
” Kami sedang proses untuk menuju 
pembangunan pabrik baru yang seka
rang tahapannya baru FS (Feasibility 
Study) dan menunggu persetujuan 
pemegang saham,” kata Guntaryo. 

Berbeda dengan ketiga anak usaha 
lainnya, PT Dasaplast Nusantara yang 
produksinya sangat bergantung dari 
harga bijih plastik, mengaku kelabak
an menghadapi tingginya harga mi
nyak mentah dunia yang nota-bene 
sangat berpengaruh terhadap pasar 
bijih plastik sebagai bahan baku. 
Meski demikian produksi PT Dasa
plast Nusantara melebihi target RKAP 
sebesar 18 persen pada 2018 lalu dan 
pada 2019 akan terus ditingkatkan 
dengan menempatkan SDM sebagai 
kunci penting gerak produksinya.

Dirut PT Dasaplast Nusantara, 
Sugiharto Bisri, mengatakan kondisi 
2018 memang berat. Meski demikian 
pada 2019 ini PT Dasaplast Nusan
tara tetap optimis. Diantaranya de
ngan perencanaan dan sinkronisasi 
antara produksi dan penjualan. In
vestasi beberapa mesin untuk men
jaga kelancaran proses dan pemenuh
an order secara maksimal, serta 
op timalisasi kapasitas dalam upaya 
me nekan fixed cost dan meningkat
kan daya saing unit flexible packag-
ing dengan membangun branding. 
Selain itu juga melakukan edukasi ke
pada calon pembeli, serta melakukan 
reduced cost berbasis aktivitas.

Keempat anak perusahaan PTPN 
X cukup optimis memasuki 2019, 
dan masingmasing anak perusahaan 
telah menyiapkan aneka strateginya 
untuk mencapai target sebagaimana 
ditetapkan RKAP. Dengan pene
rapan PIP, diharapkan semua kiner
ja kian meningkat, sehingga bisa 
mem berikan kontribusi keuntungan 
yang signifikan dibanding 2018 lalu. 
Bismillah....tim

mungkinan akan berkontribusi lebih 
besar lagi karena ada proyek hilirisasi 
ENA Grade Etanol.

Dirut PT Enero, Izmirta Rachman 
sendiri mengakui bahwa 2018 adalah 
tahun kebangkitan bagi perusahaan 
yang dikelolanya. Tahun 2018 total 
penjualannya mencapai Rp 143 milli
ar dengan laba kotor Rp 10 milliar 
dan laba bersih Rp 2,6 milliar. Dari 
sisi produksi, PT Enero berhasil me
lampaui target RKAP, yakni dari 
tar get 13.675 KL ethanol tereali sasi 
15.740 KL Ethanol.

PT Enero ju ga berhasil menekan 
harga pokok pro duksi (HPP) dari 
Rp 8.199/liter menjadi Rp 7.911/li
ter. Keberhasilan itu diakui sebagai 
keber hasilan SDM secara keseluruh
an, sehingga dengan PIP kemungkin
an akan berkontribusi lebih besar lagi 
kepada PTPN X.

Sementara itu, terkait  keberhasilan 
PT Nusantara Medika Utama (NMU) 
berkontribusi besar terhadap PTPN X, 
Dirut PT NMU dr. Ary Sylviati, M.Kes 
mengatakan  tidak membuat pihaknya 
berpuas diri. Karena tantangan terbe
sar ke depan adalah kualitas layanan 
yang berbasis kepada profesionalisme 
SDM. “Kinerja keuangan NMU me

mang tercapai sesuai RKAP. Namun 
kinerja NMU sebaiknya tidak hanya 
dilihat dari aspek profitabilitas, tapi 
juga dari aspek operasional. Di sinilah 
pentingnya PIP,” kata Ary.

Menurut Ary, keberhasilan ope
rasional NMU sangat bergantung 
ke pada SDM. Maka itu salah satu 
upayanya adalah melakukan akreadi
tas rumah sakit. Karena syarat lolos 
akreditasi, SDM harus memiliki ka
pasitas, kompetensi, loyalitas, dan 
integritas. “Di rumah sakit itu SDM
nya multi profesi. Mulai dari tenaga 
kebersihan, administrasi,  hingga 
te naga medis. Perlu usaha keras agar 
setiap profesi ini terintegrasi untuk 
tercapainya kepuasan pelanggan. 
Kami sudah mengantongi akreditasi 
paripurna, dan di 2019 RS kami akan 
mengikuti SNARS,” kata Ary.

Sedangkan  PT Mitratani Dua 
Tujuh dengan core business kedelai 
edamame dan sayuran beku, terus 
mengembangkan ekspansi pasar
ekspornya ke beberapa negara baru, 
diantaranya Amerika Serikat, negara
negara di Eropa, Timur Tengah dan 
Rusia. ”Masuk ke negaranegara 
baru adalah strategi untuk mencapai 
angka penjualan yang optimal. Seka
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Kondisi industri gula yang semakin kompetitif memaksa perusahaan agar mampu 
bersaing. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di perusahaan pun diminta meningkatkan 

kompetensinya agar bisa mendukung kinerja perusahaan.

Capai Target dengan 
Kinerja Terukur

laporan:   SAP JAyAnti

saat ini PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X telah menyusun Perfor-
mance Improvement Program (PIP). 
Melalui program ini, kinerja seluruh 
karyawan akan bisa diukur. 

”Nantinya semua akan ada 
reportnya. Program ini fungsinya 
sebagai pengenda
lian. Kita bisa 
melakukan 
monitor-
ing antara 
realisasi ter
hadap ren
cana yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. Jika 
ada kekurangan, bisa segera dilaku
kan perbaikan. Jangan sampai gap 
antara realisasi dan target yang baru 
diketahui belakangan,” kata Direktur 
Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annuro
go. PIP telah disampaikan pada saat 
rapat kerja di pertengahan November 
lalu di Surabaya dan segera diterap
kan pada 2019. 

Dikatakan Dwi, semua orang nan
tinya akan memiliki targettarget 

yang dicatat secara kuantitatif se
hingga bisa terukur. Dari angka
angka tersebut akan bisa diketahui 
apakah ada gap antara realisasi 
dan target. Dalam PIP nanti, kiner
ja masingmasing karyawan bisa 
di u kur sesuai dengan tugas yang 

diberikan. 
Misalnya saja bagian tanaman, tu

gasnya meliputi penambahan capaian 
luasan, peningkatan produktivitas, 

peningkatan rendemen, peng
aturan varietas dan komposisi 

bibit. Atau di bagian Tebang 
Muat Angkut (TMA) akan 

dibedah bagaimana menda
patkan waktu cut to crash 

dari tebang ke gilingan sependek 
mungkin. 

Di pabrik juga akan ada parame
ter untuk performa masingmasing 
unit pabrik. Misalnya di stasiun gi
ling an, puteran dan seterusnya. ”Bah
kan saya mau satu orang bertanggung 
jawab pada suatu peralatan tertentu. 
Tanggung jawabnya per individu se
hingga setiap orang concern terhadap 
tu gasnya,” tutur Dwi. 

Setelah parameter di masingma
sing unit disusun kemudian akan di
lakukan penilaian. Jika nantinya ma
sih ada yang mengalami kesenjangan 
antara target yang dberikan dengan 
realisasi yang dicapai, akan dibedah 
untuk mengetahui penyebab tidak ter
selesaikannya tugas yang diberikan. 
Ji ka memang dirasa perlu, perusahaan 
siap untuk melakukan pembinaan 
termasuk memberikan pelatihan
pelatihan. Bahkan akan dihadirkan 
konsultan professional untuk melihat 
apakah orang tersebut memang tidak 
cocok di bagian tersebut dan perlu 
dialihkan ke bidang lain.

Dwi menuturkan, ada tiga hal 
yang perlu selalu menjadi pedoman 
dan harus dilakukan. Pertama adalah 
Integrity. Hal ini diwujudkan dalam 
tiga sikap yaitu Jujur, Tulus, Ikhlas. 
”JTI harus melekat dalam pola pikir 
semua karyawan,” ujarnya.

Yang kedua Contribution. Semua 
orang wajib memberikan kontribusi. 
Ia mengandaikan perusahaan sebagai 
sebuah perahu, agar dapat terus ber
layar, semua orang harus ikut andil. 
Mulai dari membantu mendayung, 
mengatur layar atau mengemudikan 
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peruahu. ”Semua harus berkontribu
si. Tidak hanya numpang saja di pe
ra hu itu,” kata Dwi dengan tegas. Dan 
yang ketiga adalah ‘Do The Best’. Jika 
sudah ada target yang ditetapkan, 
ma ka semua harus memberikan usa
ha terbaiknya untuk mencapai target 
tersebut. Bahkan melampauinya. 

semua unit usaHa HaRus untung
Semangat bahwa semua unit usa

ha harus untung yang mulai diga
ung  kan pada 2018 akan kembali 
di lan jutkan pada 2019. Sesuai dengan 
pra RUPS, PTPN X diharapkan bisa 
menghasilkan laba konsolidasi sebe
sar Rp 85,2 Miliar. 

Khusus untuk gula, lahan ditar
get 56.811 Ha. Bahan Bakar Tebu 
(BBT) ditargetkan bisa mencapai 4,31 
juta ton, produktivitas 75,92 ton/ha 
dan rendemen 8,15 persen. Dengan 
demi kian gula yang diproduksi bisa 
352.184 ton. ”Rendemen tidak naik 
tinggi dibandingkan pencapaian 2018 
yang mencapai 8,14 persen karena 
pada 2019 diprediksi akan terjadi 
iklim cuaca basah,” ujar Dwi Satriyo 
Annurogo. 

Target perolehan laba tersebut 
dikatakan Dwi disiapkan dengan 
catatan akan diberlakukan skema 
SPT (Skema Pembelian Tebu) dan 
PTPN X diizinkan mengolah raw 
sugar untuk mengompensasi biaya
biaya yang timbul akibat SPT. ”Hal 
ini tentu akan berdampak pada finan
sial perusahaan. Jika dengan sistem 
bagi hasil, tebu petani digiling di PG 
(Pabrik Gula) kemudian hasilnya 
dibagi, 66 persen petani, 34 persen 
PG jadi ada gula milik petani dan mi
lik PG. Dengan SPT nanti, tebu milik 
petani akan dibeli PG dan seluruh 
hasil gulanya menjadi milik PG, yang 
menjual juga PG,” jelasnya. 

Keuntungan dari skema ini, 
petani akan bisa mendapatkan kepas
tian pembayaran. Jika dulunya harus 
menunggu gulanya terjual, sekarang 
petani bisa mendapatkan dana lebih 
cepat untuk bisa segera memulai per
siapan tanam berikutnya. 

Bagi PG tantangannya harus bisa 
menjadi pabrik yang efisien, sehingga 
mampu memberikan harga yang ba

gus. Perusahaan juga harus bisa me
nye diakan dana untuk pembelian te bu. 

Di lahan, agar rendemen bisa 
tetap tinggi komposisi bongkar ra
toon akan ditertibkan. PTPN X sudah 
memberikan subsidi bibit ke petani. 
Pada 2018 PTPN X juga sudah merilis 
varietas NX 01, NX 02, NX 03 yang 
lebih baik dibandingkan varietas 
yang ada saat ini dan siap disebar ke 
ma syarakat. Khusus untuk bongkar 
ratoon, pada 2018 lalu baru tercapai 
14,2 persen dari angka ideal 25 per
sen. Pada 2019 nanti bongkar ratoon 
ditargetkan bisa mencapai 18 persen. 

Mengenai kinerja 2018, dari 
prognosa yang ada laba konsolidasi 
mencapai Rp 78,2 Miliar. Semua seg
men sudah mencatatkan laba. Ia me
maparkan, untuk segmen tebu dida
patkan laba sebelum pajak sebesar 
Rp 18,7 Miliar, tembakau Rp 3 Miliar. 
Dari kedua segmen tersebut didapat
kan laba setelah pajak Rp 16 Miliar. 

Sedangkan untuk anakanak peru
sahaan, PT Nusantara Medika Utama 
menghasilkan laba Rp 35,6 Miliar, PT 
Mitratani Dua Tujuh Rp 23 Miliar, 
PT Dasaplast Nusantara Rp 1,7 Miliar 
dan PT Enero Rp 1,9 Miliar. ”Ini ada
lah tahun pertama PT Enero mence
tak laba. Mudahmudahan ini bisa 
menjadi titik balik Enero. Apalagi di 
2019 ada proyek hilirisasi ke ENA 
grade Etanol,” tuturnya. 

Secara umum Dwi menyebut, di 
sektor tebu ada pengaruh dari harga 
gula yang lebih rendah dari RKAP. 
Jika pada RKAP dicantumkan harga 
gula Rp 9.500 pada kenyataannya 
harga gula ratarata hanya Rp 9.200 
bahkan saat mulai giling harga sem
pat tur un hingga menyentuh harga 
Rp 8.600.

Dari sisi kinerja on farm juga 
terjadi penurunan protas. ”2018 ini 
memang keringnya ekstrim. Pada 
saat awal giling, banyak tebu yang 
sudah berbunga. Ini menurunkan 
produktivitas. Produktivitas tahun ini 
mencapai 71,9 ton per Ha. Lebih ren
dah dibandingkan pencapaian tahun 
lalu 75,8 ton/ha,” jelasnya. 

Meskipun demikian rendemen 
mengalami kenaikan dari yang sebe
lumnya 7,93 persen menjadi 8,14 

persen di 2018. Meskipun demikian 
produksi gula tetap mengalami penu
runan dari 342.410 ton di 2017 men
jadi 335.200 ton. 

Selain karena iklim yang menu
runkan produktivitas, ada juga ma
salah tambahan yaitu sebagian petani 
beralih ke pok-pokan atau menjual 
tebu ke pengepul karena ingin segera 
mendapatkan uang tunai. Setidaknya 
ada 200.000 ton tebu yang tersedot 
kesana. Hal ini menjadi catatan bagi 
PTPN X bagaimana memberikan pe
layanan ke petani mengenai kebutu
han akan dana tunai.

”Kami juga meminta temante
man di lapangan mulai dari manajer 
dan asisten manajer tanaman sebagai 
agen kemitraan. Mereka mengawal 
budidaya petani. Mereka yang akan 
menjadi penghubung untuk menge
tahui apa saja kebutuhan petani,” 
ujarnya. 

Untuk hilirisasi, PTPN X juga 
sudah memulai produksi gula ritel. 
Sekarang ini masih ada satu unit pe
ngolahan gula ritel di PG Pesantren 
Baru. Nantinya akan ditambah dela
pan unit lagi di PG Pesantren baru, 
PG Gempolkrep, PG Ngadiredjo dan 
PG Kremboong di 2019 ini dengan 
nilai investasi Rp 20 Miliar. 

Jika semua unit pengolahan su
dah bisa berproduksi maka PTPN 
X akan bisa menghasilkan gula ritel 
sebesar 34 ribu ton per bulan dan 
bi sa berproduksi sepanjang tahun. 
Sedangkan saat ini baru sekitar 750 
ton per bulan.   

Begitu juga untuk biokompos juga 
akan ditambah dua unit produksi la
gi di Ngadiredjo dan Gempolkrep. 
De  ngan demikian blotong tidak lagi 
menjadi unit cost melainkan bisa 
menjadi profit center. 

Sementara untuk tembakau, sejak 
tahun lalu sudah merintis penjualan 
ke pembelipembeli baru dari Turki 
dan Jerman. ”Sekarang kami melaku
kan penanaman secara maklon. Ada 
investor yaitu BSB yang membiayani 
mulai dari penanaman, proses hingga 
panen, semua biaya di off take pem
beli. Kita dapat management fee. Ini 
bisa mengurangi ketidakpastian pem
belian,” tutur Dwi.
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laporan:   SiSkA PreStiWAti 

bagi Direktur Operasional PTPN X, 
Mustaqim, kinerja di musim giling 
tahun 2018 kurang membanggakan. 
Banyak hal yang perlu mendapatkan 
perhatian, tidak hanya di sisi on farm 
tapi juga di sisi off farm. 

“Di tahun ini banyak halhal yang 
ada di dalam kontrol kita justru tidak 
bisa dikendalikan,” kata Mustaqim 
ditemui di ruang kerjanya di Jalan 
Jembatan Merah, Surabaya.

Mustaqim mengungkapkan di sisi 
off farm, dimana operasional pabrik 
sepenuhnya ada di dalam kendali 
dan kontrol PTPN X justru banyak 
mem berikan kejutankejutan yang se
harus nya tidak perlu terjadi. Sebab, 
per masalahan tersebut bisa diprediksi 
dan bisa diantisipasi jauhjauh hari. 

Kejutan tersebut, ungkap Musta
qim adalah kerusakankerusakan me
sin yang seharusnya bisa diprediksi 
dan bisa dihitung bila mesin tersebut 
beroperasi. Misalnya, boiler yang ru
sak, semua itu bisa dideteksi sejak di 
luar masa giling.

“Tahun depan, persiapan di 
luar masa giling harus benarbenar 
matang dan semua yang berpoten
si  menghambat harus diperbaiki 
se sem purna mungkin. Jangan hanya 
karena ingin melakukan penghe
matan biaya yang tidak seberapa 
justru mengakibatkan kerugian yang 
besar,”paparnya.

Masih menurut Mustaqim, setiap 
karyawan yang ada di PTPN X ini 
tidak boleh menyerah dengan ang
garan karena kalau saat musim giling 
tiba dan terjadi losses maka kerugian 
yang ditimbulkan akan jauhjauh lebih 
besar dari anggaran yang seharusnya 
dilakukan untuk pemeliharaan mesin
mesin yang ada. 

“Tahun ini jam berhenti (jamti) 
jauh melebihi Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKAP). Jam berhenti di 
RKAP total 4% dari Jamti A 1% dan 
jamti B hanya 3%. Tapi realisasinya 
jamti A sebesar 2.96% dan jamti B 
sebesar 5.18% sehingga total jamti 
adalah 8.14%,” sebutnya.

Selain jamti yang  masih tinggi, 
sambung Mustaqim, kehilangan 
di dalam pabrik pun masih tinggi, 
khususnya kehilangan nira di blo
tong. Selama ini, di blotong tidak per
nah diperhatikan padahal di dalam 
blotong yang dibuang itu kandungan 
gulanya masih tinggi. Maka di musim 
giling tahun 2019, akan diupayakan 
agar nira tidak ada yang terbuang di 
blotong. 

Untuk program PIP di bidang 
off farm ini, Mustaqim menjelaskan 
adalah menurunkan jamti dengan 
persiapan mesin di luar masa giling 
yang harus dilakukan dengan lebih 
serius dan bila ada alat yang harus 
diganti maka harus diganti agar tidak 
menghambat saat proses produksi 
berlangsung. Selain menekan jamti, 

PT Perkebunan Nusantara X terus memperbaiki diri demi 
kemajuan perusahaan. Berbagai program pun telah dibuat, salah 
satunya adalah Performance Improvment Program (PIP) yang akan 
mulai dijalankan di semua lini di Tahun 2019. Khusus di Direktorat 
Operasional akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya 
tidak lagi melakukan toleransi-toleransi yang tidak perlu karena 
toleransi yang dilakukan justru menjadi penghambat.

Stop Menoleransi 
yang Tidak Perlu

yang kedua adalah dilakukan efisiensi 
di dalam proses produksi. Saat ini 
ME masih 9192 hanya beberapa saja 
yang mencapai ME 95, padahal target 
ME PTPN X adalah 94 lebih. 

