
SPT, Era
KEbangKiTan
PETani TEbu

2019, PT NMU TUNTaskaN 
DisTribUsi 6.000 kTs

HaLaMaN

36
HaLaMaN

22 JaLiN kerJasaMa, DeLegasi 
Laos kUNJUNgi Pg geMPoLkreP

Majalah Internal trIwulan
Volume: 033 | Th-VII
Edisi Liputan: juli-September 2019

Daun EmaS 
mEnEmbuS baTaS

PTPn X
raih Dua 

Pengahargaan 
dalam revolusi

mental award 2019



2

PTPN X Magz | voluMe: 033 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2019

www.ptpn10.co.id

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

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.

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".

PT Perkebunan nusanTara X
Jl Jembatan Merah no 3-11, Surabaya 60175 Jawa timur, indonesia
telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
www.ptpn10.co.id | email: contact@ptpn10.co.id

 pt perkebunan nusantara X |           @ptpnx



3

PTPN X Magz | voluMe: 033 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2019

www.ptpn10.co.id

 Redaksi
tim

 Redaksi
tim

eMPlaseMeN

Penanggung Jawab

dwi Satriyo Annurogo

PemimPin umum

Lutfil Hakim

PemimPin redaksi

Suryanto

redakTur Pelaksana

 cindhy p Larashati
Maria putri

dewan redaksi

Soetono Effendi BU
Bambang Sapto Adjie

Maria putri
cindhy p Larashati

sekreTaris redaksi

cindhy p Larashati

rePorTer

Sekar Arum catur Murti
SAp Jayanti

Siska prestiwati wibisono

FoTograFer

Eko Suswantoro

arTisTik

d Angger putranto

keuangan

Maria putri

alamaT redaksi, iklan, sirkulasi

pt perkebunan nusantara X
Jl. Jembatan Merah no. 3-11

Surabaya 60175
telepon: (031) 3523143

Fax: (031) 3557574
email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id

awarded magazine

penghargaan emas
desain cover majalah

internal magazine award 2014

penghargaan emas
komposisi desain isi majalah

BUmn internal media award 2014

penghargaan emas
Bahasa & sistematika majalah

BUmn internal media award 2014

penghargaan emas
desain cover majalah

internal magazine award 2016

penghargaan perunggu
desain cover majalah

internal magazine award 2014

penghargaan perak
sUBstansi, Bahasa & sistematika

BUmn internal media award 2014

penghargaan perunggu
desain cover e-magz

indonesia inhoUse magazine award 2018

S I N E R G I
menTeri BUMn Rini Soemarno, dalam banyak 
kesempatan selalu mengingatkan pentingnya 
sinergi antar BUMn. Semangat sinergi harus 
selalu diperbaharui untuk saling menunjang 
terbangunnya kekuatan yang mandiri. Baik 
dalam meningkatkan kualitas SdA & SdM, pem-
biayaan, penguatan pasar, pemanfaatan asset, 
serta sinergitas lain dalam rangka terwujudnya 
perekonomian indonesia yang berkualitas.

Atas dasar semangat itulah, pt perkebunan 
nusantara (ptpn) X sebagai anak perusahaan 
dari ptpn iii terus memperbaharui sinergi de-
ngan perusahaan BUMn lainnya, termasuk de-
ngan perum perhutani dalam pemanfaatan as
set lahan hutan untuk agroforestry. Kedua BUMn 
tersebut telah bersinergi sejak tahun 2017 dan 
melakukan penanaman tebu secara bertahap 
dengan luas keseluruhan 5.661,5 Ha. pemanfaat-
an lahan ini telah mendapat persetujuan dari 
Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan.

Sejak sinergitas kedua BUMn terbangun, 
sekitar 400 hektar lahan milik perum perhutani 
yang ditanami tebu oleh ptpn X. peruntukan-
nya, kepastian pasokan Bahan Baku tebu (BBt) 
bagi pabrik Gula (pG) yang lokasinya dekat 
dengan lahan agroforestry. Sejauh ini lahan–
lahan agroforestry itu berada di wilayah KpH 
Bojonegoro, KpH Mojokerto, KpH Jombang, dan 
KpH Blitar.

Luasnya lahan untuk agroforestry, memung-
kinkan sejumlah pG nantinya mendapat tam-
bahan pasokan BBt secara signifikan dan pasti, 
karena pengelolaan lahan agroforestry tebu 
langsung ditangani oleh ptpn X. Alhamdulillah, 
kualitas tanaman di lahan agroforestry cukup 
bagus, sehingga memungkinkan hasil tebu rata-
rata bisa mencapai 80 ton per Ha dengan rende-
men 9 persen.

pimpinan ptpn X pun tergolong rajin mera-
wat sinergitas tersebut, yang ditandai dengan 
rutin melakukan kunjungan direksi ke lokasi 
agroforestry. pada Kamis (3/10) lalu, direktur Uta-
ma ptpn X, dwi Satriyo Annurogo mengunjungi 
lahan agroforestry wilayah BKpH celangap (KpH 
Bojonegoro) di desa Jelu, Kec ngasem, Bojone-
goro. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat 
langsung proses pengerjaan lahan agroforestry 
yang sudah di mulai sejak awal oktober 2019.

dwi berharap, sinergi pengelolaan agrofo
restry tebu di lahan milik perum perhutani nanti-
nya bisa membantu mengamankan kebutuhan 
pasokan BBt pada setiap musim giling. Khusus 
tahun ini, agroforestry tebu di lahan perhutani 
yang di kerjakan oleh ptpn X minimal seluas 
423 Ha. Kedua BUMn telah berhasil membukti-
kan sekaligus merasakan manfaat dari terjalin-
nya sinergitas yang produktif.

Sinergi dengan BUMn lain akan terus dija-
ga oleh ptpn X, terutama kerjasama yang 
me ngarah pada industri gula dalam kerangka 
ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu 
backbone industri gula, ptpn X sudah banyak 
merangkul BUMn pada program sinergi, dianta-
ranya; Bank Mandiri, Bank Bni, Bank BRi, Bank 
Btn, pt Bio Farma, pt Jasa Raharja, pt taspen, 
pt pembangunan perumahan, pt Asuransi Jiwa-
sraya, pt Jasa Marga, pt pertamina, pt petro 
Ki mia, perum Bulog, pt Sucofindo, dan sejumlah 
BUMn lainnya.

ptpn X membutuhkan banyak dukung-
an dari BUMn lain melalui program sinergi, 
terutama dukungan kepada mitra petani tebu. 
Kondisi ekonomi para petani harus di perkuat. 
Setidaknya terdapat tiga hal penting yang 
menjadi concern untuk mendukung eksistensi 
petani, diantaranya; pendanaan, sarana perta-
nian dan pupuk, serta solusi penjualan produk. 
Ketiga hal penting itu bisa disinergikan dengan 
BUMn lain. Misalnya, sinergi dengan pt petro-
kimia Gresik guna menjamin kepastian pasokan 
pupuk ke petani.  Sebab pemupukan tepat 
waktu adalah syarat utama tanaman tebu bisa 
tumbuh baik.

Sinergi di sini lebih kepada kepentingan 
bersama untuk memastikan kerjasama yang 
produktif, serta kemitraan yang harmonis dalam 
menghasilkan karya yang bermanfaat. Bentuk 
implementasinya bermacam-macam diantaran-
ya; financing strategies, pinjaman kemitraan 
pKBL, serta financing programs lainnya. pem-
biayaan silang kemitraan per-program bukan 
hanya menguntungkan pihak BUMn yang dibia-
yai, tapi juga untuk kepentingan pengembang-
an dana pKBL itu sendiri dengan harapan bisa 
terus bergulir untuk kemandirian perekonomian 
nasional. 
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ajang revolusi mental award. pada 
kesempatan ini, penghargaan yang 
diterima meliputi ‘silver winner 
kategori indonesia melayani’ dan ‘the 
Best ceo aplikasi dan program revolusi 
mental’. ajang perhargaan yang 
diselenggarakan di hotel Borobudur, 
jakarta (19/9) diikuti oleh perusahaan 
BUmn, anak BUmn dan BUmd.
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bagi seluruh unit usaha tembakau 
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kristalisasi
Dilema Tembakau | 66
seorang nenek berusia sekitar 70 
tahun dalam sebuah video pendeknya, 
berucap: “rokok bagi saya adalah obat 
stress. kalau saya disuruh berhenti 
(merokok) kenapa gak sekalian 
pabriknya ditutup,” katanya dengan 
dialek jawa sambil terkekeh, sesekali 
menyedot sigaret kreteknya.

Untuk informasi iklan dan berlangganan, hubungi kami di:
Jl. Jembatan Merah no. 3-11, Surabaya 60175.

telepon: (031) 3523143 ext. 123 | Fax: (031) 3557574 | email: redaksiptpnx@ptpn10.co.id

70
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 stetoskop
 berbaHan Utama tembakaU

Terapi Balur di Rumah 
Sehat | 58
 meski memiliki akibat yang 
sangat buruk bagi tumbuh 
kembang anak, stunting mungkin 
belum familiar bagi banyak 
kalangan. padahal masalah 
ini sudah ada sejak lama dan 
pemerintah pun tengah gencar 
untuk memeranginya. lorong AspirAsi ...

 inovaSi Penelitian tembakaU jember

Olah Limbah Jadi Peluang | 32

 rendemen
PTPN X Segera Garap Lahan HGU Ngusri | 34 

 tebu
PTPN X Bangun Pabrik Kompos Berbahan Limbah | 36

prof-it
Cara Jitu Hadapi Clickbait | 64
apakah anda pernah membaca sebuah post 
di instagram mengenai “cara cepat menjadi 
tampan”, padahal isi dari post tersebut adalah 
iklan produk sabun cuci muka pria? atau 
konten video “tutorial cepat kaya”, yang ketika 
diklik ternyata berisi seseorang yang sedang 
memberikan umpan kepada ayam agar masuk ke 
halaman rumahnya— dalam rangka menyindir 
isu politik yang sedang naik daun? jika iya, 
anda pernah tergoda untuk membuka konten 
semacam itu, maka selamat! anda sudah resmi 
terkena pengaruh dari teknik clickbait.

 dekblad
Glamping Camping Modern yang Kini Booming | 62

 tunas
2019, PT NMU Tuntaskan Distribusi 6.000 KTS | 60
anak Usaha dari pt perkebunan nusantara (ptpn) X, pt nusantara medika Utama (nmU) 
meluncurkan kartu tani sehat (kts) di ruang pandu kantor pusat ptpn X pada senin, 24 juni 
2019 lalu. sudah empat bulan berlalu, bagaimana kabar kartu yang dikhususkan untuk para 
petani tebu ini?

 filter
Banyak Belajar dari 

Senior di PTPN X | 54

pt perkebunan nusantara X

@ptpnx

maksimalkan pengelolaan limbah pabrik dengan blotong dan abu ketel, pt perkebunan 
nusantara (ptpn) X akhirnya membangun pabrik kompos. produksi kompos yang dihasilkan 
nantinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kebun tebu sendiri (ts).

Siapa yang tidak mengenal PT Nusantara 
Medika Utama, anak perusahaan PT Perkebunan 

Nusantara X yang bergerak di bidang layanan 
kesehatan ini terus menunjukkan prestasi yang 

membanggakan. Dibalik kebesaran nama PT 
NMU, ada sosok wanita yang bernama dr. Ary 

Sylviati yang mampu menakhodai perusahaan 
ini untuk terus berprestasi.
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varieTas variasi kegiatan perUsahaan

Laporan:   SiSka PreStiwati

KEGIataN yang dimulai dengan 
jalan sehat ini diikuti oleh seluruh 
karyawan PTPN X, perwakilan karya
wan dan direksi dari anak usaha. Se

lain menghiasi kantor pusat dengan 
berbagai ornamen bernuansa merah 
putih, PTPN X juga mengadakan 
ber bagai lomba dan pertandingan 
untuk meningkatkan kerjasama antar 
karya wan.

Tingkatkan Teamwork,
PTPN X Gelar Aneka Lomba
Seluruh Bangsa Indonesia bersuka cita untuk 
memeriahkan Peringatan HUT ke-74 RI. Tidak terkecuali 
dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, bersama 
seluruh karyawan dan anak perusahaan menggelar 
berbagai lomba, jalan sehat dan kegiatan bakti sosial.

Direktur utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo mengatakan tema 
peringatan HUT RI ke74 tahun ini 
adalah SDM Unggul Indonesia Maju. 
Begitu pula seluruh karyawan PTPN X 
siap menjadi insaninsan unggul yang 
akan memberikan sumbangsih dalam 
pembangunan Bangsa Indonesia.

“SDM unggul PTPN X siap beker
ja untuk kejayaan PTPN X dan keja
ya an Indonesia,” kata, Dwi pada 
aca  ra Jalan Sehat memperingati 
HUT ke74 Kemerdekaan RI yang 

SeMarak PerIngatan hut ke-74 rI 

 Dirut dan direksi PTPN X di acara pembukaan peringatan HUT74 RI
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mengambil tema ‘Dengan SDM Ung
gul dan Sehat menuju PTPN X yang 
Berdaya Saing’ di Ruang Pandu Kan
tor Pusat PTPN X Jalan Jembatan 
Merah Surabaya (15/8). 

Dwi menambahkan dirinya sangat 
bangga dengan seluruh karyawan dan 
anak perusahaan, dan terus berharap 
agar kerjasama tim yang sudah ter
jalin ini bisa semakin ditingkatkan.  
Berbagai lomba yang dilaksanakan 
antar tim dan anak perusahaan 
senga ja dilakukan untuk membangun 
teamwork yang ada agar makin ko
koh dan kuat. 

“Dengan SDM yang berkualitas 
dan sehat, maka perusahaan akan 
berjalan dengan baik dan bisa mere
alisasikan semua targettarget yang 
telah ditetapkan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama juga dila
kukan sosialisasi aplikasi ‘Jogo 
Suroboyo’ yang disampaikan oleh Ka
subbag Humas Polrestabes Surabaya, 
AKP. M Akhyar di depan seluruh kary
awan dan undangan. AKP Akhyar ber

harap agar se
mua karyawan 
PTPN X dan 
anak usaha bisa 
mendownload 
dan mengunakan 
aplikasi ‘Jogo 
Suroboyo’ ini se
bagai upaya turut 
berpartisipasi 
aktif dalam keamanan di wilayahnya 
masingmasing.

Usai sosialisasi, kegiatan dilanjut
kan dengan berbagai lomba seperti 
lomba yelyel, lomba joget, lomba 
kelereng estafet, lomba memasuk
kan bola pingpong ke dalam gelas, 
dan lomba menangkap gelas dengan 
botol yang semuanya dilakukan per 
tim. Serta digelarnya berbagai per
lombaan spontanitas antar direktorat 
antara lain; lomba memindahkan 
kelereng, lomba balap karung, dan 
lainlain.

PT Nusan
tara Medika 
Utama (NMU), 
anak usaha 
PTPN X yang 
bergerak di 
bidang pe
layanan kese
hatan kembali 

keluar sebagai juara umum. Pe
rusahaan dalam kepemimpinan dr. 
Ary Sylviati ini banyak memenangkan 
perlombaan mulai dari lomba yelyel, 
lomba joget dan lomba menangkap 
gelas dengan botol.

Sebelumnya, pada kegiatan jalan 
sehat juga dilakukan bakti sosial 
berupa pemberian paket sembako 
Walini yang berisi gula, minyak go
reng, kopi, teh dan nasi kotak untuk 
makan pagi. Sebanyak 35 paket sem
bako ini diberikan kepada petugas 
kebersihan dan petugas keamanan di 
Tugu Pahlawan Surabaya.

 Semangat karyawan PTPN X dalam peringatan HUT74 Republik Indonesia.
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Semangat dan kemeriahan PTPN X dalam merayakan 
HUT ke-74 RI Tahun melalui berbagai perlombaan 
yang dapat meningkatkan kerja tim dan kreativitas 
seluruh karyawannya. Tidak hanya aneka lomba yang 
diikuti karyawan dan anak perusahaan saja, perusahaan 
plat merah ini juga melakukan bakti sosial sekaligus 
jalan sehat di area Tugu Pahlawan Surabaya

’Dengan SDM 
Unggul dan 

Sehat menuju 
PTPN X yang 

Berdaya Saing’ 
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Laporan:   Sekar arum

PENyERahaN simbolis hewan 
kurban ini dilaksanakan pada hari 
Jumat (9/8) di Kantor Pusat PTPN X. 
Hewanhewan tersebut secara resmi 

diserahkan oleh Direktur Komersil, 
Slamet Djumantoro, kepada perwakil
an yayasan yang mendapat sumban
gan hewan qurban. PTPN X berbagi 
hewan kurban sebanyak dua ekor sapi 
dan empat ekor kam bing, baik atas 

Menyambut pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 
1440 Hijriah, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
mendistribusikan hewan qurban kepada pengurus 
masjid, panti asuhan, pondok pesantren, yayasan dan 
mushola yang berada di sekitar lingkungan perusahaan

Rayakan Idul Adha, PTPN X
Serahkan Hewan Qurban

nama perusahaan, direksi, peroran
gan, maupun kelom pok karya wan 
PTPN X, kepada ma syarakat di sekitar 
lingkungan perusahaan.

“Perayaan Idul Adha menjadi 
mo  men untuk menunjukkan rasa 
pe  duli dan turut berbagi kepada ma
syarakat dengan berkurban. Melalui 
momen ini, PTPN X turut berbagi 
dan mendistribusikan dagingdaging 
kurban kepada masyarakat kurang 
mampu dan masyarakat sekitar ling
kungan PTPN X,” kata Slamet.

 Kegiatan penyerahan hewan 
kurban menyambut Hari Raya 
Idul Adha di PTPN X.

 Penyerahan hewan 
kurban dari Dirkom PTPN X, 

Slamet Djumantoro



11

PTPN X Magz | voluMe: 033 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2019

www.ptpn10.co.id

Ditambahkan Slamet, berkurban 
dalam Idul Adha merupakan bagian 
dari bentuk perwujudan kebersama
an dan kepedulian sosial. Terutama 
bagi PTPN X sebagai perusahaan 
yang memiliki komitmen tumbuh dan 
berkembang bersama rakyat.

“Melalui momentum ini ikatan 
terhadap warga masyarakat yang be
rada di sekitar lingkungan perusaha
an dan masingmasing pihak akan 
dapat terus menjaga hubungan yang 
baik,” kata Slamet.

Slamet mengucapkan rasa syu
kur dan terima kasih kepada selu
ruh donatur baik dari manajemen, 
karyawan maupun pihak eksternal 
keluarga besar PTPN X yang telah 
berpartisipasi mengikuti kegiatan 
Idul Adha ini. Menurutnya, Idul Adha 
merupakan saat yang tepat bagi pe
rusahaan untuk terus memberikan 
manfaat bagi masyarakat sekitar 
sekaligus membawa berkah bagi 
kemajuan perusahaan ke depannya, 
serta dapat terus memberikan kontri
busi nyata kepada masyarakat secara 
berkelanjutan.

Sementara itu, Ainur Rosidin 
salah satu penerima sumbangan he
wan qurban yang berasal dari Pondok 
Pesantren Nur Muhammad di Gresik 

varieTas

mengutarakan rasa terima kasih yang 
mendalam atas sumbangan hewan 
qurban yang diberikan.

“Nantinya hewan qurban ini akan 
kami bagikan kepada yang mem

butuhkan di lingkungan sekitar Pe
santren. Terima Kasih PTPN X. Dan 
semoga ini menjadi ladang ibadah kita 
semua,” jelasnya seraya mengambil 
hewan qurban kepada pihak panitia.

 Penyerahan hewan 
kurban dari Ibu Dwi Satriyo 
Annurogo

 Laporan 
Panitia Kurban 

2019 PTPN X, 
Wahyu

 Penyerahan hewan kurban dari Karyawan PTPN X
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Untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan suplai 
bahan baku tebu khususnya di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo, PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X membeli Hak Guna Usaha (HGU) 
Ngusri. Lahan seluas 298 hektar tersebut berlokasi di Kabupaten 
Blitar. Untuk itu, sebelum proses tanam dilakukan, PTPN X 
melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kebupaten Blitar. 

PTPN X Perluas HGU di Blitar
dan berharap semoga HGU Ngusri 
dibawah kendali PTPN X bisa sema
kin maju,” kata Rijanto.

Rijanto juga berpesan agar PTPN 
X segera bergerak cepat dalam me
ngu rus perizinan yang dibutuhkan. 
Sebelumnya HGU Ngusri merupakan 
kebun dengan tanaman pokok kopi 
dan kakao. Dengan adanya peralihan 
status hak milik dari PT Blitar Putra 
ke PTPN X tentunya ada peralihan 
tanaman pokok dari kopi ke tebu. 

“Saran saya segera dilakukan pe
rubahan perizinannya agar semuanya 
bisa berjalan dengan lancar untuk 
selamanya. Jangan sampai ada celah 
yang bisa dimanfaatkan oleh pihak
pihak tidak bertanggungjawab,” te
gasnya.

Sebab, tambah Rijanto, kegiatan 
produksi atau kegiatan budidaya 
dan pengembangan usaha di HGU 
Ngusri bisa terganggu bila sampai 
ada gangguan dari pihakpihak 
yang memanfa atkan celah yang ada. 
Tentu nya hal ini tidak diinginkan 
oleh siapapun baik dari PTPN X mau
pun dari Pemda Blitar.

Laporan: SiSka preStiwati 

tIba di Pendopo Ronggo Hadine
goro Kabupaten Blitar, Direktur Ko
mersil PTPN X, Slamet Djumantoro 
bersama jajarannya disambut baik 
oleh Bupati Blitar Rijanto. Untuk kali 
pertama, Slamet bertemu langsung 
dengan orang nomor satu di Kabu
paten Blitar dalam rangka mening
katkan komunikasi dan silahturahmi. 

“Dalam rangka mengembangkan 
lahan tebu, Kami sudah membeli 
HGU Ngusri dari PT Blitar Putra se
luas 298 hektar,” terang Slamet.

Slamet menambahkan nantinya 
tebu yang ditanam di HGU Ngusri 
akan digiling di PG Ngadirejo. Sela
ma ini, tebu yang berasal dari Blitar 

merupakan tebu berkualitas sehingga 
PTPN X berharap dukungan dari Pe
merintah Daerah Kabupaten Blitar 
untuk membantu PTPN X dalam upa
ya mewujudkan Indonesia swasem
bada gula. 

Bupati Blitar, Rijanto menyambut 
baik kedatangan Direktur Komersil 
didampingi beberapa pejabat puncak 
PTPN X. Turut hadir pula beberapa 
Kepala Dinas terkait dalam kegiat
an tersebut. Rijanto sangat senang 
dengan kedatangan rombongan dari 
Kantor Pusat PTPN X, sebab selama 
ini komunikasi yang sudah terjalin 
antara Pemda Blitar dengan PTPN X 
hanya melalui General Manager PG 
Ngadiredjo saja.

“Tentunya saya sangat senang 

 Kunjungan Dirkom PTPN X, 
Slamet Djumantoro bersama 

Direksi ke Pemkab Blitar.
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oLeh:   SiSka PreStiwati 

DI muSIm giling tahun 2019, PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
melakukan kegiatan jual beli dengan PT 
Blitar Putra. Perusahaan perkebunan 
ini membeli Kebun HGU Ngusri seluas 
298 hektar dan mempercayakan penge
lolaan Kebun HGU Ngusri tersebut ke 
PG Ngadiredjo.

Direktur Komersil PTPN X, Sla met 
Djumantoro mengatakan PTPN X sa
ngat bersyukur akhirnya bisa mem beli 
kebun baru yang akan menjadi HGU 
aset perusahaan di bawah naungan PG 
Ngadirejo. Untuk bisa membeli lahan 
seluas 298 hektar ini, diperlukan waktu 

yang cukup lama yaitu satu setengah 
tahun. 

“HGU Ngusri ini diharapkan bisa 
menjadi percontohan untuk kebun tebu 
sendiri bagi PTPN X. Di sini kar yawan 
tanaman PG Ngadirejo di uji kemam
puannya agar bisa menghasilkan bahan 
baku tebu yang berkualitas,” ungkap 
Slamet pada acara Serah Terima HGU 
Ngusri dari PT Blitar Putra kepada 
PTPN X, di Desa Ga dungan, Blitar (1/8)

Slamet menambahkan bahwa PTPN 
X telah berhasil memperbaiki kebun di 
PG Takalar, PG Bone dan PG Camming. 
Sekarang kebun disana telah memiliki 
produktivitas yang ja uh lebih baik dari 
pada sebelumnya. 

Dirkom: Kebun Ngusri 
Berpotensi Jadi Percontohan
Di musim tanam 2019/2020, Pabrik Gula (PG) Ngadirejo akan memiliki 
kebun baru seluas 298 hektar di Kabupaten Blitar. Kebun Hak Guna 
Usaha (HGU) Ngusri diharapkan menjadi pemasok bahan baku 
tebu berkualitas di PG Ngadirejo sekaligus menjadi tempat menguji 
kemampuan karyawan bagian tanaman dalam berbudidaya tebu.

“Maka dari itu, diharapkan HGU 
Ngusri dapat memiliki produktivas 
yang tinggi pula. Jangan sampai guru 
kalah dengan muridnya.” tegasnya.

Selain bisa menjadi kebun percon
tohan, Slamet menambahkan topografi 
HGU Ngusri ini adalah di lereng pegu
nungan dan mempunyai ciri khas 
ter sendiri. Maka, PG Ngadiredjo bisa 
menggali dan menciptakan destinasi 
wisata baru. Dimana HGU Ngusri ini 
memiliki Bendungan Ngusri yang di 
bangun pada tahun 1990. 

“Jika dikelola dengan baik maka 
Bendungan Ngusri ini bisa menjadi 
destinasi wisata baru bagi warga Blitar 
ataupun Jawa Timur, bahkan dapat 
menjadi objek wisata nasional,” ung
kapnya.

Ditempat yang sama, Perwakilan 
Direktur Utama PT Blitar Putra, Tori 
Subiantoro menjelaskan proses jual beli 
antara PT Blitar Putra dengan PTPN X, 
setelah melalui beberapa pro ses yang 
cukup panjang akhirnya pada tanggal 
24 Juli 2019 akad jual beli tersebut bisa 
dilakukan. “Semo ga dibawah naungan 
PTPN X, HGU Ngusri akan menjadi 
lebih baik, se ma kin maju dan karya
wannya sejah tera,” ujar Tori.

Setelah proses serah diterima di
lakukan, Direktur Komersil PTPN X 
bersama Perwakilan Direktur Utama 
PT Blitar Putra dan Camat Desa Ga
dungan melakukan penanaman po
hon di halaman depan kantor HGU 
Ngusri.

 Prosesi peresmian serah terima HGU Ngusri dari PT Blitar Putra kepada PTPN X

 Direksi PTPN X usai peresmian serah terima HGU Ngusri dari PT Blitar Putra.
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Laporan:   SaP Jayanti

JuSmE merupakan minuman pe
ngembangan produk dari edamame 
yang selama ini menjadi komoditas 
andalan PT Mitratani Dua Tujuh. 
Selama ini, selain dipasarkan dalam 
bentuk beku atau frozen, edamame 
juga dipasarkan dalam bentuk kering 
atau crispy.

Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo mengatakan, 
edamame sudah menjadi ikon Ka
bupaten Jember. ”Tidak hanya dike
nal di Indonesia tetapi juga dunia,” 
ujarnya.

Saat ini kapasitas produksi eda
mame PT Mitratani Dua Tujuh 

men capai 10.000 ton per tahun den
gan utilisasi hampir mencapai 100 
persen. Dari keseluruhan produksi 
tersebut, sekitar 80 persen dianta
ranya diekspor ke Jepang. Sebagian 
lainnya dipasarkan ke Asia Tengah, 
Timur Tengah, Australia dan Belanda 
serta memenuhi pasar lokal. Dengan 
kondisi tersebut, ia meminta kepada 
manajemen Mitratani Dua Tujuh un
tuk memperluas lahan dan mening
katkan kapasitas pabrik supaya dapat 
memenuhi permintaan pasar yang 
terus bertambah.

Dwi mengatakan, Mitratani Dua 
Tujuh masih menjadi pemimpin pa
sar dalam produksi edamame. ”Tapi 
jangan lupa, sekarang sudah mulai 

Memperingati 24 tahun masa perjalanan karir PT Mitratani 
Dua Tujuh. Anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X yang bergerak di sektor frozen vegetable ini meluncurkan 
‘Jusme’, jus edamame yang sehat, segar dan maknyuss!

Peringati Hari Jadi, Mitratani  
Dua Tujuh Kenalkan Jusme

banyak juga yang bergerak diproduk
si edamame. Nah, hari ini  akan 
launching Jusme. Salah satu produk 
diversifikasi dan inovasi dari Mitra
tani Dua Tujuh. Saya harapkan ino
vasi dan improvisasi berjalan terus 
agar tetap unggul,” tutur Dwi.

Di sisi lain, PTPN X dan Mitratani 
Dua Tujuh juga akan semakin agresif 
menggarap pemasaran dan penjualan 
edamame dan produkproduk Mitra
tani Dua Tujuh lainnya. Diharapkan, 
edamame akan menjadi oleholeh 
khas andalan wisatawan saat berkun
jung ke Jember dan sekitarnya.

Direktur Utama PT Mitratani Dua 
Tujuh, Untung Mulyono menam bah
kan, setelah launching pada bulan 
Juli, Jusme akan mulai diproduk
si pada September 2019 sebanyak 
240.000 botol. ”Pemasarannya di 
seluruh Indonesia. Mulai dari ujung 
timur sampai ujung barat, distribusi 
Jusme sudah kami konsep,” kata Un
tung.

Perayaan HUT MItratani Dua 
Tujuh kali ini, diawali dengan jalan 
sehat yang diikuti sekitar 3.000 
karyawan serta masyarakat sekitar. 
Dengan penuh semangat, para direksi 
dari PTPN X dan PT Mitratani Dua 
Tujuh ikut berbaur dengan seluruh 
peserta yang hadir.

Dikatakan Untung, pada saat 
jalan sehat Jusme akan dibagikan 
kepada seluruh yang hadir agar dapat 
memberikan saran terhadap produk 
tersebut. ”Yang pasti minuman ini 
bergizi, nonkolesterol dan maknyuss 
kalau diminum.” ujarnya. 

Setelah kembali ke kantor PT 
Mitratani Dua Tujuh yang berlo
kasi di Jalan Brawijaya, Wonosari, 
Mang li, Jember. Peserta jalan sehat 
berkesempatan mencicipi Jusme 
produksi PT Mitratani Dua Tujuh 
yang akan dipasarkan segera pada 
tahun ini.

varieTas

 Peluncuran produk Jusme dari PT Mitratani Dua Tujuh.
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Untuk kesekian kalinya ptpn X berhasil meraih 
penghargaan dalam ajang Revolusi Mental 
Award. pada kesempatan ini, penghargaan 
yang diterima meliputi ‘Silver winner 
Kategori indonesia Melayani’ dan ‘the Best 
cEo Aplikasi dan program Revolusi Mental’. 
Ajang perhargaan yang diselenggarakan di 
Hotel Borobudur, Jakarta (19/9) diikuti oleh 
perusahaan BUMn, Anak BUMn dan BUMd.

PTPN X Raih Dua 
Penghargaan 
Revolusi Mental 
Award 2019

Laporan:   Valencia aPrilia OetOmO 

Penghargaan The Best CeO, juga disabet oleh 
Direktur Utama PTPn X, Dwi Satriyo annurogo dalam 
kategori aplikasi dan Program revolusi Mental. Peme
nang kategori CeO merupakan pemimpin yang mampu 
memperkuat kinerja operasional melalui kemampuan 
leadership, pengolahan SDM yang baik serta mendo
rong pencapaian target perusahaan secara maksimal.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras 
segenap keluarga PTPn X. Kami mengucapkan terima 
kasih atas apresiasi serta kepercayaan yang diberi
kan kepada PTPn X, dan kami akan terus berusaha 
mengimplementasi nilainilai revolusi mental dalam 
lingkungan kerja perusahaan” jelas Dwi saat mengu
lang kesuksesan di tahun sebelumnya yakni memper
oleh The Best Leader revolusi Mental gotong royong 
Terbaik anak Perusahaan BUMn 2018. 

ajang tahunan ini diselenggarakan oleh BUMn 
Track bekerja sama dengan gugus Tugas gerakan 
nasional revolusi Mental (gnrM). acara ini bertujuan 
untuk mengukur implementasi revolusi Mental dan 
meng apresiasi kontribusi dari Badan Usaha Milik nega
ra (BUMn), anak perusahaan BUMn, Badan Penyelang
gara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kese
hatan dan perusahaan publik yang telah menjalankan 
gerakan nasional revolusi Mental (gnrM). Pada 2nd 
revolusi Mental award tahun ini mengambil tema 
“Transformasi Korporasi: revitalisasi revolusi Mental”.

Dalam ajang revolusi Mental, PTPn X juga meraih 
penghargaan Silver Winner kategori Indonesia Me
layani. hal itu menjadi bukti bahwa PTPn X sangat 
menjujung tinggi dalam melayani masyarakat teru
tama stakeholder. Beberapa pelayanan yang diberikan 
kepada stakeholder khususnya petani, yang diwujud
kan dalam beberapa program unggulan antara lain; 
E-Farming, yaitu aplikasi yang memfasilitasi monitoring 
lahan dan pendaftaran areal secara online, pemberian 
Kartu Tani Sehat kepada 6.000 orang petani binaan, 
pemberian kredit dimana PTPn X bertindak sebagai 
avalis, bantuan irigasi, bantuan pupuk organik, bantu
an mekanisasi, serta menyediakan layanan costumer.

varieTas
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Laporan:   Sekar arum

StuDI lapang kali ini bertujuan  un
tuk membuka wawasan petani bahwa 
tembakau bukanlah hanya tentang 
rokok kretek, rokok linting atau ce
rutu saja, melainkan seluruh  organ
nya dapat dimanfaatkan menjadi 
produkproduk  baru yang memiliki 
nilai tambah tinggi.

Peserta studi lapang melihat 
langsung proses  pembuatan biochar, 
asap cair, briket dan pellet  tembakau. 
Mereka juga berkesempatan mengun
jungi  gudang pengering dan gudang 
pengolah Kebun Ajong Gayasan.

Peneliti Sie Teknologi & Prosesing 
Puslit Tembakau Jember, Okta Pri
ma, mengutarakan bahwa kunjungan 
tersebut menjadi spirit dan motivasi 
untuk memperkenalkan produk ber
basis diversifikasi limbah tembakau 
pada khalayak umum.

“Kunjungan yang diinisiasi oleh 
Dispertapa Blitar ini diharapkan da
pat membawa manfaat bagi Pemer
intahan Kota Blitar pada khususnya 

dan para pelaku industri tembakau 
pada umumnya,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Hari 
Budi Harto sebagai Team Leader dari 
Dispertapa Kabupaten Blitar, menga
takan bahwa petani yang didatangkan 
pada acara tersebut merupakan per
wakilan Gapoktan dari lima kecama
tan, yakni kecamatan Kademangan, 
Punggungrejo, Kanigoro, Talun, 
dan Sutojayan. Satu kelompok tani 
umumnya terdiri dari 20 hingga 25 
orang. Dan pihaknya membawa lima 
orang sebagai perwakilan dari kelom
pok tani.

“Kami sangat berterima kasih 
kepada Golden Leaf House (GLH) 
Jember atas waktu yang telah diberi
kan. Bahkan peserta studi lapang 
juga dapat melihat langsung proses  
pembuatan biochar, asap cair, briket 
dan pellet  tembakau. Mereka juga 
berkesempatan mengunjungi  gudang 
pengering dan gudang pengolah Ke
bun Ajong Gayasan,” ujarnya.

Tak hanya berhenti pada studi 
lapang semata, pihak penyelenggara 

Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Kabupaten 
Blitar lakukan studi lapang pengelolaan limbah tembakau 
di Golden Leaf House (GLH) Jember pada Selasa (20/08). Acara 
ini dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri atas petani tembakau, 
pemandu lapang, penyuluh pendamping serta dinas terkait.

Dispertapa 
Blitar Studi 
Lapang di 
GLH Jember

juga menggandeng instansi terkait 
seperti perwakilan dari Badan Peren
canaan dan Pembangunan Daerah, 
Dinas Komunikasi dan Informasi, 
serta Bagian Ekonomi dan Pengem
bangan Sekretaris Daerah Pemerin
tah Kabupaten Blitar.

“Kami harap perwakilan dari in
stansi tersebut dapat memfasilitasi 
dan menjembatani keberlanjutan atas 
programprogram yang kami canan
gkan”, ujar Hari yang juga menjabat 
sebagai  Kepala Bidang Pengemban
gan SDM dan Pangan Dispertapa 
Kabupaten Blitar tersebut.

Sementara itu, Muhamma Rif’an 
dari Bappeda Blitar yang hadir se
bagai peserta mengatakan informasi 
dari Golden Leaf House membuatnya 
mendapatkan suatu terobosan baru 
bagi petani. Dengan terobosan baru 
tersebut telah memberitahukan kepa
danya bahwa tembakau tidak hanya 
untuk pembuatan cerutu saja, namun 
bisa diolah menjadi berbagai produk 
diversifikasinya.

“Terimakasih untuk Golden Leaf 
House untuk kesempatan yang telah 
diberikan kepada kami untuk meli
hat semua proses dari awal hingga 
akhir dari gudang pengering ke gu
dang pengolah hingga dapat melihat 
praktik langsung untuk pembuatan 
produkproduk turunan dari tem
bakau,” jelasnya.

varieTas

Okta Prima (kiri), Peneliti Sie 
Teknologi & Prosesing sedang 
memberikan paparan terkait 

limbah tembakau.
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Laporan:   SaP Jayanti

Dalam kunjungan kali ini, Direktur 
Utama dan Direktur Komersial PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
bersama Komisaris dan Direksi PT 
NMU turut hadir di RS Perkebunan 
Jember pada awal September lalu, 
rombongan sempat mengunjungi 
unit terbaru President Suite. Tiga 
unit President Suite dibuka untuk 
merespon permintaan customer yang 
menginginkan kamar perawatan 
yang lebih nyaman serta lebih terjaga 
privacynya. 

Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo menyatakan rasa 
bangganya terhadap RS Jember 
Klinik. Ia mengingatkan, bahwa RS 
menjadi pilihan pertama pasien bu

kan hanya karena kondisi fisiknya 
saja. Namun harus diimbangi dengan 
peningkatan pelayanan kesehatan. 

”Bukan hanya karena fasilitas 
atau bangunannya yang bagus. Tapi 
yang menjadi customer needs adalah 
pelayanan karena bagaimanapun 
RS berkaitan dengan jasa. Dan jasa 
sangat berhubungan erat dengan 
cara agar dapat melayani sebanyak
banyak nya masyarakat.” ujar Dwi. 

Sebagai unit usaha yang berkaitan 
dengan bidang jasa, Dwi mengatakan 
bahwa saat ini semuanya berpacu 
dengan waktu. Di era digital, kemu
dahan akses menjadi keharusan. Ia 
mencontohkan salah satu aplikasi 
pemesanan hotel terkemuka yang 
memudahkan pengguna dalam meng
akses ketersediaan kamar sebelum 

kunjungan dI rS Perkebunan jeMber

Dirut PTPN X Minta 
Tingkatkan Layanan
Rumah Sakit (RS) di bawah naungan PT Nusantara Medika 
Utama (NMU) terus menunjukkan perkembangan yang 
semakin meningkat. Agar kinerjanya tetap maksimal, 
pembangunan fisik dilakukan serta pemberian pelayanan 
kesehatan yang terbaik terhadap pasien terus dikembangkan.

berkunjung di hotel tersebut lengkap 
dengan tarifnya. Di Penang, Malay
sia telah menerapkan sistem dengan 
menjadikan RS sebagai tujuan wisata 
kesehatan. Karena itu, Dwi men
dorong agar rumah sakit di bawah 
naungan PT NMU juga dapat segera 
mengembangkan sistem serupa. 

”Kemudian mengenai pengem
bangan yang sudah dilakukan, saya 
sangat mengapresiasi semua itu. 
Saya minta harus ada grand design 
sehingga tidak sekedar tumbal sulam. 
Misalnya, RS Perkebunan Jember 25 
tahun ke depan akan menjadi seperti 
apa, sudah ada grand design-nya,” 
tuturnya.

Direktur Utama PT NMU, dr Ary 
Sylviati, dalam kesempatan tersebut 
menyampaikan laporan pendapatan 
dan realisasi labarugi. Hingga Mei 
2019, realisasi pendapatan PT NMU 
mencapai Rp 175,19M (115,06 persen 
dibanding periode yang sama 2018 
atau 107,01 persen dibanding RKAP 
2019). Kemudian untuk realisasi biaya 
sampai dengan Mei 2019 sebesar Rp 
138, 70M (125,22 persen dianding 
periode yang sama 2018 atau 105,66 
persen dibanding RKAP 2019). Se
mentara untuk realisasi labarugi 
sampai dengan Mei 2019 mencapai Rp 
22,63M. ”Pencapaian tersebut sebesar 
97,95 persen dibanding periode yang 
sama tahun 2018 atau 121,67 persen 
dibanding RKAP 2019,” jelas Ary.

varieTas

 Kunjungan kerja Dirut PTPN X didampingi Kepala RS Jember Klinik, dr. M. 
A. Burhansyah.  Dirut PTPN X memberi arahan saat Kunjungan kerja di RS Jember Klinik.
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Laporan:   SaP Jayanti

PENGhaRGaaN yang diberikan 
merupakan upaya untuk mening
katkan keterikatan antara karyawan 
dengan perusahaan. Dari total 286 
orang yang berhak menerima, Direk
tur Utama PTPN X Dwi Satriyo An

nurogo memberikan langsung piagam 
penghargaan kepada 18 orang karya
wan yang terdiri dari karyawan tetap 
kantor pusat, direksi anak perusa
haan serta General Manager pabrik 
gula. Sementara karyawan yang be
rada di unit kerja PTPN X menerima 
penghargaan masa pengabdian di 

unit tempat kerja masingmasing. 
Ia menambahkan, PTPN X pada 

tahun ini memang fokus untuk me
ningkatkan kompetensi SDM (Sum
ber Daya Manusia)nya. Perusahaan 
telah mengirimkan banyak karyawan 
untuk mengikuti pelatihanpelatihan. 
”Ini menunjukkan PTPN X sangat 

286 Karyawan Terima 
Penghargaan Masa Pengabdian
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memberikan penghargaan masa pengabdian 
kepada karyawan yang memiliki masa kerja 25, 30, dan 35 tahun. Secara 
keseluruhan, ada 286 karyawan tetap PTPN X yang berhak menerima penghargaan.

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo menyerahkan piagam 
penghargaan kepada karyawan 
masa bakti 25, 30 dan 35 tahun.
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septo kuswitjahjono, s.e
Direktur PT Nusantara Medika Utama

dra. noer Hariani
Asisten Urusan Analisa Bisnis dan Manajemen 

Risiko, Bagian Perencanaan Strategis

ir. Totok Pranoto
Auditor Pertama, Satuan Pengawas Intern

Joko setiono
Asisten Muda Administrasi 
dan Verifikasi, Bagian PBJ

saiful bakri
Asisten Muda Pengadaan Barang

dan Jasa, Bagian PBJ

maSaPEngabDian 25 Tahun

maSaPEngabDian 30 Tahun
benny sandjaya, s.e

Direktur PT Mitra Tani Dua Tujuh

arif suhariadi, s.e
Kepala Bagian Akuntasi, Bagian Akuntansi

Haryo gunawan wibisono
Kepala Bagian Quality Assurance, Bagian 

Quality Assurance

budi Cahyono, s.P
Kepala Urusan Quality Assurance, Bagian 

Quality Assurance

Jujuk ernawati
Asisten Muda Aset Tetap, Bagian Umum dan 

Pengembangan Aset

Karyawan Tetap
Penerima Penghargaan 
Masa Pengabdian 30 tahun

untung mulyono
Direktur Utama PT Mitra Tani Dua Tujuh

miftakhul munir, s.H., m.m
General Manager Pabrik Gula PG 

Pesantren Baru 

ir. mohammad makrub, m.m
Peneliti Madya, Pusat Penelitian Jengkol

mohammad samsul Hadi, sP
Asisten Urusan Areal dan Budidaya, Bagian 

Budidaya dan Sapram

mudjiono
Kepala Urusan Quality Assurance, Bagian 

Quality Assurance

dra. sri wahyuni Pamudji
Asisten Urusan Teknik Wilayah I, Bagian Teknik

lestariningsih, s.e
Asisten Urusan Aset Tidak Tetap, Bagian 

Umum dan Pengembangan Aset

Totok Hadi Prayitno
Auditor Terampil, Satuan Pengawasan Intern

Karyawan Tetap
Penerima Penghargaan 
Masa Pengabdian 25 Tahun

Karyawan Tetap
Penerima Penghargaan 
Masa Pengabdian 35 Tahun

concern pada SDMnya”, ujarnya. 
Dengan kerja keras dari semua indi
vidu yang ada, ia berharap kinerja 
yang baik ini bisa terus ditingkatkan 
sehingga targettarget yang ditetap
kan bisa tercapai bahkan bukan tidak 
mungkin terlampaui. 

Kepada penerima penghargaan ia 
berpesan agar dapat menjadi teladan 
bagi karyawan yang lain khususnya 
generasi muda. Dwi juga mengingat
kan seluruh karyawan agar tetap 
me nunjukkan dedikasinya pada peru
sahaan. ”Yang perlu diingat adalah 
bukan seberapa lama saya bekerja 
untuk PTPN X tetapi seberapa be
sar yang sudah saya berikan kepada 
peru sahaan”, pesan Dwi. 

Tak lupa ia menyampaikan agar 
semua penerima penghargaan tetap 
bersemangat di sisa masa baktinya, 
sembari terus memberikan karya ter
baik bagi perusahaan. Selain piagam 
penghargaan, ke18 orang tersebut 
juga menerima medali emas dan 
uang tunai. 

Setelah menerima penghargaan 
dan ucapan selamat dari direksi PTPN 
X, secara bergiliran seluruh karya wan 
yang hadir juga berkesempatan untuk 
memberikan ucapan selamat.

maSaPEngabDian 35 Tahun

”Yang pErLu dIIngaT adaLah bukan sEbErapa Lama saYa bEkErJa 
unTuk pTpn X TETapI sEbErapa bEsar Yang

sudah saya berikaN kePada PerusahaaN”

 Dirut dan Dirkom PTPN X bersama 
karyawan masa bakti 35 tahun
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Laporan:   Sekar arum

DIPImPIN langsung oleh Tulus 
Budiharjo selaku Sekretaris Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten 
Pati, rombongan yang terdiri dari 
instansi atau pelaku industrial yang 
ada di Kota Pati tersebut diperlihat
kan tahapan awal hingga akhir proses 
pengelolaan limbah yang ada di PG 
Gempolkrep.

Menurut Tulus, latar belakang 
dari kunjungan tersebut adalah untuk  

menggali informasi lebih dalam ten
tang Proper Hijau yang sudah diraih 
PG Gempolkrep. PG Gempolkrep 
dipilih karena Pabrik Gula yang be
rada di bawah naungan PTPN X ini 
telah terlebih dahulu mendapatkan 
Proper Hijau.

Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER) meru
pakan salah satu upaya Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup untuk 
mendorong penaatan perusahaan 
dalam pengelolaan lingkungan hidup 

melalui instrumen informasi.
Upaya ini dilakukan melalui ber

bagai kegiatan seperti mendorong 
perusahaan untuk menaati peraturan 
perundangundangan melalui in
sentif dan disinsentif reputasi, serta 
mendorong perusahaan yang sudah 
baik kinerja lingkungannya untuk 
menerapkan produksi bersih (cleaner 
production). Sejauh ini, kebanyakan 
perusahaan yang ada di Pati masih 
memperoleh penilaian Proper Biru.

“Kunjungan ini dimaksudkan 

DLH Kota Pati Studi Banding 
Proper Hijau PG Gempolkrep
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pati melakukan kunjungan kerja ke Pabrik 
Gula (PG) Gempolkrep pada Jumat (12/7). Kunjungan Kerja (Kunker) tersebut 
bertujuan untuk  mengetahui upaya yang dilakukan PG Gempolkrep dalam 
segi pengelolaan limbah hingga mampu memperoleh predikat Proper Hijau.
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untuk sharing informasi mengenai 
strategi maupun kebijakan yang di 
terapkan PG Gempolkrep terkait 
penge lolaan limbah. Nah, dari sini 
juga menjadi referensi kita untuk 
melakukan pengawasan sekaligus 
memberi masukan kepada perusa
haan yang ada di Kabupaten Pati 
untuk pengelolaan limbah dan ba
gaimana caranya mendapat proper 
hijau,” jelas Tulus.

Sementara itu, Pjs. General Ma
nager Pabrik Gula Gempolkrep, 
Arisson Sianipar menyambut baik 
kunjungan tersebut, iapun berharap 
bahwa kunjungan tersebut dapat 
memberikan manfaat bagi Kabupaten 
Pati kedepan.

“Terima kasih atas kunjungan
nya ke PG Gempolkrep. Kami merasa 
begitu terhormat karena dipilih oleh 
Kabupaten Pati sebagai tempat untuk 
studi banding perihal pengelolaan 
limbah. Semoga kunjungan ini dapat 
bermanfaat ke depan,” pungkasnya.

 Penyerahan cinderamata oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati,Tulus Budiharjo 
kepada GM Gempolkrep, Arisson Sianipar.

 GM Gempolkrep, Arisson Sianipar menerima 
kunjungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Pati meninjau lokasi pengolahan 

limbah di PG Gempolkrep



22

PTPN X Magz | voluMe: 033 | EdIsI LIpuTan: JuLI - sEpTEmbEr 2019

www.ptpn10.co.id

varieTas

Laporan:   SiSka PreStiwati

uPaya Pemerintah Republik Indone
sia dalam mendorong Badan Usaha Mi
lik Negara (BUMN) agar terus berkem
bang dan semakin maju terbukti nyata. 
Salah satu bentuk upaya tersebut ada
lah dengan dibukanya kerjasama antar 
negara CLMV yakni  Kamboja, Laos, 
Myanmar dan Vietnam. Pertengahan 
tahun 2019 ini, Indonesia menjalin ker
ja sama dengan Negara Laos di empat 
bidang dengan nilai investasi kerjasama 
yang diproyeksikan mencapai Rp 28 
Triliun.

Empat bidang tersebut meliputi 
kerja sama di bidang perkeretaapian 
yakni pembangunan jalur kereta dari 
Vietnam hingga Laos, bidang agrikul
tur, bidang pertambangan timah dan 
potasium serta pemilihan batubara un
tuk pembangkit listrik di Laos.

Kerjasama di bidang agrikultur 
diwujudkan dalam kunjungan delegasi 
Laos ke Pabrik Gula (PG) Gempolkrep 

Jalin Kerjasama, Delegasi Laos 
Kunjungi PG Gempolkrep

pada Senin (26/8). Duta Besar Indone
sia untuk Laos, Pratito Soeharyo men
jelaskan bahwa kunjungan ini meru
pakan tindak lanjut dari MoU antara 
Indonesia dan Laos. Dalam kunjungan 
ini Menteri dari Kantor Perdana Men
teri Laos membawa tiga wakil men

terinya dari bidang pertanian, bidang 
pekerjaan umum dan bidang penana
man modal. Mereka ingin mempelajari 
kemajuan teknologi Indonesia yang 
akan mereka gunakan di Laos.

“Total nilai investasi ini hampir 
mencapai US$ 2 billion atau kurang 

Menteri dari Perdana Menteri Laos, Alounkeo Kittikhoun didampingi Dirut PTPN X, Dwi Satriyo 
Annurogo dan Dirut PT Enero, Izmirta Rachman.

Menteri dari Perdana Menteri 
Laos, Alounkeo Kittikhoun 
didampingi Dirut PTPN X saat 
kunjungan ke PG Gempolkrep.
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delegasi dari pemerintah Laos yaitu Alounkeo Kittikhoun sebagai Menteri dari 
Kantor perdana Menteri Laos dan Somboun phongsavanh sebagai Ketua Komite 
pemegang Saham pongsavanh Group, perusahaan minyak asal Laos disambut 
direktur Utama ptpn X dwi Satriyo Annurogo dan General Manager (GM) pG Gem-
polkrep beserta jajarannya saat berkunjung ke pG Gempolkrep. 

Alounkeo Kittikhoun mengakui bahwa kunjungannya ke indonesia, terutama 
di Jawa timur adalah untuk menindaklanjuti kunjungan Menteri BUMn, Rini M 
Soemarmo, dengan perdana Menteri Laos pada tiga bulan yang lalu. dalam hasil 
pertemuan itu, ada kesepakatan untuk bekerjasama di sektor agribisnis, yang salah 
satunya terkait pG.

Usai berdialog dan berkeliling pabrik gula untuk melihat proses produksi gula 
kristal putih, Alounkeo Kittikhoun, mengaku terkejut dengan pabrik Gula (pG) 
Gempolkrep di Mojokerto yang sudah berdiri dan operasional sejak tahun 1912.

“Saya baru tahu ada pG yang sudah berdiri sejak tahun 1912 dan operasional 
dengan baik. Menjadi salah satu pabrik gula pertama di negara ini dan sekarang 
sudah pakai peralatan modern, itu cukup menarik,” kata Alounkeo. 

Kittikhoun menjelaskan bahwa letak geografis Laos yang berada di tengah-
tengah, dekat dengan china, thailand, Vietnam, dan tidak jauh dari Jepang dan 
Korea Selatan, merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan 
ekonomi di Laos meningkat pesat khususnya dalam hal ekspor-impor.

pemerintah Laos, lanjut Kittikoun akan menyiapkan lahan dan memberi 
kesempatan pemerintah indonesia melalui BUMn, salah satunya pt perkebunan 
nusantara (ptpn) iii, sebagai holding ptpn Group, untuk mengembangkan pG di 
Laos.

“Kami siapkan tahun ini melakukan kajian, tahun kedua pembangunan, dan 
saya kira tahun ketiga, sudah mulai operasional pG kami di Laos. tergantung 
proses administrasi dan kajian hukumnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik,” lanjut 
Kittikhoun. 

di tempat yang sama, direktur Utama ptpn X, dwi Satriyo Annurogo menga-
takan pG Gempolkrep merupakan pabrik gula ptpn X dengan kapasitas produksi 
terbesar yakni 7.200 tcd. Selain itu, pG Gempolkrep merupakan pabrik gula yang 
terintegrasi dengan pabrik bioetanol, yakni pt Energi Agro nusantara (Enero). “ta-
hun 2018 lalu, pG Gempolkrep berhasil memproduksi 72.366 ton gula, yang artinya 
telah memberikan kontribusi sebesar 22 persen dalam total produksi gula ptpn 
X,”tandasnya.

lebih Rp 28 Triliun,” kata Pratito ke
pada wartawan di PG Gempolkrep, Ke
camatan Gedeg, Mojokerto.