Pria yang pernah menjabat seba
gai Kepala Divisi Perencanaan dan 
Pe ngembangan ini menjelaskan 
se mua karyawan di PTPN X ini ada
lah orangorang yang sudah ahli di 
bidangnya. Sehingga untuk standar 
operasional mesin, mereka sudah 
jago dan sudah berpengalaman. Se
hingga tidak perlu lagi diragukan 
ke mampuannya dalam mengolah 
te bu menjadi gula kristal putih yang 
berkualitas.

“Sayangnya yang selama ini masih 
terjadi adalah adanya toleransi,” ung
kap Mustaqim.

Mustaqim menjelaskan ada yang 
kurang dikit diberi toleransi, nanti apa 
ada lagi diberi toleransi lagi. Padahal, 
toleransitoleransi yang tidak perlu 
ini justru menyumbang kerugian dan 
menjadi penghambat. Sebaliknya bila 
standar operasional procedure (SOP) 
benarbenar dilakukan dan ditegakkan 
tanpa mudah dan murah memberikan 
toleransi maka hasilnya akan sesuai 
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dengan harapan bahkan bisa melebihi 
dari harapan dan targettarget yang 
su dah ditentukan.

“Untuk itu, saya menghimbau 
untuk stop melakukan toleransi tole
ran si yang tidak perlu,” tegasnya.

Di sisi on farm, sambung Musta
qim adalah peningkatan kedekatan 
emosional antara petugas pabrik 
gula dengan petani. Para petugas PG 
harus bisa membangun keterikatan 
dengan petani, salah satunya dengan 
sering mendatangi para petani. De
ngan komunikasi yang intens, maka 
petugas PG akan  bisa menggali apa 
saja keluhan dan kendala yang se
dang dihadapi oleh petani. 

“Program PIP di bidang on farm 
ini adalah menjadikan petugas PG 
sebagai agen kemitraan perusahaan 
atau semacam call center bagi peru
sahaan,” imbuhnya. 

Mustaqim memaparkan dengan 
menjadi agen perusahaan maka pe
rusahaan akan bisa membantu kebu
tuhan petani, misalkan petani butuh 
pembiayaan untuk tanaman, maka 
perusahaan akan mencarikan skema 
pembiayaan yang ada, bisa melalui 
dana PKBL, KUR atau melalui per

bankan. Sebab, data eFarming yang 
dimiliki oleh PG atau PTPN X itu bisa 
menjadi data yang cukup bagi suatu 
bank untuk menyalurkan kredit 
bagi petani tebu. 

“Fungsi lain agen kemi
traan adalah petugas PG 
sebagai agen penyuluhan 
yang memberikan solusi ke
pada petani terkait budidaya 
tebu, petani jangan dibiarkan 
menghadapi masalah dan 
menyelesaikan masalah 
mereka sendiri 
kare na tebunya 
akan masuk 
ke PG kita,” 
tegasnya.

Tidak 
hanya 
masalah 
pembiayaan, 
masalah 
bibit pun, 
ungkap 
Mustaqim 
akan bisa 
segera diberi
kan solusi. 
Sebab, selama ini 

masih ada PG yang berlebih bibitnya 
sementara di PG lain mengalami 
kekurangan. Bila komunikasi dengan 
petani itu baik maka permasalahan
permasalahan yang dihadapi petani 
akan secepatnya dibantu oleh PG. 
Saat ini, banyak petani tebu yang ber
pindah ke komoditi lain karena satu 
dan lain hal. Maka, ini adalah tugas 
seluruh karyawan PTPN X untuk bisa 
menarik petani tersebut untuk kem
bali menanam tebu. 

“Sejak tahun 2017, kita sudah 
meng gembargemborkan intensifikasi 
la han, mulai dari program T200 hing
ga hablur 10 ton. Semua program ini 
harus bisa direalisasikan baik di tebu 
sendiri (TS) maupun tebu rakyat (TR) 
mengingat lebih dari 90% bahan baku 
tebu kita berasal dari TR,” jelasnya.

Mustaqim mengungkapkan bila 
agen kemitraan ini benarbenar ber
jalan dengan baik dan seluruh pro
gram dikerjakan dengan baik maka 
petani tebu akan tetap setia mena
nam tebu dan mengirim tebu giling 
mereka hanya ke PGPG milik PTPN 
X. Sebab, ke depan tantangan PTPN 

X tidaklah mudah. Banyak PG 
baru maupun PG yang 

sudah existing memi
liki kapasitas giling 
yang besar maka 
mereka akan mem
butuhkan pasok BBT 
yang banyak pula.

Mustaqim
direktUr operasional ptpn X



36

PtPn X magz | vOluMe: 030 | EdIsI LIPuTaN: okTobEr - dEsEmbEr 2018

www.ptpn10.co.id

sukrosasukrosa

laporan:   SAP JAyAnti

bebeRaPa negara, sebut saja 
Kolombia, Mauritius, Australia dan 
Thailand selama ini menjadi bench-
mark Indonesia dalam pengembangan 
industri gulanya. Dari hasil kunjungan 
ke negaranegara tersebut, ada dua hal 
yang menjadi penunjang keberhasilan 
yaitu diversifikasi dan konservasi ling
kungan.

”Dari sekian negara yang juga 
penghasil gula kalau ditarik garis 
besarnya, industri gula yang berjalan 
tunggal, hanya menghasilkan gula dan 
tetes saja cenderung labanya kecil. Di 
Kolombia, dari 13 pabrik, hanya satu 
yang tidak melakukan diversifikasi dan 
labanya paling kecil. Sedangkan yang 
melakukan, labanya luar biasa,” tutur 
Kepala Bagian Budidaya PT Perkebun
an Nusantara (PTPN) X, Syahrial Koto. 
Dengan diversifikasi, HPP akan bisa 
ditekan. 

HPP didapatkan dari pembagian 
total cost dengan gula milik (petani 
atau Pabrik Gula). Jika ongkos produk
si terus naik akibat meningkatnya biaya 
sewa lahan, BBM dan SDM semen tara 
produksi gula terus menurun maka 
HPP yang muncul akan semakin besar. 
Karena itu dengan adanya diversifikasi 
diharapkan ada pendapatan dari sum

ber yang lain. 
Diversifikasi yang dilakukan di 

banyak negara umumnya adalah bio
etanol dan cogeneration. Selain itu 
blotong dan abu ketel juga banyak dio
lah menjadi pupuk organik. Hasilnya 
tidak hanya berguna untuk kesuburan 
tanah tetapi juga bisa memberikan 
keuntungan ketika dipasarkan secara 
komersial. 

Kata kunci berikutnya adalah 
kepedulian pada lingkungan. ”Di Mau
ritius, Kolombia, maupun Australia, 
mereka semua melakukan konser
vasi lahan dengan tepat. Tidak hanya 
mengeksploitasi tanah untuk tanaman 
saja tapi juga memastikan kesuburan
nya tetap terjaga. Mereka sudah sangat 
memikirkan warisan untuk anak cucu 
kelak,” ujar Syahrial. 

Di beberapa negara tadi, petani 
tebu sebisa mungkin tidak melakukan 
pembakaran terhadap sisa tebangan. 
Dengan harvester saat panen, sisa 
te bangan langsung menjadi cacahan 
kecil yang kemudian dihamparkan di 
tanah. Cara tersebut mampu mengha
silkan bahan organik hingga 20 persen 
dari produksi tebunya. Jadi misalnya 
produksi tebu 100 ton, bahan organik 
yang dihasilkan dari trash dan dikem
balikan ke tanah bisa sampai 20 ton. 

Dengan bahan organik yang setiap 

tahun dikembalikan ke tanah, tanah 
tidak mudah memadat kembali se
hingga menjadi lebih gembur. Tanah 
yang subur setidaknya mengandung 
1 juta bakteri. Tapi tanah yang tidak 
subur bisa jauh di bawah itu. Bahkan 
di lahan PTPN X pernah dilakukan 
analisa dan hasilnya menunjukkan 
bahwa hanya ada 300 ribuan bakteri 
di lahan tersebut. Kandungan bahan 
organiknya juga rendah, di bawah dua 
persen. Padahal di negaranegara yang 
sudah lebih concern dengan lingkung
an bisa sampai lima persen.

”Memang bukan berarti tidak ada 
pembakaran sama sekali. Pembakaran 
dilakukan untuk memusnahkan bibit 
penyakit kadang tidak bisa dihindar
kan,” ujarnya. 

Dengan tanah yang terjaga kesu bur 
annya maka biaya pengolahan lahannya 
juga akan lebih murah. Di negaraneg
ara tersebut, dikatakan Syahrial peng
gunaan pupuk kimianya hanya sekitar 
3,555 kuintal saja per hektare lahan. 
Sedangkan di lahan petani umumnya 
bisa sampai tiga kali lipat. Bahkan un
tuk menjaga kesubur an tanahnya, ada 
salah satu daerah di Kolombia yang 
tidak menggunakan pu puk kimia sama 
sekali. Petani di wi layah tersebut hanya 
menggunakan pupuk organik yang be
rasal dari pupuk kandang. 

Perkembangan industri gula di berbagai negara 
semakin maju. Ada beberapa hal yang bisa 
dicontoh dan diaplikasikan di Indonesia agar 
industri gula di negara ini juga bisa berkembang

Diversifikasi 
dan Konservasi 
Lingkungan 
Jadi Kunci
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Hal lain yang juga bisa dicontoh 
dari negara penghasil gula lainnya 
seper ti Mauritius adalah konservasi 
air. Seperti diketahui, hujan tidak 
tu run sepanjang tahun. Sementara 
per tumbuhan tebu membutuhkan 
air. Karena itu konservasi lingkungan 
termasuk air perlu terus dilakukan. 
”Sekarang ini perlu dipikirkan bagai
mana konservasi menjadi prioritas. 
Dengan land clearing hutan yang 
dilakukan, harus tetap dipikirkan ba
gaimana hutan dibuka tanpa menye
babkan banjir, erosi dan lainlain. 
Perlu dibuatkan resapan air dan lain
lain,” tutur Syahrial. 

Ia menuturkan, salah satu 
kesulitan penerapan pengelola
an lingkungan di lahan tebu di 
Indonesia adalah kebiasaan 
pe tani yang ingin hasil secara 
ins tan.  ”Di sini umumnya 
la  han itu disewa hanya 12 
tahun. Setelah setahun dig
arap, ditinggal. Hal ini untuk 
jangka panjang bisa membawa 
dampak buruk,” kata Syahrial. 
Kondisi ini diperparah dengan kebi
jakan pemerintah yang menginginkan 
hasil pertanian meningkat pesat di era 
kepemimpinan nya. 

Syahrial memaparkan, hal lain 
yang menarik dari Mauritius adalah 

adanya peta tanah dan iklim yang ter
sinergi dari berbagai wilayah di negara 
tersebut. ”Hal ini sebenarnya bisa saja 
dilakukan di Indonesia. bagaimana ka
lau lembagalembaga penelitian milik 
PTPNPTPN kita kumpulkan, kita buat 
peta kesesuaian varietas,” usulnya. 

Di Thailand, sistem pengairan yang 
dilakukan juga bisa menjadi contoh. Di 
negara gajah putih tersebut, pengairan 
dilakukan dengan sistem drip irriga-
tion yang efisiensinya bisa mencapai 
95 persen. Namun menurutnya hal 
ini masih sulit dilakukan di Indonesia 
karena pola pertaniannya yang 
terus berpindahpindah.

37www.ptpn10.co.id

 Syahrial Koto
kepala Bagian BUdidaYa pt 
perkeBUnan nUsantara (ptpn) X
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Salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah penerapan 
Standard Operating Procedure (SOP). Itu pula yang terus 
dilakukan oleh manajemen Pabrik Gula (PG) Gempolkrep 
di musim giling 2018. Agar penegakan SOP berjalan maka 
manajemen  pun menerapkan sistem reward and punishment.

Tegakkan SOP, Terapkan 
Sistem Reward and Punishment

sukrosa
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Pada musim giling tahun 2018, PG 
Gempolkrep bertekad untuk menegakan 
SOP dalam setiap bagian proses agar 
semua target yang telah ditentukan bisa 
terealisasi dengan baik. Penerapan SOP 
diberlakukan mulai dari awal persiapan 
proses yaitu penyiapan bahan baku tebu 
hingga proses produksi di off farm.

General Manager PG Gempolkrep, 
Heru Sinarjanto mengungkapkan agar di 
musim giling mendatang semua target 
bisa tercapai maka penerapan SOP harus 
benarbenar dilakukan.

 “Kami menerapkan, semua karya

wan PG Gempolkrep adalah sales pe
rusahaan bukan hanya bagian tanaman 
saja, maka semua juga memiliki kewa
jiban untuk mempromosikan PG Gem
polkrep,” ungkap Heru ditemui di ruang 
kerjanya di Mojokerto.

Pria yang sempat menjadi Kepala 
Divisi PKBL ini menjelaskan PG Gem
polkrep adalah leader e-Farming yang 
merupakan salah satu bentuk pelayanan 
PG Gempolkrep kepada petani untuk 
mendaftar dan diproses dengan cepat, 
tepat dan akurat. Kunci utama dalam 
pelayanan e-Farming ini adalah petani 
dengan cepat mendapatkan pelayanan 
dan dalam waktu dua hari, petani sudah 
mendapatkan nomor kontrak. Di hari 
pertama mendaftar, petugas gambar lang
sung datang ke kebun. 

“Kami juga menerapkan manaje
men Tebang Muat Angkut (TMA) yang 
transparan dengan core sampler, hanya 
membutuhkan waktu 2,5 menit rende
men tebu dari masingmasing truk sudah 
bisa diketahui,” ungkapnya.

Heru menjelaskan agar rendemen 
tinggi maka persiapan giling juga harus 
dipersiapkan dengan matang, dengan 
menentukan tebu siap giling awal, giling 
tengah, dan giling akhir. Tebu yang dise
tor ke PG harus tebu yang berkualitas. 
Sebelum dilakukan persiapkan giling ten
tunya sudah dilakukan persiapan tebang 
dengan mengetahui berapa kebutuhan 
tenaga tebang, kebutuhan truk masing 
masing kebun yang disesuaikan dengan 
kapasitas total PG Setiap harinya. 

Setelah persiapan giling selesai, jelas 
Heru langkah selanjutnya adalah 

persiapan tebu layak tebang yang 
dilakukan dengan penga

wasan 

berjenjang, di kebun saat tebu sudah 
selesai ditebang, diikat dan diangkat 
ke truk, setelah dari kebun maka truk 
akan dilakukan pemeriksaan lagi di pos 
pemantauan wilayah, jika lolos maka 
truk dikirim ke PG. Di PG, ada pos pe
ngendalian tebu di emplasemen dengan 
item penilaian meliputi brix tebu dan 
varietas tebu, serta umur tebu. Bila dari 
pemeriksaan di pos pengendalian tebu 
dinilai tidak layak giling maka tebu akan 
dikembalikan untuk dibersihkan kembali 
ke kebun, bila lolos maka truk langsung 
menuju ke core sampler. “Di core sam-
pler rendemen per truk hanya dalam 
waktu 2,5 menit saja,” ujarnya.

Dari core sampler, ungkap Heru, tebu 
kembali akan dinilai apakah tebu tersebut 
masuk ke dalam tebu jenis A atau tebu 
premium, B untuk tebu baik, C untuk 
tebu sedang, D untuk tebu kurang baik 
dan E untuk tebu terbakar. 

“Memang untuk manajemen TMA 
semua pabrik gula melakukannya, na
mun di PG GK ini kami benarbenar 
melaksanakan sesuai dengan SOP bah
kan kami lakukan sistem reward and 
punishment baik itu untuk petani mau
pun untuk karyawan yang kami lakukan 
setiap bulan” imbuhnya.

Reward bagi petani yang selalu men
girim tebu jenis A maka mereka akan 
mendapatkan tambahan jatah kirim 
tebu, serta doorprize untuk ketua kelom
pok tani, driver, tenaga tebang, petugas 
koperasi dan petugas kebun. Doorprize 
biasa dalam bentuk elektronik, smart-
phone serta uang. Doorprize juga kem
bali diberikan saat akhir giling bahkan 
hadiah yang diberikan lebih besar mulai 
dari sepeda angin hingga sepeda motor.

Selain reward juga diberlakukan 
punishment, bagi petani yang mengirim 
tebu jenis D maka akan diberikan sanksi 
berupa pengurangan jatah pengiriman 
tebu ke PG. Sedang khusus untuk petu
gas kebun, evaluasi dilakukan setiap satu 
kali periode giling atau 15 hari sekali. 

Heru menjelaskan pemberlakuan 
reward and punishment ini dilakukan 

Heru Sinarjanto
general manager pg gempolkrep
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pg ngadiredjo gunakan 
strategi Jitu di tahun 2019

sukrosa
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kondisi industri gula yang sedang menurun, juga ikut dirasakan oleh pabrik gula 
(pg) ngadiredjo. Hal ini pun diakui langsung oleh General Manager pg ngadiredjo, 
Abdul Munib. Menurut pria berkacamata tersebut pada tahun ini performa pg 
ngadiredjo tidak sebaik dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun kendala yang diha-
dapi paling besar adalah pada bagian tanaman dan tMA.

diterangkan Munib, bahwa  untuk bagian tanaman, faktor yang mempengaru-
hi cukup besar adalah Bahan Baku tebu (BBt). Seperti diketahui bahwa jumlah BBt, 
pengamanan, hingga kelancaran pasok ke pabrik memang terganggu. Hal ini di-
penga ruhi oleh persaingan usaha dengan gula merah dan pg di luar ptpn X lainnya. 

Kendati begitu, berbagai upaya pun terus dilakukan  guna menanggulangi 
kendala tersebut antara lain pendekatan ke petani yang dilakukan dengan silatu-
rahmi dan pembinaan kebun secara rutin, pengamanan BBt dengan penyediaan 
dana tebang angkut, penyediaan dana UMtt waktu tebang, pemotongan kredit 
didasarkan taksasi Maret, serta konvoi unggulan para Asisten Muda.

Selain itu pihaknya pun, terang Munib, juga melakukan pendaftaran tRM yang 
belum terdaftar dengan memberi nilai kontrak baru. Selain itu juga dilakukan per-
baikan kualitas BBt melalui tLt, penyiapan penebang dan angkutan dengan pem-
bentukan K3tA di setiap wilayah serta kompensasi jarak untuk tebu yang berasal 
dari wilayah Blitar Selatan. “Secara teknis penurunan produksi gula diakibatkan 
oleh semakin rendahnya produktivitas lahan sehingga mempengaruhi bahan baku 
yang ada. namun kami pun terus berupaya untuk terus meminimalisir berbagai 
kendala yang ada,” terangnya.

pg ngadiredjo sendiri pada tahun ini menggiling tebu hanya 765.553 ton dari 
RKAp sebesar 839.400 ton. Hal ini dikarenakan jam berhenti yang cukup tinggi 
yakni sebanyak 31 kali karena pasok tebu yang kurang. Kendati demikian  untuk 
Overall Recovery (oR) pada tahun ini mengalami peningkatan yakni 100,2% dari 
tahun lalu yang hanya 98,6%.