Salah satu bentuk kerja sama 
yang akan dijalin antara Indonesia 
dan Laos adalah ranah produksi gula 
kristal putih. Oleh sebab itu, delegasi 
dari Laos meninjau proses produksi 
gula di PG Gempolkrep milik PTPN X. 
Rencananya, Laos akan menyediakan 
lahan di negaranya untuk membangun 
pabrik gula dengan kapasitas giling 
minimal 10.000 TCD. Pembangunan 
hingga pengoperasian pabrik gula 
tersebut akan bekerjasama dengan 
pihak Indonesia yakni PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) III, sebagai Holding 
PTPN Group. Produk gula pabrik terse
but akan dijual di Laos dan sekitarnya, 
Tiongkok, serta di Indonesia sendiri.

“Mereka meminta Indonesia untuk 
membantu supaya mereka bisa market-
ing di sana. Di samping itu produk mer
eka juga bisa memenuhi pasar di sini 
sendiri yang saat ini kurang. Jadi seba
gai produksi Indonesia untuk ketahanan 
pangan,” terangnya. Pratito berharap, 
pasca kunjungan delegasi Laos di tanah 
air, kerjasama yang sudah disepakati 
bisa segera direalisasikan. Selain itu, 
investasi Indonesia di Laos diharapkan 
dapat berjalan lebih lancar.

Usia 107 tahun pg gempolkrep,
jadi perhatian delegasi laos

Menteri dari Perdana Menteri Laos, Alounkeo Kittikhoun mengamati produksi gula PTPN X  
di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto.

Direksi PTPN X dan delegasi pemerintah Laos.
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Direksi Tandai Panen 
Perdana Tembakau 
Kebun Kertosari

Kebun tembakau PT 
Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X melakukan panen 
perdana. Panen perdana 
dilaksanakan pada awal 
bulan Juli di Kebun Kertosari.
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Laporan:   SaP Jayanti

PaDa tahun ini, Kebun Kertosari 
menargetkan menanam di lahan 
seluas 250,121 Ha dengan produksi 
daun hijau sebesar 17.539 kg/ha 
dan daun kering sebesar 1.662 kg/
ha. Selain dari sisi produktivitas, 
pada panen tahun ini juga sangat 
ditekankan mengenai peningkatan 
kualitas. 

Direktur Utama PTPN X, Dwi 
Satriyo Annurogo mengatakan, ta
hun ini merupakan tahun kualitas 
untuk tembakau. Hal ini terlihat dari 
meningkatnya target daun kualitas 
NW (Natural Wrapper) 
yang memiliki harga lebih 
tinggi dibandingkan den
gan grade lainnya. 

Jika sebelumnya 
produksi daun kualitas 
NW hanya 2225 persen, 
tahun ini akan ditingkatkan hingga 
minimal 35 persen. Daun utuh juga 
ditingkatkan menjadi 95 persen. 
Dan hal tersebut dapat dicapai se
lama SOP dijalankan dengan baik. 

Sementara dari sisi produktivi
tas, ia berharap juga terjadinya pen
ingkatan. Dari yang semula ratarata 
hanya 19 ton/ha menjadi 20 ton/ha. 
”Saya optimis produksi dan kualitas 
tembakau Kebun Kertosari akan leb
ih baik dari sebelumnya,” ujarnya.  

Selama beberapa tahun terakhir 
luas tanaman tembakau menga
lami penurunan dan di tahun ini 
PTPN X hanya menanam seluas 
500 Ha untuk Kebun Kertosari dan 
Ajong Gayasan. Meski demikian, 
luas tanam akan kembali ditambah 
jika mampu mengoptimalkan hasil 
produksi. 

Dwi mengingatkan, dalam usaha 
tembakau, penanaman hingga petik 
masih 50 persen dari total proses. 
Kinerja on farm yang bagus tentu
nya harus diikuti dengan proses pen
golahan yang bagus pula, mulai dari 
saring rompos, fermentasi, sortasi, 

hingga pengepakan. “Jangan sampai 
lengah pada saat pengolahannya.” 
Tegas Dwi. 

Mewakili PTPN X, Dwi juga 
mengucapkan terima kasih kepada 
BSB karena telah memberikan du
kungan pada produksi tembakau 
tahun ini. Ia berharap kerjasama 
antara PTPN X dan BSB dapat terus 
terjalin dengan baik.

GM Kebun Kertosari, Gomo Tu
manggor mengatakan, pada panen 

tahun ini manajemen memang 
menargetkan produksi daun kuali
tas NW sebesar 35 persen. Namun 
ia berharap Kebun Kertosari bisa 
melampauinya. “Targetnya memang 
35 persen. Tapi kalau bisa 40 persen 
untuk daun kualitas NW,” katanya di 
Kebun Gambirono, Jember.

Leopanggilan akrab Gomo Tu
manggor mengatakan, tantangan 
utama pada tanaman tembakau 
adalah hama trip. Oleh sebab itu, 
pemberantasan terhadap hama akan 
terus diintensifkan. 

Untuk menghasilkan produksi 
sesuai dengan target yang ditetap

kan, dibutuhkan daun 
yang utuh dengan panjang 
sesuai yang diharapkan. 
”Kalau tidak hanya akan 
jadi filler yang harganya 
rendah. Pada tahun 2019 
kita harus mampu mini

malkan.” ujarnya. Diharapkan pada 
12 Oktober mendatang semua tana
man yang dipanen sudah masuk ke 
gudang pengolahan. 

Pada kesempatan kali ini PTPN 
X juga membagikan 200 paket 
sembako kepada warga  di sekitar 
Kebun Kertosari. Diharapkan, pa
ket sembako ini dapat bermanfaat 
bagi penerimanya. Pemberian paket 
sembako ini juga merupakan wujud 
BUMN Hadir untuk Negeri.

dalam usaha tembakau, penanaman hingga petik 
masih 50 persen dari total proses. kinerja on farm 
yang bagus tentunya harus diikuti dengan proses 

pengolahan yang bagus pula, mulai dari saring 
rompos, fermentasi, sortasi, hingga pengepakan.

 Direksi PTPN X bersama karyawan dan tokoh masyarakat memperlihatkan hasil panen perdana tembakau di Kebun Kertosari Jember.
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Mojo-01 Jadi Varietas 
Unggulan P10H

aris Toharisman
DIreKTUr OPeraSIOnaL PTPn X
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PT Perkebunan nusantara X (PTPn) X semakin berupaya me
ningkatkan kinerjanya, baik di sisi on farm maupun off farm. 
Salah satu upaya di sisi on farm yakni dengan dilakukannya 
peningkatan produktivi tas melalui program P 10 h. Program 
ini merupakan terobosan PTPn X guna  mencapai target ha
blur minimal 10 Ton per hektar (ha). Sehingga dalam rangka 
mendukung program tersebut, dilakukanlah tebang perdana 
di Kebun Tebu Karang Jeruk pada  rabu (04/9). Kebun yang 
berlokasi di Kabupaten Mojokerto ini merupakan demoplot 
dari program P 10 h dengan luas area 3,22 ha.

Direktur Operasional PTPn X, aris Toharisman, menjelas
kan bahwa saat ini PTPn X terus berfokus untuk melakukan 
penataan pola tanam, pemilihan varietas, pengaplikasian 
pupuk, hingga pengelolaan tata air dan upaya intensifikasi 
lainnya.

“Kami harap dengan adanya program P10h dapat mening
katkan gairah petani untuk menanam tebu secara intensif, 
yang berujung pada peningkatan produktivitas dan kesejah
teraan petani tebu”, terangnya.

Untuk varietas yang ditanam di Kebun Tebu Karang Jeruk, 
tambah aris, adalah Mojo 01 yang merupakan tebu lokal mi
lik daerah Mojokerto yang mempunyai rendemen tinggi dan 
produktivitas yang tinggi. Varietas ini cocok untuk tipologi la
han bertekstur berat sampai ringan dengan pengairan yang cu
kup. Mojo 01 sendiri menjadi varietas unggulan program P 10 h.

Sementara itu, adanya varietas Mojo 01 rupanya disambut 
baik oleh Ketua aPTr PTPn X, h. Mubin. Menurutnya, dengan 
kondisi iklim seperti ini diperlukan penyediaan varietas baru 
yang mampu berproduksi tinggi.

“Tebu merupakan salah satu komoditi tanaman pangan 
yang ditargetkan mencapai swasembada gula konsumsi pada 
2019 dan swasembada industri pada 2025. namun permasa
lahan yang dihadapi adalah berbagai varietas yang sudah di
gunakan oleh petani telah mengalami penurunan produktivi
tas dan rendemen,” jelasnya.

Untuk itu, Ia berharap kehadiran varietas Mojo 01 ini 
mampu menjawab kebutuhan para petani tebu di wilayah 
Mojokerto dan sekitarnya yakni varietas yang mempunyai 
produktivitas dan rendemen yang tinggi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Soelistiyo
wati, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menuturkan 
bahwa Mojo 01 adalah varietas kebanggaan masyarakat Mo
jokerto. Dengan produktivitas yang tinggi ini, diharapkan  da
pat menjadi contoh bagi para petani lainnya untuk menanam 
varietas Mojo 01.

“Ke depan saya akan sosialisasi ke semua daerah di wilayah 
Mojokerto agar dapat menanam varietas ini sehingga Mojo
kerto dapat menjadi lumbung gula seperti di tahun 1990an,” 
pungkasnya. 
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Dalam kesempatan tersebut, 
sekitar 30 orang petani yang hadir 
di gedung pertemuan PG Djombang 
Baru mendapatkan penjelasan men
genai nilai lebih bagi pemegang KTS. 
”Dengan KTS ini, petani yang memer
iksakan kesehatannya di rumah sakit
rumah sakit PT NMU akan mendap
atkan pelayanan lebih dibandingkan 
pasien umum,” kata Kepala Bidang 
Sumber Daya Manusia PT NMU, M. 
Imron. 

Nilai tambah yang dimaksud 
diantaranya adalah adanya diskon 
hingga 10 persen, kecepatan untuk 
mendapatkan pelayanan hingga home 
visit. ”Nanti akan ada jalur eksekutif, 
tidak perlu antri. Bisa langsung da
tang, menunjukkan KTS dan akan 
langsung dilayani,” imbuhnya.

Selain itu, KTS juga bisa digu
nakan untuk layanan di radiologi, 

Setelah diluncurkan pada Bulan Juni lalu, PT Nusantara 
Medika Utama (NMU) terus mensosialisasikan manfaat dan 
kegunaan Kartu Tani Sehat (KTS) kepada para petani yang 
menjadi mitra pabrik gula di PTPN X. Sosialisasi diantaranya 
dilakukan ke petani di lingkungan PG Djombang Baru.

PT NMU Sosialisasikan KTS 
ke Petani PG Djombang Baru

 Pemeriksaan kesehatan untuk petani tebu di acara sosialisasi Kartu Tani Sehat di PG Djombang Baru.

 Petani tebu asal Lamongan 
menunjukkan Kartu Tani 

Sehat di PG Djombang Baru
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akupuntur, baby spa serta klinik 
kecantikan. Bahkan pasien juga bisa 
mendapat layanan ambulans gratis 
setelah rawat inap untuk dalam kota. 
KTS ini bisa digunakan di RS milik 
PT NMU serta 19 klinik yang ada di 
bawahnya.

GM PG Djombang Baru Edwin Ri
sananto menambahkan, bagi PTPN X 
dan PT NMU, petani tidak hanya mi
tra bisnis. Tetapi lebih dari itu, petani 
adalah bagian tidak terpisahkan dari 
keberadaan PG Djombang Baru dan 
PTPN X sehingga masalah kesehatan
nya juga mendapat perhatian. “PG 
Djombang Baru menjadi salah satu 
unit yang pertama meluncurkan sete
lah launching di kantor pusat. Hal ini 
menunjukkan bahwa petani adalah 
bagian tak terpisahkan dari PG Djom
bang Baru dan PTPN X,” ujar Edwin.

Saat ini, manfaat yang disebut
kan tadi memang baru bisa dirasa
kan bagi petani atau pemilik kartu 
saja. Namun ia berharap nantinya 
layanan ini tidak hanya mengcover 
petaninya saja tetapi juga keluarga 
petani. ”Kami berharap akan terus 
muncul terobosanterobosan baru 
sehingga layanan yang bisa diberikan 
kepada petani akan terus bertambah. 
Dan nantinya tidak hanya dirasakan 
petaninya saja tetapi juga keluarga 
serta orangorang yang dipekerjakan 
di lahan milik petani tersebut,” tutur 
Edwin.

H. Nur Shokib, petani tebu dari 
Dusun Pedes, Desa Sukorejo, Keca
matan Perak, Jombang mengapre
siasi adanya KTS ini. Apalagi untuk 
dirinya yang belum memiliki BPJS.

”Selama ini kalau periksa ke dok
ter praktek karena saya tidak punya 
BPJS. Dengan ini, saya bisa ke RS,” 
ujarnya. Ia yakin dengan adanya KTS 
ini akan dapat membantu meningkat

kan kesehatan petani karena menjadi 
lebih mudah dan terjangkau untuk 
berobat.

”Kalau kesehatan terjamin, kerja 
juga jadi lebih tenang. Apalagi banyak 
petani ini yang sudah tuatua,” kata 
Shokib. Ia berharap keberadaan kartu 
ini akan terus berlanjut dan bertam
bah fasilitasnya serta bisa digunakan 
untuk keluarga petani.

 Presentasi kepala RS Gatoel di acara penyerahan dan sosialisasi Kartu Tani Sehat bagi petani tebu di 
PG Djombang Baru.

 Direksi, karyawan PTPN X dan PT NMU bersama perwakilan petani tebu usai kegiatan sosialisasi dan penyerahan Kartu Tani Sehat.
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Laporan:   Sekar arum

SoSIalISaSI ini bertujuan untuk 
melakukan pencegahan terjadinya 
pelanggaran atau penyimpangan da
lam pengelolaan perusahaan, guna 
mewujudkan perusahaan yang bersih 
dan sehat.Ini merupakan tindak lanjut 
Surat Edaran Menteri Pendayagu
naan Aparatur Negara dan Refor
masi Birokrasi Nomor: 08/M.PAN
RB/06/12 tentang Sistem Penanganan 
Pengaduan (Whistle Blower System) 
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerin
tah Daerah.

Dalam sambutannya, Direktur 
Utama PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo 
mengutarakan bahwa pelanggaran 

PTPN X melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Kecurangan dan Whistle Blowing System (WBS) 
pada Rabu (7/8), bertempat di Kantor Pusat PTPN X. Acara yang dihadiri langsung oleh Chandra 
M.Hamzah, mantan Wakil Ketua Bidang Penindakan Informasi dan Data KPK mengundang 
segenap karyawan PTPN X dari tingkat TOP Management hingga level di bawahnya.

PTPN X Gelar Sosialisasi 
Pencegahan Kecurangan

 Dirkom PTPN X, Slamet Djumantoro dalam sesi tanya jawab sosialisasi pencegahan kecurangan dan whistleblowing system di Kantor Pusat PTPN X.

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo.  Chandra M. Hamzah, pemateri
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terhadap prinsipprinsip tata kelola 
perusahaan baik itu pedoman perilaku, 
serta peraturan yang berlaku di peru
sahaan adalah hal yang harus dihindari 
di tubuh PTPN X.

“Sosialisasi ini merupakan sebuah 
bentuk keseriusan perusahaan bagi 
penegakan prinsipprinsip aturan yang 
berlaku sehingga menciptakan situasi 
kerja yang bersih dan bertanggung
jawab,” paparnya.

Dwi pun berharap seluruh insan 
PTPN X mampu memegang teguh 
komitmen untuk secara aktif melaku
kan pencegahan terhadap halhal atau 
kegiatan yang berpotensi merugikan 
perusahaan. Sehingga dengan adanya 
sosialisasi tersebut  dapat menyadark
an semua pihak untuk berani bertindak 
dalam pencegahan pelanggaran, salah 
satunya melaporkan tindakan yang 
diketahui.

Sementara itu, Chandra 
M.Hamzah, mantan Wakil Ketua Bi
dang Penindakan Informasi dan Data 
KPK mengatakan, sosialisasi ini meru
pakan bentuk komitmen dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan memperkuat 
penerapan good governance. Tujuan 
akhir dari sosialisasi ini adalah untuk 
mewujudkan birokrasi yang bersih dan 
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme atau KKN.

“WBS merupakan salah satu pilar 
utama sistem pengendalian internal 
dalam mencegah praktek penyimpan

gan dan kecurangan di lingkungan pe
merintahan. Secara institusional segala 
isu terkait dugaan penyimpangan, pe
langgaran dan praktek KKN di lingkun
gan perusahaan dapat dideteksi sedini 
mungkin dan diatasi penyelesaiannya 

seoptimal mungkin secara internal. Se
hingga, exposure dan dampak negatif 
terhadap reputasi perusahaaan atas 
isuisu tersebut yang dapat merebak ke 
ranah publik, dapat terkelola dengan 
lebih baik,” jelasnya.

 Karyawati PTPN X berfoto di sela acara sosialisasi di Kantor Pusat.

 Karyawan PTPN X berfoto di sela acara sosialisasi di Kantor Pusat.

 Dirut PTPN X, Dwi Satriyo Annurogo bersama karyawan usai sosialisasi pencegahan kecurangan dan whistleblowing system di Kantor Pusat PTPN X.
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Laporan:   Siti nur HalimaH

tIDaK hanya daun, Penelitian 
Tembakau Jember membuktikan 
bahwa organ tembakau yang lain juga 
mampu disulap menjadi beragam 
produk hilir bernilai tinggi. Apa saja 
dan bagaimanakah sepak terjang un
tuk mewujudkan diversifikasi produk 
tersebut? Simak ulasannya dalam 
salah satu agenda Penelitian Tem
bakau Jember berikut ini. 

talkShow Pengelolaan SaMPah
Kampung Recycle—sebuah ko

munitas peduli lingkungan di Kota 
Jember—menggelar talkshow ber
tema lingkungan di dua kabupaten, 
yakni Jember dan Bondowoso. Talk-
show yang telah menjadi agenda 
rutin ini berfokus untuk mengedukasi 
masyarakat mengenai berbagai cara 
pengelolaan sampah. Dihadiri lebih 
dari 50 peserta, acara ini bertempat 
di Resto & Wisata Pemandian Tasnan 
Baru Bondowoso pada Rabu (14/8) 
dan Rumah Makan Gizi Sukowono 
Jember pada hari berikutnya.

Nurul Hidayat, pendiri Kampung 
Recycle, mengungkapkan bahwa 
talkshow ini merupakan tahap awal 
guna membentuk sebuah kelompok 
di suatu daerah yang mampu men

jadi pelopor dalam ranah pengelo
laan sampah. Peserta diajarkan cara 
memilah sampah, dan mengkreasi
kannya ke dalam bentuk yang tepat 
guna. Kegiatan ini memberi dampak 
positif untuk menumbuhkan jiwa kre
atifitas dalam ‘menyihir’ barang be
kas menjadi barang yang bermanfaat, 
berkualitas, dan memiliki nilai jual.

Talkshow ini menghadirkan tiga 
narasumber yakni Peneliti dari Pe
nelitian Tembakau Jember PTPN X, 
Direktur Yayasan Literasi Indonesia, 
serta expert yang berasal dari Kam
pung Recycle. Ketiga narasumber 
tersebut gencar membagikan penge
tahuan dalam bidangnya masing
masing.

PedulI lIngkungan   
dengan olah lIMbah

Sejalan dengan misi meningkat
kan kesejahteraan masyarakat dan 
menjaga kelestarian lingkungan un
tuk kebaikan generasi masa depan, 
PTPN X tak hanya berfokus men
dulang laba korporasi, namun juga 
peduli terhadap kegiatan produksi 
yang bersifat ecofriendly. Salah sa
tunya adalah pemanfaatan limbah 
tembakau yang selama ini hanya dit
imbun atau dibakar saja.

Okta Prima Indahsari yang saat 

itu didapuk sebagai narasumber dari 
PTPN X mengulas tentang varian di
versifikasi produk limbah tembakau 
yang dapat diduplikasi dengan biaya 
terjangkau.“Hal tersebut diharapkan 
mampu menumbuhkan kemandirian 
petani untuk menghasilkan produk
produk senada yang nantinya bisa 
digunakan dan diaplikasikan sendiri 
oleh petani. Intinya dari tembakau, 
oleh tembakau, dan untuk tembakau” 
tutur Okta. Produk kaya manfaat 
tersebut antara lain biochar, hand-
sanitizer, sabun padat, dan asap 
cair. Selain itu, ada dua produk yang 
berpotensi menjadi energi alternatif; 
yakni briket dan pellet.

PengeMbangan energI 
alternatIf berbaSIS   
lIMbah bIoMaSSa

Upaya pemanfaatan limbah 
tembakau menjadi bioenergi selaras 
dengan dua kebijakan bioenergi di 
Indonesia, yakni Peraturan Presiden 
No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional dan Peraturan Men
teri Energi dan Sumberdaya Mineral 
RI No. 39 Tahun 2017 tentang Pelak
sanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan 
Energi Baru dan Energi Terbarukan 
serta Konservasi Energi.

Selain untuk ketenagalistrikan, en

InovaSI PenelItIan teMbakau jeMber

Olah Limbah Jadi Peluang
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ergi terbarukan digunakan untuk kep
erluan rumah tangga, komersial dan 
industri yang penggunaannya dapat 
mengurangi konsumsi energi fosil.

antuSIaSMe audIenS 
Materi yang dipaparkan oleh Okta 

Prima mampu menarik perhatian 
peserta yang mayoritas berprofesi 
sebagai petani tembakau. Peserta di 
Kabupaten Bondowoso lebih tertarik 
dalam pemanfaatan limbah tembakau 
menjadi asap cair, sementara di Ka
bupaten Jember lebih tertarik dalam 
pembuatan briket. Asap cair, lanjut 
Okta, mampu membasmi Ulat Grayak 

yang kerap ditemui pada kebun tem
bakau.

Sedangkan briket batang tem
bakau memiliki keunggulan yakni 
durasi nyala yang 1,5 kali lebih lama 
dibanding briket batubara. Briket 
batang tembakau juga berpotensi 
mensubstitusi penggunaan briket 
batubara di gudang pengolah, karena 
tidak menyebabkan perubahan visual 
maupun taste daun tembakau yang 
tengah difermentasi.

Peserta dari kedua kabupaten 
tersebut mengaku mendapatkan 
pengetahuan dan wawasan baru bah
wasanya semua organ tembakau ber

manfaat dan memiliki nilai komersil. 

ProMoSIkan    
golden leaf houSe (glh)

Usai paparan mengenai peman
faatan limbah tembakau, banyak 
peserta yang tertarik mengetahui 
lebih lanjut mengenai seluk  beluk 
tembakau. Untuk itu, Okta mem
promosikan bahwa kini PTPN X 
memiliki Wisata Edukasi Tembakau 
dan Produk Hilir Tembakau berta
juk Golden Leaf House (GLH). GLH 
mengusung konsep One Stop Learn-
ing. Artinya, ada banyak hal yang 
bisa ditawarkan kepada pengunjung 
mulai dari pemaparan pohon industri 
tembakau, display ragam produk di
versifikasi tembakau, serta pelatihan 
dalam mempraktikkan pengolahan 
limbah tembakau secara langsung.

Selain itu, dalam jangka menen
gah, GLH juga akan menyediakan 
perpustakaan digital untuk menga
komodasi kebutuhan pengunjung 
dalam dunia literasi pertembakauan, 
khususnya jejak keilmuan tentang 
tembakau di masa lampau.

Okta berpesan bahwa pengolahan 
limbah sejatinya tidak hanya berori
entasi pada kegiatan yang bersifat 
ramah lingkungan dan upaya mencari 
add value, namun kegiatan ini se
layaknya juga mampu menginspirasi 
masyarakat untuk lebih produktif 
dengan memanfaatkan sumber daya 
alam yang melimpah dan tersebar di 
sekitar kita.

 Suasana diskusi Calon Penggerak Bank Sampah di Bondowoso.
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Pt Perkebunan Nusantara (PTPN) X 
terus melakukan berbagai pengem
bangan usaha, salah satunya dengan 
pembelian Hak Guna Usaha (HGU) 
Lahan Perkebunan Ngusri di Bli
tar. Upaya ini dilatarbelakangi dari 
pengembangan perusahaan melalui 
Proyek Penyertaan Modal Negara 
(PMN). 

PTPN X terus melakukan ber
bagai inovasi yang terbaik agar 
produksi Pabrik Gula (PG) dapat 
terus melampaui target. Salah satu
nya, dengan peningkatan kapasitas 
giling. Dengan adanya perluasan 
lahan diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan bahan baku tebu.

Kepala Bagian Quality Assurance 
(QA), Haryo Gunawan Wibisono, 
mengatakan bahwa upaya ini me
mang harus dilakukan mengingat 
jumlah bahan baku tebu yang ada 
semakin terbatas. Lahan perkebunan 
Ngusri sendiri dipilih karena tipologi 
lahan yang sesuai dengan kriteria dari 
PTPN X yaitu lokasi dekat dengan PG 

Ngadirejo dan struktur tanah yang 
baik untuk pengembangan budidaya 
tebu serta memiliki sumber air alam 
berupa sungai dan waduk Ngusri.

“Lahan perkebunan Ngusri yang 
dibeli PTPN X seluas 298 Ha. In
vestasi yang dibutuhkan untuk pem
belian HGU lahan perkebunan Ngusri 
sebesar 55 miliar rupiah. Kebun ini 
diharapkan bisa menjadi perconto
han untuk tebu sendiri milik PTPN 
X.” terang Haryo – sambil menam
bahkan HGU Ngusri segera digarap.

“Namun, kekurangan lahan 
perkebunan Ngusri adalah terdapat 
dalam kandungan bahan organik 
yang rendah yaitu kurang dari 2%, 
di mana ini merupakan hasil analisa 
tanah yang dilakukan oleh Pusat Pe
nelitan Gula. Untuk meningkatkan 
bahan organik tersebut upaya yang 
dapat dilakukan dengan penambahan 
bio kompos secara rutin. Bio kompos 
yang digunakan merupakan hasil 
dari limbah blotong dan abu ketel PG 
Ngadirejo yang sekarang diolah di 
Unit Produksi Kompos HGU Sumber 
Lumbu.” lanjutnya

Secara bertahap, HGU Perkebu
nan Ngusri akan dikembangkan tana
man tebu hingga mencapai 200 Ha 
atau 67% dari luas area lahan, selain 
itu juga akan dikembangkan unit 
usaha lain seperti, Agrowisata dan 
Agrobisnis Pengemukan Sapi.

Dengan dikelolanya HGU Perke
bunan Ngusri oleh PTPN X, di
harapkan hasil produksi akan lebih 
optimal. Serta dari potensi yang 
ada lahan ini dapat dikembangkan 
untuk menambah bahan baku di PG 
Ngadirejo.

PTPN X Segera Garap 
Lahan HGU Ngusri

Haryo gunawan wibisono 
kepala Bagian QUality assUrance (Qa)

34 www.ptpn10.co.id
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Uang Investor Tersimpan  
di Rekening Kustodian
Dana investasi nasabah masuk 

ke rekening khusus investani atas 
nama koperasi karyawan PTPN X 

sebagai lembaga kustodian

Penggunaan Dana oleh 
Pengelola Harus Berdasar 

Rencana
Penggunaan dana oleh pengetola 

harus berdasar rencana yang 
dibuat dan diverifikasi sebelum 
project dibuka. sehingga akan 

setiap pencairan dana juga dapat 
diketahui progress pekerjaan 

Lapangan

Pencairan Dana 
Diverifikasi Berbagai Pihak 

dengan Kewenangan 
Berbeda

Tidak ada satu pihak di investani 
yang memiliki kewenangan khusus 
untuk melakukan pencairan dana. 
bahkan pihak kustodian tidak bisa 

melakukan transfer dana tanpa 
request dari pengelola dan tim 

investani

Pengawasan oleh Berbagai 
Pihak Secara Berkala

Investor akan mendapat laporan 
pengelolaan proyek secara berkala. 
Laporan berisi progress pekerjaan 

dan penggunaan dana oleh 
pengetola disertai bukti kuitansi 

dengan materai 

Monitor by Integrated 
System

Selain laporan pengelola, tim 
investani dapat memonitor laporan 

panen berdasar data sistem SAP 
yang sudah best practice untuk 
menghindari laporan yang tidak 

sesual di lapangan

Bagi Hasil Langsung dari 
Kustodian ke Investor

Bagi hasil Langsung ditransfer oleh 
koperasi karya wan ke rekening 

investor

Evaluasi Setiap Proyek
Kami akan rnengevaluasi setiap 
proyek dan penge lola proyek 

sehingga kami berupaya untuk 
sungguh sungguh menjawab 
kepercayaan investor dengan 

mempertahankan ROI dan 
menghindari conlict of interest

Proyek ke II InvestanI yang akan dIgIlIng
ke Pg gemPolkreP tahun 2020

sambIroto Project run

PtPn10.co.Id

Pt Perkebunan nusantara X

@PtPnX

InvestanI.PtPn10.co.Id
(+62)31 3523143

InvestanI crowdfundIng
Perusahaan tenang, karyawan senang

436 lembar
saham InvestasI

13-21%500k

Per lembar 
saham

3,8ha

luas lahan 
yang dIkelola roI Investor

InvestanI.PtPn10.co.Id
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Laporan:     

SaP PraJayanti dan Sekar arum

KEPala Bagian Quality Assurance 
(QA), Haryo Gunawan mengungkap
kan bahwa pabrik kompos yang di 
bangun oleh PTPN X telah beroperasi 
di tiga lokasi yaitu Unit Produksi 
Kompos HGU Djengkol – Pabrik Gula 
(PG) Pesantren Baru, Unit Produksi 
HGU Sumberlumbu – PG Ngadiredjo 
dan Unit Produksi Kompos Bandung 
– PG Gempolkrep. 

Tujuan dari pembangunan pabrik 
kompos adalah untuk mengelola 
lim bah pabrik yaitu blotong dan abu 

ketel yang selama ini dari unit cost 
menjadi unit profit, selain itu juga 
dalam rangka upaya perbaikan unsur 
hara lahan tebu sendiri.

Unit Produksi Kompos HGU 
Djengkol saat ini dibangun di area se
luas 2 Ha dengan kapasitas produksi 
kompos mencapai 9.000 ton per 
tahun dan pada tahun 2020 akan 
dikembangkan menjadi 6 Ha dengan 
kapasitas produksi mencapai 27.000 
ton per tahun. Sementara untuk Unit 
Produksi Kompos HGU Sumber
lumbu dibangun di area seluas 3,5 Ha 
dengan kapasitas produksi kompos 
mancapai 16.000 ton per tahun dan 

pada tahun 2020 akan dikembangkan 
menjadi 4,5 Ha dengan kapasitas 
produksi mencapai 20.000 ton per 
tahun. Terakhir untuk Unit Produksi 
Kompos Emplasmen Bandung saat 
ini dibangun di area seluas 1,5 Ha 
dengan kapasitas produksi kompos 
mencapai 7000 ton per tahun.

“Produksi kompos diutamakan 
untuk pemenuhan kebutuhan tebu 
sendiri, kelebihan dari produksi akan 
dikomersilkan untuk petani tebu 
rakyat. Investasi dana yang diper
untukkan untuk membangun pabrik 
kompos tahun 2019 sebesar 5 miliar 
rupiah untuk 3 lokasi produksi,” 

Maksimalkan pengelolaan limbah pabrik dengan blotong dan abu ketel, PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X akhirnya membangun Pabrik Kompos. Produksi kompos yang 
dihasilkan nantinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kebun Tebu Sendiri (TS).

PTPN X Bangun Pabrik 
Kompos Berbahan Limbah

 Penempatan kompos dalam kemasan karung.
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Tebu

terang Haryo. 
Ia pun berharap bahwa, pemba

ngunan pabrik kompos dapat me nam
bah bahan baku tebu dan juga men
ingkatkan produktivitas kebun serta 
sebagai unit pendapatan baru bagi 
perusahaan. Tidak menutup kemung
kinan kedepannya akan ada perluasan 
area produksi di HGU Djengkol dan 
HGU Sumberlumbu serta penjualan 
produksi ke petani PTPN X.

Sementara itu, General Manager 
PG Ngadiredjo, Abdul Munib selaku 
Operasional Pabrik Kompos yang 
berada di area HGU Sumberlumbu 
mengatakan bahwa saat ini kapasitas 
produksi per hari mencapai kurang 
lebih 7.000  10.000 ton. Alat yang 
digunakan adalah decomposer, bahan 
baku sebesar 75 persen berasal dari 
blotong dan sisanya adalah abu ketel. 
Sedangkan mikrobanya mengguna
kan Bio N10 yang diproduksi Puslit 
Gula Djengkol.

”Blotong dan abu ketel ini dida
tangkan dari PG Ngadiredjo dan PG 
Meritjan karena kebutuhan untuk 
HGU setiap musim tanam bisa men
capai 15.000 ton. Sehingga kalau 
hanya dari PG Ngadiredjo saja masih 
kurang,” ujar Munib. 

Produksi blotong basah eks PG 
Ngadiredjo kurang lebih 30.000 ton 
yang ketika kering menjadi 13.000 
– 15.000 ton per musim tanam. 
Mulai dari proses mencampur atau 
pembalikan kompos memakan waktu 
selama 14 hari dan kemudian lang
sung di kemas. Kompos yang telah 
dikemas kemudian disimpan selama 
kurang lebih 1 minggu. Sehingga 
dalam waktu 21 hari, kompos siap di
gunakan. Produksi pabrik kompos ini 
dikatakan Munib hanya berlangsung 
saat musim giling. 

Ia mengakui, produksi kompos 
saat ini masih belum mencukupi un
tuk disalurkan ke petani. ”Tahun de
pan baru kami siapkan untuk petani,” 
ujarnya. Diperkirakan produksi pada 
tahun depan bisa meningkat men
jadi sekitar 25.000 ton sehingga bisa 
dibagi antara HGU 15.000 ton dan 
petani 10.000 ton.

Namun, bahan baku tidak cukup 
hanya dari PG Ngadiredjo dan PG 

Meritjan saja namun akan ditambah
kan dengan blotong dan abu ketel dari 
PG Modjopanggung. Karena meng
gunakan bahan baku blotong dan abu 
ketel, produksi kompos pun tergan
tung pada proses produksi di pabrik 
gula. Dengan semakin pendeknya 
jumlah hari giling maka mempengar
uhi jumlah kuantitasnya pula.

”Produksi blotong turun, produksi 
kompos juga akan turun. Untuk 

jangka panjang mungkin mikrobanya 
akan ditambah. Jadi pemberiannya 
mungkin 1 ha tidak 10 ton tapi 5 ton 
saja cukup. Meski lebih sedikit, na
mun karena mikrobanya diperkaya 
maka kualitasnya juga akan mening
kat. Pemberian pupuk kompos ini 
penting untuk menyiapkan tanah 
kare na mikroba mampu mengolah 
unsur hara dalam tanah,” pungkas 
Munib.

 Salah satu alat berat penunjang pembuatan kompos.

 Kompos dalam kemasan 
karung siap didistribusikan.
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SEbuah riset oleh Re-
search and Markets me
nyebutkan, pasar rokok 
global pada 2018 bernilai  
US$888 miliar  dan di

proyeksi naik menjadi US$1.124 miliar 
pada 2024. Negara China, Indonesia, 
Rusia dan Amerika Serikat (USA) ber
ada pada papan atas di daftar paling 

banyak konsumsi rokok secara volume.
Bagaimana dengan cerutu (Cigar)? 

Seperti disitir Marketwatch yang meru
juk data The Expresswire menyebut
kan, pasar cerutu dunia diprediksi naik 
2,5 persen dalam rentang 2019 – 2025. 
Nilai pasarnya pada 2018 mencapai 
US$16 miliar dan diproyeksi menjadi 
US$19,4 miliar di 2025, seiring meluas

nya tren pasar dan perkembangan life 
style.

AC Nielsen pada 2015 pernah me
riset penjualan cerutu melalui 25 rantai 
the convenience store (C-Store) yang 
memiliki jaringan ribuan toko, nilainya 
mencapai US$2,6 miliar – dengan per
tumbuhan 7,5 persen per tahun. Tapi 
di luar jaringan itu (C-Store)  Nielsen 

Tren Pasar Cerutu 
naik Tembakau 
PTPn X Tembus batas

Ada pameo menyatakan; Api kebakaran hutan bisa dipadamkan. Bara api rokok tiada 
matinye. Miliaran batang rokok disulut api setiap harinya. Sambung-menyambung tidak 
ada matinya. data the tobaccoAtlas menyebutkan produksi rokok per tahun sekitar 5–6 
triliun batang. terdapat dua jenis rokok di pasar, yakni Cigarettes (rokok biasa) dan Cigar 
(cerutu). Vape dan Electronic Cigarette tidak masuk bahasan karena bukan kategori rokok.
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secara signifikan.
Meski pasar China besar, tapi nega

ra Tirai Bambu itu tergolong lamban 
mengembangkan fabrikasinya. Padahal 
pasar cerutu di China, menurut Cigar 
Ambassador, tumbuh sekitar 700% 
dalam 10 tahun tarakhir. Meski sudah 
ada produk cigar lokal, konsumen Chi
na lebih suka produk cigar impor dari 
Kuba, Dominika, Nikaragua dan Hon
duras.

Ke depan pasar cerutu diduga lebih 
besar dari yang diperkirakan. Selain 
karena masifnya kreasi produk ceru
tu, juga adanya pergeseran perilaku 
konsumsi tembakau dari sigaret ke ce
rutu. Tren ini terjadi di hampir semua 
negara. Tumbuhnya hotel berbintang, 
restauran berkelas, klubklub bisnis, 
bandara internasional dan mall kini 
pun menyediakan outlet bagi pencinta 
cigar. Belum lagi penjualan cigar mela
lui online. Semua itu juga terjadi di 
Indonesia. Hampir semua merek cigar 
terkenal dunia juga masuk ke pasar 
Indonesia.

Sebaliknya, banyak juga produk 
cigar di dunia yang memakai bahan 
tembakau cerutu asal Indonesia, yakni 
tembakau Deli ( Serdang – Sumut), 
Tembakau Vorstenlanden (Klaten – 
Jateng)  dan tembakau cerutu Besuki 
(Jember – Jatim). Bukan hanya untuk 
filler, tapi tembakau cerutu Indone
sia juga dipakai sebagai wrapper dan 
binder cerutu.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X  
sebagai salah satu produsen tembakau 
cerutu Besuki – selama ini juga banyak 
memasok ke pabrik cerutu kelas dunia 
– khususnya di Eropa. Juga menjajagi 
pasar China. Salah satu pembeli setia 
tembakau Besuki milik PTPN X adalah 
perusahaan cerutu BSB. Begitu setianya, 
produsen cerutu ini sampai membuka 
representative office di Jember.

Kawasan Jember, Jatim, selain 
dikenal sebagai produsen tembakau 
cerutu – juga dikenal sebagai penghasil 
tembakau Besuki Voor Oogst (BVO) – 
bahan baku rokok biasa (sigaret).

Khusus tembakau Besuki Bawah 
Naungan (cerutu) – hanya belasan 
perusahaan pelaku usahanya, salah 
satunya unit usaha milik  PTPN X yang 

tergolong besar. PTPN X juga punya 
unit usaha tembakau cerutu Vorsten-
landen di  Klaten.

PTPN X terus meningkatkan kuali
tas Besuki Bawah Naungan terbaik, 
khususnya kualifikasi daun cerutu un
tuk wrapper. Sebab kualitas wrapper 
ini tergolong mahal. Berapapun jumlah 
produksinya akan diserap oleh pasar. 
Secara berkala Puslit Tembakau milik 
PTPN X terus berusaha menaikkan 
jumlah kandungan kualitas wrap-
per atau natural wrapper (NW) pada 
tanam an Besuki Bawah Naungan.

Selama ini PTPN X hanya mampu 
menghasilkan kualitas NW pada Besuki 
Bawah Naungan sekitar 20 persen. Pa
dahal peluang pasarnya sangat besar. 
Tren pasar cerutu dunia terus merang
kak naik dari tahun ke tahun. Bahkan 
BSB sendiri berkomitmen berapapun 
jumlah kualitas NW akan dibeli. Maka 
itu musim tanam tahun ini, seluruh 
energi yang ada di unit usaha tembakau 
Besuki dikerahkan untuk bisa meng
hasilkan daun kualitas NW sampai 35 
persen.

Sekedar diketahui, proses pembuat
an cerutu secara umum terdiri dari 
ti ga bagian penting, yakni peracikan 
isi (filler) dengan daun kualitas filler 
sekitar 85 persen, pembungkus dengan 
kualitas daun (omblad) natural wrap-
per (NW) 10,5 persen, dan pembalut 
(dekblad) 4,5 persen. Tergantung 
kepada karakter masingmasing jenis 
cerutu.

Maka itu PTPN X terus berusaha 
meningkatkan kualitas NW untuk 
kuali tas pembalut cigar dan musim 
ta nam  tahun ini kemungkinan bisa 
hingga 35 persen. Ini bisa menjadi 
momentum terbaik untuk terus meng
hasilkan kualitas tembakau Besno ter
baik, seiring dengan momentum terus 
naiknya pasar cigar dunia.

MeNeMbus baTas (nW 35 pErsEn)
Selama ini, tembakau cerutu PTPN 

X memiliki pasar sendiri di dunia in
ternasional. Selain BSB, sudah banyak 
pabrikan cerutu papan atas yang di
pasok tembakau cerutu PTPN X. Cita 
rasanya yang khas, unik dan original 
membuat tembakau Besuki Bawah 

mengaku tidak memantaunya. Jika 
riset Nielsen ini diasumsikan 50 persen 
dari total pasar Cigar, maka hasilnya 
mendekati angka riset yang disebut 
Marketwatch di atas.

Sementara Global Industry Ana-
lysts. Inc (GIA) memprediksi pasar 
ce rutu dunia pada 2020 secara volume 
mencapai 19,9 miliar batang. Tapi 
GIA tidak menyebutkan berapa nilai 
penjualannya, kecuali sejumlah negara 
disebutnya sebagai pasar mainstream: 
seperti AS, Jerman, Spanyol, Inggris, 
China, Jepang dan Perancis. Secara 
khusus GIA menyebut Asia & Pasifik, 
khususnya China – alami pertumbuhan 
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Naungan PTPN X menjadi rebutan in
dustri cerutu dunia. Khususnya katori 
kualitas NW – sebagai wrapper cerutu.

Melihat peluang yang besar terse
but, PTPN X terus melakukan terobos
an agar tanaman bisa menghasilkan 
daun berkualitas tinggi dengan target 
Nature Wrapper (NW) sebesar 35%. 
Sehingga nantinya akan memberikan 
benefit yang lebih besar kepada  peru
sahaan.

“Tembakau adalah bisnis masa 
depan. Karena harganya tidak diatur 
oleh pemerintah. Selama ini hampir se
luruh produk tembakau kami diekspor. 
Hanya sebagian kecil yang diproduksi 
sendiri dalam bentuk batangan ce
rutu untuk pasar dalam negeri, juga 
sebagian (batangan cerutu) untuk eks
por,” kata Direktur Operasional PTPN 
X, Aris Toharisman.

Aris concern agar tembakau Besno 
PTPN X tetap memiliki tempat di 
hati konsumen, maka kualitas daun 
tembakau pun harus dijaga. “Sebab, 
kesalah an sedikit saja dilakukan pada 
proses budidaya dan proses fermentasi 
– bisa mempengaruhi kualitas dan rasa 
tembakau. Bisnis tembakau adalah bis
nis kepercayaan,” kata Aris.

Manajemen PTPN X, kata Aris, 
mensupport penuh seluruh karyawan 
di unit usaha tembakau untuk terus 
melakukan inovasi dan terobosan. “Ka
mi bangga di tahun 2018 lalu jumlah 
buyer tembakau PTPN X mengalami 
peningkatan dari 6 buyer menjadi 20 
buyer. Makin banyak buyer dan makin 
bagus kualitas Besno kita, maka posisi 
tawarnya bisa lebih kuat,” jelas Aris.

Meski demikian harus diakui, tidak 
mudah untuk menggapai target kualitas 
NW 35 persen. Banyak tahapan yang 
harus dilakukan secara presisi. Ter
masuk tugas yang dilakukan Penelitian 
Tembakau Jember – PTPN X.  Unit 
(lembaga) ini harus terusmenerus 
melakukan pengawalan secara ketat, 
baik tahapan on farm atau pun  off 
farm kepada kebun tembakau milik 
PTPN X, yakni Kebun Kertosari dan 
Kebuh Ajong Gayasan – Jember.

“Kami mengawal mulai dari proses 
analisa tanah, media pembibitan, pe
nyediaan benih pillen, rekomendasi 

pemupukan – hingga pemeliharaan 
tanaman. Juga monitoring pertum
buhan tanaman, monitoring hama 
penyakit, mengawal di proses petik 
hingga proses turun rompos. Kami juga 
melakukan monitoring proses curing 
seperti pemberian api hingga proses  di 
gudang pengolah,” kata Isti Wahyuti, 
Kasie Budidaya dan Pemuliaan di Puslit 
Tembakau milik PTPN X.

Penelitian Tembakau, kata Isti, se
lalu memberikan informasi penting pa
da unit kebun, sehingga bisa dilakukan 
upaya antisipasi permasalahan lebih 
awal. Contohnya, pada musim kema
rau panjang seperti tahun ini serangan 
hama ulat, Trips dan Bemisia menjadi 
permasalahan yang krusial, sehingga 
fokus pengendalian dari awal diutama
kan pada serangan hama tersebut.

“Yang terpenting adalah bahan 
baku utamanya harus utuh, panjang 
dan bersih dari hama. Maka proses 
selanjutnya akan mengikuti. Saya yakin 
target NW 35 persen bisa dicapai,” te
gas Isti.

Sementara itu, GM Kebun Ker

tosari, Lst. Gomo Tumanggor, juga 
menegaskan optimisnya bisa mencapai 
kualitas NW 35 persen. De ngan pene
rapan kedisiplinan di semua aspek, 
katanya, baik kecukupan bahan, sarana 
dan prasarana, lahan, penyediaan bibit 
unggul, pupuk dan pestisida, hingga pe
nyediaan gudang pengering secara te
pat, maka target kualitas NW 35 persen 
sangat berpeluang ditembus (diraih).

Meski demikian, kata Laurentius, 
ada beberapa tantangan yang harus 
dihadapi – antara lain ketepatan ap
likasi pupuk dan ketersediaan gudang 
pengering yang tepat waktu. “Seharus
nya H30 sebelum panen sudah harus 
ready, namun pada musim panen 
tahun ini H7  baru siap,” jelasnya. 
“Tapi semua bisa diatasi dengan baik,” 
tambahnya.

Selain itu, katanya, serangan hama 
juga menjadi persoalan tersendiri. 
Serangan hama Trips sp dan Bemisia 
Tabaci dapat membuat kualitas daun 
menjadi berkurang. Pada tahun lalu 
saja, sebanyak 90 ton stok tembakau 
terdampak serangan hama Trips sp.

sukrosa
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“Namun tahun ini, dengan me
refresh budaya kerja, Kebun Ajong 
Gayasan optimistis  bisa mencapai tar
get NW 35 persen.”

Di 2019 ini, kata Dwi Aprilia, 
pihaknya concern menekan losses 
saat panen dan pascapanen. Terutama 
berkaitan dengan SDMnya. “Tim ta
nam an mulai dari sinder, mandor, 
ma nager sampai GM, pada saat panen 
harus ada di lokasi. Sebelum mulai 
pekerjaannya, dibriefing terlebih 
dulu,” kata Aprilia Sandi.

Perubahan budaya kerja diakuinya 
sedikit menimbulkan resistensi dari 
pekerja. “Tapi akhirnya bisa dipahami. 
Alhamdulillah untuk Kebun Ajong 
Gayasan dari rencana 116 gudang, se
mua terpenuhi tepat waktu. Tidak ada 
kasus keterlambatan gudang sehingga 
ketidaksesuaian curing, tidak terjadi. 
Semuanya tertangani dengan baik,” 
ujarnya.

Target NW 35 persen, kata Aprilia 
Sandi, sangat memungkinkan diraih 
– karena sesuai dengan potensi yang 
dimiliki tanaman. “Namun mengapa 
selama ini hanya tercapai sekitar 20 
persen, karena kurang fokusnya cara 
penanganan. Memang kita expert un
tuk menghasilkan tembakau. Namun 
saat finishing sering kali kita lemah,” 
katanya.

Upaya yang dilakukan dua kebun 
milik PTPN X mendapat apresiasi dari 
salah satu pihak pembeli, dalam hal ini  
BSB yang concern mengikuti perkem
bangan kualitas tanaman. Besar harap
an BSB, target kualitas NW 35 persen 
dapat terpenuhi di tahun ini.

Ricky Marantika, Perwakilan BSB 
Group mengatakan, yang dilakukan ke
dua kebun milik PTPN X sudah sangat 
baik. Mulai dari plotting areal, kata 
Ricky, kedua kebun mampu memilih 
lahan yang memiliki kriteriakriteria 
khusus – supaya bisa meningkat
kan produktivitas sesuai target yang 
ditetapkan RKAP.

“Hal ini didukung pula dengan sis
tem pengairan yang baik. Begitu juga di 
pengolahan tanah. Dengan mekanisasi, 
pengolahan tanah bisa dilakukan seper
ti yang diharapkan. Secara keseluruhan 
sudah Ok. Dari tahapan itu kita sudah 

punya modal untuk berhasil,” kata 
Ricky.

Meski demikian, Ricky mengingat
kan bahwa tembakau adalah komoditi 
yang berbeda, karena prosesnya yang  
panjang. “Apa yang didapatkan di la
pangan belum tentu menunjukkan hasil 
akhirnya. Masih ada banyak tahapan 
yang harus dilalui, ada petik, angkut, 
turun dari angkutan, proses di gudang 
pengering, disujen, dirakit, dijarang. 
“Tidak aneh jika komoditi ini disebut 
fancy product,” tuturnya.

Melihat langkahlangkah yang telah 
dilakukan, BSB berharap target NW 
sebesar 35 persen bisa tercapai. ”Seba
gai perwakilan pembeli, saya harap ter
capai karena kebutuhan BSB setiap ta
hunnya terus meningkat – dan selama 
ini belum terpenuhi seluruhnya. Jika 
target ini tercapai tentu akan meng
untungkan kedua pihak. Ada mutual 
benefit di sini. Karenanya kita harus 
saling menjaga,” kata Ricky.

Meski demikian, dinamika bisnis 
tembakau juga dihadapi oleh PTPN X. 
Misalnya dalam beberapa tahun ter
akhir, kualitas dan kuantitas produksi 
sempat menurun, salah satu penyebab
nya adalah modal kerja. Di musim 
tanam tahun 2019 ini, unit usaha tem
bakau melakukan terobosan dengan 
mengandeng pihak ketiga (big buyer) 
untuk ‘mengatasi’ semua masalah per
modalan.

Pjs. Kabag Tembakau PTPN X, 
Aris Handoyo mengungkapkan, guna 
mengatasai persoalan modal pihaknya 
melakukan terobosan mulai 2019 ini, 
yakni dengan menggandeng big buyer 
– yang bersedia menyediakan modal 
yang dibutuhkan. “PTPN X sudah 
mendapatkan kepastian modal dari 
big buyer sebesar Rp 202 miliar. Bisa 
digunakan kapan pun,” kata Aris. “Ini 
kepercayaan dari buyer yang harus di
jaga,” tambahnya.

Aris menambahkan, kerjasama ini 
merupakan kesempatan emas bagi Unit 
Tembakau PTPN X untuk membukti
kan diri. Meskipun bila terjadi kerugian 
akan ditanggung 100% oleh investor 
tersebut, namun pihaknya tidak ingin 
hal itu terjadi, sehingga seluruh karya
wan di unit tembakau harus bertekad 

Maka itu di tahun ini berbagai 
upaya preventif dilakukan, antara lain 
mencari lahan yang terbebas dari se
rangan endemik hama, pemasangan 
alat deteksi dini yakni yellow trips 
sebanyak mungkin, aplikasi peracunan 
hama secara regular,  dan juga menu
runkan satgas khusus untuk meneliti 
berbagai permasalahan yang terjadi di 
lahan. “Kami bersyukur serangan hama 
tahun ini turun signifikan hingga di 
bawah 1 – 3 persen.”

Target produksi daun NW 35 persen 
yang ditetapkan manajemen bukan hal 
yang terlalu sulit untuk diraih. Begitu 
juga bagi Kebun Ajong Gayasan. Pe
rubahan budaya kerja yang dilakukan 
untuk meraih goal tersebut (NW 35 
persen) diyakini bisa tercapai.

GM Kebun Ajong Gayasan, Dwi 
Aprilia Sandi mengatakan, selama ini 
daun kualitas NW hanya sekitar 20 
persen dan berada di posisi kedua sete
lah PW (Painting Wrapper) yang total
nya 35 persen. Kemudian LPW (Light 
Painting Wrapper) sebesar 16 persen 
dan sisanya adalah daun filler.

sukrosa
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kerja keras guna meraih sasaran, kuali
tas NW 35 persen.

“Big buyer ini pada tahun 2018 su
dah melakukan transaksi 4.500 karton 
dan di tahun ini akan membeli 5.500 
karton dengan rincian 4.000 karton 
kualitas NW. Namun PTPN X berusaha 
menyediakan 4.500 hingga 5.000 kar
ton kualitas NW,” ungkapnya.

Masih menurut Aris, untuk NW 
yang merupakan top grade, pasar 
yang masih besar adalah Swiss, AS 
dan  Denmark. Sedangkan untuk Light 
Painting Wrapper (LPW) atau middle 
grade pasar yang luas ada di Honggaria 
dan Jerman. Sementara untuk kualitas 
painting wrapper (WP) atau low grade 
pasarnya juga luas, bisa Singapura dan 
AS.

Pasar dalaM Negeri
Cerutu kerap dijadikan simbol kelas 

sosial. Harga cerutu yang umum nya 
mahal telah membangun persepsi pub
lik bahwa pengguna cigar adalah 
kalangan “the have”. Cerutu 
seakan menjadi life style, 
yakni budaya konsumsi 
tembakau dengan 
biaya mahal. Bukan 
hanya harga cerutu 
yang mahal, harga pi
pa cang klong dan cigar 
cutter pun mahal.