Untuk luas areal tebu pg ngadiredjo pada tahun 2018 sendiri adalah 10.409 Ha, 
jumlah ini melebihi target RKAp yang hanya 10.375 ha. Sedang-
kan rendemen sendiri pada tahun ini tahun ini tercapai 8,25%, 
angka ini masih di bawah RKAp tahun 2018 sebesar 8,32%.

ini pun menjadi strategi pg ngadiredjo untuk RKAp 
2019 ke depan agar kendala yang ada di tahun ini tidak 
terulang di tahun depan terlebih untuk bagian on farm, 
antara lain melakukan pendaftaran areal lebih selektif 
guna meminimalkan pendaftaran lintas wilayah/pg, 
pembuatan perjanjian kontraktual pasok BBt 
terhadap petani yang luas kepemilikannya 
di atas 50 Ha, regrouping KK individual 
dengan membentuk K3tA oleh Asisten 
Manajer (Asman) dan Asisten Muda 
(Asmud), pengendalian pengelo-
laan dana UMtA dan optA oleh 
Asman wilayah, Antisipasi musim 
basah dan normalisasi patusan, 
kewajiban Asmud membuat  
kebun unggulan minimal seluas 
10 Ha.

“dengan menerapkan strate-
gi seperti ini kami yakin bahwa 
luas areal sesuai RKAp 2019 yakni 
sebesar 9.808 Ha akan dapat ter-
capai,” pungkasnya.

sematamata sebagai motivasi. Bagi 
petani, diharapkan reward and punish-
ment ini membuat para petani berlomba
lomba untuk mengirim tebu berkualitas A 
ke PG agar petani pun bisa mendapatkan 
hasil yang maksimal dari kebun mere
ka. Sementara bagi petugas kebun bisa 
memo tivasi mereka untuk meningkatkan 
komunikasi dan pendampingan dengan 
petani agar bisa menghasilkan tebu yang 
berkualitas. 

Sedang di sisi off farm, Heru men
jelaskan diperlukan strategi dan kerja 
keras dari semua karyawan di PG untuk 
bisa merealisasikan targettarget yang 
ada. Sebab, PG Gempolkrep ini yang 
diperbaiki dan dinaikkan kapasitasnya 
hanya pabrik depan saja. Di pabrik de
pan kapasitas giling bisa mencapai 7.000 
hingga 7.200 tcd/hari sementara pabrik 
tengah teknologinya tetap dan hanya 
memiliki kapasitas 4000 TCD saja. De
ngan perbedaan kapasitas yang begitu 
besar maka karyawan di pabrik tengah 
harus bekerja ekstra keras dan berupaya 
untuk tetap efisien dalam setiap kegiat
an, menekan losses dan tidak mengabai
kan kualitas gula yang berstandar SNI.

“Untuk mengimbangi pabrik depan, 
maka di pabrik tengah dilakukan peruba
han penggunaan kapaur. Kami meng
gunakan kapur premium meskipun di 
sisi harga ada selisih yang cukup besar. 
Namun, dengan menggunakan kapur pre
mium ini pemakaian kapur lebih efisien 
dan proses lebih cepat serta  hasil gulanya 
juga memenuhi standar SNI,” paparnya.

Selain penggantian penggunaan ka
pur, jelas Heru yang tidak kalah penting 
adalah SDM yang ada di pabrik tengah. 
Pihaknya juga melakukan evaluasi setiap 
hari di dalam coffee morning agar per-
formance pabrik tengah bisa mengim
bangi kinerja pabrik depan hingga akhir 
masa giling. 

“Untuk memotivasi SDM di pabrik 
tengah, saya pun memberikan reward 
kepada mereka. Reward diberikan saat 
masingmasing pokja berhasil melam
paui target yang ada,” ujarnya.

Heru menyebutkan kerja keras se
luruh SDM off farm membuahkan hasil 
dimana Mill Extraction (ME) atau daya 
peras mencapai 94,44%, Boiling House 
Recovery (BHR) mencapai 83,77% dan 
Overall Recovery (OR) mencapai 79,11% 
dan losses mencapai 2,23%. 

Abdul Munib
general manager pg ngadiredjo
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menghadaPi beberapa per
masalahan di 2018, kinerja unit 
usaha tembakau masih cukup me
muaskan. Didukung oleh makrokli
mat yang sesuai untuk tembakau, 
produksi daun hijau untuk VBN 
(Vorstenlanden Bawah Naungan) dan 
TBN (Tembakau Bawah Naungan) 
pada tahun ini tercatat 11.604,04 ton 
dengan luas areal 701,55 Ha. 

”Dengan iklim yang kering, sangat 
bagus untuk meningkatkan kualitas 
tembakau. Tapi memang di 2018 ini 
ada beberapa kendala yang harus 
ka mi hadapi,” kata Kepala Bagian 
Tembakau, Aris Handoyo. Pertama 
adalah mengenai ketepatan waktu 
dalam melakukan tahapan pekerjaan. 
Dengan usia tembakau yang hanya 
40 hari maka fase teknis tidak boleh 
dikerjakan lebih dari 7 hari. 

Di Jember sempat terjadi keter
lam batan pada beberapa fase penger

jaan yang menyebabkan pertumbuh
an kurang optimal. Karena itu di 
tahun depan akan disempurnakan 
lagi mengenai manajemen tenaga 
kerja, penentuan waktu tanam serta 
monitoring secara berjenjang. 

Kemudian masalah kedua adalah 
adanya serangan hama Begomo Virus 
di Kebun Klaten yang menyebabkan 
pertumbuhan tidak maksimal. Hama 
ini mengakibatkan daun atas menjadi 
kerdil. Karena itu akan dilakukan 
antisipasi agar serangan serupa tidak 
kembali. 

Penjualan tembakau dari Ke
bun Klaten juga sedikit terhambat. 
Dikatakan Aris, elastisitas dan taste 
tembakau Klaten cocok untuk ceru
tu besar atau big cigar yang rival 
utamanya adalah tembakau Kuba. 
Sementara di pasar Amerika Serikat 
dan Eropa, terjadi perubahan selera 
ke cerutu medium dan kecil yang co
cok menggunakan tembakau Jember. 

Karena itu untuk Kebun Klaten 

pada 2019 juga akan diberlakukan 
sistem customized seperti yang sudah 
dilakukan di Kebun Jember. ”Sudah 
ada salah satu pembeli yang bersedia 
melakukan pembelian secara custom-
ized seluas 100 Ha. Selain itu kami 
juga sedang penjajakan dengan salah 
satu perusahaan cerutu yaitu BSB 
untuk tembakau VBN dan mereka 
memberikan asumsi yang bisa diker
jasamakan seluas 2530 Ha,” ujarnya. 

Aris menambahkan, penggarapan 
di Kebun Klaten juga mengalami ma
salah pada ketersediaan tenaga kerja 
karena diapit dua kota besar yaitu 
Yog yakarta dan Solo. Karena itu se
dang diupayakan untuk mekanisasi di 
on farm dan off farm untuk mengu
rangi ketergantungan pada tenaga 
manusia. 

Mekanisasi yang bisa dilakukan di 
fase pengolahan contohnya di proses 
buka daun. Selama ini untuk membu
ka daun tembakau yang sudah di ke
ringkan dilakukan oleh dua orang 

Unit usaha tembakau bertekad melanjutkan raihan positif yang sudah 
dicapai pada 2018. Sejumlah kiat disiapkan agar kinerjanya semakin moncer.

Lanjutkan Kinerja Positif di 2019

sukrosa
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yang saling berhadapan. Jika tidak 
ha tihati bisa menyebabkan sobeknya 
daun. Padahal buka daun penting 
un tuk menunjukkan kualitas. Jika 
da un tampak kusut, secara penampil
an akan kurang menarik dan akan 
berpe ngaruh pada grade kualitas. 

Selain itu, mekanisasi bisa pu
la di terapkan di bagian sortasi yang 
selama ini membutuhkan ba nyak 
orang. ”Mungkin tidak semua ta hap
an kita mekanisasi. Salah satu saja, 
mi salnya pemilihan warna,” ujarnya. 
Dikatakan Aris saat ini pihaknya 
tengah menjalin kerjasama dengan 
Universitas Gajah Mada untuk mem
buat alat yang bisa mengenali varian 
warna daun tembakau. 

Di sisi lain, juga ada perubahan 
permintaan dari pembeli. Daun atas 
yang sebelumnya top grade dengan 
kualitas NW (Natural Wrapper), 
mu lai tahun 2017 mulai ditinggalkan 
pembelinya dan diturunkan menjadi 
LP (Light Painting). Pembeli sudah 
tidak lagi mengambil NW dari daun 
atas tapi mengambil daun tengah dan 
daun bawah. Daun atas cenderung 
lebih tebal dan rasanya lebih kuat. 
Sedangkan daun bawah dan tengah 
lebih tipis, elastis dan rasanya soft. 

Untuk itu akan dilakukan reka

yasa on farm dengan menambah 
pupuk susulan. Akan dilakukan pula 
penambahan proses buka tanah se
te lah panen daun tengah sehingga 
otomatis akar akan leluasa bernas 
se hingga pertumbuhan daun yang di 
atas akan lebih lebar, sesuai dengan 
permintaan pembeli. ”Di tembakau 
ini pemikiran antara on farm dan 
sales harus linier,” tambahnya. 

Upaya tersebut perlu dilakukan ka
rena harga jual untuk NW jauh lebih 
tinggi dibandingkan LP atau PW. Un
tuk NW harga jualnya bisa mencapai 
60 euro per Kg. Sedangkan untuk LP 
3234 euro per Kg, PW 1314 euro per 
kg dan filler hanya 23 euro per Kg. 
Semakin tinggi penjualan untuk NW, 
potensi laba juga jadi lebih besar. 

Di tahun 2018, produksi NW rata
rata hanya 22 persen, LP 10 persen 
dan PW 40 persen dan sisanya filler. 
Sedangkan pada 2019 NW ditarget
kan menjadi 335 persen, LP dan PW 
55 persen sedangkan filler 10 persen. 
”Dengan demikian laba di 2019 akan 
lebih besar. Ini PR kami ke depan 
bagaimana menekan filler. Upayanya, 
kami akan lebih selektif lagi memilih 
lahan,” ujarnya. 

Pada 2019 luas areal tanam tem
bakau sebesar 500 Ha untuk tem

bakau VBN dan TBN. Produksi daun 
hijau ditargetkan mencapai 9.268,49 
ton. Untuk produksi kering rompos 
ditargetkan 884,30 ton dan ready 
for sale atau yang siap dijual sebesar 
712,13 ton. Dengan demikian pada 
tahun 2019 diharapkan bisa meraih 
pendapatan  Rp 325.117.731.  

Untuk pemasaran, pada 2019 
tem bakau PTPN X juga akan lebih 
gencar lagi mengikuti pameran ser
ta melakukan edukasi pasar. Aris 
me nuturkan pada saat mengikuti 
pameran di Bremen, ternyata temba
kau PTPN X mendapat apresiasi po
sitif. ”Mereka terkejut di Indonesia 
ada tembakau sebagus ini. Selama 
ini kan penjualan kita lebih banyak 
me lalui trader sehingga pasar tidak 
teredukasi,” kata Aris. Dengan upaya 
yang dilakukan pada 2018 ada empat 
pembeli internasional baru yaitu dari 
Amerika Serikat, Hongaria, Jerman 
dan Turki. 

Berikutnya, pendekatan akan 
terus dilakukan di pasar Rusia dan 
Jepang. Bahkan di Jepang ada pa
brik an cerutu yang merupakan 
salah satu dari tiga besar dunia. 
Dan di 2020 pasar Perancis, Kana
da dan Irlan dia menjadi bidikan 
selanjutnya.
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laporan:   SiSkA PreStiWAti

Pt nmU terus menggali potensi dan 
mengembangkan ideide kreativitas
nya dalam membangun dan mengem
bangkan bisnisnya. Pencapaian 
ki nerja di tahun 2018 yang melebihi 
target rencana kerja dan anggaran 
(RKAP) pun tidak membuat perusa
haan yang berpusat di Mojokerto 
ini berpuas diri. Direktur Utama PT 
Nusantara Medika Utama, dr. Ary 
Sylviati, M.Kes berujar tantangan ke 
depan siap menguji ketahanan dan 
kreativitas seluruh SDM yang ada. 

“Kinerja keuangan kami telah me
lebihi RKAP. Namun, kinerja ini tidak 
bisa dilihat dari aspek profitabilitas 
sa ja tetapi juga dari aspek operasio
nal,” ucap Ary ditemui di ruang kerja
nya didampingi dua direktur Septo 
Kus witjahjono, SE dan dr. Aditya 
Bagus Djatmiko, M.Kes.

Ary menjelaskan operasional 
ini banyak dipengaruhi oleh SDM. 
Salah satu upaya untuk meningkat
kan kuali tas SDM melalui akreditasi 
rumah sakit. Agar lolos akreditasi 
ru mah sakit maka SDM ini harus 
mem punyai kapasitas, kompetensi, 
loyalitas dan integritas. Di rumah sa
kit ini SDMnya multi profesi, mulai 
dari tenaga kebersihan, tenaga admi
nistrasi hingga tenaga medis perlu 
usa ha yang keras agar setiap profesi 
ini terintegrasi agar kepuasan pelang
gan bisa tercapai. 

“Rumah Sakit kami akan terus ber
benah, kami sudah mengantongi akre
ditasi paripurna dan 2019 ini, RS kami 

akan mengikuti SNARS (Standar Na
sional Akreditasi Rumah Sakit) edisi 
satu,” kata wanita yang pernah menja
bat sebagai Kepala RS Gatoel ini. 

Ary menambahkan pihaknya 
akan terus melakukan peningkatan 
kualitas SDM yang ada agar seluruh 
RS dan klinik milik PT NMU siap 
mengha dapi tantangan di dunia pela
yanan kesehatan yang tentunya kian 
menantang. 

“Ada beberapa program di tahun 
2018 yang terpaksa harus ditunda 
dan dikerjakan di tahun 2019 kare
na masalah perizinan dan masalah 
penda naan yang membutuhkan usa
ha keras agar operasional perusahaan 
tidak terganggu,” ujarnya. 

Ibu dua putri ini menjelas
kan program yang ditunda adalah 
pem  bangun an gedung rawat jalan 
terpadu di RS HVA Toelengredjo, 
pembangun an beberapa klinik prata
ma yang akan dilengkapi dengan 
fasilitas rawat inap dan pembelian 
dan pengadaan alat kesehatan dan 
penambahan tenaga medis. 

“Tahun 2018 ini penuh kejutan 
yang mengharusnya kami untuk 
me lakukan strategi baru agar bisa 
mengikuti perubahan yang cepat 
dan mendadak, serta mengharuskan 
kami berselancar mencari sumber 
pen danaan dan melakukan disiplin 
anggaran, meningkatkan efisiensi 
dan meningkatkan integritas SDM,” 
paparnya. 

Terkait kinerja keuangan, Direktur 
Septo Kuswitjahjono menjelaskan 
RKAP Laba PT NMU di Tahun 2018 

Tahun 2018, PT Nusantara Medika Utama (NMU) banyak mendapatkan kejutan-
kejutan yang mengharuskan manajemen mengeluarkan segala kemampuan dan 
kreativitasnya agar perusahaan tetap bisa berjalan lancar. Meskipun harus berjibaku 
dengan segala permasalahan, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X yang 
bergerak di bidang kesehatan ini tetap menunjukkan kinerja terbaiknya.

Penuh Kejutan, 
Kreativitas PT NMU Diuji

adalah Rp 33 milliar dan PT NMU 
berhasil mencetak laba prognosa se
besar Rp 35 Milliar. Ada dua perfor-
mance di keuangan yaitu performance 
revenue dan performance financing. 

“Di performance financing, ada 
penurunan yang itu berarti bagus ka
rena tingkat efisiensi yang mening kat. 
Sementara di sisi revenue terpe ngaruh 
dengan perubahan regulasi BPJS dan 
meningkatnya kesadaran hidup sehat 
di masyarakat,” sebut Septo. 

Septo mengungkapkan selama 
ti ga tahun terakhir, harga INACBG 
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atau sistem pembayaran dengan sis
tem “paket” berdasarkan penyakit 
yang diderita pasien tidak berubah 
oleh BPJS. Tetapi biaya operasional 
ti ap tahun meningkat, mulai dari pe
ningkatan UMK, tingginya inflasi, 
dan biayabiaya lainnya yang tidak 
bi sa lagi diintervensi. Untuk kenaikan 
UMK di tahun 2019 ini menambah 
ke naikan biaya operasional sebesar 
Rp 6 milliar. 

“Kami tidak bisa menaikan harga, 
yang bisa kami lakukan adalah me la
kukan efisiensi,” tegasnya.

Septo menambahkan maka harus 
ada strategi baru antara lain di bi
dang SDM dengan meningkatkan 
siner gi antar divisi agar tidak perlu 
la gi penambahan tenaga kerja atau 
jam lembur. Sebab, selama ini ada di
visi yang tidak terlalu padat sementa
ra di divisi lain sangat padat, inilah 
yang harus disinergikan. 

“Untuk pengadaan, kami 
menerap kan e-Procurement dan 
melakukan negosiasi diskon untuk 
obat karena pengadaan obat ini cu
kup mendominasi yaitu 30% lebih,” 
jelas Septo.

Mantan Kepala Divisi Keuang

an PTPN X ini mengungkapkan pi
haknya juga melakukan pengaturan 
pembayaran agar tak tergantung pada 
pendanaan BPJS. Selain itu, pihaknya 
juga melakukan pembangunan di bi
dang informasi teknologi (IT) yaitu 
pembangunan Sistem Informasi 
Ma  najemen Rumah Sakit (SIM RS) 
yaitu sistem informasi terpadu yang 
diguna kan untuk melaksanakan sega
la bentuk kegiatan maupun transaksi 
yang terjadi di rumah sakit untuk 
me ningkatkan kualitas pelayanan 
dan memudahkan manajemen rumah 
sakit dalam kegiatan rutinitas tran
saksi yang dilakukan. 

Selama ini, ungkap Septo, sudah 
ada sistem namun masih individu, 
misalnya sistem untuk farmasi sendi
ri, sistem untuk keuangan sendiri, 
dan tidak sambung antar unit yang 
satu dengan unit lainnya. Ke depan 
hal itu sudah tidak bisa dilakukan la
gi. Untuk bisa memberikan pelayanan 
yang maksimal maka semua bagian 
harus terintegrasi oleh sistem dan 
tidak lagi bisa dengan sistem manual.  

“Kami terus memperbaiki diri 
sebagai upaya untuk menjadi smart 
hospital sebab PT NMU menjadi pilot 

project untuk rumah sakit BUMN,” 
imbuhnya.

Masih menurut Septo, untuk 
membangun SIM RS ini, pihaknya 
mengalokasikan anggaran kurang 
lebih Rp 600 juta sedang untuk pro
gram Smart Hospital, pihaknya akan 
melakukan kerjasama dengan pihak 
perbankan. 

Di tempat yang sama, Direktur dr. 
Aditya Bagus Djatmiko menerangkan 
memang ada beberapa perubahan 
peraturan oleh BPJS di 2018 ini. 
Antara lain peraturan rujukan ber
jenjang dan peraturan pelayanan 
yaitu perubahan Peraturan Direktur 
Jamin an Pelayanan Kesehatan nomor 
2, nomor 3, dan nomor 5. 

“Untuk perubahan rujukan ber
jenjang tidak berdampak bagi PT 
NMU karena rumah sakit PT NMU 
adalah Tipe D dan Tipe C. Sedang 
peraturan berjenjang ini sangat ber
dampak untuk RS Tipe B ke atas. Se
dang untuk peraturan pelayanan ini
lah yang harus kami siasati,” ujarnya. 

Aditya menjelaskan peraturan 
nomor 2 tentang  pelayanan katarak, 
dimana dengan peraturan baru ini 
diatur dalam satu bulan, operasi 
kata rak hanya bisa dilakukan mak
simal sebanyak 30 kali operasi saja 
dalam sebulan. Padahal, di RS milik 
PT NMU dalam sebulan operasi ka
tarak bisa dilakukan hingga 50 kali 
operasi. Selain itu ketentuan untuk 
bisa melakukan operasi katarak juga 
ada aturan bila katarak pasien men
jadi kondisi tertentu baru kegiat an 
operasi bisa dilakukan kalau di pera
turan sebelumnya tidak ada keten
tuan tersebut. “Kami mensiasati
nya dengan mencari pasien baru,” 
ungkap nya.

Untuk peraturan nomor 3 ten
tang pelayanan bayi lahir sehat, 
untuk mensiasatinya ini, pihaknya 
menawarkan kepada keluarga pasien 
untuk melakukan tindakantindakan 
perawatan yang sifatnya premium. 

Sedang untuk peraturan nomor 5 
tentang pelayanan rehabilitasi medik 
atau fisioterapi, strategi yang dilaku
kan oleh PT NMU adalah terus men
cari pasien baru agar jumlah layanan 
bisa meningkat.
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oleh:   SekAr Arum Cm

selain harga minyak, kendala 
terbesar untuk tahun ini adalah penu
runan pasokan di dalam negeri karena 
meningkatnya kebutuhan Tiongkok 
terhadap biji plastik, serta penurunan 
ekspor khususnya untuk tujuan 
Jepang disebabkan beberapa jenis biji 
plastik terjadi kelangkaan di 
pasar sehingga operasional 
produksi terganggu.

Direktur Utama PT 
Dasaplast Nusantara, Sugiar
to Bisri mengatakan bahwa 
kondisi tahun 2018 memang 
cukup berat. Dituturkannya, 
selain kendala eksternal yang 
berpengaruh pada performa 
PT Dasaplast Nusantara, ken
dala operasional juga ambil 
bagian dalam mempengaruhi 
hal tersebut.

Kendala operasional 
tersebut antara lain kendala 
likuiditas yang berdampak 
pada kelancaran pembayar
an kepada pihak ketiga sehingga 
menggangu operasional, kedua yakni 
gangguan operasional mesin meliputi 
extruder (winders), cutting sealing 
dan cutting sewing yang berdampak 
pada supply benang dan kebutuhan 
inner terganggu, ketiga adalah tingkat 
turn over tenaga operator dan tenaga 
harian (borongan) masih tinggi karena 
semakin banyaknya industri yang ada 
di daerah setempat.

“Meskipun kendala yang dihadapi 
cukup berat, kami tak ingin berpang
ku tangan. Berbagai upaya untuk 

mengha dapi hal tersebut telah kami 
lakukan, diantaranya perencanaan 
dan sinkronisasi antara produksi dan 
penjualan untuk mencapai produktivi
tas yang optimal, investasi beberapa 
mesin untuk menjaga kelancaran 
proses dan pemenuhan order secara 
maksimal, optimalisasi kapasitas da
lam upaya menekan fixed cost, dan 

meningkatkan daya saing unit flexi-
ble packaging dengan membangun 
branding dan melakukan edukasi ke
pada calon pembeli,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga 
melakukan reduced cost berbasis ak
tivitas dengan melakukan efisiensi dan 
perampingan agar regenerasi organi
sasi, melakukan kesepakatan dengan 
pihak serikat terkait kebijakan sesuai 
analisa kebutuhan di masingmasing 
unit kerjanya.

Untuk tahun 2019 sendiri, lanjut 
Bisri pihaknya telah mempersiapkan 

Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar 
rupiah berdampak pada kenaikan harga biji plastik sampai 
dengan bulan Oktober 2018 yang mencapai Rp 2.872/kg atau 
18 persen di atas asumsi RKAP 2018 membuat performa PT 
Dasaplast Nusantara tak semoncer tahun-tahun sebelumnya.

PT Dasaplast Nusantara Siap 
Hadapi 2019 dengan Strategi Baru

berbagai strategi untuk menghadapi 
pasar antara lain dengan menerapkan 
efisiensi, diversifikasi, dan optimali
sasi. Untuk efisiensi sendiri pihaknya 
akan menjaga likuiditas perusahaan 
agar dapat memenuhi semua kebutuh
an sesuai skala prioritas. Seperti me
nekan waste dari 1011 persen men
jadi 78 persen, perbaikan komposisi 
bahan baku yang lebih efisien, mene
kan biaya tenaga kerja dengan skema 
remunerasi berbasis output dan masih 
banyak yang lainnya.

Untuk diversifikasi, PT Dasaplast 
Nusantara siap untuk mengembang
kan pasar dan produknya, antara lain 
dengan mencari potensi pasar baru 

baik lokal maupun ekspor, 
pengembangan produksi ka
rung laminasi untuk kemasan 
premium.

“Dan untuk optimalisasi, 
kami akan mempertahankan 
operasional dengan ratarata 
good product yakni pabrik di 
Pecangaan memproduksi di 
atas 490 ton per bulan dari 
realisasi produksi tahun 2018 
yakni 428 ton per bulan. Un
tuk pabrik yang di Tulangan 
memproduksi di atas rata
rata yakni 90 ton per bulan 
dari tahun 2018 yang hanya 
51 ton per bulan,” ujarnya.

Selain itu untuk mening
katkan kualitas, PT Dasaplast Nusan
tara juga akan melakukan customer 
focus dimana permintaan produksi 
akan dikirim secara cepat dan te
pat dengan harga yang terbaik. Dan 
melakukan restrukturisasi organisasi 
serta review tata kelola perusahaan 
agar operasional berjalan efektif se
jalan dengan prinsip good coorporate 
governance.

“Kami yakin di tahun 2019 akan 
lebih baik dari tahun 2018, terlebih 
dengan berbagai strategi yang akan 
kami terapkan,” pungkasnya.
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laporan:   SAP JAyAnti

ada beberapa negara yang sekarang 
sedang menjadi incaran PT Mitratani 
Dua Tujuh. Beberapa diantaranya ada
lah Amerika Serikat, negaranegara di 
Eropa, Timur Tengah dan Rusia. 

”Masuk ke negaranegara baru men
jadi salah satu strategi untuk mencapai 
angka penjualan yang optimal. Sekarang 
sedang negosiasi untuk pasar Amerika 
yang biasanya mereka mengimpor dari 
Vietnam,” kata Direktur Utama PT Mi
tratani Dua Tujuh, Guntaryo Tri Indar
to. PT Mitratani Dua Tujuh adalah anak 
perusahaan PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X yang merupakan produsen 
sayuran beku dan berorientasi pada 
standar makanan sehat. 

Di Amerika, ada potensi permintaan 
edamame hingga 160 ton. Jika ini bisa 
terealisasi tentu bisa meningkatkan 
ekspor ke negara selain Jepang yang 
selama ini mendominasi. 

Pada 2019 penjualan ditargetkan 
sebesar 11.872 ton. Tidak jauh berbeda 
dibandingkan 2018 yang terealisasi 
10.111 ton. ”Relatif sama karena pabrik 
kami sudah 100 persen utilitynya. 
Kami sedang proses untuk menuju pem

bangunan pabrik baru yang sekarang 
tahapannya sudah mencapai pembuatan 
FS (Feasibility Study) dan menunggu 
persetujuan pemegang saham,” kata 
Guntaryo. 

Data yang ada menunjukkan, prog
nosa penjualan PT Mitratani Dua Tujuh 
untuk 2018 sebesar 10.111 ton atau 
ter capai 90 persen dari total RKAP ya
itu 11.220 ton. Untuk ekspor tercapai 
7.859,7 ton dari RKAP 9.230 ton. Komo
ditas yang diekspor yaitu edamame, 
muki mame special, okra, buncis, kinusa
ya, dan kuromame. Sedangkan untuk 
lokal, prognosa penjualannya 2.251,3 
ton melampaui RKAP sebesar 1.990 ton. 
Jenis komoditas yang diperuntukkan 
bagi pasar lokal yaitu edamame, okra, 
asparagus dan aneka sayur. 

Pada tahun 2018 ini dikatakan 
Gun taryo penjualan hanya tercapai 95 
persen karena pendeknya musim pa
nas di Jepang. ”Biasanya orang makan 
edamame di musim panas. Tibatiba di 
Bulan JuniJuli di beberapa tempat di 
Jepang terjadi hujan sehingga terjadi 
pe nundaan pembelian sampai dengan 
awal tahun depan sehingga ada sedikit 
penurunan penjualan,” tutur Guntaryo. 

Selain masalah musim yang terjadi 

Perluasan pasar terus dilakukan oleh PT Mitratani 
Dua Tujuh untuk lebih meningkatkan penjualan. 
Penjajakan di sejumlah negara baru terus dilakukan.

Tingkatkan Penjualan 
dengan Perluas Pasar

di Jepang, tidak tercapainya target pen
jualan juga dipengaruhi karena adanya 
dampak residu tebuconazole di Bulan 
Maret. Kemudian libur hari Idul Fitri 
selama 14 hari juga berpengaruh karena 
tidak memungkinkan dilakukannya 
pengiriman. 

Sedangkan untuk produksi pa da 
tahun 2018 untuk seluruh jenis tanam
an mencapai 12.249,4 ton da ri RKAP 
12.451,3 ton. Kontribusi terbesar ber
asal dari edamame yang mencapai 
8.247,6 ton. Kemudian mukimame 
special 400,89 ton; okra 2.919,4 ton; 
buncis 441,1 ton; kinu saya 3 ton dan 
aneka sayur 237,4 ton. ”Khusus untuk 
edamame dan okra sudah melampaui 
target,” ujar Guntar yo. 

Khusus untuk produksi, RKAP 2019 
ditetapkan 13.986,9 ton. Peningkatan 
produksi dilakukan selain dengan me
nambah areal tanam sekitar 13 persen 
dari 1.700 Ha menjadi 1.800 Ha, juga 
akan dilakukan perbaikan pola tanam. 

PT Mitratani Dua Tujuh akan mem
bagi luasan tanam yang mengacu pada 
bulanbulan dengan hasil produksi 
tinggi sesuai dengan komoditas dan juga 
tetap mengacu pada kapasitas proses 
pabrik. Misalnya saja buncis hanya di
tanam di musim kemarau sedangkan 
okra dan edamame ditanam lebih luas 
pada musim hujan dibandingkan pada 
musim kemarau. Sementara penambah
an areal tanam akan dilakukan kerjasa
ma dengan PTPN XI dan PTPN XII. 

Kemitraan dengan petani juga akan 
terus diperkuat. ”Kemitraan dengan 
petani dapat mengurangi biaya ope
rasional perusahaan sekaligus mening
katkan penghasilan bagi petani,” 
pungkasnya.
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Sempat beberapa tahun terpuruk, rupanya tahun 2018 
menjadi tahun kebangkitan bagi PT Energi Agro Nusantara 
(Enero). Anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X 
yang bergerak di bidang bioethanol ini, untuk kali pertama 
berhasil membukukan laba sebesar Rp 2,6 miliar.

2018 Tahun 
Kebangkitan ENERO

laporan:   SiSkA PreStiWAti 

dengan wajah sumringah, Direk
tur Utama PT Enero, Izmirta Rach
man mengungkapkan bahwa tahun 
2018 adalah tahun kebangkitan PT 
Enero. Sebab di tahun 2018, perusa
haan yang terletak di Mojokerto ini 

berhasil melakukan penjualan produk 
ethanolnya hingga bisa membukukan 
laba.

”Tahun ini, total penjualan kami 
mencapai Rp 137 milliar dengan laba 
kotor sebesar Rp 10,9 milliar dan laba 
bersih sebesar Rp 2,6 milliar,” sebut 
pria yang akrab dipanggil Erik ini. 

Erik menjelaskan dari sisi produk
si, PT Enero berhasil melampaui 
target RKAP, dimana target RKAP 
sebesar 13.675 KL ethanol namun 
realisasinya adalah 15.394 KL Etha
nol. Selain mampu memproduksi 
melebihi target, PT Enero juga berha
sil menekan harga pokok produksi 
(HPP) dari Rp 8.199/liter menjadi Rp 
7.916/liter. 

Erik menambahkan selain itu PT 
Enero juga berhasil menekan rasio 
limbah 1:12 sekarang sudah bisa dite
kan menjadi 1:9. Keberhasilan mene
kan rasio ini tidak lain karena PT 
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Enero berhasil menerapkan 3R dalam 
proses produksi yaitu reduce, reuse 
dan recycle. 

”Alhamdulillah, secara prinsip 
semua sudah melebihi target RKAP,” 
ungkapnya.

Erik juga menjelaskan untuk pen
jualan, targetnya adalah semua pro
duk harus terjual habis dengan harga 
di atas RKAP. Data menunjukan 
hing ga akhir Oktober 2018, sebanyak 
9.580 KL ethanol sudah dikirim ke 
pembeli atau 65% dari target sudah 
didistribukan. Sisanya tinggal 5.470 
KL ethanol saja yang akan didistri
busikan di November dan Desember 
2018 ini. 

Untuk bahan baku, jelas Erik, ba
han baku utama didukung oleh tetes 
milik PTPN X yaitu sebesar 32,6% 
sedang sisanya adalah bahan baku al
ternatif yaitu bahan baku tetes yang 
berasal dari PG di sekitar bahkan 
pa  brik gula (PG) di luar Jawa yang 
har ganya jauh lebih kompetitif dari 
har ga di PTPN X. 

Erik mengakui meskipun semua 
melebihi target yang telah ditentukan 
namun ada kendala yang juga dihada
pi oleh PT Enero. Kendalanya adalah 
energi yang masih tergantung dengan 
proses produksi PG Gempolkrep. 
Untuk mengantisipasi permintaan 
buyer maka PT Enero harus ber
poduksi diluar masa giling. Agar bisa 
berproduksi di luar 

masa giling, PT Enero harus menye
diakan bagasse baik dari PTPN  X 
maupun bagasse alternatif yang di
beli dari PG sekitar. 

“Ke depan, PT Enero akan punya 
boiler sendiri sehingga hari opera
sional PT Enero bisa mencapai 300
330 hari dan maintenance cukup satu 
bulan saja,” ujarnya. 

Selain itu, Erik menambahkan 
kunci keberhasilan PT Enero tahun 
2018 ini adalah semuanya dilakukan 
just in time, mulai dari ketersediaan 
bahan baku yang tepat waktu, proses 
produksi yang lancar, penjualan dan 
pendistribusian produk yang tepat 
wak tu dan pendistribusian pupuk ha
yati Enero kepada petani tidak hanya 
petani tebu binaan PTPN X saja 
tetapi juga petani tebu lainnya. 

“Tahun depan ada dua program 
besar di PT Enero yang pendanaan
nya berasal dari dana Penyertaan 
Modal Negara (PMN) sebesar Rp 123 
miliar,” ungkap Erik.

Yang pertama, jelas Erik adalah 
modernisasi dan diversifikasi produk. 
Dengan memodernkan pa brik 
maka produk yang dihasilkan akan 
lebih berkualitas. PT Enero ti dak 
hanya bisa memproduksi fuel grade 
ethanol saja tetapi juga akan bisa 
memproduksi ENA Grade Ethanol. 
Program modernisasi pabrik juga 
termasuk pemasangan energi sendiri 
agar PT Enero bisa beroperasi 300
330 hari. 

Sedang untuk program kedua. 
Ungkap Erik adalah pembangunan 

pabrik CO2. Dimana, selama ini gas 
CO2 yang dihasilkan oleh PT Enero 
dilepas begitu saja. Namun, dengan 
didirikannya pabrik CO2 ini, gas 
CO2 yang selama ini dilepas akan 
ditangkap kembali karena pasar CO2 
sangatlah luas, C02 dibutuhkan oleh 
industry minuman berkarbonatasi. 

“Untuk kedua program ini akan 
dilakukan awal tahun 2019 ini. Untuk 
modernisasi ditargetkan selesai Juni 
2019, Pabrik CO2 ditargetkan selesai 
Juli 2019 dan proyek diversifikasi 
untuk memproduksi ENA Grade 
ditargetkan selesai Oktober 2019,” 
sebutnya.

Dengan rampungnya semua pro
yek besar tersebut, sambung Erik 
maka di tahun 2019 nanti, target laba 
PT Enero di RKAP sebesar Rp 6 Mi
liar. Target ini masih kecil mengingat 
modernisasi pabrik dan pembangun
an pabrik CO2 baru selesai Juli 2019 
dan proses Diversifikasi ENA Grade 
baru Oktober.

“Kami optimis di tahun 2020, la
ba PT Enero akan jauh lebih besar 
meng ingat harga jual ENA grade 
yang cukup tinggi dan tambahan 
pen dapat an dari CO2 dengan bahan 
baku nya yang sudah tersedia” imbuh
nya. 

Erik menambahkan yang pa
ling penting untuk dilakukan di ta
hun 2019 ini adalah memantau dan 
opti mis bahwa semua proses pem
bangun an moderenisasi, diversifikasi, 
dan pembangunan pabrik C02 selesai 
tepat waktu.

Kunci keberhasilan PT Enero di tahun
2018 adalah semuanya dilakukan just in 

time, mulai dari ketersediaan bahan baku 
yang tepat waktu, proses produksi yang 

lancar, penjualan dan pendistribusian 
produk yang tepat waktu dan 

pendistribusian pupuk hayati Enero kepada 
petani tidak hanya petani tebu binaan 

PTPN X saja tetapi juga petani tebu lainnya. 

 izmirta Rachman
direktUr Utama pt enero

sukrosa
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filter proFil terpilih

tumik kristianingsiH
KOMIsarIs DI Pt PerKebunan nusantara X

Jaga dan Tingkatkan 
Integritas untuk Berkarya
Untuk mengabdi kepada negara tidak hanya dibutuhkan sebuah kecerdasan dan 
kesetiaan semata, namun yang paling utama adalah kejujuran, kesungguhan dan 
menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. integritas menjadi kunci wajib 
yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. itulah prinsip yang dipegang teguh oleh 
seorang tumik Kristianingsih yang pada akhir Mei 2018 mendapatkan mandat 
untuk menjadi salah satu anggota dewan Komisaris di pt perkebunan nusantara X.

48 www.ptpn10.co.id
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filter

tumik kristianingsiH
KOMIsarIs DI Pt PerKebunan nusantara X

Jaga dan Tingkatkan 
Integritas untuk Berkarya

laporan:   SiSkA PreStiWAti 

hidUP adalah dinamis dan peru
bah an akan selalu mewarnai setiap 
langkah anak manusia. Sebagai kar
ya  wan, tentunya harus memiliki prin
sip siap bekerja dimana pun dan ka
pan pun. Dengan adanya perubahan 
maka seseorang akan bisa menambah 
wawasan dan pengetahuan baru se
lain bidang yang selama ini digeluti. 

“Saya tidak menyangka akan 
ditempatkan di PTPN X, tapi saya 
bersyukur diberi kesempatan untuk 
menjadi bagian dari keluarga besar 
PTPN X,” ungkap Tumik. 

Menjadi salah satu anggota dewan 
komisaris di PTPN X bagi Tumik bu
kan lah pekerjaan yang sulit sebab 
tu  gas dan kewajiban dewan komisaris 
sudah jelas dan sudah tercantum di 
dalam undangundang, hanya saja 
yang berbeda adalah core business 
da  ri masingmasing perusahaan yang 
berbeda

“Untuk itu, saya harus berusaha 
mempercepat dalam memahami core 
business ataupun unit bisnis PTPN X 
ini,” tegas Tumik. 

Tumik menjelaskan untuk mema
hami proses bisnis suatu perusahaan 
harus dipelajari dengan cepat agar 
program kerja yang sudah ada bisa 
diikuti dan bisa dikem
bangkan lagi. Untuk 
mendapatkan informasi 
tentang PTPN X, Tumik 
mengungkapkan secara 
umum misalnya kebi
jakan makro tentang 
pergulaan dan tembakau di Indonesia 
bisa diketahui melalui media massa. 
Sedang untuk teknis, bisa didapat
kannya dengan melakukan kunjung
an dan melihat langsung proses 
produksi yang ada. 