“Komunitas pemakai 
cigar banyak tumbuh di kota
kota besar kedua. Terlebih setelah 
adanya sarana komunikasi digital yang 
semakin mudah. Bahkan ada komuni
tas cigar yang hanya melalui internet 
dan anggotanya antar negara,” kata 
Budi Setiawan, salah satu pemakai ci-
gar di Surabaya.

Menurut Budi, pasar cigar dalam 
negeri sebetulnya tumbuh besar. Se
hingga kalangan produsen tembakau 
cerutu seperti PTPN X dinilai perlu 
menguatkan produk hilir berupa ba
tangan cerutu. “Kalau PTPN X mem
perkuat lagi produkproduk batangan 
cerutunya, dengan mengutamakan 
kualitas terbaik untuk wrapper, justru 
akan mempunyai nilai tambah daripada 
sekedar jualan daun tembakaunya,” 
katanya.

Masih menurut Budi, iklan cigar 
di media sosial pun kini kian marak. 
Produsen dan pedagang cerutu kian 
mudah menawarkan aneka produknya. 
Harganya pun bervariasi. “Kelas pemu
la biasanya memakai cerutu di kisar an 
harga Rp100 – 150.000 per batang.  
Namun tidak sedikit juga yang me
makai cigar seharga di atas Rp 1 juta,” 
kata Budi yang mengaku punya banyak 
teman pengguna cerutu mahal.

Para “penggila” cerutu umumnya 
membeli produk mahal. Bahkan ada 
cerutu berharga belasan juta rupiah, 
juga laris manis terjual. Diantara cigar 
mahal itu ada merek Gurkha Black 
Dra gon dan Cohiba Behike. Menjadi 
mahal karena diproduksi sangat ter
batas. Kemasan cigar Gurkha Black 
Dragon juga menarik, dibuat dari tu
lang burung unta. Tembakaunya juga 
khusus, seperti wrappernya pakai 
tembakau Connecticut Maduro, binder 
pakai tembakau Kamerun dan fillernya 

tembakau Dominika.
Selain Gurkha Black 

Dragon dan Cohiba Be-
hike, ada banyak merek 
cerutu mahal yang 
ma suk ke pasar cigar 
internasional, juga 
masuk ke Indonesia, 
diantaranya Gurkha His 

Majesty’s, Arturo Fuente 
Opus, King of Denmark, 

Fuente Don Arturo AnniverX-
ario, Padron, Cohiba Esplendido, 

Stradavarius, Louixs, dan masih ban
yak lainnya.

Kuba merupakan salah satu nega
ra produsen – sekaligus ikon cerutu 
dunia. Tembakau Kuba banyak dipakai 
sebagai bahan cerutu papan atas dunia. 
Tapi di Kuba sendiri ada beberapa pro
dusen cigar, diantaranya merek Parta-
gas, Cohiba, Punch, Romeo Y Julieta, 
Bolivar, Montecristo, H. Upmann, dan 
sederet produk cigar lainnya.

Selain memakai tembakau Kuba, 
beberapa produsen cerutu papan atas 
dunia baik yang berada di negaranega
ra Amerika Selatan dan Tengah, AS, 
Eropa, dan di Asia, juga menggunakan 
tembakau berkualitas lain asal Domini
ka, Brasil, Meksiko, Equador, Jamaica, 

dan dari Indonesia. Di negaranegara 
ini juga ada produsen cigar. “Sayang 
kalau PTPN X tidak  membesarkan usa
ha batangan cerutunya, karena pasar 
cerutu dalam negeri terus tumbuh,”kata 
Budi.

Tembakau cerutu Indonesia sudah 
seabad lebih dikenal di pasar cigar in
ternasional. Dahulu, hampir seluruh 
ekspor tembakau cerutu dilakukan me
lalui lembaga lelang tembakau bentu
kan Pemerintah Indonesia di Bremen, 
Jerman. Lembaga lelang itu bernama 
CMS (Central Marketing System).  
Otoritas pengawasan lelang dilakukan 
oleh Tabakmissie GmbH. Sedangkan 
keterwakilan pemilik tembakau dari 
kalangan swasta ditangani oleh Te
mindo GmbH dan keterwakilan BUMN 
(PTPN) ditangani oleh Deutsch Indo
nesische TabakHandelsgesellschaft 
MBH&Co (DITH  GmbH).

Hampir semua produsen cerutu pa
pan atas dunia selalu menghadiri lelang 
tembakau Deli dan Besno di CMS, Bre
men. Produsen cerutu biasanya tidak 
ikut lelang, karena sebagian besar pe
serta lelang adalah perusahaan tra ding 
dari berbagai negara di Eropa. Produ
sen cerutu umumnya deal pembelian 
dengan perusahaan trading pemenang 
lelang.

Saat itu lembaga lelang CMS di
maksudkan untuk mendapatkan harga 
terbaik bagi tembakau cerutu asal In
donesia di pasar manca negara. Posisi 
Indonesia sebagai penjual dan posisi 
perusahaan dagang di Eropa sebagai 
pembeli adalah sama. Mereka duduk 
bersama di CMS untuk mendapatkan 
harga yang ideal.

Tapi sejak awal 1990an,  budi
daya tembakau yang tadinya di BKPM 
masuk dalam daftar tertutup untuk in
vestasi asing – mulai dibuka. Sehingga 
perusahaan dagang di Eropa yang 
tadinya sebagai importir cenderung 
masuk investasi ke budidaya tembakau 
bersama sejumlah perusahaan swasta 
di Jember yang tadinya sebagai eks
portir.  Kini peran Tabakmissie GmbH 
mati suri. Hanya berperan sebatas 
market intelligence, tidak lagi sebagai 
penguat harga – sebagaimana dahulu 
di lelang. tIm
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Pada tahun 2019, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 
X menaruh harapan besar ke unit usaha tembakau 
sebagai bisnis masa depan. Untuk itu, manajemen 
PTPN X memberi dukungan penuh bagi seluruh unit 
usaha tembakau dalam melakukan upaya peningkatan 
produktivitas dan strategi pemasaran yang baru.

Tembakau, Bisnis 
Kepercayaan Masa Depan

Laporan:   SiSka PreStiwati 

SElama ini, tembakau PTPN X me
miliki pangsa pasar sendiri di Interna
sional. Cita rasa yang khas, unik dan 
ori ginal membuat tembakau milik PTPN 
X menjadi rebutan para industri dunia. 
Melihat peluang bisnis yang sangat besar, 
manajemen PTPN X pun terus berusaha 
melakukan terobosan marketing terbaru 
dan melakukan good agriculture agar 
tanaman tembakau dapat menghasilkan 
daun yang berkualitas tinggi dengan tar
get Nature Wrapper (NW) 35% dari total 
produksi di 2019.

“Tembakau adalah bisnis masa de
pan. Karena, harga tembakau tidak 
di atur oleh pemerintah dan selama ini 
pemasaran tembakau PTPN X adalah 
pasar ekspor.” kata Direktur Opera
sional PTPN X, Aris Toharisman saat 
ditemui di Kantor Pusat PTPN X Jalan 
Jembatan Merah. 

Aris mengungkapkan agar tembakau 
PTPN X tetap memiliki tempat di kon
sumen Internasional maka kualitas daun 
tembakau pun harus terus dijaga. Sebab, 
kesalahan sedikit saja dilakukan pada 
proses budidaya dan fermentasi bisa 
mempengaruhi kualitas rasa tembakau 
PTPN X yang terkenal dengan cita rasa
nya yang khas, unik dan original. 

Aris menjelaskan manajemen PTPN 
X sangat mensupport seluruh karyawan 
di unit usaha tembakau untuk terus 
melakukan inovasi dan terobosan ter
baru, khususnya di bidang marketing. 
Pihaknya sangat bangga sebab di tahun 
2018 kemarin jumlah pembeli tembakau 
mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dari 6 pembeli di tahuntahun 
sebelumnya meningkat menjadi 20 
pembeli lebih di tahun 2018. Dengan 
adanya penambahan jumlah pembeli itu 
membuat harga tembakau PTPN X men
jadi lebih tinggi. 

“Salah satu strategi yang telah dilaku
kan oleh tim marketing PTPN X dengan 
cara mendatangi para pembeli. Dimana, 
selama ini hal itu tidak pernah dilakukan 
sebelumnya. Dengan menyapa dan me
ngunjungi para pembeli merupakan salah 
satu upaya untuk menjaga kepercayaan 
konsumen terhadap kita.” paparnya. 

“Dengan inovasi tersebut di tahun 
2019, ada big buyer tembakau yang ber
sedia berinvestasi mulai proses tanam 
hingga siap kirim dan menganggung 
segala resikonya. Big buyer tersebut juga 
mengirim dua orang timnya untuk mengi
kuti dan memantau perkembangan tem
bakau step by step dan melaporkannya 
ke kantor pusat mereka setiap minggu. 
Hingga akhir September ini, tembakau 
kita telah sesuai dengan perencanaannya. 
Kami sangat 

opti mis bahwa target tahun ini bisa terca
pai bahkan lebih.” sambung Aris

Aris juga mengungkapkan bahwa, 
tahun 2019 ini unit usaha tembakau 
merupakan era recovery. Sebagai con
toh, Kebun Klaten yang sempat tidak di
tanam namun pada tahun 2019 ini mulai 
ditanam kembali meskipun masih seluas 
10 hektar. Perkembangan Kebun Klaten 
pun menunjukkan hasil yang sesuai de
ngan perencanaan, tinggal meningkatan 
cita rasanya. Sedangkan untuk Kebun 
Ajong Gayangan dan Kebun Kertosari 
di Jember hasilnya sudah sesuai dengan 
harapan. Semua jenis daun tembakau 
diharapkan dapat memenuhi pasar Na
sional dan Internasional.

“Kami juga mulai menjajaki pasar 
dalam negeri khususnya cerutu lokal 
mengingat pasar cerutu lokal belum ba
nyak pengelolanya. Respon pasar cerutu 
lokal sangat baik terbukti dari beberapa 
contoh cerutu yang mendapat sambutan 
positif. Kami berusaha agar di tahun 
depan PTPN X bisa mulai memproduksi 
cerutu lokal,” 
tandasnya.

43www.ptpn10.co.id
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Komoditas tembakau di PT Perkebunan Nusantara X 
merupakan produk yang seratus persen produksinya 
di ekspor. Namun, beberapa tahun terakhir, kualitas 
dan kuantitas produksi sempat menurun, salah satu 
penyebabnya adalah modal kerja. Di musim tanam tahun 
2019 ini, unit usaha tembakau perusahaan milik Negara 
melakukan terobosan dengan mengandeng pihak ketiga 
untuk mengatasi masalah tersebut. 

Laporan:   SiSka PreStiwati

tEmbaKau masih memiliki pasar 
yang luas di manca negara. Apalagi 
tembakau produksi PTPN X merupa
kan produk dengan cita rasa tinggi 
yang belum ada tandingannya di 
du nia. Namun, beberapa tahun ter
akhir, tembakau PTPN X mengalami 

permasalahan yang serius, salah 
sa tu penyebabnya adalah kepastian 
modal kerja yang berdampak pada 
penurunan kualitas dan kuantitas 
produksi. 

Pjs. Kepala Bagian Tembakau 
PTPN X, Aris Handoyo mengung
kapkan permasalahan krusial yang 
ada di unit tembakau adalah modal 

Amankan Modal Kerja 
dengan Gandeng Big Buyer

kerja. Untuk mengatasi permasalah
an tersebut, unit usaha tembakau 
pun telah melakukan terobosan yang 
dimulai di musim tanam 2019 ini. 

“Dengan menggandeng big buyer, 
PTPN X mendapatkan kepastian 
modal kerja sebesar Rp 202 milliar 
sudah siap dan bisa digunakan ka
pan pun,” kata Aris ditemui di ruang 
kerja nya di Kantor Pusat PTPN X 
Jalan Jembatan Merah, Surabaya. 

Aris menjelaskan keberhasilan 
PTPN X mendapatkan modal kerja 
dari big buyer tersebut tidak lain 
adalah sebuah terobosan yang lahir 
dari kepercayaan buyer kepada PTPN 
X yang selama ini terjalin. 

Keuntungan dengan adanya tero
bosan ini, jelas Aris ini adanya jamin
an akan daya serap pasar yang besar, 

sukrosa
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adanya jaminan penerapan baku 
teknis sesuai dengan standard opera-
tional procedure (SOP) dan rencana 
yang telah dibuat, tidak ada bunga 
atas pinjaman modal kerja tersebut 
dan yang paling penting, secara bis
nis, PTPN X semakin dipercaya dunia 
dengan kerjasama ini dimana 
big buyer tembakau dunia 
telah melakukan investasi 
ke PTPN X. 

“Keuntungan lainnya 
dari kerjasama modal 
kerja ini adalah segala 
risiko ditanggung oleh big 
buyer tersebut,” tegasnya. 

Aris menambahkan kerja
sama ini merupakan kesempatan 
emas bagi Unit Tembakau PTPN X 
untuk membuktikan diri. Meskipun 
bila terjadi kerugian akan ditanggung 
100% oleh investor tersebut, namun 
pihaknya tidak ingin hal itu terjadi, 
seluruh karyawan di unit tembakau 
telah bertekad dan bekerja keras un
tuk bisa merealisasikan target Natu-
ral Wrapper (NW) 35% dari total 
produksi di tahun 2019 ini. 

Harapan dapat memenuhi salah 
satu kebutuhan big buyer perusaha
an. Big buyer PTPN X ini pada tahun 
2018 sudah melakukan transaksi 
sebesar 4.500 karton dan di tahun 
2019 ini akan membeli 5.500 karton, 
dengan rincian 4.000 karton den
gan NW 35%. Namun PTPN X akan 
berusaha untuk bisa menyediakan 
4.500 hingga 5.000 karton dengan 
NW 35%. 

“Big buyer kami ini melakukan 
pembelian dengan order flexible up, 
kalau PTPN X bisa menyediakan 
5.000 karton dengan NW 35%, 
mereka pun siap membeli,” ung
kapnya.

Untuk memenuhi kebu

tuhan big buyer tersebut, Aris men
jelaskan di musim tanam tahun 2019 
ini luas areal tanam sebesar 510 hek
tar dan akan meningkat menjadi 550 
hektar hingga 600 hektar. Keputusan 
unit tembakau untuk memperluas 
a real tanam karena unit tembakua 

telah mempunyai segmentasi 
pasar dari setiap jenis daun. 

Aris menambahkan 
selain big buyer tersebut, 
pasar untuk NW sangat 
luas. Sedangkan untuk 
daun koseran/kos (daun 

bawah) dan daun TNG 
(daun tengah) juga memiliki 

pangsa pasar tersendiri.
Masih menurut Aris, untuk NW 

yang merupakan top grade, pasar 
yang masih besar ada di Swiss, 
Amerika Serikat, Denmark, untuk 
Light Painting Wrapper (LPW) atau 
middle grade pasar yang luas ada di 
Honggaria dan Jerman, sedang untuk 
painting wrapper (WP) atau low 
grade pasarnya juga luas mulai dari 
Singapura, dan Amerika Serikat. 
Selain membidik pasar inter
nasional, PTPN X juga mulai 
melirik pasar lokal yang juga 
masih terbuka lebar.

“Untuk komposisi 
penjualan, PTPN X mem
bagi 90% pasar ekspor 
dan 10 % pasar lokal,” 
tandasnya.

keberhasilan ptpn X 
mendapatkan modal kerja 
dari big buyer, tidak lain 

adalah sebuah terobosan 
yang lahir dari kepercayaan 

buyer kepada ptpn X yang 
selama ini terjalin
 aris Handoyo 

pjs. kepala Bagian temBakaU ptpn X

sukrosa
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Laporan:   SaP Jayanti

PaDa masa panen tahun 2019 ini 
Kebun Ajong Gayasan menargetkan 
bisa memproduksi 380 ton tembakau 
kualitas ekspor. Hingga akhir Agus
tus, hasil analisa tembakau kering 
dari gudang menunjukkan, produksi 
daun kualitas NW di Kebun Ajong 
Gayasan sudah mencapai 23 persen. 
Sementara dari hasil analisa ulang 
setelah proses fermentasi, diketahui 
ada kenaikan sebesar 78 persen. 
Artinya, dari total daun yang sudah 

diproduksi, sekitar 30 persennya su
dah mencapai kualitas NW.

Selama ini daun kualitas NW 
hanya sekitar 20 persen dan berada 
di posisi kedua setelah PW (Paint
ing Wrapper) yang total produksinya 
mencapai 35 persen. Kemudian LPW 
(Light Painting Wrapper) sebesar 16 
persen dan sisanya adalah daun filler.

Namun demikian, Kebun Ajong 
Gayasan optimis akan mampu men
capai target daun kualitas NW sebe
sar 35 persen. ”Di 2019 ini kami con-
cern pada bagaimana menekan losses 

Target produksi daun NW (Natural 
Wrapper) sebesar 35 persen yang 
ditetapkan manajemen bukan hal yang 
terlalu sulit untuk diraih. Di Kebun 
Ajong Gayasan, perubahan budaya kerja 
dilakukan untuk meraih sasaran tersebut.

kebuN ajoNg gayasaN

Terapkan
Budaya
Kerja Baru

saat panen dan pascapanen. Hal ini 
terutama berkaitan dengan SDMnya. 
Yang berbeda dari tahuntahun sebe
lumnya, walaupun bukan sama sekali 
baru, adalah bagaimana mengembali
kan budaya kerja. Tim tanaman mulai 
dari sinder, mandor, manager sampai 
GM, pada saat panen harus ada di 
lokasi. Sebelum mulai pekerjaan
nya, tenaga kerja akan dibriefing 
terlebih dulu,” kata GM Kebun Ajong 
Gayasan, Dwi Aprilia Sandi.

Pekerja akan diingatkan lagi ba
gaimana memetik, cara meletakkan, 
dan cara mengangkut yang benar. 
Begitu juga sampai di gudang. Semua 
harus dipastikan menjalankan SOP 
dengan baik.

Perubahan budaya kerja ini 
diakuinya memang menimbulkan 
resistensi dari pekerja. Namun pada 
saat briefing pagi tersebut, dijelaskan 
pula mengenai kondisi perusahaan 
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saat 
ini dan jangka panjangnya. Diharap
kan, pekerja bisa memahami dan 
mau berubah demi kebaikan ber
sama. Bagi tim tanaman juga diberi
kan pemantapan teknis supaya tidak 
kaget dengan polapola kerja yang 
baru. Pendekatan terus dilakukan 
agar semua individu bisa memiliki 
rasa memiliki.

Selain masingmasing individu, 
sinergi antar bagian juga penting. 
Contohnya saja bagian pengadaan 
dan keuangan yang berkaitan dengan 
ketepatan waktu penyediaan kebutu
han produksi. Sandi menyebut misal
nya penyediaan bakar bakar penger
ingan seperti sekam dan kayu. Jika 
bahanbahan tersebut terlambat pen
gadaannya, tentu akan berdampak 
pada proses pengeringan.

Yang juga tidak kalah penting 
adalah pengadaan gudang. ”Alham-
dulillah untuk Kebun Ajong Gayasan 
dari rencana 116 gudang, semua 
terpenuhi tepat waktu. Tidak ada ka
sus keterlambatan gudang sehingga 
ketidaksesuaian curing. Semuanya 
tertangani dengan baik,” ujar Sandi.

Dengan upaya tersebut, pihaknya 
yakin panen tahun ini lebih baik dari 
tahuntahun sebelumnya dan target 

daun NW sebesar 
35 persen bisa tercapai. ”Kami sudah 
membuat simulasi terkait tren kinerja 
dari sisi keutuhan daun. Hasilnya, 
dengan jumlah produksi yang sama 
dibandingkan tahun 2017 dan 2018, 
prosentase keutuhan daun mening
kat signifikan. Jika di 2018 hanya 60 
persen, pada tahun ini menjadi 72 
persen,” jelasnya. Melihat data terse

but, berarti jumlah daun yang utuh 
atau tidak robek karena penanganan, 
relatif lebih baik untuk saat ini.

Kualitas daun, dikatakan Sandi 
dipengaruhi banyak faktor. Selain 
dari penanaman, pemetikan saat 
panen juga menentukan. ”Hal yang 
dominan terjadinya losses ada di 
penanganan terutama panen dan 
pascapanen. Mungkin di tanaman 
kita sudah bisa membuat tanaman itu 
sehat, daunnya, panjang lebar, utuh, 
tapi saat panen ada kesalahan pen
anganannya, misal cara pegangnya 
atau cara menempatkan di sarana 
panen bisa menimbulkan kerusakan,” 
tuturnya.

Hal lain yang kerap menjadi 
kendala bagi pemenuhan kualitas 
tanaman tembakau adalah hama dan 
penyakit, terutama hama trip. Ke

bun Ajong Gayasan dikatakan 
Sandi menjalankan pola yang 
extraordinary. Jika mengacu 
pada SOP dari Litbang, maka 
peracunan dilakukan den
gan interval 6 hari. Namun 
melihat dinamika dan pola 
trip yang sangat tinggi, SOP 
tersebut dirasa tidak cocok. 
Karena itu Kebun Ajong men
jalankan peracunan setiap 23 
hari sekali. Hal ini dilakukan 
agar tidak terjadi losses atau 
kerugian. Kita bayangkan 
saja, seandainya daun dengan 
kualitas NW yang memiliki 
nilai 57 Euro/kg, akibat hama 
trip bisa menurun kuali
tasnya dan hanya menjadi 
filler, maka harganya akan 
langsung anjlok menjadi $ 
3,8/kg.

Target daun NW sebesar 
35 persen dikatakan Sandi 

memang sangat memungkinkan 
karena sesuai dengan potensi yang 
dimiliki tanaman. Namun mengapa 
selama ini hanya tercapai sekitar 
20 persen?, hal tersebut tidak bisa 
dilepaskan dari kurang fokusnya cara 
penanganan. ”Memang kita expert 
untuk menghasilkan tembakau. Na
mun saat finishing sering kali kita 
lemah,” ucap Sandi.

 GM.Kebun Ajong 
Gayasan, Aprilia Sandi.

 Proses pengeringan 
di gudang pengolahan
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Laporan:   SaP Jayanti

PERSIaPaN yang dilakukan di 
Kebun Ajong Gayasan dan Kebun 
Kertosari menunjukkan perubahan 
ke arah yang lebih baik. Hasil analisa 
sementara menunjukkan, tahun ini 
kedua kebun memiliki modal besar 
untuk memperoleh kualitas seperti 
yang diharapkan. 

Ricky Marantika, Perwakilan BSB 
Group  – pembeli terbesar tembakau 
PTPN X mengatakan, apa yang di
lakukan kedua kebun sejauh ini su
dah sangat baik. Mulai dari plotting 
areal, kedua kebun mampu memilih 
lahan yang memiliki kriteriakriteria 
supaya bisa meningkatkan 
produktivitas agar sesuai 
target yang ditetapkan 
RKAP. Hal ini didukung 
pula dengan sistem pen
gairan yang baik. 

Begitu juga di pen
golahan tanah. Dengan 
mekanisasi, pengolahan ta
nah bisa dilakukan seperti yang 
diharapkan. ”Dari apa yang sudah di
lakukan temanteman, menurut saya 
sudah bisa dikatakan oke. Tanahnya 
siap ditanami, bibitnya juga oke, di 
situ kita sudah punya modal untuk 
berhasil,” kata Ricky. 

Sementara itu, jika berbicara 
mengenai proses tanam, tembakau 
memiliki kriteria tersendiri. Tem
bakau membutuhkan waktu 42 hari 
mulai dari tanam hingga panen yang 
diantaranya dilakukan berbagai keg

iatan pemeliharaan mulai dari pemu
pukan, penyiraman dan pengguludan 
tanah. Hingga tahapan ini pun, kin
erja dua kebun juga memuaskan.

Meski demikian, Ricky meng
ingatkan bahwa tembakau adalah 
komoditi yang berbeda karena 
prosesnya relatif panjang. Apa yang 
didapatkan di lapangan tidak serta 
merta menunjukkan hasil akhirnya. 
Masih ada tahapantahapan lagi yang 
harus dilalui. ”Masih ada petik, ang
kut, turun dari angkutan, proses di 
gudang pengering, disujen, dirakit, 
dijarang. Kemudian masuk ke gudang 
pengering. Tidak aneh jika komoditi 
ini disebut fancy product, produk ha

sil pertanian atau perkebunan 
yang punya nilai kosmetik, 

ada unsur keindahan di 
sini,” tuturnya. 

Berbeda dengan 
komoditas lain yang 
prosesnya sangat pendek 

mulai dari tanaman terse
but dipanen hingga dikemas 

atau diolah, tembakau men
jalani proses yang panjang. ”Untuk 
tanaman lain, apa yang kita lihat di 
lapangan, forecastnya ya itu. Kalau 
tembakau berbeda. Ada proses pan
jang yang harus dilalui. Tapi kalau 
tanamannya bagus, sudah ada modal 
lah”, ujarnya yakin.

Dengan modal tanaman yang 
sudah bagus, maka akan sangat dis
ayangkan jika dalam proses selan
jutnya justru menyebabkan kualitas 
daun menurun. Ada banyak hal 

Upaya yang dilakukan dua kebun tembakau PT Perkebunan 
Nusantara X mendapat apresiasi dari pihak pembeli. 
Besar harapan target produksi daun kualitas NW (Natural 
Wrapper) sebesar 35 persen dapat terpenuhi di tahun ini.

BSB: PTPN X
Mampu Penuhi
Target NW 35 Persen

yang bisa menyebabkan daun yang 
sebenarnya memiliki potensi men
jadi NW atau grade 1 turun menjadi 
LPW (Light Painting Wrapper), PW 
(Painting Wrapper) atau bahkan 
filler yang bergrade paling rendah. 

Dikatakan Ricky, SDM yang dimi
liki PTPN X sebenarnya memiliki 
potensi luar biasa dan sudah berpen
galaman di tembakau. Hanya saja 
kekeliruan dapat terjadi saat mereka 
kurang hatihati ketika memetik, 
meletakkan atau menyujen daun dan 
menjarangkannya. Penarikan daun 
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pada pekerja di lapangan. Misalnya 
ada pengarahan atau briefing sebe
lum mereka kerja. Jadi direfresh lagi 
sebelum kerja. Tidak ada pembiaran 
karena kita ingin berhasil,” ujarnya. 
Diskusi antara manajemen dengan 
pekerja perlu terus dilakukan agar 
terjadi kesamaan pandangan dan 
pemahaman dalam pengolahan tana
man dan pencapaian tujuan. 

Jika dibandingkan dengan tahun
tahun sebelumnya, Ricky menilai 
sudah ada peningkatan cukup sig
nifikan. Meskipun ketika wawancara 
ini dilakukan pada akhir Agustus lalu 
produksi daun kualitas NW masih di 
kisaran 20 persen, ia optimis target 
produksi daun NW 35 persen sangat 
mungkin tercapai. 

Hal ini karena daundaun yang 
semula masuk kriteria grade 2, set
elah melalui proses fermentasi bisa 
saja berubah. Misalnya yang semula 
berwarna kehijauan atau mentah, 
setelah fermentasi bisa berubah men
jadi coklat. Daun yang sekarang ini 
belangbelang, dengan penanganan 
yang tepat saat fermentasi, warnanya 
bisa menjadi lebih rata. Ricky sendiri 
melihat, daun yang sebelum
nya diberi tali hijau yang 
menandakan ia dalam kel
ompok mentah, setelah 
fermentasi ternyata bisa 
berubah warna menjadi 
coklat dan menjadi daun 
kualitas NW. 