Tumik mengungkapkan dalam 
menjalani hidup ini harus dilakukan 
dengan ikhlas dan yang paling pen
ting harus pandai mengatur waktu. 
Sebab, sebagai seorang wanita, selain 
sebagai karyawan, dirinya pun memi
liki kewajiban dan tanggung jawab 
sebagai seorang istri dan seorang ibu 
dari tiga orang anak. 

“Saya punya tugas di luar peru

sahaan yaitu tugas sebagai istri dan 
sebagai ibu. Sebagai wanita karir, kita 
harus bisa membagi waktu secara 
adil. Kerja itu sudah dijalani cukup 
lama dan tetap ada skala prioritas. 
Skala prioritas saya adalah anak
anak,” imbuhnya. 

Dengan memilih keluarga, ung
kap Tumik, dirinya merasa karirnya 
di kementerian biasabiasa saja. 
Yang paling penting baginya adalah 
menjalankan tugas dan semua perin
tah dengan penuh tanggung jawab, 
tidak melanggar aturan yang sudah 
ditetapkan, dan yang paling penting 
adalah integritas.

“Integritas inilah yang mengantar
kan saya. Karena saya yakin orang 
be kerja itu tidak hanya pintar saja 
te tapi integritas itu nilainya paling 
ting gi,” sebutnya. 

Tumik menegaskan dirinya bukan 
tipikal orang yang “ngoyoh” semua 
dijalani dengan ikhlas dan penuh 
tanggung jawab dan menggantungkan 
semua harapan hanya kepada Allah. 

beRseRaH kePada allaH
Sejak menikah dengan sang sua mi 

pada Desember 1992 silam, diri nya 
sudah bekerja di Kementerian Ke
uang an di Jakarta sementara sang 
suami bekerja di Solo. Dari awal 

meni kah tidak ada kesepakatan apa
kah dirinya yang ikut suami ke Solo 
atau sang suami yang ikut dirinya ke 
Jakarta. 

Sempat punya rencana untuk 
pindah ke Solo, tetapi permohonan
nya untuk pindah ditolak dengan 
alasan tenaga dan pikirannya masih 
dibutuh kan. Hampir dua tahun 
mencari kantor di Solo namun tidak 
ketemu dan akhirnya sang suami 
pun mengizinkan dirinya untuk tetap 
berkarir di ibukota. 

“Meski jarak jauh tapi kalau 
dija lani dengan ikhlas ya nikmat 
juga, sa tu minggu sekali kami saling 

mengun jungi,” kata Tumik dengan 
tersenyum lebar. 

Selain tidak bisa hidup serumah 
de  ngan sang suami, ada halhal yang 
membuatnya sangat sedih yaitu ketika 
anakanaknya jatuh sakit dan sang 
ayah tidak bisa datang atau menje
nguk mereka karena tugas. Namun, 
se kali lagi hanya keikhlasan saja yang 
bisa membuat semuanya tetap terasa 
manis. 

“Yang paling penting untuk hu 
bungan rumah tangga adalah ke per
ca yaan. Saya sangat percaya kepa da 
suami saya, saya percaya kalau sua mi 
saya itu jujur, bertanggung ja wab dan 
setia kepada saya. Maka saya pun 
melakukan hal yang sama, imbuhnya.

Sekali lagi, ungkap Tumik, dirinya 
hanya bisa berpasrah dan meng gan 
tung  kan semua harapan hanya kepa
da Allah. Begitu pula dengan sang 
sua mi, meskipun terpisah jarak yang 
cukup jauh dan waktu bertemu hanya 
seming gu sekali, namun dirinya me
ma  srahkan sang suami hanya kepada 
Allah.

“Saya hanya memasrahkan suami 
saya kepada Allah, biar Allah yang 
menjaga, melindunginya dan menga
wasinya. Saya yakin Allah akan mem
berikan yang terbaik untuk kami 
ka rena kami berdua memiliki tujuan 

yang sama yaitu Allah,” 
paparnya. 

Tidak hanya masalah 
suami saja, Tumik meng
ungkapkan masalah 
ke tiga anaknya pun, dia 
memasrahkan semua 

kepada Allah. Dirinya selalu berdoa 
dan meminta yang terbaik untuk 
ketiga buah hatinya. Sebab, sebagai 
manusia, Tumik sangat menyadari 
kekurangannya dan keterbatasannya. 

“Begitu juga dengan anakanak, 
saya memohon kepada Allah untuk 
menjaga anakanak saya agar men
jadi anak yang sholeh dan diberikan 
tempat yang terbaik dimanapun 
mere ka berada. Misalnya kalau kerja 
ya kerja ditempat yang baik, kalau 
sekolah ya sekolah ditempat yang 
baik yang semuanya itu hanya menu
ju ke satu tujuan yaitu untuk mencari 
Ridho Allah,” tandasnya.

Yang paling penting adalah menjalankan tugas dan 
semua perin tah dengan penuh tanggung jawab, tidak 
melanggar aturan Yang sudah ditetapkan, dan Yang 

paling penting adalah integritas.
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Millennial
AGAR BUMN TAK SEMAKIN 

TERTINGGAL
Mengapa beberapa bulan terakhir ini Millennial bergema di semua BUMN, menjadi 

hits, ramai di media sosial, dan jadi bahasan para netizen?

M
illennial ini 
digerakkan di semua 
BUMN, salah satunya 
adalah untuk kepen

tingan sinergi BUMN, Millennial 
di min ta untuk membantu Korporasi 
mengenalkan produkproduk BUMN 
kepada masyarakat, membuat kegiat
an dan aktivitas yang positif di inter
nal masingmasing BUMN.

Generasi Millennial adalah termi
nologi generasi yang saat ini banyak 

diperbincangkan oleh banyak kalang
an di du nia diberbagai bidang, apa 
dan siapa gerangan generasi millen
nial itu? Millennials (juga dikenal 
se bagai Generasi Millenial atau Gene
rasi Y) adalah kelompok demografis 
setelah Generasi X. Peneliti sosial se
ring mengelompokkan generasi yang 
lahir di antara tahun 1980 an sampai 
2000 an sebagai generasi millennial. 
Jadi bisa dikatakan generasi millen
nial adalah generasi muda masa kini 

yang saat ini berusia dikisaran 1534 
tahun.

Dibanding generasi sebelum, ge
ne rasi millennial memang unik. Yang 
mencolok dari generasi millennial ini 
dibanding generasi sebelumnya ada
lah soal penggunaan teknologi dan 
budaya pop/musik. Kehidupan gene
rasi millennial tidak bisa dilepaskan 
dari teknologi terutama internet, en-
tertainment/hiburan sudah menjadi 
kebutuhan pokok bagi generasi ini.
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Kementerian BUMN yang di
komandani oleh Rini Soemarno 
te ngah berusaha lebih relatable 
bagi anak muda. BUMN pun beri
nisiatif menjaring para generasi 
milenial di perusahan BUMN un
tuk menjadi social influencer.

Menurut Rini melalui program 
Spirit of Millennials, Kementerian 
BUMN berusaha memaksimalkan 
potensi karya wan milenial setiap 
BUMN agar bisa menjadi aktor utama 
perubahan positif baik bagi perusaha
an maupun bagi Indonesia.

“Lewat program Spirit of Millen
nials, Kementerian BUMN mendo
rong semangat kreativitas, kebersa
maan, kerja sama dan sportivitas 
pa ra generasi muda BUMN yang 
di harapkan bisa ditularkan kepada 
se luruh lapisan masyarakat,” kata 
Menteri Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
sendiri meminta agar anak muda atau 
kaum milenial yang bekerja di peru
sa haanperusahaan BUMN untuk 
le bih adaptif dan inovatif di tengah 
cepatnya perkembangan teknologi 
digital. Alasannya, BUMN selama ini 
dianggap sulit berubah dan terlalu 
birokratis dalam menghadapi per
saingan usaha.

Menindaklanjuti hal tersebut 
akhir nya Kementerian 
BUMN menerbitkan Su
rat Keputusan Menteri 
BUMN RI Nomor: SK275/
MBU/10/2018 tanggal 
24 Oktober 2018 tentang 
Pembentukan Tim Project 
Millen nial BUMN.

Bahwa dalam rangka 
untuk mendukung kegiatan 
pelaksanaan Project Millen
nial BUMN, perlu dukungan dari 
pemangku kepentingan antara lain 
Kementraian BUMN dan BUMN itu 
sendiri, yang salah satu tugasnya 
adalah merencanakan dan menyusun 
program Project Millennial BUMN.

Pada tanggal 2630 Oktober 
2018 di Bontang, Kalimantan Timur 
diadakan acara BUMN Millen nials 
Summit, yang dihadiri oleh CEO 
masingmasing BUMN dan PIC Mil
lennial. Dalam acara tersebut, Menteri 

BUMN memberikan arahan langsung 
agar Millennial BUMN berpe ran aktif 
dan memberikan ideide kreatif un
tuk kemajuan Perusahaan. Gene ra si 
Millennial ini menjadi ener gi dan 
semangat baru, yang nantinya akan 
mengambil tongkat estafet ge ne ra si 
sebelumnya untuk meneruskan tong
kat estafet dari para leader BUMN 
melanjutkan keberlangsungan BUMN.

Selain itu, Kementerian BUMN 
menerbitkan Surat Edaran Menteri 
BUMN No.SE08/MBU/11/2018 
tang gal 5 November 2018 tentang 
Pembentukan Wadah/Perkumpulan 
bagi Generasi Milenial di Badan Usa
ha Milik Negara untuk mendorong/
memfasilitasi pembentukan wadah/
perkumpulan Generasi Milenial di 
ma singmasing BUMN.

Generasi Millennial memiliki po
tensi sebagai sumber daya manusia 
penggerak kemajuan bangsa, dan 
sebagai calon pimpinan BUMN masa 

mendatang. Dukungan terhadap ak
tifitas kegiatankegiatan Generasi 
Mil lennial yang bersifat kreatif, ino
vatif dan produktif, sangat diperlukan 
untuk menciptakan nilainilai positif 
bagi Perusahaan dan meningkatkan 
sinergi antar BUMN.

Generasi Millennial juga sebagai 
mitra Perusahaan dalam meningkat
kan keterlibatan (engagement), tidak 
hanya pada kegiatan di lingkungan 
Perusahaan, namun juga pada ke

giatankegiatan lain di bidang so
sial, budaya dan lingkungan, yang 
memberikan manfaat positif bagi 
masyarakat.

Usia yang dipakai dalam 
meng kategorikan Millennial di 
berbagai BUMN bervariasi, dari 
berbagai sumber ratarata adalah 
Karyawan dengan usia maksimal 
38 ahun 11 bulan 29 hari (belum 

ber usia 39 tahun) dan PTPN X memi
liki 11% Karyawan Millennial (Karya
wan Tetap) atau sebesar 327 orang.

Pada tanggal 5 Desember 2018, 
PTPN X telah melaksanakan Millen
nial Movement di Hall Kantor Pusat. 
Pada acara tersebut, Dwi Satriyo 
Annu rogo  Direktur Utama PTPN 
X dan Herman Kepala Bagian SDM 
memberikan arahan kepada Karya
wan yang hadir.

Acara Millennial Movement PTPN 
X yang dikemas dengan fun, san
tai, dengan pendekatan Millennial. 
Tagline yang dipakai dalam acara 
tersebut adalah active, adaptive, 
dan innovative. Tujuannya adalah 
agar karyawan aktif berbuat sesuatu, 
menyampaikan ideide kreatif dan 
inovatif, membantu mengenalkan 
produkproduk PTPN X, mampu 
beradaptasi dengan perubahan dan 
tantangan yang ada, serta yang pa

ling penting adalah dapat 
berkontibusi positif bagi 
Perusahaan, sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab 
pekerjaan masingmasing.

Setiap Generasi punya 
cerita yang berbeda dan per
lu pendekatan yang berbeda 
pula dalam memaintainnya. 
Semua Generasi di PTPN 
X, adalah asset yang sangat 

berharga dan menjadi bagian dari 
People Development yang akan terus 
digarap untuk menghasilkan karya
karya terbaik.

Mari kita maknai hal ini secara 
positif, tidak perlu terkotakkotak, 
atau merasa ekslusif, karena kita 
semua adalah bagian dari keluarga 
besar PTPN X. Mari kita bersinergi 
untuk bertumbuh bersama, saling 
menopang, dan berkontibusi positif 
buat Perusahaan ini.

desta Risdiyanto
pic millennial ptpn X

kepala UrUsan administrasi sdm

anak muda atau kaum milenial Yang bekerja 
di perusahaan-perusahaan bumn harus lebih 

adaptif dan inovatif di tengah cepatnYa 
perkembangan teknologi digital. alasannYa, 
bumn selama ini dianggap sulit berubah dan 

terlalu birokratis dalam menghadapi persaingan 
usaha.

– Presiden Joko Widodo –
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stetoskoP kesehatan

laporan: Sekar arum 

dUka dan beban para korban tidak 
hanya di situ saja, sebab masih ada 
hal yang harus dihadapi oleh para 
korban selamat pasca gempa: wabah 
penyakit. Hal inilah yang dilontarkan 
oleh dr. Harmas Suhendi selaku Dok
ter Umum RS Gatoel yang ikut men
jadi relawan dari PTPN X.

Menurut Harmas, infeksi adalah 

salah satu jenis penyakit yang se
ring terjadi pada pengungsi lantaran 
kondisi lingkungan yang buruk dan 
tidak memadai. Hal ini dipicu dengan 
kurangnya air bersih dan sampah
sampah yang menggunung. Infeksi 
sendiri merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh masuknya mikroor
ganisme seperti bakteri, virus, jamur, 
dan parasit yang dapat merusak sel 
atau jaringan di dalam tubuh. Mikro

organisme itu biasanya hidup dari 
lingkungan yang kotor.

Harmas menjelaskan infeksi ini 
dapat terjadi pada seluruh bagian 
tubuh, seperti luka akibat reruntuh an 
bangunan yang roboh dan lain se
bagai nya. Infeksi ini dapat menye rang 
segala usia dan rentan pada anak
anak dan orang dengan kondisi imun 
(ketahanan tubuh) yang rendah. Bisa 
dimanapun seperti pada sistem 

Gempa bumi 7 Skala Richter yang mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan 
Palu, Sulawesi Tengah, serta bencana Tsunami di Tanjung Lesung beberapa waktu yang 
lalu, bukan hanya meluluh lantahkan berbagai fasilitas atau pemukiman milik warga. Pasca 
kejadian tersebut berbagai penyakit pun bermunculan meliputi warga yang menjadi korban.

Bahaya Wabah Penyakit yang 
Akan Timbul Pasca Bencana
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pencernaan seperti diare atau sistem 
pernapasan seperti ISPA, batuk, pilek.

“Infeksi ini bisa diatasi de ngan 
memenuhi kebutuhan primer yang 
higienis bagi para pengungsi. Pe na
nganan yang cepat seperti pe merik
saan dan penyediaan obatobatan 
dari tim medis juga akan membantu 
kondisi pengungsi,” jelasnya.

Namun, jelas Harmas kondisi 
sempat memburuk ketika terjadi 
gempa susulan kembali di Lombok. 
Korban pun kembali berjatuhan. 
Kon disi berdesakan dengan ban
yak orang, serta keterbatasan akses 
keber sihan dan kesehatan membuat 
pengungsi pun terancam menderita 
beragam penyakit.

Mengingat adanya risiko terjadi
nya kejadian yang tidak diinginkan, 
Harmas menghimbau warga yang 
mengungsi akibat gempa diwajibkan 
untuk selalu berhatihati. Yang ter
penting dalam proses penyelamatan 
diri adalah selamatkan diri sendiri 
terlebih dahulu baru kemudian ke
luarga ataupun orang yang berada 
di dekatnya. Selanjutnya, baru ber
pindah ke tempat yang aman dan 
dipikirkan rencana selanjutnya untuk 
meminta bantuan ke pihak yang ber
wenang dan tim SAR.

Harmas menambahkan bahwa 
se lain penyembuhan secara fisik, 
penyembuhan psikis juga sangat pen
ting terlebih untuk anakanak. Pos 
traumatic stress disorder pun banyak 
didirikan pada posko bencana yang 
telah didirikan.

Dan berikut beberapa penyakit 
yang timbul pasca gempa:

diaRe
Bencana alam seperti gempa dan 

tsunami membuat warga yang men
jadi korban kesulitan untuk mencari 
sumber air bersih, sehingga risiko 
di are menjadi sangat tinggi. Diare 
terjadi akibat mengonsumsi makanan 
atau sumber air yang mengandung 
bak teri maupun virus berbahaya 
se perti norovirus, salmonella, dan 
ro tavirus. Seseorang yang terkena pe
nyakit ini akan mengalami sakit pe
rut, buang air besar encer lebih dari 

tiga kali sehari, dan demam. Jika ter
jadi secara berkelanjutan atau tidak 
segera diatasi dengan tepat, diare bisa 
menyebabkan dehidrasi (kekurangan 
cairan) hingga kematian.

HePatitis a
Tidak tersedianya sumber air 

bersih di tempat pengungsian korban 
bencana membuat risiko hepatitis 
A menjadi sangat tinggi. Penyakit 
ini dapat menular dari satu orang 
ke orang lainnya melalui sumber 
air yang tercemar feses. Orang yang 
mengalami hepatitis A akan menga
lami beragam gejala, misalnya mera
sa letih, badan lemas, nyeri di bagian 
perut kanan atas, nyeri sendi dan 
otot, demam ringan, hilang nafsu ma
kan, mual, sakit kepala, sembelit atau 
diare, juga kulit dan mata menjadi 
berwarna kuning.

meningitis 
Meningitis alias radang selaput 
otak terjadi akibat infeksi bakteri, 
virus, jamur, maupun protozoa. 
Penyakit ini dapat menular melalui 
kontak jarak dekat, batuk, bersin, 
atau lingkungan yang tidak terjaga 
kebersihannya.

isPa 
ISPA alias infeksi saluran 
pernapasan akut meru
pakan penyakit yang 
terjadi akibat adanya 
infeksi virus maupun 
bakteri. Salah satu 
jenis dari ISPA 
yang paling sering 
ditemui adalah 
common cold, 
yang ditandai 
dengan gejala 
batuk dan pilek. 
Korban gempa dan 
tsunami yang berada 
di pengungsian berisiko 
tinggi mengalami ISPA, 
karena penyakit ini bisa 
menular melalui droplet 
atau cairan yang dikeluar
kan penderita saat batuk 
atau bersin. Meski terlihat 

sepele, ISPA yang tidak segera diatasi 
bisa menyebabkan berbagai kompli
kasi hingga kematian.

lePtosPiRosis 
Ini adalah penyakit yang disebabkan 
oleh bakteri Leptospira, dan bisa ter
jadi akibat adanya paparan langsung 
pada air kencing tikus. Sumber air 
atau makanan yang terkontaminasi 
oleh bakteri tersebut juga bisa men
jadi media penyebaran penyakit ini. 
Orang yang terjangkit leptospirosis 
akan mengalami gejala, seperti de
mam tinggi hingga menggigil, nyeri 
kepala, nyeri otot di daerah betis, 
sakit tenggorok disertai batuk kering, 
mata merah dan kulit menguning, 
mual, muntahmuntah, serta diare.
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dekblad parade keindahan alam dUnia

laporan:   demetriuS Angger

yeRUsalem merupakan salah 
satu kota tertua di dunia. Pada masa 
lalu, kota ini pernah berulang kali 
direbut, ditaklukkan, dihancurkan, 
dan dibangun kembali oleh berba
gai pihak, dan seakan setiap lapisan 
buminya mengungkapkan berbagai 
potongan sejarah masa lalu. Pusat 
dan inti Yerusalem berada di bagian 
Kota Tua, suatu labirin ganggang 
sempit dan arsitektur bersejarah yang 
menandai empat penjuru kota yang 
terdiri dari kawasan Kristen, Islam, 
Yahudi, dan Armenia.

Di dalam kawasan Kristen di 
Yerusalem terdapat Gereja Makam 
Kudus, sebuah tempat ziarah pen
ting para penganut Kristen di seluruh 
dunia. Tempat itu terletak di sebuah 
lokasi yang sangat penting dalam 
kisah Yesus tentang kematianNya, 
penyalibanNya, dan kebangkitan

Nya. Dalam kepercayaan tradisi Kris
ten pada umumnya, Yesus disalibkan 
di bukit Golgota, atau bukit Kalvari di 
Yerusalem, dan makamnya terletak 
di dalam bangunan pekuburan yang 
juga diyakini sebagai tempat kebang
kitanNya.

Gereja Makam Kudus di Yerusa
lem dikelola bersama oleh perwakilan 
aliran Kristen yang berbeda, terutama 
Patriarkat Ortodoks Yunani, kaum 
biarawan Fransiskan dari Gereja Ka
tolik Roma dan Patriarkat Armenia, 
serta kalangan kristen Ortodoks Etio
pia, Koptik, dan Suriah. Tempat ini 
adalah salah satu tujuan ziarah utama 
bagi jutaan orang Kristen di seluruh 
dunia, yang mengunjungi makam 
kosong Yesus dan mencari penebusan 
dalam doa di lokasi tersebut.

Masjid Kawasan Muslim adalah 
yang terbesar dari keempat ka
wasan di Yerusalem dan berisi tempat 
suci Kubah Batu (Kubah AsShakrah 

Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan 
dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Nama itu bergema di 
hati umat Yahudi, Kristen, dan Islam sejak berabad-abad 
mengalami sengketa dengan sejarah milik bersama. 

atau Dome of the Rock) dan Masjid 
alAqsa di dataran tinggi yang dikenal 
oleh umat Islam sebagai Haram Al 
Sharif. Masjid tersebut merupakan 
tempat tersuci ketiga bagi umat Mus
lim yang dikelola oleh sebuah lem
baga wakaf di Yerusalem.

Umat Muslim meyakini Nabi 
Muhammad SAW datang ke Masjidil 
Aqsa di Yerusalem ini dari Mekkah 
dalam perjalanan malam Isra Miraj. 
Tak jauh dari masjid Aqsa terdapat 
Kubah AsShakrah yang berisi batu 
fondasi, yang diyakini umat Muslim 
sebagai tempat bertolak Muhammad 
menuju surga dalam peristiwa Isra 
Miraj.

Demikianlah Yerusalem sebagai 
kota tertua yang menjadi objek wisata 
spiritual termashur di dunia. Kota 
ini diklaim sebagai ibukota Israel, 
meskipun tidak diakui secara interna
sional, maupun bagian dari Palestina 
dan saat ini statusnya masih menjadi 
perdabatan bagi bangsabangsa.

Setiap tahunnya, kota ini ramai 
didatangi para peziarah dari berbagai 
negara di belahan dunia. Yerusalem 
menyimpan 1001 kisah yang mem
punyai daya tarik cerita sejarah yang 

YerusaleM

Destinasi Wisata di 
Kota Suci Multi Agama
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menarik untuk diperbincangkan. 
Ba nyak situssitus suci yang pantas 
un tuk dikunjungi selama berziarah ke 
Ko ta Yerusalem ini.

tembok RataPan
Destinasi terpopuler di Yerusa

lem adalah Tembok Ratapan (The 
Wailing Wall). Tembok ini adalah 
tempat yang penting dan dianggap 
suci oleh orang Yahudi. Tempat ini 
merupakan sisa dinding Bait Suci di 
Yerusalem yang dibangun oleh Ra
ja Herodes. Bait Suci tersebut hancur 
ketika orangorang Yahudi mem
berontak pemerintahan Romawi pada 
tahun 70 Masehi.

Panjang tembok ini aslinya sekitar 
485 meter, dan sekarang hanya 60 
meter yang tersisa. Menjulang sekitar 
18,9 m dari permukaan tanah.

Tembok ini dulunya dikenal ha
nya sebagai Tembok Barat, tetapi kini 
disebut “Tembok Ratapan” karena di 
situ orang Yahudi berdoa dan merat
api dosadosa mereka dengan penuh 
penyesalan. Selain mengucapkan 
doadoa mereka, orang Yahudi juga 
meletakkan doa mereka yang ditulis 
pada selembar kertas kemudian dise
lipkan di celahcelah dinding.

Tembok Ratapan dibagi dua oleh 
sebuah pagar pembatas (mechitza) 
untuk memisahkan peziarah lakilaki 
dan perempuan. Orang Yahudi orto
doks percaya bahwa lakilaki tidak 
boleh berdoa bersamasama dengan 

kaum perempuan.

kota lama YeRusalem
Kota Lama Yerusalem adalah Kota 

Tua yang dikelilingi oleh tembok di 
ka  wasan Yerusalem Timur  dengan 
luas an sekitar 9 kilometer persegi. 
Dis trik Kota Tua Yerusalem terbagi 
dalam empat wilayah yaitu bagian 
Muslim, bagian Yahudi, bagian Kris
ten, dan bagian Armenia (yang juga 
mayoritas penduduknya beragama 
Kristen).

Kota Lama Yerusalem disebut 
juga Baitul Maqdis atau AlQuds. 
Di dalam Kota Lama Yerusalem, 
banyak terdapat situssitus suci 

umat Yahudi, Nasrani, dan Muslim. 
Di sudut tengga ra Yerusalem Lama 
ini juga terdapat Kompleks AlHaram 
asySyarif yang di dalamnya terda
pat Kubah Sha khrah dan Masjid Al
Aq sha.

Tempat ini pun terdaftar di Situs 
Warisan Dunia UNESCO atas usul 
dari pemerintahan Yordania.

bukit Zaitun
Bukit Zaitun (Mount of Ol-

ives atau Mount Olivet) adalah pen
gunungan di timur Yerusalem dengan 
tiga puncak yang membentang dari 
utara ke selatan. Puncak tertinggi 
adalah puncak atTur dengan keting
gian 818 meter. Dinamai Bukit Zai
tun karena perkebunan zaitun yang 
pernah tumbuh banyak dan subur 
di lerengnya. Bukit ini mempunyai 
hubungan sejarah dengan agama Ya
hudi, Kristen, dan Islam. Di tempat 
ini terdapat kuburan Yahudi yang 
sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan 
memuat sekitar 150.000 makam.

Sejak dulu, banyak orang Yahudi 
dikuburkan di tempat ini, terutama 
di bagian selatan, yang sekarang 
menjadi desa Silwan. Makam yang 
dianggap milik nabi Zakharia dan Ab
salom anak Daud masih ada di sana. 
Di lereng atas, terdapat makam nabi
nabi orang Yahudi, seperti Hagai, 
Maleakhi, dan rabirabi terkenal 
bangsa Yahudi.

 tembok Ratapan

 kota lama Yerusalem
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museum menaRa daud
Menara Daud (Tower of David), 

juga dikenal sebagai Benteng Yeru
salem (Jerusalem Citadel), sejatinya 
adalah sebuah benteng kuno yang 
terletak di dekat jalan masuk ke Ger
bang Jaffa di tepi barat dari Kota 
Lama Yerusalem. Museum ini akan 
memberikan banyak informasi me
nge nai sejarah Kota Yerusalem.

Benteng yang pembuatannya 
di perkirakan pada zaman Mam
luk dan Utsmani. Dibangun di lokasi 
yang sebelumnya merupakan forti
fikasi kuno dari zaman Hashmona
yim, Herodian, Bizantium dan Is
lam awal, setelah dihancurkan 
berulang kali selama dekade terakhir 
pada Perang Salib di Tanah Suci oleh 
penguasa Ayyubiyah dan Mamluk.

Benteng ini memuat penemuan 
arkeologi penting bertarikh lebih dari 
2.000 tahun lalu termasuk tambang 
yang bertarikh zaman Bait Pertama, 
merupakan tempat populer untuk 
menyelenggarakan acara amal, pa
mer an kerajinan tangan, konser, dan 
pertunjukan.

Nama Menara Daud diberikan 
oleh orang Kristen Bizantium yang 
meyakini tempat itu sebagai situs 
istana Raja Daud. Mereka memin
jam nama Menara Daud dari Kitab 
Kidung Agung, yang ditulis oleh raja 
Salomo, anak raja Daud.

teRowongan baRat (THe 
WeSTern WAll TunnelS)

Tempat wisata selanjutnya ber
nama Terowongan Tembok Barat 
atau Western Wall Tunnels. Banyak 
yang menafsirkan bahwa konon pem
bangunan terowongan bermaksud 
agar bangunan masjid yang ada di 
atasnya roboh, padahal itu tidaklah 

benar. Jika masuk ke dalamnya, Anda 
akan mendapati terowongan tersebut 
dibuat dengan dukungan pondasi 
yang sangat kuat.

Pada penghujung terowongan 
tersedia wahana dimana Anda bisa 
menyaksikan bagaimana proses pem
bangunan Terowongan Barat pada 
masa lalu dalam suguhan tontonan 
yang menggunakan visual rekayasa 
sains serta sentuhan animasi film 
yang begitu menawan.

Kita akan mendapat pencerahan, 
bagaimana caranya membuat batu 
pondasi yang begitu besar dan cara 
menaikkan batubatu tersebut se
hingga membentuk sebuah bangunan 
yang kokoh di sebelah barat kota 
Yerusalem. Dulunya tembok tersebut 
dihancurkan oleh pasukan Romawi 
namun ada saah satu bagian tembok 
yang tidak roboh.

HeZekiaH’s tunnels
Terowongan Hizkia sebenarnya 

adalah sebuah terowongan saluran 
air yang digali di bawah daerah Ko
ta Daud di Yerusalem pada zaman 
kuno. Terkenal karena berhubungan 

Museum Menara daud
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dengan tarikh pemerintahan Hiz
kia, raja Yehuda yang hidup pada 
akhir abad ke8 sampai awal abad 
ke7 SM dan dicatat dalam sejumlah 
ayat di Alkitab Ibrani dan Perjanjian 
Lama di Alkitab Kristen.

Menurut Alkitab, raja Hizkia 
mempersiapkan Yerusalem dalam 
menghadapi ancaman pengepungan 
oleh Sanherib, raja Asyur, dengan 
membendung aliran sungai Gihon di 
sebelah hulu, dan menyalurkannya ke 
hilir ke sebelah barat kota Daud. Pe
mastian kepada zaman Hizkia dida
sarkan atas prasasti pembuatannya 
yang tertera pada sebuah tulisan di 
dinding terowongan, yang sekarang 
dikenal sebagai Inskripsi Siloam.

Terowongan ini mengalirkan air 
dari sumber sungai Gihon ke Kolam 
Siloam yang dirancang sebagai saluran 
air untuk memberikan persedia an 
air bagi kota Yerusalem selama pe
ngepung an pasukan kerajaan Asyur. 
Terowongan yang digali dengan ta
ngan tersebut panjangnya 533 meter 
dengan gradien kemiringan 30 cm. 
Beda ketinggian antara kedua ujung
nya, menyalurkan air dari mata air 

sampai ke kolam Siloam di sisi barat 
Yerusalem.

via doloRosa
Via Dolorosa (Way of Grief) atau 

disebut Jalan Kesengsaraan atau 
Jalan Penderitaan adalah sebuah 
jalan di Kota Yerusalem Kuno. 
Jalan ini diyakini adalah jalan yang 
dilalui Yesus ketika memanggul sal
ib menuju bukit Kalvari.

Jalur yang berkelokkelok da
ri benteng Antonia ke arah barat me
nuju Gereja Makam Kudus berjarak 
sekitar 600 meter menjadi tujuan uta
ma para peziarah Nasrani. Jalur yang 
ditetapkan sejak abad ke15 menga
lami beberapa kali perubah an. Jalan 
ini ditandai dengan 9 titik salib dengan 
penambahan lima titik salib terakhir 
berada di dalam Gereja Makam Kudus 
sejak abad ke18, se hing ga sekarang 
seluruhnya adalah 14 titik salib.

Jalan ini menghubungkan ke ba
nyak situssitus terkenal seperti Prae
torium, Gereja Makam Kudus, dan 
si tus terkenal lainnya. Untuk menyu
suri jalan ini, sebaiknya Anda menge
nakan sepatu yang nyaman, karena 
per jalanannya lumayan jauh.

kubaH sHakHRaH
Kubah Shakhrah (Dome of the 

Rock) atau Kubah Batu adalah 
sebuah bangunan persegi delapan 

berkubah emas yang terletak di 
tengah kompleks Masjid Al Aqsha. 
Kompleks ini sendiri berada dalam 
tembok Kota Lama Yerusalem (Ye
rusalem Timur). Kubah ini selesai 
didirikan tahun 691 Masehi, men
jadikannya sebagai bangunan Islam 
tertua yang masih ada di dunia. Di 
dalam kubah ini terdapat batu Ash
Shakhrah yang menjadi tempat suci 
bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam.

Bangunan ini terkadang disa
lah artikan dengan Masjid Al Aq
sha. Masjid Al Aqsha adalah nama 
dari keseluruhan kompleks tersebut, 
sedangkan Kubah Shakhrah adalah 
salah satu bangunan yang berdiri di 
kompleks tersebut, tepatnya berada 
di bagian tengah kompleks. Bersa
ma Masjid Al Qibli, Kubah Shakhrah 
merupakan bangunan utama dalam 
Masjid Al Aqsha dan kerap menjadi 
lambang yang mewakili keseluruhan 
kompleks tersebut. 

Batu AshShakhrah ini diyakini 
oleh umat Yahudi dan Nasrani sebagai 
batu dimana Abraham mengorbankan 
anaknya Ishak. Sedangkan dalam ajar
an umat Muslim dipercaya sebagai 
tem pat Nabi Ibrahim AS mengurban
kan Ismail dan tempat dimana Nabi 
Muhammad SAW dikirim ke surga.

Dome of The Rock adalah tempat 
yang sangat ramai dikunjungi oleh 
para peziarah dari ketiga agama 
terbesar di di dunia.

DARI BERBAGAI SUMBER

 the western wall tunnels

 Kubah Shakhrah
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nira kUliner nUsantara

Palembang dan Pempek sepertinya sudah tidak bisa 
dipisahkan. Bahkan belum sah rasanya jika berkunjung ke 
Palembang tanpa menikmati lezatnya pempek lengkap 

dengan cocolan cukonya. 

Pempek Palembang
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nira

laporan:   Cindhy LArAShAti

Panganan khas Palembang ini berbahan dasar ikan 
dan sagu ini, sejatinya merupakan adaptasi dari makan an 
Cina seperti baso ikan, kekian, ataupun ngohiong. Mak
lum saja, di abad 16, makanan ini diolah dan dijual oleh 
para Cina pendatang yang biasa dipanggil “apek”. Awal
nya pempek biasa diolah dari ikan belida. Namun saat ini 
banyak juga produsen pempek yang menggunakan ikan 
gabus, ikan tengiri maupun ikan kakap merah. Seiring 
perkembangan zaman, pempek hadir dengan berbagai 
jenis, isian dan ukuran. Mau tahu apa saja varian pempek?

PemPek lenJeR

Lenjer ini adalah pempek yang paling dasar dalam 
pembentukannya. Berbentuk lonjong dan panjang karena 
adonan hanya digilinggulingkan saja. Lenjer ini memiliki 
rasa yang hampir menyerupai pempek kapal selam, beda
nya hanya tanpa menggunakan isian telur. 

Cara penyajiannya pun berbedabeda di masing
masing restoran. Ada yang disajikan dalam bentuk lon
jong, namun juga ada yang menyajikannya dalam bentuk 
potonganpotongan kecil. 

PemPek kaPal selam teluR besaR

Jenis ini adalah pempek berukuran paling besar jika 
dibandingkan dengan yang lain. Penikmat pempek pasti 
sangat familiar, mungkin karena keunikan namanya atau 
karena ukurannya yang membuat kita ketagihan mencicipi. 

Pempek kapal selam dibuat dari adonan lenjer, 
yang diberi cekungan untuk selanjutnya diisi satu telur 
utuh. Jenis telur yang digunakan bisa telur bebek atau 
telur ayam. Dibutuhkan keterampilan untuk proses 
pembentukan nya supaya adonan tidak pecah saat pengi
sian telur.  

Saat mencicipi, kita akan dimanjakan antara perpad

uan rasa ikan dan gurihnya telur yang sangat nikmat. 
Ditambah dengan cocolan cuko, tak salah jika ini menjadi 
jenis pempek yang terfavorit!

PemPek teluR keCil
Jenis ini tidak 

selalu disuguhkan 
di gerai makanan 
pempek. Pempek 
telur kecil merupa
kan jenis kapal se
lam dengan ukuran 
yang lebih mini. 
Karena ukurannya 
yang kecil, telur se

bagai isiannya pun tidak satu utuh. Saat pembuatan, telur 
dikocok terlebih dulu, baru diisikan ke dalam adonan. 

Bagi penikmat pempek, jenis pempek telur kecil ini 
dapat dijadikan pilihan sebagai makanan selingan. Porsi
nya tidak sebesar kapal selam, tapi pas dan cukup menge
nyangkan. 

PemPek Pistel / Pastel / PemPek kates

Pempek jenis ini bentuknya menyerupai pempek te
lur kecil. Hanya saja bedanya ada pada bagian atas, yaitu 
adonan ditutup dengan motif pastel. Isiannya pun cukup 
menarik yaitu parutan pepaya muda yang sudah terlebih 
dulu dimasak dengan santan. Maka tak salah jika di be
bera pa gerai, jenis ini juga disebut pempek kates. Kates 
adalah sebutan masyarakat Palembang untuk buah pepaya.

Pempek pistel ini menyuguhkan citarasa yang lain dari 
jenis yang lain. Gurihnya santan bercampur dengan aroma 
ikan dari adonan membuat pempek pistel menjadi salah 
satu jenis yang diidolakan. 

PemPek keRiting ATAU PEMPEK KERUPUK

Pempek Palembang
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Pempek keriting dibuat dengan menggunakan alat 
khusus. Alat tersebut biasanya disebut pirikan oleh ma
syarakat Palembang. Aroma ikan pada jenis pempek ini 
cukup terasa. Namun karen bentuknya yang tidak terlalu 
besar, biasanya pempek keriting dikonsumsi dengan jenis 
pempek yang lainnya. 

PemPek adaan atau PemPek bulat

Pempek adaan adalah jenis yang dibuat dari adonan 
yang berbeda. Proses pembuatannya pun hanya melalui 
penggorengan saja, tanpa perebusan sebelumnya. Hal 
tersebut untuk menjaga cita rasa ikan pada adonannya. 

Pempek adaan berbentuk bulat, sehingga kadang juga 
disebut pempek bulat. Sama seperti pempek keriting, 
karena ukuran yang tidak terlalu besar, biasanya pempek 
adaan dikombinasikan dengan pempek lain ketika dikon

sumsi. Pempek adaan juga sering ditemui di penjual keli
ling pempek dengan harga yang cukup murah. 