Perlakuan seperti ini 
dikatakan Ricky tidak ter
lepas dari pengalaman. ”Kita 
memang punya standar 
prosedur, tetapi tem
bakau ini unik. Kita 
tidak bisa hanya 
berdasarkan itu. 
Harus dikombi
nasikan den

gan pen

galaman, melihat bagaimana kondisi 
daun dan perlakuan seperti apa yang 
bisa kita lakukan untuk meningkat
kan kualitasnya”, kata Ricky. Kejelian 
melihat kondisi harus dilakukan seh
ingga ada kesempatan untuk mengu
rangi risiko yang bakal terjadi. 

Melihat langkahlangkah yang 
telah dilakukan, ia sangat berharap 
target NW sebesar 35 persen bisa 
tercapai. ”Sebagai perwakilan pem
beli, saya harap tercapai karena ke
butuhan BSB setiap tahunnya terus 
meningkat namun selama ini belum 
terpenuhi seluruhnya. Jika target ini 
tercapai tentu akan menguntungkan 
bagi kedua pihak. Ada mutual benefit 
di sini. Karenanya kita harus saling 
menjaga,” pungkasnya.

untuk penjarangan yang harusnya di
lakukan tiap lima lembar daun terka
dang tidak dilakukan sesuai SOP. 
Misalnya saja pekerja baru menarik 
daun ketika daun yang 
disujen lebih dari 
lima, hal ini punya 
andil untuk mer
obek daun karena 
daun yang ditarik 
lebih berat. 

Terkait hal ini Ricky 
mengapresiasi langkah kedua kebun 
untuk terus melakukan pendekatan 

tembakau adalah 
komoditi yang berbeda 

karena prosesnya 
relatif panjang. apa 

yang didapatkan di 
lapangan tidak serta 

merta menunjukkan 
hasil akhirnya.
 Ricky Marantika

PerwAkilAN BSB GroUP
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Trend Pasar Cerutu Dunia 
yang Tak Pernah Surut
Meski terdapat larangan terkait kesehatan, nyatanya trend 
pasar cerutu dunia masih terbuka lebar. Bahkan penikmatnya 
tak hanya menyasar pada segmen umur tertentu namun 
sudah berkembang segala umur bahkan para anak muda.

Laporan:   Sekar arum

NaNaNG Budiono, se
laku Perwakilan Burger 
Soehne Ag Burg (BSB) di 
PTPN X mengutarakan 
bahwa  trend cerutu me
mang mengalami peruba
han yang sangat cepat. Yakni 
dari cerutu besar yang pada tahun 
2010 yang masih berkisar 21% dari 
total produk cerutu dunia, menurun 
menjadi 5% pada tahun 2016. Sedan
gkan cigarillos (cerutu kecil) yang 
pada 2010 masih 79%, pada 2016 
meningkat menjadi 95%. Namun 
penikmatnya tak pernah surut, meski 
makin banyaknya orang yang makin 
peduli terhadap kesehatan.

“Trend pasar cerutu dunia me
mang tak pernah surut. Yang menga
lami penyusutan adalah permintaan 
produk cerutu itu sendiri dari cerutu 
besar kini bertransformasi menjadi 
cerutu kecil atau yang sering kita 
sebut cerutu cigarillos,” terangnya.

Kendati demikian, lanjut Nanang, 
hal tersebut tidak mempengaruhi 
permintaan BSB ke PTPN X, bera
papun produksi yang dihasilkan oleh 
PTPN X selalu akan terserap oleh 

BSB . Saat ini kebutuhan BSB  
yang ada adalah sebanyak 

500  600 ton per tahun.  
Dan PTPN X sendiri 
hanya bisa berkontribusi 
sekitar 50 persennya saja 

yakni sekitar 300 ton per 
tahun.
Untuk itu, ia pun ber

harap dengan target yang di
canangkan oleh PTPN X yakni pen
ingkatan produksi Nature Wrapper 
(NW) 35 %, dapat mampu memberi
kan kontribusi terhadap permintaan 
dari BSB. Pasalnya seperti diketahui 
potensi tanaman tembakau di Indo
nesia  sudah diakui di dunia. Teru
tama tembakau bawah naungan milik 
PTPN X.

Jika dirunut dari sejarah, jelas 
Nanang, dulu pada tahun 1957an 
tembakau Besuki Naoogst yang 
diproduksi dan dipakai untuk 
wrapper cerutu hasilnya tidak 
stabil. Kadang bagus, kadang 
buruk. Warnanya juga tidak 
seragam. Penyebabnya adalah 
iklim yang juga berganti
ganti. 

Kemudian, BSB mem
berikan saran untuk menu

tupi daun tembakau dengan waring 
(kelambu, jaring). Karena itu sistem 
yang diciptakan tersebut disebut 
bawah naungan. Ide tersebut disam
but pula oleh pengusaha cerutu Max 
Burger Steiner, orang nomor satu di 
perusahaan cerutu asal Swiss, Burger 
Soehne Ag Burg (BSB). Percobaan 
itu diberi jaminan oleh Max, apa pun 
hasilnya, akan dibeli. Lahan uji coba 
TBN pada waktu itu seluas 15 hektar.

“Kondisi tembakau bawah naun
gan mendapat sinar matahari yang 
masuk hanya 70 persen. Jadi terham
bat 30 persen. Kelembapan dalam itu 
naik 2 persen. Dengan sinar matahari 
yang berkurang dan kelembaban 
yang naik, daunnya jadi lebar. Maka 
nikotin jadi rendah,” jelas Nanang.

Dari situlah pola kerjasama antara 
PTPN X dan BSB mulai terjalin bah
kan hingga sekarang dan mencapai 
usia 30 tahun.  Diterangkan, Nanang 
kembali bahwa bermitra dengan peru
sahaan asing selama kurun waktu 30 
tahun itu tentu bukanlah hal yang mu
dah. Terlebih dengan berbagai prose
dur atau tahapan tahapan yang rumit 
dalam proses budidaya tembakau.

“Saya berharap ke depan ker
jasama yang sudah hampir 30 tahun 
lamanya ini dapat terjalin terus 
menerus. Apapun kebutuhan dari 

BSB saya yakin PTPN X 
bisa mengakomodir 

hal tersebut. 
Asalkan PTPN 
X dapat fokus 
dalam hal per
baikan mutu dan 

kualitas tembakau 
yang diproduksi,” 

pungkasnya.

“kondisi tembakau bawah naungan 
yang mendapat sinar matahari masuk 
hanya 70 persen, sehingga kelembapan 
di dalam naik 2 persen. dengan 
sinar matahari yang berkurang dan 
kelembaban yang naik, daunnya jadi 
lebar. maka nikotin jadi rendah,”

nanang budiono 
perwakilan BUrger soehne ag BUrg (BsB) di ptpn X

sukrosa
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Laporan: Sekar arum 

GENERal Manager Kebun Kertosa
ri, LSt Gomo Tumanggor menuturkan 
bahwa pihaknya optimis dengan tar
get peningkatan kualitas NW 35 pers
en dapat terlampaui. Pasalnya, bila 
dirunut dari historis selama 10 tahun 
terakhir Kebun Kertosari pernah 
mencapai kualitas NW sep
erti yang diharapkan.

Dengan penerapan 
kedisiplinan, kecukupan 
bahan, sarana dan prasa
rana, lahan, penyediaan 
bibit unggul, pupuk dan 
pestisida, penyediaan gu
dang pengering dipastikan 
akan mempengaruhi kualitas daun. 

“Target ini memang menjadi moti
vasi kami di kebun untuk dapat meng
hasilkan kualitas produksi yang jauh 
lebih baik dari tahun sebelumnya, na
mun memang ada beberapa tantangan 
yang harus dihadapi antara lain; kete
patan aplikasi pupuk, ketersediaan gu
dang pengering yang seharusnya H30 
sebelum panen sudah harus ready, 
namun pada musim panen ini hingga 
H 7 baru siap,” jelasnya.

Selain itu, serangan hama juga 
menjadi persoalan tersendiri. Serangan 
hama Trips sp. dan Bemisia Tabaci 
dapat membuat kualitas daun menjadi 

berkurang. Pada tahun lalu saja, se
banyak 90 ton stok tembakau terkena 
dampak serangan hama Trips sp. 

Oleh sebab itu, berbagai upaya 
preventif telah dilakukan untuk me
nanggulangi hama tersebut. Salah 
satunya, mencari lahan yang terbebas 
dari serangan endemik hama, pe

masangan alat deteksi dini yakni 
yellow trips sebanyak 1.200 

botol di lahan setiap man
dornya, aplikasi peracu
nan hama secara regular 
dan juga menurunkan 
satgas (satuan tugas) 
khusus untuk meneliti 

berbagai permasalahan 
yang terjadi di lahan.

“Dan terbukti dengan upaya 
preventif yang dilakukan serangan 
hama pada tahun ini turun secara 
signifikan. Untuk serangan hama 
Bemisia Tabaci pihaknya telah dapat 
menekan serangan hingga di bawah 
satu persen dan untuk hama trips 
mendekati angka tiga persen.” un
gkap Leo, sapaan akrap LSt Gomo 
Tumanggor.

Akibat anomali iklim seperti El 
Nino saat ini, hama Trips sp meny
erang secara masif, yang mengaki
batkan turunnya kualitas daun pada 
tanaman. Faktor komoditas lainnya 
seperti padi dan jagung yang sudah 

terlebih dahulu panen juga me
nyebabkan menjadi sasaran empuk 
untuk serangan hama Trips sp.

Selain itu, strategi alternatif yang 
diprioritaskan untuk peningkatan 
kinerja mutu, yaitu peningkatan 
kualitas SDM. Untuk SDM sendiri, 
Kebun Kertosari ke depan akan men
gadakan pelatihan guna peningkatan 
kompetensi bagi para karyawannya. 
Sejumlah karyawan masih belum 
responsif dalam menyelesaikan per
soalan salah satunya adalah penang
gulangan serangan hama.

“Untuk itu saya akan berupaya 
agar tahun depan temanteman 
SDM dapat menerima pelatihan agar 
kompetensi dapat meningkat. Sejauh 
ini kelengkapan SDM sudah baik. 
Namun masih ada beberapa hal yang 
harus di asah. Salah satunya dari segi 
teknis komunikasi, koordinasi, mau
pun kolaborasi,” ujarnya.

Kebun Kertosari sendiri telah 
melakukan panen tembakau hijau 
sebanyak 100,5 persen dari target 
produksi tembakau hijau atau setara 
4.409.111 kg, dan yang sudah masuk 
ke gudang pengolah 103,6 persen 
atau 430.522 kg. Untuk luasan kebun 
Kertosari di tahun 2019, mencapai 
250 hektar. Luasan ini sudah cukup 
ideal sesuai dengan permintaan dari 
pembeli.

Target peningkatan kualitas Nature 
Wrapper (NW) 35 persen disambut 
optimis oleh Kebun Kertosari. Berbagai 
upaya dilakukan, terutama di sisi 
budidaya tanaman sebagai kunci 
peningkatan kualitas.

Hama menjadi 
Tantangan
Utama dalam 
Pemenuhan Target

sukrosa
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Laporan:   Sekar arum 

KaSIE Budidaya dan Pemuliaan 
Penelitian Tembakau Jember, 
Isti Wahyuti menjelaskan bahwa 
pihaknya terus melakukan 
pengawalan dan pelayanan 
baik on farm maupun off 
farm kepada kebun tem
bakau yang ada di bawah 
naungan PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) X.

Bentuk pelayanan 
yang diberikan mulai dari 
proses analisa tanah dan media 
pembibitan, penyediaan benih pillen, 
rekomendasi pemupukan, penyusu
nan Kesepakatan Pedoman Kerja dan 
Pedoman Peracunan Tembakau TBN. 
Dari sisi on farm, pendampingannya 
di mulai dari proses pencarian lahan, 
pembibitan, persiapan lahan, pemeli
haraan tanaman, monitoring pertum
buhan tanaman, monitoring hama 
penyakit, mengawal di proses petik 

hingga proses turun rompos. 
Pada sisi off farm, pihaknya ikut 

mendampingi unit kebun agar men
capai target kualitas NW 35 persen 
dengan melakukan monitoring 

proses curing seperti proses 
pengapian hingga proses  di 

gudang pengolah. 
“Ini semua meru

pakan tugas Penelitian 
Tembakau Jember dalam 
mendampingi kebun, 

namun tetap yang menjadi 
prioritas awal agar tercapai 

target NW 35 persen adalah den
gan menyiapkan bahan yang prima. 
Bagaimana Unit Kebun bisa meng
hasilkan tanaman dengan jumlah 
daun produksi (panjang minimal 40 
cm) mencapai 24 lembar dan keutu
han daunnya tinggi.” Jelas Isti.

Dari poin tersebut, Penelitian 
Tembakau Jember telah berperan da
lam merekomendasikan hasil inovasi 
untuk mendukung pencapaian target 

Penelitian Tembakau Jember terus mengawal kebun dalam 
proses budidaya tembakau dari awal hingga akhir. Hal ini 
dilakukan guna mencapai target kebun kualitas NW 35 persen.

Kawal dari Proses 
Pencarian Lahan 
hingga Proses Analisa

kebun. Pertama, Penelitian Tembakau 
Jember telah menyediakan benih pil-
len dan benih sebar tembakau dengan 
daya kecambah diatas 90 persen, 
jauh di atas standard SNI yang men
syaratkan daya kecambah minimal 80 
persen.  Benih yang di kirim ke kebun 
tembakau telah mendapatkan serti
fikasi lapang, sertifikasi mutu benih, 
lolos uji kesehatan benih dan menda
patkan sertifikasi bebas GMO (Genetic 
Modified Organism). 

Kedua, Penelitian Tembakau 
Jember telah menghasilkan raki
tan teknologi pembibitan dengan 
media sphagnum peat moss sistem 
semifloat maupun bedengan konven
sional. Keuntungannya, bibit yang di
hasilkan lebih sehat, berbatang kuat, 
perakaran banyak dan muncul akar
akar baru sehingga bibit bisa di tan
am pada umur tua (di atas 60 hari) 
tanpa ada penyimpangan produksi.

Ketiga, inovasi perangkap yel-
low sticky trap sebagai upaya per
lindungan tanaman dengan cara 
menekan populasi hama hama kecil 
seperti Trips Sp. dan Bemisia Tabaci. 
Inovasi ini berhasil mengendalikan 
perkembangan virus begomovirus di 
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kebun tembakau.
Keempat, untuk menekan robek 

mekanis pada proses pemeliharaan, 
panen dan pasca panen. Penelitian 
Tembakau Jember telah memberikan 
rekomendasi pola petik dan sosial
isasi titiktitik kritis terjadinya robek 
mekanis selama proses tersebut. 

Dan yang terakhir, untuk pengen
dalian hama ulat, Penelitian Tem
bakau Jember tengah mengembang
kan penggunaan ‘perangkap feromon 
grayak dan feromon armi’. Sedan
gkan, Penelitian Tembakau Klaten 
dalam penggunaan waringplastik
waring pada pagar rumah TBN 
berhasil me nekan 
seran gan 
hama 

ulat dan trips di Kebun Tembakau 
Klaten mendekati 0 persen. 

Keseluruhan proses di atas ter
tuang pada SOP yang disepakati 
bersama yakni Kesepakatan Pedoman 
Kerja dan Pedoman Peracunan Tem
bakau TBN MTT 2019/2020. SOP ini 
terus di revisi setiap tahunnya untuk 
mengakomodir perubahan yang ter
jadi di kebun, serta mengetahui lang
kah atau antisipasi yang dapat dilaku
kan dari masalah sebelumnya. 

“Penelitian Tembakau Jember se
lalu memberikan informasi perkiraan 
iklim dari berbagai sumber menje
lang musim tanam maupun informasi 
bulanan pada unit kebun sehingga 
bisa dilakukan upaya antisipasi lebih 
awal. Contohnya, pada musim kema

rau panjang seperti tahun 2019 ini se
rangan hama ulat, Trips dan Bemisia 
menjadi permasalahan yang sangat 
rumit sehingga fokus pengendalian 
dari awal diutamakan pada serangan 
hama tersebut.” ungkap Isti

“Saat ini serangan hama yang 
patut diwaspadai adalah seran
gan hama ulat, Trips dan Bemisia. 
Kamipun telah berupaya membantu 
cara pencegahannya, diantaranya; 
menerbitkan rekomendasi pemasan
gan perangkap yellow sticky trap di 
semua kebun tembakau. Demikian 
juga apabila hasil pengamatan 
menunjukkan populasi hama masih 
tinggi maka akan direkomendasikan 
aplikasi racun ekstra. Harapannya, 
daun bisa dipanen dalam keadaan 
utuh, bersih dari bercak Trips dan 
mempunyai nilai ekonomis yang 
tinggi.” lanjutnya

Dalam memastikan kualitas benih 
pillen dan kecukupan bibit, Penelitian 
menerjunkan tim monitoring pem
bibitan pada seluruh lokasi bedengan 
dan memberikan pembekalan tentang 
tata cara pengendalian hama. Sedan
gkan pada tanaman, dilakukan pe
mantauan di kebun mulai dari tahap 
persiapan lahan hingga panen. Dari 
pantauan tim monitoring selanjutnya 
ditindaklanjuti oleh Peneliti dan Tim 
Kebun untuk koordinasi dan reko
mendasi penanganan masalah. 

Dengan sinergi yang baik antara 
Penelitian Tembakau Jember dan  
Klaten bersama Unit Kebun Tem
bakau, Isti optimis bahwa target 
kualitas NW 35 persen dapat dicapai. 
Karena NW ini tidak hanya ditentukan 
dari keutuhan daun saja tapi juga hasil 
dari proses lainnya seperti curing dan 
fermentasi di gudang pengolah.

puslit tembakau selalu memberikan 
informasi perkiraan iklim dari berbagai 
sumber menjelang musim tanam maupun 

informasi bulanan pada unit kebun sehingga 
bisa dilakukan upaya antisipasi lebih awal

 isti wahyuti
kasie BUdidaya dan pemUliaan penelitian temBakaU jemBer
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filTer profil terpilih

Siapa yang tidak mengenal PT Nusantara 
Medika Utama, anak perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara X yang 
bergerak di bidang layanan kesehatan 

ini terus menunjukkan prestasi yang 
membanggakan. Dibalik kebesaran nama 
PT NMU, ada sosok wanita yang bernama 
dr. Ary Sylviati yang mampu menakhodai 

perusahaan ini untuk terus berprestasi. 

Banyak Belajar dari Senior di PTPN X

Laporan: SiSka preStiwati 

SENyumNya mengembang me
nyambut PTPN X Magz saat berkun
jung ke ruang kerjanya di Kantor 
Pusat PT NMU Jalan Hayam Wuruk 
No. 88, Magersari, Mojokerto. Seba
gai wanita pertama dan satusatunya 
yang menjabat sebagai direktur 
utama anak perusahaan PT Perke
bunan Nusantara X bukanlah tugas 
yang mudah. Namun bagi Ary, semua 
itu adalah amanah yang dipercayakan 
kepadanya dan harus dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab. 

“Alhamdulillah, saya mempunyai 
super tim yang membantu saya dalam 
melaksanakan tugas ini,” kata dr. Ary 
Sylviati, Direktur Utama PT NMU. 

Dengan dukungan dan kerjasama 
super tim, sambung Ary, PT NMU bi
sa berkembang hingga seperti ini dan 
akan terus berkembang sesuai den
gan perkembangan zaman. PT NMU 
akan terus melakukan terobosan baru 
untuk meningkatkan kualitas layanan 
kesehatan untuk kepuasan customer. 

Dalam memimpin super tim yang 
ada di PT NMU, Ary banyak belajar 
dari para seniornya di PTPN X yaitu 
para direktur utama yang sudah ber
ganti sebanyak enam kali, semenjak 
dirinya pertama kali bergabung den
gan PTPN X tahun 1995 lalu.

dr. ary SylvIatI | direktur utama Pt NusaNtara medika utama
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filTer

“Tahun 1995, saya diterima di 
PTPN X (Rumah Sakit Gatoel) den
gan status dokter honorer. Pada 
tahun 1998, saya diangkat menjadi 
karyawan tetap dan diwawancarai 
langsung oleh                   Pak Bam
bang Sigit Prakoeswa selaku Direktur 
Utama,” kenang Ary.

Proses wawancara pengangkatan 
status karyawan dari karyawan hon
orer menjadi karyawan tetap cukup 
membekas di ingatannya. Bahkan ada 
satu pernyataan dari Bapak Bambang 
Sigit Prakoeswa yang masih diingat
nya, pernyataan tersebut adalah,” 
Jangan nyesel ya kalau tidak bisa 
melanjutkan ke pendidikan dokter 
spesialis karena tidak ada aturan 
yang memperbolehkan,” 

“Waktu itu, saya jawab kalau 
melanjutkan pendidikan di bidang 
manajemen Rumah Sakit, boleh kan 
pak?,” ucapnya dengan pandangan 
nanar seolah kembali ke masa itu. 

Sosok Bapak Bambang Sigit Pra
koeswa di mata Ary adalah sosok 
pemimpin yang sangat teliti, cermat 
dan memiliki daya ingat yang luar 
biasa, bahkan tanggal ulang tahun 
karyawannya pun ingat. Bapak Bam
bang Sigit Prakoeswa juga sangat me
mahami dunia medis dan dua 
orang putrinya juga menjadi 
dokter sehingga beliau sangat 
menaruh perhatian kepada 
unit usaha rumah sakit saat 
itu.

Masih di era kepimpinan 
Pak Bambang, sebelum dirinya 
diangkat menjadi karyawan 
tetap   PTPN X, dirinya wajib 
mengikuti Kursus Pembinaan 
Mental (susbintal) yang dilak
sanakan Kodam V Brawijaya 
selama dua minggu dengan 
pelatihan yang menerapkan sistem 
militer.

“Saya ingat, saat itu yang mengi
kuti susbintal adalah calon karyawan 
tetap PTPN X dan      Pelindo III. 
Ternyata setiap kegiatan termasuk 
kegiatan lari pagi dan sore itu dinilai. 
Alhamdulillah, saat akhir susbintal 
saya di peringkat 1 dan yang pering

kat dua juga dari PTPN X seingat 
saya,” tuturnya sambil tersenyum. 

Setelah Pak Bambang, sambung 
Ary, Direktur Utama PTPN X saat itu 
adalah Bapak Sofyan Ras yang hanya 
sebentar dan komunikasi dengan unit 
usaha rumah sakit belum efektif seh
ingga dirinya tidak terlalu mengenal 
sosok Sofyan Ras. 

Setelah Sofyan Ras, jabatan 
Direktur Utama PTPN X diisi oleh 
Bapak Duduh Sadarachmat, bagi Ary 
sosok Bapak Duduh Sadarachmat ini 
adalah sosok pemimpin yang smart 
dengan investasiinvestasi yang tepat 
sehingga keuangan PTPN X saat itu 
sangat bagus dan bisa disebut juga 
sebagai masa keemasan PTPN X. 

Selanjutnya Bapak Adi Prasongko 
menggantikan Bapak Duduh Sa
darachmat yang sudah menjabat se
bagai Direktur Utama PTPN X sekitar 
lima tahun. Masa kepemimpinan 
Bapak Adi Prasongko tidaklah lama 
dan sosok Bapak Adi Prasongko ini 
adalah sosok pemimpin yang mampu 
membangun komunikasi yang baik 
dan transparan. 

Ary menambahkan tongkat estafet 
kepemimpinan PTPN X dilanjutkan 
oleh Bapak Subiyono. Selama kurang 

lebih sembilan tahun Bapak Subiyono 
memimpin dengan ketegasan, strong 
leadership dan banyak pengalaman 
dalam memimpin. 

“Angin segar seakan datang saat 
Pak Dwi Satriyo Annurogo dilantik 
sebagai Direktur Utama PTPN X. 
Sosok pemimpin muda yang cerdas, 
berintegritas, disiplin dan enerjik 

Insyaa Allah mampu membangkitkan 
PTPN X untuk meraih kembali ke
jayaan seperti dulu,” imbuh ibu dari 
dr. Galuh Indiradini dan Meralda 
Rose Dewi, S.T. ini.

Dengan melihat dan merasakan 
era kepemimpinan keenam direktur 
utama PTPN X, sambung Ary, dirinya 
menjadikan mereka sebagai role 
model bagi dirinya dalam memimpin 
PT NMU selama ini. Dirinya juga 
akan terus belajar dan meningkatkan 
kapasitas dirinya agar semua orang 
yang ada di PT NMU bisa melangkah 
bersama menuju ke satu tujuan yang 
sama yaitu kejayaan PT NMU. 

Dijuluki super mom oleh Sang 
Putri 

Tangan dinginnya tidak hanya 
berhasil membawa PT NMU terus 
menjadi anak perusahaan terbaik di 
PTPN X, tetapi tangan dinginnya pun 
juga telah berhasil mengantarkan 
kedua putrinya menjadi anakanak 
yang membanggakan. 

“Anakanak menyebut saya se
bagai super mom,” kata Ary sambil 
tertawa kecil.

Super mom, jelas Ary karena di 
mata kedua orang putrinya, dirinya 
mampu membagi waktu, menjadi pa

nutan dan membagi perhatian 
untuk bekerja dan mengurus 
rumah tangga. Dirinya sangat 
bersyukur karena Allah SWT 
telah memberikannya keluarga 
yang bahagia dengan putri
putri yang sejak kecil hingga 
dewasa tidak pernah menyulit
kannya. 

“Alhamdulillah, sejak kecil 
anakanak tidak merepotkan, 
bisa diberi penjelasan sehing
ga semua bisa berjalan dengan 
lancar,” ungkap Ary.

Ary pun berbagi tips, kunci utama 
adalah fondasi mental spiritual, 
agama, komunikasi yang terjalin 
dengan kasih sayang, keikhlasan, 
kejujuran dan ketulusan hati. Apalagi 
didukung dengan teknologi komu
nikasi, maka tidak ada alasan untuk 
tidak berkomunikasi dengan seluruh 
keluarga.

Dalam memimpin super tim 
yang ada di PT NMU, Ary banyak 

belajar dari para seniornya di 
PTPN X. Senior yang dimaksud 
antara lain para direktur utama 
yang sudah berganti sebanyak 

enam kali semenjak Ary pertama 
bergabung dengan PTPN X pada 

tahun 1995 lalu
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okra opini karyawan

mEmbaNGuN peru
sahaan yang besar tidak 
sematamata dilihat dari 
besarnya profit yang telah 
dicetak perusahaan tiap 
tahunnya. Namun, lebih 
dari itu apalah arti profit 
besar jika perusahaan 
tidak memiliki karakter, 
jati diri, atau makna 
tersendiri yang men
genai langsung ke sisi 
psikologis karyawannya. 
Branding tidak selalu 
diasosiasikan dalam hal 
pemasaran eksternal tetapi juga kepada 
nilai perusahaan. Perusahaan yang be
sar dan sustainable adalah perusahaan 
yang mampu membangun brand atau 
dengan kata lain memiliki employer 
branding yang sangat kuat dan mampu 
memberikan makna tersendiri ke 
karyawannya, meskipun sudah tidak 
bergabung lagi dengan perusahaan 
tersebut.