PemPek kulit

Pempek kulit berbahan dasar kulit ikan. Sama seperti 
adaan, pempek kulit tidak melalui proses perebusan na
mun langsung digoreng. Pempek ini berbentuk . bundar, 
pipih, dan ukuran yang tidak terlalu besar.  

PemPek taHu

Seperti namanya, pempek ini mengandung tahu. Tahu 
yang digunakan adalah tahu cina. Rasa dominan tahu ci
na membuat pempek ini menjadi pilihan untuk para pe
nikmat tahu. 

nira
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PemPek lenggang

Pempek lenggang disajikan berbeda dengan jenis yang 
lainnya. Gurihnya pempek akan disajikan dengan kocokan 
telur. Tiap restauran mempunyai teknik yang berbeda 
dalam penyajiannya. Ada yang dipanggang, ada juga yang 
digoreng. 

Adonan lenjer dicubit kecilkecil, dimasukkan ke da
lam kocokan 2 butir telur. Jika dipanggang, adonan terse
but dimasukkan ke dalam wadah persegi yang terbuat 
dari daun pisang. Sedangkan jika digoreng, maka adonan 
cukup dimasukkan dalam minyak goreng panas seperti 
menggoreng telur dadar pada umumnya.

Pertama kali melangkahkan kaki memasuki restauran 
pempek, hidung akan dimanjakan dengan aroma gurih 
dari gorengan pempek. Di sepanjang jalan Kota Palem
bang, banyak sekali penjual pempek berjajar, mulai dari 
gerai di pinggir jalan, hingga restauran berbintang lima.  

1.  Candy

 Konon yang paling sedap dan terkenal adalah Pempek 
Candy. Para pendatang umumnya memilih datang ke 
Candy karena mereka juga menyediakan pempek frozen 
yang bertahan empat sampai 6 bulan di dalam freezer. 
Ada 3 gerai Pempek Candy di Palembang. Alamatnya 
ada di Jalan Jendral Sudirman 21, Jalan Kapt. A Rivai 
260, dan Jl R. Sukamto 53 Palembang. 

2.  beringin

 Pempek Beringin pun juga pilih tanding. Yang terkenal 
dari Beringin adalah kuah cukonya yang kental dan pe
das. Bagi penggemar pedas, wajib mencoba pempek ini. 
Alamatnya ada di Jalan Rajawali 14 Palembang.

3.  saga

 Untuk yang ingin merasakan sensasi lain dari pem
pek, wajib mampir ke sini. Saga terkenal dengan 
Pempek Panggang dan Lenggangnya. Pempek Pang
gang berbentuk bulat pipih dan diiris membujur 
bagian tengahnya, untuk diisi dengan cuko kental. 
Terletak di seberang Kantor Walikota Palembang, 
Saga adalah salah satu warung pempek legendaris di 
kota Palembang.

4. Raden

 Restauran yang sudah berdiri sejak 1980an ini bahkan 
sudah membuka cabang di luar kota seperti Jakarta. 
Namun, aksesnya yang dekat dengan bandara membuat 
Raden menjadi salah satu pilihan pendatang untuk 
membeli oleholeh. Oh ya, selain pempeknya yang 
terkenal selalu menggunakan bahanbahan pilihan, di 
sini juga tersedia tekwan yang tak kalah sedapnya.

61www.ptpn10.co.id
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Prof-it teknologi

oleh:   ikhWAn kriSnAdi

Penetrasi internet dunia mening-
kat sekitar dua persen setiap tahun, 
namun persebarannya masih be-
lum mera ta. Pada akhir tahun 2017, 
pendu duk dunia yang menggunakan 
internet sudah mencapai sekitar 
empat miliar orang atau 53 persen 
dari populasi global. Meski demikian, 
masih terjadi kesenjangan digital 
(digital divide) yang tinggi. Penduduk 
negara maju yang mengakses internet 
sudah mencapai angka rata-rata 81 
persen, sementara di negara berkem-
bang hanya mencapai angka rata-rata 
41,3 persen.

Di Indonesia sendiri, meskipun 
populasi yang menggunakan internet 

juga meningkat menjadi 54,68 persen 
pada tahun 2017, persebarannya juga 
belum merata. Menurut survei Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII), penetrasi internet di wilayah 
urban mencapai 72,41 persen semen-
tara di wilayah rural urban (kawasan 
tier kedua atau semi perkotaan) hanya 
mencapai setengah populasi dengan 
jumlah 49,49 persen.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, 
pada tahun 2015 Elon Musk mencetus-
kan Starlink, proyek yang bertujuan 
menghadirkan internet cepat dengan 
harga terjangkau di seluruh dunia 
melalui pembangunan jaringan mikro-
satelit dalam orbit rendah. SpaceX, pe-
rusahaan penerbangan antariksa milik 
Musk, akan mengelola pembangun an 

Starlink, Proyek Satelit 
Buatan Paling Ambisius 
Milik 'Iron Man'

Elon Musk, CEO  Space X dan mobil listrik Tesla yang 
kerap disebut Tony Stark atau Iron Man di dunia nyata, 
kembali menggemparkan dunia teknologi dengan 
meluncurkan sebuah proyek ambisius di bidang Satelit 
buatan tahun 2015 silam. Proyek tersebut diberi nama 
Starlink. Cita-citanya sederhana; sebuah akses internet 
yang cepat namun terjangkau di seluruh dunia.

dan peluncuran jaringan yang renca-
nanya akan terdiri dari hampir dua 
belas ribu satelit ini.

Progress starlink
Pada tanggal 22 Februari 2018, 

SpaceX meluncurkan dua satelit per-
cobaan pertama proyek Starlink dalam 
roket Falcon 9 dari Vandenberg Air 
Force Base di California. Selain menja di 
demonstrasi hardware pertama Star-
link, dua satelit yang dinamai Tin tin A 
dan Tintin B tersebut juga akan mem-
bantu pengumpulan data lapang  an 
untuk masa depan proyek ini.

Pada akhir Maret 2018, Federal 
Communications Commission (FCC), 
badan otoritas penyiaran dan komu-
nikasi Amerika Serikat, memberikan 
izin kepada SpaceX untuk mulai 
mengembangkan layanan internet 
broadband tersebut. Meskipun SpaceX 
berkomitmen untuk menyediakan 
layanan tersebut ke seluruh dunia, 
saat ini mereka belum memberitakan 
adanya diskusi dengan pemerintah 
negara selain Amerika Serikat

Menurut rencana SpaceX, rang-
kaian pertama Starlink akan terdiri 
dari 4.425 satelit. Untuk memenuhi 
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Prof-it

salah satu persyaratan dalam izin 
FCC, SpaceX harus meluncurkan pa-
ling sedikit setengah dari jumlah 
ter sebut – yaitu 2.213 satelit – dalam 
enam tahun ke depan. SpaceX sendiri 
merencanakan akan meluncurkan pa-
ling tidak delapan ratus satelit selama 
tahun 2019 sehingga layanan Starlink 
dapat mulai beroperasi dalam skala 
terbatas.

Masa DePan internet Dunia
Menurut Ketua FCC Ajit Pai, satelit 

broadband seperti Starlink dapat 
men jadi solusi yang prospektif untuk 
mengurangi kesenjangan digital, serta 
memiliki potensi menjadi pasar baru 
dibandingkan dengan pasar penyedia-
an internet terestrial yang sudah cu-
kup kompetitif.  Oleh karena itu, tidak 
mengherankan bahwa SpaceX bukan 
satu-satunya perusahaan yang ingin 
memasuki pasar ini; ditambah dengan 
potensi penempatan orbit rendah 
untuk menyelesaikan masalah latensi 
dan membuat satelit broadband lebih 
menarik ke pelanggan.

OneWeb – sebuah startup satelit 
yang didukung oleh perusahaan 
seperti Bharti Enterprises, Coca-Cola, 
Intelsat, Hughes, Totalplay Telecom-
munications, dan Virgin Galactic 
– juga merencanakan jaringan yang 
terdiri dari sekitar 2.600 satelit untuk 
menyediakan layanan internet broad-
band. Beberapa perusahaan lain yang 
meren canakan layanan jaringan satelit 
broadband antara lain Boeing dengan 
rencana pembangunan 1.396 hingga 
2.956 satelit, Telesat dengan 117 
satelit, Kepler Communications de-
ngan 140 satelit, dan Theia Holdings 

PErusahaaN yaNg sEdaNg mErENcaNakaN Jaringan internet dengan satelit

dengan 112 satelit.
Namun di antara para pesaing 

tersebut, Starlink masih merupakan 
proyek yang paling ambisius. Selain 
dari segi jumlah satelit, SpaceX juga 
memproyeksikan pendapatan yang 
relatif tinggi, sekitar US$30 miliar 
(sekitar Rp 417 triliun) dari layanan 
Starlink dengan empat puluh juta 
pendaftar sebelum tahun 2025. 

Penyediaan internet melalui satelit 
bukan merupakan teknologi baru. 
Penggunaan satelit berpotensi mem-
bantu persebaran internet ke wilayah 
rural di mana infrastruktur terestrial 
seperti fiber optik atau menara BTS 
sulit diimplementasikan. Namun, 
teknologi satelit internet saat ini masih 
memiliki beberapa kekurangan jika 
dibandingkan dengan infrastruktur 
terestrial. Salah satunya adalah latensi, 
atau waktu yang dibutuhkan untuk 
mengirimkan informasi dari ujung 
suatu jaringan ke ujung yang lain.

Sebagai gambaran, jaringan satelit 

internet yang sudah aktif seperti 
HughesNet berada di posisi orbit yang 
cukup tinggi; sekitar 22.000 mil atau 
35.400 kilometer. Karena informasi 
dari pengguna harus menempuh 
jarak yang cukup jauh, latensi dalam 
internet satelit biasanya cukup tinggi; 
sekitar 603 hingga 659 milidetik. Seba-
gai perbandingan, sarana internet lain 
seperti fiber biasanya hanya memiliki 
latensi maksimal 52 milidetik. 

Perbedaan ini mungkin tidak ter-
lihat signifikan, namun tertundanya 
informasi selama hampir satu detik 
pasti sangat berpengaruh bagi kamu 
yang sering menggunakan video call, 
bermain game FPS, atau aktivitas lain 
yang sangat bergantung kepada kete-
patan waktu dalam penyampaian data.

Starlink merupakan solusi yang 
dicanangkan SpaceX untuk menyele-
saikan masalah latensi dalam satelit 
internet. SpaceX berencana membuat 
jarak yang harus ditempuh dalam per-
pindahan data menjadi lebih pendek 

Jangkauan 
Layanan 
Satelit 
Starlink 1150km

40o 40o

area Yang tercover tiap satelit: 1060km2
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dengan cara menempatkan satelit 
dalam ketinggian yang lebih rendah. 
Namun, oleh karena itu tiap satelit akan 
memiliki area sinyal yang lebih kecil 
dari satelit orbit tinggi, sehingga harus 
diimbangi dengan jumlah satelit yang 
lebih banyak. Itulah alasan SpaceX me-
rencanakan peluncuran satelit dalam 
jumlah yang begitu besar dan terbagi 
menjadi dua rangkaian. Rangkaian 
pertama yang merupakan jaringan Low 
Earth Orbit (LEO) akan terdiri dari 4.425 
satelit dalam orbit ketinggian rendah, 
yaitu sekitar 1.100 hingga 1.325 kilo-
meter. Setelah jaringan LEO beroperasi, 
SpaceX berencana meluncurkan ja-
ringan V-band Low Earth Orbit (VLEO) 
yang terdiri dari 7.518 satelit dalam 
ketinggian sekitar 340 kilometer.

Untuk memudahkan peluncuran 
satelit dalam jumlah besar tersebut, 
Starlink merencanakan penggunaan 
model satelit yang lebih mudah 
diproduksi dengan ukuran lebih 
kecil dan biaya lebih rendah. Satelit 
microsat Tintin A dan Tintin B yang 
didemonstrasikan pada bulan Fe-
bruari lalu, misalnya, masing-masing 
hanya berbobot sekitar empat ratus 
kilogram. Sebagai perbandingan, 
satelit model EchoStar 17 yang saat 
ini digunakan untuk jaringan satelit 
HughesNet memiliki bobot 6.100 kilo-
gram. Menurut SpaceX, latensi Starlink 
akan jauh lebih rendah dari satelit 
internet sebelumnya, yaitu hanya 25 
sampai 35 milidetik dengan kecepatan 

mencapai satu gigabit per detik. Mela-
lui menurunkan latensi dan membuat 
satelit yang lebih ekonomis, SpaceX 
berharap dapat menyediakan layanan 
internet yang mudah diakses dan 
berkualitas tinggi, tentunya dengan 
biaya yang terjangkau.

Masa DePan internet Dunia
Untuk memberi kita sedikit gam-

baran mengenai seberapa ambisius 
proyek ini, hingga tahun 2017 umat 
manusia secara keseluruhan telah 
meluncurkan hampir 7.900 satelit ke 
luar angkasa. Sementara itu, SpaceX 
merencanakan hampir dua belas ribu 
satelit dalam jaringan Starlink. Ini 
berarti bahwa satelit dalam jaringan 
Starlink akan melebihi jumlah seluruh 
satelit yang telah diluncurkan sepan-
jang sejarah. Menurut data dari United 
Nations Office for Outer Space Affairs, 
satelit yang diluncurkan oleh seluruh 
negara, perusahaan dan organisasi di 
dunia selama tahun 2017 berjumlah 
453. Sementara itu, SpaceX berkomit-
men untuk melampaui jumlah terse-
but dengan meluncurkan delapan ra-
tus atau sembilan ratus satelit Starlink 
selama tahun 2019.

Padahal jika mereka meluncurkan 
dua satelit setiap hari, SpaceX hanya 
bisa meluncurkan enam ratus hingga 
tujuh ratus satelit selama satu tahun. 
Sebagai gambaran, SpaceX hanya 
merencanakan tiga puluh peluncuran 
antariksa selama tahun 2018. Jika 

mereka ingin menepati komitmen 
meluncurkan lebih dari delapan ratus 
satelit selama 2019, maka SpaceX 
harus meningkatkan frekuensi pelun-
curan secara signifikan atau mengirim-
kan banyak satelit sekaligus dalam 
satu perjalanan. SpaceX sebelumnya 
telah mendobrak industri peroketan 
dengan teknologi penggunaan ulang 
bagian roket yang menjadikannya leb-
ih hemat dalam biaya maupun waktu. 
Pada tahun 2015, mereka menjadi 
perusahaan pertama di dunia yang 
berhasil mendaratkan roket kembali 
ke Bumi setelah diluncurkan ke orbit. 
Pada tahun 2017, SpaceX juga menjadi 
perusahaan pertama di dunia yang 
berhasil meluncurkan kembali roket 
yang sebelumnya dikembalikan ke 
Bumi. Inovasi peluncuran yang ekono-
mis tersebut tentunya berpotensi 
membantu SpaceX meningkatkan 
produktivitas mereka dalam pelun-
curan roket dan satelit. Namun untuk 
saat ini, SpaceX belum memberikan 
keterangan lebih lanjut mengenai jad-
wal atau rencana peluncuran mereka 
selama tahun 2019.

Selain itu, SpaceX juga harus mem-
pertimbangkan manajemen sampah. 
Saat ini, dari 4.635 satelit di orbit 
Bumi, hanya sekitar 37,5 persen yang 
beroperasi. Sisanya merupakan satelit 
yang tidak aktif dan dikategorikan 
sebagai barang rongsokan, bersama 
dengan lebih dari setengah juta par-
tikel sampah antariksa lainnya yang 
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starlink merupakan solusi 
Yang dicanangkan spaceX 

untuk menYelesaikan 
masalah latensi dalam 

satelit internet. spaceX 
berencana membuat jarak 

Yang harus ditempuh 
dalam perpindahan data 

menjadi lebih pendek 
dengan cara menempatkan 

satelit dalam ketinggian 
Yang lebih rendah. 
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tersebar di orbit Bumi. Seluruh satelit 
memiliki masa aktif tertentu di mana 
mereka dapat beroperasi secara mak-
simal, dan satelit dalam orbit rendah 
seperti Starlink pada umumnya memi-
liki masa aktif yang lebih pendek.

Dengan jumlah satelit yang begitu 
besar, SpaceX harus mempertimbang-
kan bagaimana memastikan satelit 
yang sudah tidak aktif dapat dikem-
balikan ke Bumi dan tidak meninggal-
kan sampah dalam jumlah besar. Ini 
juga menjadi salah satu syarat dalam 
izin yang diberikan FCC, yaitu bahwa 
SpaceX harus mempersembahkan ren-
cana mitigasi sampah orbit yang jelas 
terkait proyek Starlink.

SpaceX sendiri telah mengakui 
potensi masalah sampah antariksa 
ini serta berkomitmen untuk segera 
merencanakan kebijakan mitigasinya. 
Sejauh ini, mereka telah menyata-
kan akan berusaha mengembalikan 
satelit yang sudah tidak aktif dalam 
kurun waktu satu tahun setelah masa 
berope rasinya selesai; jauh lebih 
cepat dari batas waktu dua puluh 
lima tahun yang direko-
mendasikan 

NASA. Tentu saja, 
proyeksi tersebut 
akan lebih mudah di-
realisasikan jika SpaceX 
dapat membangun 
Starlink dengan skala yang 
sesuai rencana sehingga 
mereka dapat mengakses pasar 
yang lebih besar. Namun saat ini, 
proyek ini masih dalam tahap 
yang terlalu dini untuk mem-
buat proyeksi yang tepat.

Apakah Starlink akan da-
pat digunakan di Indonesia? 
Sayangnya, saat ini belum 
dapat dipastikan. Meskipun 
SpaceX sudah berkomitmen un-
tuk menyediakan layanan tersebut 
secara global, saat ini mereka baru 
membuat rencana yang matang untuk 
penyediaan di Amerika Serikat. Untuk 
sekarang, ketersediaan Starlink secara 
global tampaknya bergantung kepada 
kesuksesan pelayanan perdana 
di AS.
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"Persistence is 
very important. 
You should not 
give up unless 
you are forced 
to give up."

– Elon Musk –
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kristalisasi

M
eski sebetulnya siapa yang 
dimaksud “Kelompok 9 Naga” 
itu, hingga kini belum jelas. 
Tapi isu ini terus menyeruak 

di panggung politik. Ada beberapa versi, 
memang, tentang siapa saja anggota 9 
Naga dimaksud. Namun dari 9 nama 
peng usaha yang disebut, cenderung 
ber ubahubah. Tidak pasti.

Jika merujuk kepada sejarah Tiong
kok Kuno, sebenarnya Naga hanyalah 
le genda. Ia dikesankan sebagai mahluk 
kuat dan tidak jahat. Sekitar 3000 tahun 
silam, di jaman Dinasti Zhou, simbol
simbol Kekaisaran selalu bergambarkan 
Naga. Aneka simbol Naga dikaitkan de
ngan strata sosial dan kedudukan poli
tik anggota kerajaan.

Seorang filsuf Tiongkok Kuno ber
na ma Wang Fu menggambarkan Naga 
me miliki sembilan karakteristik, yang 
ke  semuanya mengesankan sebagai 
mah    luk kuat, berada di ketinggian dan 

ti  dak terjangkau, tapi ju
ga pengendali lautan, 
pe ngendali sungai serta 
api. Naga seolah mahluk 
sakti, kuat dan mustahil 
dikalahkan. Kesan kuat 
ter hadap Naga itulah 
nam paknya yang dicoba 
dilekatkan kepada peng
usaha besar Indonesia 
– yang selama ini kiprah 
dan sepakterjang bisnis
nya menelusup kemanamana, kuat 
serta sulit dikalahkan. 

Harusnya yang menjadi isu pen
ting pada Pilpres 2019 bukanlah soal
soal yang berkaitan dengan dukung
an peng usaha besar. Tapi bagaimana 
membuat konsep atau tema besar yang 
diusung oleh masingmasing pasangan 
capres – dalam membangun struktur 
perekonomi an yang kuat di era menda
tang. Misalnya bagaimana menjadikan 

ekonomi kerakyatan yang 
disimbolkan pada kelom
pok usaha kecil & mene
ngah (UKM) dan usaha 
mikro kecil & menengah 
(UMKM) – semakin kuat 
sebagai backbone pereko
nomian nasional. 

Bagaimana, misalnya, 
meningkatkan jumlah pe  
laku UKM & UMKM agar 
terus bertambah –se ba gai 

bagian dari demokrasi ekonomi, seka
ligus sebagai penguat bagi tumbuhnya 
kelompok masyakarat kelas menengah. 
Tema sentral kampanye Pilpres 2019 
harusnya bukan sekedar membesar
besarkan keberadaan pengusaha be sar, 
atau mencurigai antar pihak telah didu
kung oleh kelompok usaha besar. Tapi 
lebih dari itu harusnya membangun kon
sep besar. Penguatan UKM & UMKM 
sangat seksi untuk dijadikan isu utama.

The BackBone 
of economy
proses kontestasi pilpres 2019 
diwarnai isu beking – bekingan 
oleh kelompok usaha besar 
kepada masing-masing pasangan 
capres. Kelompok Sembilan 
(9) naga disebut-sebut berada 
di balik pertarungan politik 
kekuasaan tersebut. Masing-
masing kubu pemenangan ber-
alibi soal keterlibatan kelompok 
usaha besar yang selama ini 
dinilai miring oleh publik.
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Kedaulatan politik masingmasing 
pa sangan capres harusnya tetap terja
ga, agar tidak tercipta kesan adanya 
cam pur tangan (backing) pengusaha 
besar. Relasi dengan dunia usaha besar 
harusnya ditempatkan pada konteks ba
gaimana mengisi pembangunan ekono
mi nasional ke depan pasaca Pilpres. 
Bukan menempatkan posisi pengusaha 
besar pada proses politiknya. 

Sejarah bangsa ini telah mencatat 
bagaimana kelompok usaha besar seja
ti  nya rapuh dan kelimpungan saat 
meng  hadapi krisis ekonomi moneter 
pada 1998. Kegagalan sejarah ini jangan 
diulang. Jangan selalu menampilkan 
seolaholah pengusaha skala besar ada
lah segalagalanya. Relasi pemerintah, 
du nia politik dan dunia usaha harusnya 
diubah. Konsentrasi semua pasangan 
ca pres harusnya terfokus kepada bagai
mana memberdayakan ekonomi kerak
yatan melalui penguatan sektor UKM & 

UMKM. Terbukti saat terjadi krisis, per
ekonomian negara selalu diselamatkan 
oleh usaha skala kecil. Sementara usaha 
skala besar justru memebebani negara.

Hampir di banyak negara, perusaha
an swasta nasional skala besar gagal 
mengahadapi terjangan krisis ekonomi 
dunia. Bahkan di Amerika Serikat, raksa
sa korporasi legendaris seperti Lehman 
Brothers terbukti ambruk menghadapi 
krisis keuangan akibat hipotek subprime. 
Dampaknya pun berkepanjangan. Lebih 
dari 7,3 juta pekerjaan hilang. Defisit 
anggaran Federal mendekati 12% dari 
GDP pada 2009.

Begitu juga di Eropa. Paket penyela
matan usaha swasta oleh negara pada 
Oktober 2008 sangat besar. Misalnya 
di Inggris mencapai US$700 miliar. Se
dangkan di zona Eropa lainnya menca
pai US$2,5 triliun. Liberalisasi ekonomi 
yang berbasis modal di AS dan Eropa 
ter bukti tidak selalu berhasil. Banyak 

pengusaha papan atas di kawasan itu 
yang gulung tikar perusahaannya, meski 
orangorangnya tetap kaya.

Di Indonesia, para orang kaya yang 
sering disebutsebut oleh sejumlah ma
jalah internasional itu sejatinya perusa
haannya sudah bangkrut pada 1998 
(se bagian tidak) akibat krisis ekonomi. 
Meski orangnya kini tetap kaya. Bank
bank miliknya diambilalih oleh pe
merin tah melalui aneka kebijakan pe
nye lamatan (sebagian bank ditutup) 
–yang totalnya menelan biaya Rp 600 
triliun lebih. Dampaknya hingga kini 
masih terasa. Bahkan pada konteks obli
gasi bank rekap, APBN masih memba
yarkan bunganya pada obligasi lanjutan 
yang tersamar dalam SUN.

Krisis moneter yang berujung pada 
krisis politik 1998 ini adalah buah dari 
penerapan liberalisme bidang keuang
an melalui Paket Kebijakan Oktober 
1988 (Pakto 88) dimana pengusaha 
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bisa de ngan mudah membuka bank ba
ru. Pakto 88 dinilai oleh banyak pihak 
sebagai paket kebijakan ekonomi pa ling 
liberal sepanjang sejarah Indonesia. 
Jumlah bank menjadi tidak terkontrol. 

Pakto 88 adalah bagian paling inte
gral dalam penerapan liberalisasi ekono
mi dan sistem keuangan. Kebijakan ini 
mendistorsi peran negara dalam penye
lenggaraan jasajasa sektor keuangan un
tuk meningkatkan pasar. Namun banyak 
disalahgunakan oleh para pengelola/
pe milik bank hanya untuk kepentingan 
internal usahanya. Akibatnya pelang
garakan BMPK dan kredit macet terjadi 
di hampir semua bank, khususnya kredit 
macet oleh kelompok usaha pemilik/
pengelola bank sendiri – yang akibatnya 
berujung menjadi beban negara. Sekitar 
80% lebih kehancuran sejumlah bank 
nasional saat itu diakibatkan oleh macet
nya kredit usaha dari kalangan pengu
saha besar. 

Memang pemerintah melalui BPPN 
bisa menarik asetaset yang dimiliki 
bank owner sebagai konsekwensi atas 
biaya penyelamatan oleh negara. Na
mun saat dijual oleh BPPN, ratarata 
nilainya hanya berkisar 18% 23%, ter
gantung pada kondisi aset dan kon
dusivitas masingmasing  bank owner 
sebagai obligor. Artinya, sekitar 73%
lainnya adalah beban yang ditanggung 
oleh negara. 

Belum lagi kerugian negara da
lam bentuk rendahnya persepsi pasar 
dunia atas krisis yang terjadi di dalam 
negeri yang diawali oleh rapuhnya sek
tor perbankan akibat liberalisasi sektor 
keuangan, sehingga pemerintah harus 
pontangpanting menaikkan suku bunga 
deposito hingga 65% lebih untuk menor
malkan nilai tukar rupiah yang terpuruk 
hingga di kisaran Rp 16.500/US$. Be
gitu besar ongkos krisis yang ditanggung 
negara – yang salah satunya diakibatkan 
oleh liberalisasi sektor keuangan. 

katuP Pengaman
Pada kondisi perekonomian nasio

nal yang terpuruk akibat krisis moneter 
tersebut, masih ada sektor usaha skala 
UKM & UMKM (baik formal maupun 
informal) yang mampu menjadi katup 
pengaman, sehingga kondisi perekono
mian tidak terlalu jauh terpuruk –se

bagaimana terjadi di beberapa negara 
Amerika Latin dan sebagian kawasan 
Eropa. Berkaca dari histori ini, maka 
tidak ada alasan untuk tidak secara te
rusmenerus memperkuat sektor usaha 
kecil dan menengah.

Seluruh energi yang dimiliki oleh ne
gara harusnya diwujudkan dalam ben
tuk kebijakan guna memperkuat sek tor 
UKM & UMKM. Skala usaha mikro, kecil 
dan menengah di sini ja ngan hanya di
artikan sebagai usaha yang hanya mem
produksi barang kerajinan dan indus
tri kreatif, tapi harusnya menyebar ke 
sektorsektor usaha lainnya, termasuk 
per tanian, perkebunan, peternak an, 
pe rikanan, industri, perdagangan, jasa 
kons truksi, keuangan mikro, dan sektor 
jasa lainnya.

Ke depan, peran negara harus lebih 
kuat dalam mengendalikan kepemilikan 
asetaset produktif. Ladang sawah dan 
kebunkebun pertanian harus diakses 
kepemilikannya kepada banyak pihak, 
khususnya kepada pengusaha mene
ngahbawah. Bukan kepada pengusaha 
skala modal besar. Misalnya pemilik 
la dang tebu harus dijaga eksistensinya 
agar jangan terjual lahannya kepada 
pe rusahaan perkebunan swasta skala 
modal. Begitu juga sektor lainnya. Dari 
sinilah bangunan ekonomi bisa tertata 
secara lebih merata.

Pada konteks kekinian, kontribusi 
sektor UKM & UMKM masih terus ter

jaga –bahkan cenderung meningkat. 
Pada 2017 lalu kontribusi sektor UKM 
& UMKM terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) –sesuai data Kemenko Per
ekonomian– mencapai 60,34%. Pada 
2018 – Kementerian Koperasi dan UKM 
memprediksi naik di atas 62%. Sisanya 
disumbang oleh sektor usaha menengah 
dan besar. 

Padahal secara komposisi keber a
daan dunia usaha di Indonesia, jumlah 
usaha besarnya hanya 1%, sedangkan 
kelas menengah  5,1, dan jumlah UKM 
& UMKM sebanyak 93,4%. Sedangkan 
data Bank Indonesia menyebutkan, 
sumbangan sektor UKM & UMKM ter
hadap serapan tenaga kerja mencapai 
96% dan kontribusinya terhadap ekspor 
nasional sebesar 16%. Singkat cerita, 
micro, small & medium sized enterpris-
es are the backbone of the Indonesian 
economy.

Sehingga wajar ketika Presiden 
RI Joko Widodo di banyak kesempat
an selalu mengatakan, jumlah pelaku 
baru di sektor UKM & UMKM harus 
terus ditum buhkan, sementara pelaku 
lama harus dinaikkan kelasnya menjadi 
pengu saha kelas menengah, selanjutnya 
yang menengah menjadi pengusaha be
sar. Sehingga penguasaan aset produksi 
skala besar bisa lebih terdistribusi ke 
banyak pihak dan fondasi perekonomi
an nasional bisa lebih kuat

Komposisi kontribusi sektor UKM & 
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Selain aspek pembiayaan, pada da
sarnya banyak hal lain yang dibutuh
kan untuk pengembangan sektor UKM 
& UMKM,  Mulai dari aspek penguat
an produknya (barang & jasa), aspek 
perpajakan, hingga aspek pemasaran. 
Terlebih saat ini dunia bisnis – apapun 
skalanya – sudah terkepung dalam satu 
zona digitalisasi, sehingga perlu juga 
penguatan sektor ini dirancang dalam 
perspektif teknologi digital.

Pemerintah bersama seluruh stake-
holder juga perlu melakukan eduka si 
terhadap pasar agar lebih idealis (ide
ologis) dalam membelanjakan keper
luan nya dengan mengkonsumsi produk 
da lam negeri –khususnya hasil karya 
sektor UKM & UMKM. Mengingat 
deras nya arus masuk produk impor 
di pasaran– yang keberadaannya bisa 
mengancam posisi produk lokal. 

Tren belanja melalui online yang 
difasilitasi oleh sejumlah start up, se
jauh ini terbukti lebih mengutamakan 
transaksi barangbarang impor. Selain 
mengancam keberadaan produk lokal 
made in sektor UKM & UMKM, besar nya 
arus impor barang konsumsi juga sangat 
mengganggu stabilitas neraca perda
gangan. Di sini pentingnya negara hadir 
dalam mengamankan eksistensi sektor 
UKM & UMKM. Misalnya perlu pengem
bangan fasilitas yang sama (transaksi on-
line) yang dikhususkan untuk transaksi 
produk sektor UKM & UMKM.

Lebih dari itu, pemerintah harusnya 
secara sungguhsungguh melakukan 
pro teksi pasar atas produk lokal khusus
nya made in sektor UKM & UMKM, baik 
melalui regulasi khusus maupun edukasi 
pasar, sambil tetap berupaya mengem
bangkan kualitas (mutu) produk UKM 
& UMKM itu sendiri dengan harga jual 
yang bersaing.

Ketika sektor UKM & UMKM ber
peran besar terhadap struktur bangun an 
perekonomian negara –khususnya saat 
terjadi krisis maupun pasca krisis, maka 
sudah sewajarnya negara melakukan 
proteksi keberadaan sektor ini dari ser
buan produk asing. Bahkan lebih dari itu 
harusnya berupaya sekuat tenaga den
gan anggaran yang lebih besar – untuk 
menguat kan sektor UKM & UMKM agar 
tetap menjadi The Backbone of Econo-
my. 

UMKM terhadap perekonomian daerah 
ternyata juga sama, yakni ratarata di 
atas 55%. Di Provinsi Jatim, misalnya, 
sumbangan UKM & UMKM mencapai 
57,4% terhadap PDRB. Selain itu juga 
membantu dalam penambahan investa
si dengan kontribusi 56,3%. Dengan ka
ta lain, perekonomian Jatim yang pada 
2017 tumbuh 5,57% banyak disokong 
sektor UKM & UMKM.

Sehingga wajar ketika kebijakan 
ekonomi Gubernur Jatim Soekarwo 
lebih banyak diarahkan untuk mem
perkuat sektor UKM & UMKM, karena 
selain kontribusinya yang tinggi terha
dap PDRB dan investasi, juga kontri
businya yang besar terhadap serapan 
tenaga kerja, serta perannya terhadap 
penurunan angka kemiskinan.

Sebegitu menjiwainya Gubernur Soe
karwo terhadap sektor UKM & UMKM 
sampai akhirnya terkonsep istilah Ja-
timnomic yang menempatkan UKM & 
UMKM sebagai tulangpunggung per 
ekonomian Jatim. Pada akhirnya Jatim-
nomic juga yang mengantarkan Gu bernur 
Soekarwo mendapat gelar Dok tor Hono
ris Causa dari Universitas Air langga. 

Berdasarkan Data Bank Indonesia, 
UKM & UMKM sejauh ini masih didomi
nasi sektor pertanian sebesar 49% dan 
perdagangan 29%. Artinya Kementerian 
Pertanian & Kementerian Perdagang
an serta Dinasdinas terkait di Pemda 
Prtovinsi/Kab/Kota –harusnya juga di

alokasikan secara khusus dana untuk 
pengembangan sektor pertanian dan 
perdagangan skala UKM & UMKM, di 
luar pagu anggaran yang rutin.

Dari sisi kredit perbankan, sepan
jang 2018 sudah menunjukkan angka 
yang positif yakni di kisaran 21%. Na
mun jika melihat peran sektor UKM & 
UMKM, maka ketentuan (kewajiban) 
menyalurkan 20% kredit bagi bank ke 
sektor ini harusnya direvisi. Alokasi 
kredit harusnya ditambah, khusus
nya untuk dukungan permodalan dan 
pengembangan pasar. Mengingat non-
performing loan (NPL) dari kredit sek
tor UKM & UMKM ralatif kecil atau jauh 
di bawah ketentuan. Artinya sektor usa
ha kecil lebih memiliki tanggungjawab 
dan kemampuan yang baik untuk mem
bayar hutang kepada perbankan.

Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
sudah baik. Tapi banyak potensi sektor 
UKM & UMKM yang belum memenuhi 
persyaratan perbankan, sehingga perlu 
dipikirkan skema penyaluran KUR 
oleh lembaga keuangan nonbank atau 
inklu si keuangan. Juga perlu dipikirkan 
adanya creatif financing di luar bank  
– agar sektor UKM & UMKM yang ber
potensi besar bisa lebih fleksibel dalam 
mengakses pendanaan. Sertifikasi lahan 
yang dibagibagikan oleh Presiden RI 
sejatinya sudah bisa dijadikan agunan 
pinjaman permodalan, baik di bank 
maupun skema nonbank.
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oPini Yang dimuat akan 
mendaPatkan aPResiasi

lori lorong inspirasi

 radian tristYatama 
staF sUB Bagian sarpram

Sosialisasi PIP agar Membumi
menuRut saya, pip bagus, karena bisa memberikan gambaran yang lebih detail terkait sasaran 
yang akan dicapai dan poin-poin utama yang harus dioptimalkan untuk mencapai sasaran terse-
but. Upaya untuk optimalisasi poin-poin tersebut juga mengacu pada kondisi yang ada saat ini. 

Untuk langkah lebih lanjutnya, pip harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan agar 
lebih membumi dan bisa sebagai acuan seluruh karyawan dalam berkarya di ptpn X.

 mashudiana
asman areal BUdidaYa pg gempolkrep

PIP adalah Kunci 
Perubahan PTPN X

PerforMAnce Im-
provement Program 
(pip) sangat pen ting 
untuk perubahan 
ptpn X ke depan. 
Setiap individu 
didalamnya wajib 
untuk meningkat-
kan pengetahuan 
serta kemampuan 
baik  teknis maupun 
non-teknis. Karena 

pada akhirnya dengan semakin mantapnya kemam-
puan semua lini individu karyawan, pelayanan pada 
stakeholder akan semakin maksimal dan mampu 
meningkatkan bargaining perusahaan.

Saya pun berharap bahwa ke depan penyeleng-
garaan pelatihan atau iHt (InHouse Training) dapat 
dilakukan secara lebih intensif, bukan hanya sebagai 
refresh dan penggugur terhadap suatu program, 
namun ada penambahan program atau materi baru 

sesuai dengan is-
sue ter-update se-

hingga wawasan 
setiap individu 

karyawan 
bisa semakin 

luas.

 isda ilhamsYah 
asmen Qa on Farm pg ngadiredjo 

2019, Tahun 
Persaingan 

alHamdulillaH, penataan tebang yang sudah dilakukan 
di musim giling tahun 2018 membuahkan hasil yang sesuai 
dengan harapan. Meskipun strategi sudah dilakukan dan hasil 
juga sesuai dengan perhitungan namun masih ada yang perlu 
dievaluasi lagi dan ditingkatkan kinerjanya di musim giling ta-
hun 2019 nanti.

tahun 2019 merupakan tahun persaingan. di sinilah pen-
tingnya implementasi pip. petani tebu saat ini  sudah bertrans-
formasi menjadi pengusaha-pengusaha yang kritis. Untuk itu, 
setiap sumber daya manusia (SdM) khususnya di unit harus 
terus meningkatkan skill yang dimiliki, harus melek teknologi 
dan meningkatkan komunikasi dengan petani.
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Puisi 45

Surabaya, 29 Agt 2018 
Karya: Dwi Satriyo Annurogo

Aku adalah Jiwa 45. 
Aku akan merasuk, 
melarut dalam sukmamu, 
membangunkan dan menggerakkan, 
membuatmu tidak bisa nyenyak, 
sebelum engkau mengambil langkah, 
untuk ikut berkarya, 
membangun bangsa.

Aku adalah Semangat 45. 
Aku akan meresap, 
menyatu memenuhi ragamu, 
menggugah dan mengukuhkan, 
menjadikanmu semakin kuat, 
untuk mewujudkan sumbangsih, 
sehingga bisa engkau, 
memberi arti untuk negeri.

Aku adalah Gelora 45. 
Aku ada, dan aku akan selalu ada. 
Aku tidak akan mati, 
untuk bersamamu... 
wahai para insan,  
pewaris kemerdekaan.
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