Dalam melakukan kegiatan pe
masaran, terdapat dua rangkaian besar 
pada aktivitas tersebut. Pertama dan 

yang paling umum ada
lah aktivitas pemasaran 
eksternal perusahaan, 
yang merupakan se
rangkaian usaha yang 
dilakukan untuk menda
patkan konsumen dari 
produk yang ditawarkan 
kepada pasar. Pada 
bagian ini masyarakat 
merupakan target pasar 
yang dituju dan barang 
atau jasa yang dihasilkan 
merupakan produk yang 
ditawarkan. Di sisi lain 

terdapat istilah Internal Marketing 
yang menjelaskan bahwa karyawan dari 
sebuah organisasi merupakan internal 
konsumen dari organisasi tersebut, 
sementara pekerjaan yang diberikan 
merupakan internal produk (Berthon, 
2005).

Selanjutnya, terdapat komponen 
dari internal marketing yang mendu
kung perusahaan untuk bisa mendap
atkan dan mempertahankan karyawan 
yang potensial, yaitu dengan strategi 
employer branding. Secara definisi, 

employer branding merupakan ke
seluruhan upaya perusahaan untuk 
mengomunikasikan kepada karyawan 
dan calon karyawan bahwa perusahaan 
tersebut merupakan tempat yang pal
ing diinginkan sebagai tempat bekerja 
(Lloyd pada Berthon, 2005). Employer 
branding merupakan alat yang paling 
kuat dan ampuh dalam mendapatkan 
dan mempertahankan individu yang te
pat dalam membantu pemimpin dalam 
mengembangkan perusahaan (Radford 
pada Babcanova 2010). 

Employer branding memiliki kekua
tan yang luar biasa dalam menarik 
calon karyawan dan mempertahankan 
karyawan agar tetap engage/solid 
di suatu perusahaan. Branding yang 
dibangun dan diciptakan oleh perusa
haan tidak mesti berbentuk penawaran 
gaji yang tinggi atau faktor materiil 
lainnya. Jika masih berpikir gaji tinggi 
atau faktor materiil lainnya adalah 
faktor yang membuat karyawan tetap 
engage/solid terhadap perusahaan itu 
adalah pemikiran yang keliru. Akhir
akhir ini jika kita lihat di media, cukup 
banyak pejabat yang terkena kasus di 

Ada teman saya yang pernah bercerita bahwa ia memiliki salah satu pimpinan 
yang pernah memiliki pengalaman bekerja sebagai top management di 
salah satu jaringan hotel internasional terbesar di dunia. dan yang membuat 
terkejut adalah ucapan dari pimpinan teman saya, “Sekalipun saya sudah 
tidak bekerja lagi di sana, tetapi jika kulit saya dibelah maka akan keluar darah 
perusahaan A”. Mungkin hal ini terdengar berlebihan bagi beberapa orang, 
tetapi bagi saya terdengar ungkapan yang luar biasa. terbesit suatu pemikiran 
tersendiri dari saya “Apa yang membuat mantan karyawan itu begitu sangat 
cinta dan bangganya dengan perusahaan sebelumnya? Apa yang telah 
dilakukan perusahaan tersebut untuk membangun nilai-
nilai perusahaan sehingga begitu terinternalisasi 
ke pribadi karyawannya?”

eMPloyer brandIng:

When HR is The 
New Marketing
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management serta mampu memberi
kan gambaran yang jelas kepada pihak 
eksternal value added yang diberikan 
oleh perusahaan tersebut jika diband
ingkan perusahaan lain.

Employer branding merupakan 
kombinasi dari berbagai macam fak
tor, mulai dari visi dan kepemimpi
nan, kebijakan dan visi, keadilan dan 
kerjasama, kepribadian perusahaan, 
reputasi eksternal, komunikasi, rekrut
men, manajemen kinerja, development, 
lingkungan kerja, sistem reward, dan 
postemployment. Employer branding 
adalah kunci dari employee engage
ment. Studi yang dilakukan oleh ISR 
menunjukkan terdapat gap sebesar 52% 
dalam kenaikan pendapatan operasi 
antara perusahaan dengan karyawan 
yang highly engaged dengan karyawan 
yang low engaged.

Selain itu, employer branding mer
upakan proses yang bertahap (Back
hauss dan Tiko pada Helle dan Bergen, 
2008). Tidak cukup hanya membangun 
employer branding di mata karyawan 
atau calon karyawan, terdapat tahapan 
penting yakni mampu membangun 
employee value proposition (EVP) yang 
merepresentasikan apa yang ditawar
kan perusahaan kepada karyawannya. 
Dapat dikatakan juga, EVP adalah 
semacam perspektif dari karyawan 
yang bekerja mengenai “ada manfaat 
apa untuk diri saya jika bekerja di peru
sahaan ini”.

Value proposition ditawarkan da
lam berbagai bentuk misalnya dengan 
bekerja di perusahaan ini maka kary
awan akan memperoleh banyak ben
efit tidak hanya secara materiil tetapi 
juga nonmateriil. Tidak hanya dari 
segi kompensasi & benefit tetapi juga 
pengembangan diri, pengembangan 
profesionalitas, pengembangan karir, 
keseimbangan kehidupan personal & 
profesional, nilainilai & filosofi kebai
kan perusahaan dan seterusnya. Dan 
yang menjadi terpenting adalah peru
sahaan benarbenar konsisten dalam 
value proposition yang dimiliki.

Beberapa contoh perusahaan
perusahaan besar yang dianggap ber
hasil membangun employer brandnya, 
adalah:

sTarbucks
Starbucks benar

benar memastikan 
mereka membangun 
komunitas yang 
solid diantara kary
awannya. Sebagai 

contoh, mereka menanamkan suatu 
rasa kebanggaan pada tiap karyawan
nya atas tiap pekerjaan yang dilakukan 
karyawannya. Di Starbucks tidak ada 
satu pekerjaan yang lebih dibutuhkan 
daripada pekerjaan lainnya. Seluruh 
pekerjaan dianggap sama dibutuhkan
nya dari level janitor sampai top man
agement. Oleh sebab itu, pada platform 
media sosialnya terlihat bagaimana 
Starbucks daripada menampilkan 
produk nya terus menerus, mereka 
menampilkan sisi personal karyawan
nya, mengucapkan selamat kepada 
karyawannya pada platform media 
sosialnya.

MarrioTT
Hampir sama 

seperti Starbucks, 
Marriott yang dike
nal memiliki tagline 
“Wherever you end 
up with Marriott, 

you’re going to have a good time” 
selalu memunculkan tampilan “fun” 
dalam tiap postingan pada platform 
media sosialnya, dengan memunculkan 
keindahan propertinya disertai suasana 
“fun” dan solid diantara karyawannya. 
Tagline yang dimiliki oleh Marriott 
tidak hanya berlaku untuk pasar ekster
nalnya, yakni customer tetapi juga di
tujukan untuk pasar internalnya, yakni 
karya wan.

Mungkin itulah yang dilakukan 
perusahaanperusahaan besar di atas 
dalam menciptakan, membangun dan 
mengembangankan employer brand-
ing. Selain itu juga menawarkan value 
proposition yang tidak hanya berori
entasi pada gaji atau faktor materiil 
lainnya. Melainkan berorientasi pada 
pengembanganpengembangan non
finansial yang sangat membantu kary
awan dalam meningkatkan kualitas dan 
kompetensi dirinya.

dari BerBagai sUmBer

KPK, sementara yang kita tahu dari 
sisi gaji dan materiil lainnya lebih dari 
cukup.

Persoalannya bukan di gaji atau fak
tor materiil lainnya. Tetapi bagaimana 
employer branding ini dapat membuat 
karyawan atau calon karyawan merasa 
engage dan bangga bekerja di peru
sahaan tersebut. Untuk membangun 
brand perusahaan ada beberapa hal 
yang mesti diperhatikan. Misalnya:

Perusahaan fokus kepada visi & 
misinya serta bisa menjabarkan dengan 
sangat baik ke karyawannya. Tidak 
sekedar hafal, tetapi karyawan sangat 
memahami visi & misi perusahaan 
tersebut.

Perusahaan harus dapat memberi
kan gambaran yang baik kepada calon 
karyawan bagaimana sebenarnya bu
daya organisasi dan manfaat yang akan 
diterima oleh calon karyawan, serta apa 
yang dapat diberikan untuk masa de
pan karyawan itu sendiri.

Perusahaan juga harus bisa mem
berikan konsistensi terhadap personal
ity dan brand perusahaan itu sendiri 
yang tentunya dipengaruhi oleh top 
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Salah satu badan di 
bawah PBB yang mengurus 
bidang kesehatan, yakni  
World Health Organiza

tion (WHO) secara tegas ‘’memvonis’’ 
bahwa penggunaan tembakau harus 
dikendalikan, karena bisa berpen
garuh negatif terhadap kesehatan 
manusia.

Maka itu WHO menginisiasi kes
epakatan negaranegara dunia untuk 
bersamasama mengendalikan peng
gunaan produk tembakau melalui 
FCTC (Framework Convention on 
Tobacco Control). Hampir semua 
negara sudah meratifikasi FCTC, 
namun sebagian masih belum –ter
masuk Indonesia.

Meski belum meratifikasi FCTC, 
Indonesia sepakat melakukan pen
gendalian penggunaan tembakau 
dengan alasan untuk kepentingan 
kesehatan. Maka itu kampanye 
anti produk tembakau pun gencar 
menggema. Bahkan pemerintah 
menerbitkan PP No.109 TH 2012 
yang berisi tentang pengendalian 
penggunaan produk tembakau.

Secara berkala PP tersebut me
wajibkan penurunan kandungan tar 
dan nikotin pada rokok, juga menaik
kan harga rokok supaya tidak terbeli, 
melarang semua aktivitas promosi 

berbahan utaMa teMbakau

Terapi Balur
di Rumah Sehat

dan CSR perusahaan rokok, juga 
mewajibkan gambar peringatan pada 
bungkus rokok, serta  pesan khusus 
di bungkus rokok yang berbunyi:

“mengandung lebih dari 4000 zat 
kimia berbahaya serta lebih dari 43 
zat penyebab kanker”.

Dari pesan ini jelas bahwa ada 
ribuan zat kimia pada kandungan 
produk rokok dan banyak mengand
ung zat penyebab kanker. Narasi pe
san di bungkus rokok itu seolah me
mastikan  bahwa pada batang rokok 
banyak mengandung racun yang 
tidak baik buat kesehatan manusia.

Namun narasi pesan di bungkus 

rokok itu – tidak berlaku bagi Ru-
mah Sehat, sebuah ‘’klinik khusus’’ 
pengoabatan pola balur –  yang 
salah satu bahan utamanya adalah 
tembakau. Bahkan di klinik yang 
diklaim sebagai rumah komunitas 
itu telah dikembangkan pengobatan 
balur menggunakan nano tembakau 
dan pengasapan dengan asap rokok 
kretek untuk berbagai penyakit.

Klinik  Rumah Sehat yang ber
lokasi di Jl. Surakarta No.5, Sumber
sari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 
itu banyak didatangi pasien (disebut 
relawan) untuk berobat atau terapi 
balur buat kesembuhan berbagai 

 Peralatan terapi 
menggunakan bahan 

tembakau.
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penyakit yang diderita, terutama 
kanker.

“Mengelola terapi balur adalah 
tantangan berat, karena terapinya 
yang out of the box dari dunia kedok
teran pada umumnya,” kata dr. Sara
swati, MPsi dalam banyak kesempa
tan seperti dikutip berbagai media.

Perempuan yang akrab dengan 
panggilan Dokter Saras itu adalah 
koordinator Rumah Sehat  – seka
ligus sebagai salah satu dokter bagi 
relawan (pasien) yang berobat terapi 
balur.

Telah banyak relawan (pasien) 
yang memberikan testimoni ke
berhasilan Rumah Sehat dalam 
menyembuhkan (setidaknya mengu
rangi) berbagai penyakit yang dideri
tanya – melalui pola balur berbahan 
herbal, terutama tembakau.

‘Klinik’ sejenis Rumah Sehat di 
malang itu kini telah dibuka di ban
yak kota, termasuk di Jakarta, Sema
rang dan Yogyakarta. Pola pengoba
tan ini lebih kepada menghilangkan 
atau mengendalikan (detoks) merkuri 
dan radikal bebas pada tubuh.

Dari berbagai sumber diketahui, 
terapi yang dinilai kontroversi ini 
awalnya datang dari ide Dr. Greta 
Zahar untuk mengeluarkan merkuri 
yang merupakan racun dalam tubuh 
manusia. Dr Greta mengolah sejum
lah bahan herbal, termasuk bawang 
putih –berukuran nano  meter kubik. 
Bahanbahan ini lalu dibalurkan di 
atas lempengan tembaga untuk tidur 
dengan relaks.

Cara dr Greta ini ternyata ban
yak menyembuhkan pasien, 
diantaranya istri dari Pro
fesor Sutiman yang 
mengidap kanker. 
Kesembuhan 
istrinya inilah 
yang men
ginspirasi 
Prof Suti
man untuk 
mengem
bangkan pola 
balur dalam 
menghilang
kan merkuri dan 

radikal bebas, namun dengan bahan 
tembakau. Sutiman mengolah tem
bakau menjadi berukuran nano meter 
kubik agar lebih meresap ke tubuh.

Prof Sutiman juga mengembang
kan pola pengasapan dengan asap 
rokok tembakau kretek yang diberi 
nama Divine, dan bahkan relawan 
(pasien) justru dianjurkan untuk 
merokok Divine dengan ukuran ter
tentu secara rutin.

Kini banyak dokter yanag ber
gabung di pola pengobatan alternatif 
tersebut, kebanyakan justru awalnya 
sebagai relawan (pasien) yang  penya
kitnya berhasil disembuhkan dengan 
pola balur berbahan tembakau dan 
detoks pengasapan melalui asap 

rokok Divine.
Banyak relawan penderita 
kanker, stroke, bahkan 

hepatitis – terbukti 
berhasil disembuhkan 

melalui ‘khasiat’ 
tembakau, setelah 
sebelumnya justru 

gagal menjalani penobatan medik. 
Minimal dengan sepuluh kali pembal
uran nano tembakau, faktanya aneka 
penyakit bisa disembuhkan. Khusus
nya kanker. Karena medium besar 
kanker adalah merkuri. Salah satu 
relawan (pasien) kanker yang berha
sil disembuhkan adalah dr. Subagyo  
yang saat itu notabene Ketua IDI di 
Malang.

Radikal bebas adalah senyawa 
kimia aktif dalam fase gas dan ber
muatan listrik yang bergerak superce
pat. Jika jumlah radikal bebas itu terk
endali  justru bermanfaat bagi tubuh 
manusia. Namun jika berlebih akan 
mengganggu kesehatan manusia.

Prinsip pengobatan Rumah Se-
hat adalah mentralisir radikal bebas 
dengan detoksifikasi tubuh melalui 
pola balur nano tembakau  dan pen
gasapan dengan rokok. Jika kand
ungan merkuri dan radikal masih 
terukur dalam tubuh relawan, sangat 
mungkin untuk disembuhkan dari 
penyakitnya.lh

“mengelola terapi balur adalah tantangan 
berat, karena terapinya yang out of the 
box dari dunia kedokteran pada umumnya,”
 saraswati, mPsi | koordinator rUmah sehat

Metodemetode terapi menggunakan bahan tembakau.
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TuNas tUmBUh kemBang anak Usaha

Laporan:  SiSka PreStiwati 

PaSca meresmikan pemberlakuan 
KTS, PT NMU bekerja keras dengan 
menggandeng seluruh pabrik gula 
milik PTPN X untuk mensosialisasi
kan adanya KTS dan manfaat yang 
ada di dalam kartu berukuran 5,4 
cm X 8,6 cm atau seukuran dengan 
eKTP ini. 

Ditemui di ruang kerjanya, Jalan 
Hayam Wuruk 88 Mergelo, Mager
sari, Mojokerto, Direktur Utama PT 
Nusantara Medika Utama, Ary Sylvia
ti menjelaskan saat ini, belum semua 
petani menerima KTS tersebut, sebab 
sosialiasasi dan pembagian kartu di
lakukan mengikuti jadwal pabrik gula 
dengan petani. 

“Kami targetkan tahun 2019 ini, 
sebanyak 6000 kartu akan segera di
distribusikan,” ungkap Ari.

2019, PT NMU Tuntaskan 
Distribusi 6.000 KTS

Anak Usaha dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, PT 
Nusantara Medika Utama (NMU) meluncurkan Kartu Tani 
Sehat (KTS) di Ruang Pandu Kantor Pusat PTPN X pada Senin, 
24 Juni 2019 lalu. Sudah empat bulan berlalu, bagaimana 
kabar kartu yang dikhususkan untuk para petani tebu ini?

 Dirkom PTPN X, Slamet Djumantoro menyerahkan Kartu Tani Sehat kepada perwakilan petani 
didampingi Dirut PT NMU, Ary Sylviati, Ketua APTR, Arum Sabil dan Dirut PTPN X.
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TuNas

Dari beberapa pertemuan dengan 
petani, sambung Ary, semua petani 
menyambut baik dengan diluncur
kannya KTS ini. Kartu yang mem
berikan banyak keuntungan bagi para 
petani tebu ini sudah lebih dari 50 
persen didistribusikan ke pemiliknya.

“Sekali lagi, KTS ini tidak meng
gantikan BPJS tetapi bisa digunakan 
bersamaan dengan BPJS. Dengan 
menggunakan KTS ini, petani akan 
banyak mendapatkan keuntungan 
mulai dari menikmati layanan keseha
tan tanpa harus antri hingga mendap
atkan potongan harga untuk berbagai 
layanan kesehatan,” jelasnya.

Meskipun sudah lebih dari 50 
persen, KTS sudah di pegang oleh si 
empunya. Namun hingga September 
2019 ini, jumlah pengguna KTS di RS 
Gatoel Mojokerto, RS HVA Toeloen
gredjo Pare Kediri, RS Perkebunan 
Jember Klinik dan RS Medika Utama 
Blitar masih sangat sedikit.  

“Dari laporan yang masuk kurang 
dari 10 persen pemilik KTS menggu
nakan fasilitas KTS yang kami sedia
kan,” imbuhnya.

Ary menambahkan seperti yang 
sudah dijelaskannya bahwa adanya 
KTS ini, bukan berarti pihaknya 
mengharapkan banyak petani yang 

sakit tetapi pihaknya menyediakan 
tempat dan layanan kesehatan yang 
eksekutif bagi petani tebu dan ke
luarga yang membutuhkan layanan 
kesehatan.

“Dengan sedikitnya penggunaan 
KTS ini, bisa berarti bahwa para 
petani ini sehat dan kami berharap 
agar mereka selalu sehat,” jelasnya.

Ary juga mengungkapkan meskip
un masih belum banyak petani yang 
menggunakan KTS ini. Namun, be
berapa kali pertemuan dengan petani, 
selalu ada petani yang berharap agar 
KTS ini tidak hanya untuk petani saja 
tetapi juga bisa dinikmati oleh para 
batih.

“Pada dasarnya kami siap untuk 
melayani siapapun, termasuk petani 
dan batihnya. Saat ini 6.000 KTS 
untuk petani akan dikalikan 4 jadi to
tal kami harus menyediakan 24.000 
kartu sehat untuk petani dan batih,” 
imbuhnya. 

Masih menurut Ary, untuk tahun 
ini, pihaknya masih focus untuk 
6.000 petani yang telah memiliki 
KTS. Untuk permintaan petani agar 
pihaknya membuat KTS bagi para 
keluarga akan dipertimbangkan dan 
mungkin bisa diwujudkan di tahun 
depan.

 ary sylviati 
DirekTUr UTAMA PT NUSANTArA MeDikA UTAMA

kts ini tidak menggantikan 
bpjs tetapi bisa digunakan 

bersamaan dengan bpjs. 
dengan menggunakan kts 

ini, petani akan banyak 
mendapatkan keuntungan 

mulai dari menikmati 
layanan kesehatan tanpa 

harus antri hingga 
mendapatkan potongan 

harga untuk berbagai 
layanan kesehatan,”
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mENIKmatI udara yang bersih, 
dingin dan tenang sepertinya menjadi 
pilihan yang tepat untuk menghabis
kan waktu di akhir pekan. Apalagi 
bagi mereka yang jenuh dengan ru
tinitas kerja dan hiruk pikuk kehidu
pan di kota besar.

Tidak heran jika beberapa tahun 
terakhir ini semakin banyak orang 
yang gemar berwisata alam seperti 
naik gunung atau sekedar berkemah 
di alam bebas. Namun, biasanya 
orang malas berkemah karena 
membayangkan kerepotannya. 
Harus menyiapkan tenda, mem
bawa banyak peralatan seperti 
kantung tidur dan masih banyak 
lagi. Serta tidak semua orang 
bisa nyaman untuk tidur di da
lam tenda dan tidak ada fasilitas 
kamar mandi yang memadai. 

Kondisi ini sepertinya dibaca 
oleh para pengelola tempat 
wisata. Saat ini mulai bermun
culan tempat yang menawarkan 
akomodasi dengan konsep 
Glamping. Tapi apa itu Glamp
ing? Kata Glamping merupakan 
gabungan dari dua kata, yakni 
glamour dan camping. Hal ini 
berarti glamping merujuk pada 
suatu bentuk perkemahan mod-
ern dengan menggabungkan 
esensi alam dan dengan fasilitas 
yang memadai.

Beberapa fasilitas yang tersedia 
di glamping adalah tempat tidur, lis
trik, air, toilet dan beranda pribadi. 
Karena semuanya sudah tersedia, 
penyewa tidak perlu lagi mendirikan 
tenda, mencari sumber air, mencari 

sumber makanan atau yang lainnya 
karena biasanya kebutuhan utama 
sudah tersedia saat glamping. Bahkan 
di beberapa tempat juga ada yang 
menyediakan fasilitas untuk mem
buat barbeque. Jadi bagi mereka 
yang ingin membakar ayam, jagung 
atau sosis untuk barbeque, tinggal 
membawa bahan makanannya saja.

Meski “glamour”, glamping 
memiliki unsur yang sama dengan 

kemah tradisional, yakni ramah 
lingkungan. Dengan glamping, kita 
tetap akan isa menikmati kedekatan 
dengan alam namun tetap merasakan 
kenyamanan seperti layaknya rumah 
bila memasuki ‘kamar’.

Di Indonesia sendiri, ada be
berapa destinasi glamping yang 
menawarkan berbagai kemewahan 
untuk menikmati alam dengan cara 
yang tidak biasa. Lokasilokasi 
glamping yang populer saat ini be
rada di wilayah Jawa Barat seperti 
Lembang, Cikole, Cisarua, hingga 
Magelang, Jawa Tengah. Di Jawa 
Timur, bagi yang ingin mencoba 
merasakan sensasi glamping juga bi

sa ke daerah Pacet dan Malang. 
Ada pula beberapa glamping 
mewah lainnya di beberapa ka
wasan di Bali, Nusa Tenggara 
Barat, hingga Sumba.

Salah seorang penghobi 
travelling yang sudah pernah 
menjajal glamping adalah 
Bambang Sapto Adjie. Warga 
Jember ini sempat mencoba 
glamping di Bagas Luxury 
Camp, Garung, Wonosobo, 
Jawa Tengah bersama keluar
ganya. Sebelumnya ia sudah 
pernah membaca mengenai 
glamping di Lombok dan Jawa 
Barat. ”Sebelumnya sudah 
mendengar dari saudara yang 
pernah glamping di Jawa 
Tengah. Akhirnya sekeluarga 
setuju untuk mencoba,” ujar 
Asisten Urusan Komunikasi 
Perusahaan PTPN X ini. 

Bersama istri dan ketiga 
putrinya, Bambang sangat menikmati 
pengalaman tersebut. Dikatakan 
Bambang, glamping bisa memberi
kan kesempatan untuk kembali me
nyatu dengan alam. ”Kami juga men
jadi lebih mensyukuri karunia Tuhan 

Camping Modern 
yang Kini Booming

Glamping
dekblad parade keindahan alam dUnia
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dekblad

dengan melihat pemandangan alam 
pegunungan yang indah dan asri,” 
kata Bambang.  

Menurutnya, glamping sangat 
cocok dijadikan pilihan untuk ber
libur dengan keluarga karena bisa 
menikmati sensasi berkemah tanpa 
perlu repot. Selain itu, karena tinggal 
dalam satu tenda, kedekatan emo
sional antar anggota keluarga juga 
semakin kuat. Bahkan anaknya yang 
paling kecil dan baru berusia 6 tahun 
pun menikmati waktu tersebut.

Meskipun semua fasilitas sudah 
disiapkan, namun ia mengingatkan 
untuk tetap membawa barangbarang 
kebutuhan pribadi dengan lengkap 
karena pada umumnya akomodasi 
seperti ini jauh dari perkam
pungan atau toko. ”Bawa 
sendiri alat penghangat 
tubuh seperti jaket, sarung 
tangan, obatobatan dan 
lainlain. Terutama kalau 
bawa anak kecil,” ujarnya. 

Pengalaman lain disam
paikan Indra Wahyu Rev
olusiyanto. Pemilik Warung 
Gentong di kawasan GOR 
Sidoarjo ini juga baru saja 
menikmati glamping di 
Pacet Hill bersama kawan
kawannya. ”Kami awalnya 
ingin camping. Merasakan 
suasana yang dingin dan 
segar di gunung tapi malas 
kalau harus menyiapkan 
tenda dan lainlain. Akhirnya 
begitu tahu mengenai tempat 
ini, kami langsung tertarik,” 
kata Indra. 

Di tenda yang ia sewa bersama 
tiga orang teman lainnya sudah terse
dia tempat tidur yang bersih dan nya
man serta kamar mandi yang layak. 
Selain itu disediakan pula listrik 
dan alat pemanas air. Hanya dengan 
membawa barang keperluan pribadi 
saja, mereka sudah bisa merasakan 
sensasi berkemah di alam terbuka. 

Dengan membawa bekal daging 
ayam, jagung dan lainlain, pen
gusaha kuliner ini bisa membuat 
barbeque tanpa harus susah mencari 
kayu kering untuk api unggun karena 

fasili
tasnya sudah tersedia. ”Dengan be
gini, kami bisa nostalgia seperti saat 
berkemah zaman SMA dulu. Bedanya 
sekarang semuanya lebih nyaman,” 
ujarnya. 

Kami juga ingin membagi bebera
pa tips saat hendak glamping: 
1. Perhatikan cuaca
 Walaupun namanya glamourous 

camping tetap saja Anda akan 
melakukan camping di alam ter
buka. Nah, pertama yang perlu 
diperhatikan adalah cuaca. Waktu 
terbaik untuk melakukan glamp-
ing adalah di luar musim hujan.

2. Perhatikan lokasi 
Glamping
 Hal lain yang harus kamu 
perhatikan adalah cari tahu 
terlebih dahulu tentang tem
pat maupun lokasi yang akan 
kamu jadikan tempat camp-
ing nanti.
3. Pemandangan Sekitar
 Jika menginap di alam terbu
ka juga tentunya Anda sangat 
menginginkan pemandangan 
yang indah nan menawan. 
Jangan lupa untuk memilih 
tenda menghadap ke peman
dangan yang memanjakan 
mata. Dengan demikian 
Anda bisa berfotofoto dari 

dalam tenda dengan background 
yang keren dan ciamik!

4. Perhatikan Kondisi lahan
 Pastikan lahan untuk kamu mendi

rikan tenda nanti berada dalam 
kondisi yang sangat baik dan kalau 
bisa memiliki lahan yang tak ter
lalu berkontur.

5. bawa Peralatan Seperlunya
 Bawalah barang bawaan seperlu

nya saja, seperti obatobatan, P3K, 
selimut tambahan, dan jangan 
lupa juga lotion anti nyamuk. Tak 
perlu membawa pakaian terlalu 
banyak, tetapi usahakan untuk 
membawa sandal jepit juga ya!
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Prof-iT teknologi

Serba SerbI ClICkbaIt
Clickbait adalah 

strategi yang digunakan 
oleh media online dalam 
rangka menarik minat 
baca dengan cara men
gusik rasa penasaran 
pembaca. Hal ini timbul 
akibat adanya kesenjan
gan informasi antara apa 
yang diketahui dan ingin 
diketahui oleh pembaca. 
Sebutan Clickbait atau 
umpan klik berlaku ke
tika sebuah judul konten menggunakan 
narasi yang memuat informasi tak utuh 
atau bahkan ambigu untuk kemudian 
menuntun pembaca agar mengklik 
konten tersebut. Judul artikel clickbait 
banyak berfokus pada subyek selebri
tis, rumor, dan akun fiktif yang bahkan 
cenderung tidak memiliki nilai berita 
sama sekali. 

Tujuan dari clickbait yang dilaku
kan oleh media online adalah untuk 
meningkatkan statistik kunjungan guna 
memperoleh pendapatan melalui iklan. 
Biasanya menggunakan bahasa yang 
provokatif nan menarik perhatian. Kar
ena judul adalah elemen yang paling 
pertama dibaca netizen di hasil pencar

ian, maka dengan men
goptimasi judul jumlah 
klik bisa bertambah.

Namun di sisi lain, 
clickbait tak jarang 
dijadikan alat untuk 
menyebarkan ancaman
ancaman kejahatan digi
tal seperti penyebaran 
malware, virus, phising, 
scam dan bahkan pen
curian data pribadi yang 
dapat merugikan pem
baca. Kejahatan digital 

ini umumnya akan menjangkit ke pem
baca setelah pembaca melakukan klik 
pada beritaberita clickbait.

Hal tersebut dikarenakan hacker 
dan scammer akan dapat melakukan 
kejahatan digital lebih luas lagi. Jika 
saja penikmat konten tergoda untuk 
mengklik salah satu link yang dita
warkan oleh oknum ini, maka bisa 
saja mereka tidak tahu bahwa mereka 
melakukan pemasangan perangkat lu
nak yang berbahaya. Perangkat ini da
pat digunakan untuk membuka celah 
keamanan perangkat digital yang digu
nakan dan mencuri datadata penting 
yang berada diperangkat tersebut. 

Untuk menghindari hal merugikan 

di atas, maka penting untuk mengeta
hui ciriciri konten clickbait. Ciriciri 
clickbait antara lain menggunakan 
judul mencengangkan atau sensasion
al, penggunaan judul yang tak sesuai isi 
(misleading), judul yang dilebihleb
ihkan, menggunakan katakata bom
bastis, dan kurangnya data pendukung 
dalam berita. Judul dalam clickbait 
juga sering menggunakan tanda kutip 
dan elipsis, contoh: “SBY Setuju jadi 
Cawapres, asal…”, atau “Ajaib! Ternya
ta Telur Ayam dapat Sembuhkan 
Penyakit Ini…”. Berita dengan judul 
seperti contoh mampu menggugah rasa 
penasaran, sampai akhirnya pembaca 
mengklik berita tersebut. 

Tingkat ambigu, hiperbola, dan 
rumpangnya data dalam clickbait 
juga rawan digunakan sebagai media 
penyebar hoax. Umumnya, sasaran 
dari hoax yang disebar menggunakan 
teknik ini adalah golongan masyarakat 
yang hanya menyimpulkan sesuatu 
langsung dari judulnya, tanpa melaku
kan kroscek lebih lanjut. Dan hal 
inilah yang kini kerap menimbulkan 
problematika dalam kehidupan sosial 
masyarakat Indonesia.                        

Kenali Rumus Clickbait dalam Jur
nalisme Online 

Apakah anda pernah membaca sebuah post di 
Instagram mengenai “Cara Cepat Menjadi Tampan”, 
padahal isi dari post tersebut adalah iklan produk 
sabun cuci muka pria? Atau konten video “Tutorial 
Cepat Kaya”, yang ketika diklik ternyata berisi 
seseorang yang sedang memberikan umpan kepada 
ayam agar masuk ke halaman rumahnya— dalam 
rangka menyindir isu politik yang sedang naik daun? 
Jika iya, anda pernah tergoda untuk membuka 
konten semacam itu, maka selamat! Anda sudah 
resmi terkena pengaruh dari teknik clickbait.

Cara Jitu Hadapi
CLICKBAIT

oleh:
kusuma dewangga 

Bag. it / sekper ptpn X
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Prof-iT

Teknik clickbait  selalu menitikber
atkan unsur curiosity atau penasaran 
dalam setiap konten yang dibuat.  Rasa 
penasaran inilah yang mendorong 
orang tanpa sadar memenuhi dan men
cari tahu jawaban dari rasa penasaran 
tersebut. Hal ini sangat powerful bila 
dimanfaatkan untuk mempengaruhi 
orang melakukan aksi kecil seperti klik 
pada suatu halaman konten digital, 
melihat video, membuka email dan 
hal kecil lainnya. Jika dijabarkan, akan 
tampak rumus seperti berikut:

CliCkbaiT=[keterangan/ Call to 
Action]   + [objek misterius] + [Hasil/ 

benefits/ sesuatu yang wow]

Rumus ini tidak baku. 
Susunannya dapat dibolak 
balik atau digunakan se
bagian saja. Namun percaya 
atau tidak rumus inilah 
yang dipakai media untuk 
membuat headline dan 
menyedot ratusan ribu pen
gunjung dari media sosial 
setiap hari.

Contoh penggunaannya 
terdapat pada headline sep
erti ini :

“Lihat apa yang terjadi 
selanjutnya... Akan mem-
buat anda kaget”
Penjelasannya:
lihat: Call to Action.
Apa yang terjadi selanjut
nya = sesuatu yang miste
rius
akan membuat anda 
kaget: sesuatu yang WOW

Untuk memperkuat rasa 
penasaran, terkadang suatu 
tajuk konten memasuk
kan unsur Similiarty atau 
kemiripan. Unsur ini me
nekankan bahwa seseorang 
akan lebih menyukai atau 
tertarik dengan sesuatu 
yang mirip dengan dirinya.

Contoh penggunaannya 
seperti ini :

“Gaji 3 jutaan, Pemuda 
ini beli rumah 5 Milyar. Li-

hat cara dia melakukannya...”
Penjelasannya:
Gaji 3 juta: similiarity
Pemuda ini: objek misterius
beli rumah 5 milyar: Sesuatu yang 
WOW
lihat: Call to Action
cara dia melakukannya: Objek 
misterius.

hadaPI ClICkbaIt? jangan takut!
Arus berita yang mengalir deras 

dalam era informasi menuntut manu
sia untuk terus beradaptasi. Caranya 
adalah dengan melakukan media list
erasi, agar tidak mudah percaya den
gan apaapa yang muncul di ponsel 

pintar milik sendiri. Berikut ini adalah 
beberapa cara yang hendaknya dilaku
kan ketika menghadapi clickbait, agar 
terhindar dari segala kejahatan yang 
dapat tersebar melalui internet:
1. Hindari konten dengan juduljudul 

yang bombastis(hiperbola). Teru
tama berlaku untuk tulisan dengan 
juduljudul sensasional seperti : 

 “Wah! Kaya Dalam 10 Hari!”
 “Wow! Seksi banget!”, dengan 

diiringi gambar thumbnail berupa 
foto wanita seksi

 Thumbnail selebriti atau pejabat 
yang sedang terlibat kasus.

2. Report as Spam. Fitur ini biasanya 
sudah tersedia dalam media so

sial. Instagram, Facebook, 
dan Youtube menyediakan 
fasilitas yang memungkink
an pengguna melaporkan 
konten yang bermasalah 
ini. Caranya, klik saja re-
port misleading atau spam 
pada konten yang men
gandung clickbait.
3. Jangan dishare! 
Meskipun tujuannya baik 
agar pengguna lain juga 
tahu jika konten tersebut 
merupakan hoax, namun 
jika kita membagikan ulang 
konten tersebut, sama saja 
dengan membantu penye
baran konten lebih luas 
lagi.  
4. Lakukan kroscek ulang. 
Karena, tak semua yang 
berada di internet adalah 
benar adanya. Maka, sikap 
hatihati perlu ditingkatkan 
dengan cara melakukan 
kroscek terhadap apaapa 
yang kita terima.

Dengan melakukan tips 
di atas, diharapkan pemba
ca lebih bijak dalam meng
hadapi konten clickbait, 
sehingga tak terjadi halhal 
yang mampu membahaya
kan pembaca. Semoga da
pat tercipta iklim berinter
net yang semakin sehat dan 
tidak merugikan.
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oLEh:

luTfil hakiM

Seorang nenek berusia sekitar 
70 tahun dalam sebuah video 
pendeknya, berucap: “Rokok bagi 
saya adalah obat stress. Kalau saya 
disuruh berhenti (merokok) kenapa 

gak sekalian pabriknya ditutup,” katanya dengan dialek 
Jawa sambil terkekeh, sesekali menyedot sigaret kreteknya.

VIDEo lucu berdu
rasi sekitar 18 detik 
itu sempat viral di 
jaringan messenger 
whatsapp dan aneka 

media sosial (medsos) lainnya, seba
gai bagian dari reaksi publik pasca 
diumumkannya rencana kenaikan 
tarif cukai industri hasil tembakau 
(IHT/rokok) sebesar 23 persen yang 
akan diberlakukan mulai awal 2020 
mendatang.

Keputusan kenaikan cukai rokok 
itu ditetapkan Presiden Joko Widodo 
sesaat setelah menerima laporan dari 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra
wati, di Istana Negara (13/09). 

Meski pemerintah selalu me

nyelipkan message bahwa kenaikan 
cukai IHT/rokok tidak semata untuk 
pendapatan negara, tapi lebih kepada 
pengendalian konsumsi rokok, tetap 
saja banyak beredar meme satire bin 
sinis di medsos sebagai reaksi negatif. 
Terutama dari mereka, para kon
sumen rokok yang secara langsung 
bakal terdampak kenaikan Harga 
Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen.

Bahkan pasar modal pun ikutan 
mereaksi kebijakan itu secara negatif. 
Saham emiten perusahaan rokok ter
koreksi rata–rata 20 persen. Sentimen 
negatif juga berdampak kepada terko
reksinya saham sejumlah perusahaan 
terkait IHT seperti; industri kemasan, 
kertas, dan lainlain, serta perusahaan 

media yang pendapatannya banyak 
diperoleh dari iklan rokok.

Dengan kenaikan 23 persen, maka 
target penerimaan cukai rokok pada 
2020 menjadi Rp180,5 triliun. Nilai 
ini sungguh dahsyat, usulan awal 
Rp179,2 triliun sebagaimana dis
epakati bersama pada RAPBN 2020 
berubah naik menjadi Rp180,5 tril
iun. Ini baru dari sumbangan cukai, 
belum termasuk pajak–pajak pada 
rentetan bisnis IHT. Jika di gabung 
tentu nilainya lebih dahsyat. Apalagi 
kalau nilai perputaran bisnisnya juga 
dikalkulasi.

Bukan hanya konsumen yang 
bakal merasakan beratnya harga 
rokok, tapi juga produsen. Eskalasi 
kenaikan tarif cukai dengan cara 
mengakumulasi kuota produksi Siga
ret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret 
Putih Mesin (SPM), serta penyamaan 
tarif jenis keduanya bakal berujung 
pada pertarungan yang tidak sehat di 
pasar.

Pasar sejatinya tidak sesuai den
gan besarnya target cukai. Dimana, 
produsen rokok akan mengerahkan 
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krisTalisasi

rokok yang dahsyat menggema di 
tengah daya beli masyarakat masih 
tinggi untuk belanja rokok.

Pertanyaan selanjutnya, efek
tifkah kenaikan tarif cukai 23 persen 
untuk pengendalian konsumsi rokok, 
sementara produsen rokok atas kebi
jakan tersebut justru akan mengerah
kan seluruh energinya untuk menum
buhkan pasar dan penjualannya. Jika 
target perolehan cukai Rp180,5 tril
iun nantinya tercapai, berarti target 
pengendalian konsumsi rokok gagal 
tercapai? Ini bukti konsekuensi dari 
kebijakan standar ganda pada IHT.

Membatasi konsumsi rokok seka
ligus menaikkan target perolehan cu
kainya merupakan sebuah lakon dile
ma. Dengan bahasa agak sarkasme, 
bukankah pemerintah “menabrak” 
peraturan yang dibuatnya sendiri 
terkait kesehatan dan pengendalian 
IHT tatkala kebijakan tarif cukai 
justru mendorong naiknya konsumsi 
rokok. Apakah ini bukan Perbuatan 
Melawan Hukum (Onrechtmatige 
Daad)?

Efek negatif lain yang perlu diper
timbangkan, jika harga IHT/rokok 
mahal akibat kenaikan cukai, akan 
makin marak produksi rokok di pasa
ran secara gelap tanpa cukai. Rokok 
illegal dengan harga murah bakal 
marak. Ini sama halnya dengan men
dorong masyarakat perokok melaku
kan tindakan melawan hukum. Jika 
harga rokok mahal, bisa saja perokok 
beralih ke rokok lintingan dari bahan 
tembakau rajangan. 

Satu hal lagi. Selain tentu ber
dampak signifikan kepada inflasi, tar
get pendapatan cukai rokok Rp180,5 
triliun akan makin memperlebar 
jurang negative current account pada 
komoditas tembakau. Akan makin 
banyak tembakau yang di impor. Kar
ena untuk mencapai cukai Rp180,5 
triliun, harus terjual minimal seban
yak 350 miliar batang rokok. Untuk 
itu dibutuhkan bahan baku tembakau 
sekitar 3.500.000 ton. Padahal 
produksi tembakau nasional hanya 
berkisaran 180.000 ton. 

Maksudnya adalah untuk menu
tupi kekurangan itu harus dilakukan 

impor tembakau sebesar 170.000 
ton. Bahkan lebih mengingat kadar 
nikotin dan tobacco residu (TAR) 
pada tembakau lokal relatif tinggi 
alias tidak compatible dengan trend 
pasar rokok yang mengarah kepada 
low nicotine dan low tar. Selama ini 
tembakau impor di peroleh dari USA, 
Turki, Argentina dan China.

Meski demikian masyarakat 
tetap maklum peran standar ganda 
yang dilakoni pemerintah dalam me
nyikapi bisnis tembakau dan produk 
turunannya. Di satu sisi adalah kewa
jiban pemerintah menjaga kesehatan 
warga dari “pengaruh negatif” produk 
IHT/rokok. Tapi, di sisi lain pemer
intah juga butuh dana besar untuk 
pendapatan Negara, salah satunya 
berasal dari cukai rokok.

Memang tidak mudah menjalani 
dua peran sekaligus. Masyarakat kon
sumen rokok pun mafhum atas dile
ma yang dilakoni pemerintah. Tapi 
salahkah jika masyarakat perokok 
yang notabene menyumbang penda
patan negara dari cukai, meminta 
diberlakukan adil saat menggunakan 
haknya?

Sungguh ironis ketika cukai ditar
getkan naik, tapi tempat merokok ter
usmenerus dibatasi dan dipersempit. 
Ruang–ruang publik kian pelit kar
ena di kepung Perda Kawasan Tanpa 
Rokok. Secara hukum, merokok di 
sembarang tempat adalah perbuatan 
melawan hukum karena melanggar 
Perda, sementara tidak semua tempat 
umum menyediakan smoking room. 

PT Kereta Api Indonesia (KAI) 
bahkan telah menutup rapat hak pen
umpang untuk merokok di gerbong 
kereta meski dengan rute jarak yang 
jauh. Padahal putusan MK No.57/
PUUIX/2011 hasil pengujian materi 
hukum, bahwa tempat umum wajib 
menyediakan smoking room. Menye
diakan satu gerbong sebagai tempat 
smoking room, misal di rangkaian KA 
paling belakang. Sungguh prihatin 
ketika ada penumpang satu keluarga 
dipaksa turun dari KA Prambanan 
Ekspres beberapa waktu lalu, ketika 
salah satu dari anggota keluarga mer
eka didapati merokok di toilet.

seluruh energinya, memutar otak 
secara maksimal untuk berlomba 
menumbuhkan pasar menyusul ke
naikan cukai 23 persen. Artinya pasar 
konsumen IHT akan “dipaksa” untuk 
tumbuh minimal konsumsi rokok per 
kapita yang naik agar target cukai 
Rp180,5 triliun tercapai.

Bisakah produsen mencapai tar
get tersebut di tengah pembatasan 
terhadap konsumsi rokok yang begitu 
massif sesuai PP No.109 TH 012? 
Masifnya, upaya pembatasan ini 
juga sebagai kompensasi Indonesia 
tidak meratifikasi agreement FCTC 
(Framework Convention on Tobacco 
Control) yakni satu kesepakatan 
dunia di bawah WHO untuk menekan 
dampak negatif pada produk tem
bakau.

Jawabannya, sangat mungkin 
bisa bakal tercapai. Bahkan beberapa 
kali tahun anggaran produsen rokok 
terbukti mampu melebihkan setoran 
cukai atau lebih tinggi dari yang di
targetkan. Artinya, produsen masih 
punya kemampuan untuk menggen
jot pasar di tengah kampanye anti 
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Kereta Api (KA) merupakan sa
rana transportasi publik yang dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Negara bukan 
oleh sektor private. Sepanjang Negara 
masih memungut cukai, maka sepan
jang itu pula seharusnya terjamin terse
dianya smoking room di gerbong KA. 

dIkePung Peraturan
Tembakau adalah komoditas hasil 

perkebunan yang paling banyak diatur 
dan dikepung aneka peraturan. Mu
lai dari rencana tanam, perdagangan 
daun, hingga fabrikasi atau industri 
dan distribusi ke pasar rokok. Saat 
memasuki musim tanam misalnya, ada 
beberapa daerah penghasil yang gemar 
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) 
tentang Luasan Areal Tembakau yang 
harus diikuti petani.

Meski maksudnya agar ada keseim
bangan antara supply vs demand, tapi 
Perda tersebut tidak juga bisa menja
min terciptanya harga tembakau secara 
ideal. Posisi petani tembakau selalu 
berada jauh di bawah posisi tawar ped
agang yang merupakan kepanjangan 
tangan pabrik rokok.

Kemudian juga ada Perda yang 
mengatur tentang Tata Niaga Tem
bakau Lokal. Pada konteks ini umum
nya berisi tentang larangan masuknya 
tembakau dari daerah lain ke pasar 
setempat. Misalnya, Perda larangan 
masuknya tembakau dari Jawa ke Pu
lau Madura atau Perda tentang laran
gan masuknya tembakau dari daerah 
lain ke Pulau Lombok.

Berikutnya, saat memasuki tahapan 
fabrikasi atau industri hasil tembakau 
berupa rokok, kian banyak regulasi 
yang mengaturnya. Padahal jika Anda 
membuat sendiri lintingan rokok dan 
dikonsumsi sendiri, maka tidak ada 
konsekuensi hukum yang mengikatnya. 
Tapi ketika lintingan rokok itu dijual 
secara umum, maka Negara akan hadir 
mengaturnya sekaligus memungut bia
ya berupa cukai. Juga dalam mengatur 
kemasannya, mengatur kandungan tar 
dan nikotin, mengatur HJE, mengatur 
jumlah produksinya, bahkan mengatur 
promosi, iklan, sampai CSRnya.

Mulai dari penetapan harga jual 
eceran (HJE) pemerintah sudah men

gatur penghitungannya berbasis pada 
penetapan tarif cukai sesuai PMK. 
Besaran jumlah produksi rokok pun 
di atur oleh pemerintah, disesuaikan 
target besaran setoran cukai kepada 
Negara. Misalnya, pada 2020 jumlah 
produksi rokok harus mencapai 430 
miliar batang agar tercapai setoran cu
kai Rp180,5 triliun. Artinya, produsen 
rokok tidak bisa semaunya sendiri me
nentukan jumlah produksi. 

Pendek kata, hampir setiap gera
kan produsen rokok selalu ada portal 
regulasi yang mengikatnya. Kadar tar 
dan nikotin pada rokok misalnya, diatur 
sesuai jenis dan kategori rokoknya. Ke
tentuan ini diclaim sebagai bagian dari 
komitmen pemerintah terhadap FCTC–
WHO, meski Indonesia belum pernah 
meratifikasi. Bahkan telah diterbitkan 
PP No.109 TH 2012 tentang Pengenda
lian Hasil Tembakau sebagai amanat UU 
No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pergeseran produk sigaret ke jenis 
rokok ringan akibat dari aneka ketentu
an termasuk kadar tar dan nikotin wa
jib tertera pada bungkus rokok, ujung
nya berbuntut negatif terhadap nasib 
tembakau lokal. Karena tembakau 
lokal umumnya memiliki kandungan 
nikotin dan tar yang tinggi. Hal itu 
menyebabkan, banyak tembakau lokal 
tidak terserap oleh pabrikan rokok, se
hingga menjadikan importasi tembakau 

semakin besar 
Tidak hanya itu, pasar atau kon

sumen rokok pun diatur menurut 
klasifikasinya. Misalnya, tidak boleh 
di jual kepada usia di bawah 18 tahun, 
wanita hamil. Ketentuan ini tergolong 
ketat dan diwajibkan tertera di setiap 
bungkus rokok. Semua itu diatur dalam 
PP No.109/2012 dengan perberlakuan 
secara berkala. Produsen rokok pun 
diwajibkan mencantumkan teks di 
bungkus rokok yang berbunyi: “Men-
gandung lebih dari 4000 zat kimia 
berbahaya serta lebih dari 43 zat pe-
nyebab kanker”.

Kemasan rokok pun diatur tampi
lannya. Produsen tidak boleh semau
nya menentukan sendiri total design 
kemasan. Karena sebagian dari space 
kemasan sudah menjadi otoritas negara, 
yakni dipergunakan sebagai ajang 
promosi dan peringatan keras dengan 
menampilkan gambargambar “mena
kutkan” sesuai PP No.109/2012, gambar 
“menakutkan” di bungkus rokok nanti
nya harus 40 persen dari total space 
kemasan. Design gambar “menakutkan” 
itu pun dari pemerintah, produsen 
rokok hanya melaksanakannya saja.

Banyak portal aturan yang meng
hadang perusahaan rokok. Nantinya di
larang penuh melakukan promosi mela
lui media apapun dan dimanapun baik 
media outdoor atau pun indoor. Juga 
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tidak boleh memanfaatkan teknologi 
informasi untuk menyebarkan promo
sinya. Pada bagian ini, industri jasa 
terkait periklanan, perusahaan media, 
billboard dan videotron akan terpukul. 
Karena selama ini sektor rokok mem
berikan kontribusi besar kepada peru
sahaan media, meski jam tayang iklan 
rokok sudah dimarjinalkan pada jam 
tengah malam. 

Perusahaan rokok juga tidak boleh 
melakukan kegiatan CSR, baik dalam 
bentuk supporting kegiatan olahraga, 
pendidikan, maupun kegiatan sosial. 
Padahal sudah banyak prestasi olah 
raga kelas dunia yang dibesarkan oleh 
CSR rokok. Juga sudah puluhan ribu 
mahasiswa yang pernah mendapatkan 
beasiswa dari perusahaan rokok. 

Sesuai PP No.109/2012, secara 
berkala nantinya promosi dan CSR 
perusahaan rokok dilarang penuh. 
Tidak ada lagi toleransi promosi bagi 
penjualan rokok, ini merupakan bagian 
dari komitmen pemerintah dalam 
pengendalian tembakau dan produk 
turunannya. 

Harusnya, bersamaan dengan 
tahapan penerapan PP No.109/2012, 
pemerintah sebaiknya mengurangi 
target setoran cukai ke APBN juga se
cara berkala sebagai upaya mengurangi 
tekanan atas kebijakan standar ganda 
pada IHT. Serta sebagai bukti tidak 

sematamata mengejar setoran cukai 
tetapi terus menaikkan target perole
han cukainya.

Selama ini kebijakan terkait rokok 
seringkali tidak konsisten dan kerap 
lepas dari roadmap yang telah disepak
ati Kementerian di Kabinet pun tidak 
kompak. Kementerian Kesehatan selalu 
berbeda pemikiran dengan Kemen
terian terkait lainnya (Perindustrian, 
Tenaga Kerja, Pertanian, Perdagangan 
dan Keuangan). Padahal industri rokok 
adalah industri legal yang keberadaan
nya di jamin oleh hukum. Tapi hasil 
produksi dan pasarnya di hadang sede
mikian rupa oleh banyak peraturan, 
setoran cukainya terus di target naik.

Konsumen rokok yang selama ini 
menyumbang penerimaan cukai, kian 
terpinggirkan hak asasinya dalam 
mengkonsumsi rokok. Karena ada ke
wajiban kepada seluruh Perda untuk 
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok 
yang diatur dalam UU No 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, PP No 109 
Tahun 2012 tentang Pengendalian 
Tembakau, serta Peraturan Bersama 
Menkes dan Mendagri No 188/ 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Ka
wasan Tanpa Rokok.

Kebijakan pemerintah terkait 
IHT sering tidak konsisten dengan 
kesepakatan bersama antar pihak. Pa
dahal sejauh ini sudah ada roadmap 
tersendiri yang telah disepakati oleh 
antar stakeholder. Visi dan arahnya 
pun sudah jelas bahkan roadmap hing
ga tahun 2020 sudah dirancang sejak 
belasan tahun silam, yakni sebagai beri
kut:  tahun 20062010 prioritas pada 
Aspek Keseimbangan Tenaga Kerja, 
kemudian Penerimaan Negara dan 
Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, 
tahun 20102015 urutan prioritas pada 
Aspek Penerimaan Negara, Kesehatan 
Masyarakat, dan Tenaga Kerja. Tera
khir, tahun 20152020 urutan prioritas 
pada Aspek Kesehatan Masyarakat, 
Tenaga Kerja dan Penerimaan Negara. 

Visi dan arah pengembangan indus
tri hasil tembakau sudah disesuaikan 
dengan aneka aspek dan telah disepakati 
oleh seluruh stakeholder khususnya 
pada aspek kesehatan dan ekonomi. 
Harapannya, ketika pemerintah sudah 

bisa mencarikan alternatif tambahan 
anggaran dari sektor lain maka, target 
setoran cukai ke APBN bisa diturunkan 
secara bertahap sejalan dengan road-
map industri hasil tembakau itu sendiri. 

Tapi melihat kondisi keuangan neg
ara yang nampak berat dalam beberapa 
tahun terakhir, dimana Kementerian 
Keuangan mencatat defisit APBN 2017 
sebesar Rp345,8 triliun. Kemudian 
APBN 2018 defisit Rp 287,9 triliun dan 
APBN 2019 hingga Juli sudah Rp183,7 
triliun (akhir tahun diduga Rp 310,8 
triliun) dan  defisit APBN 2020 dipatok 
Rp307,2 triliun, makin memperkuat 
asumsi bahwa negara sedang menga
lami masalah keuangan.

Sehingga, ketika target pendapatan 
negara dari cukai rokok yang dipatok 
naik 23 persen menjadi Rp180,5 triliun 
pada 2020,  seolah yang terjadi ada
lah masih mengedepankan (prioritas) 
Aspek Penerimaan Negara. Terbukti 
juga pasal–pasal larangan pada PP 
No.109/2012 belum sepenuhnya dite
gakkan.

Kalau pilihan prioritasnya adalah 
Aspek Kesehatan sebagaimana digem
bargemborkan, harusnya pemerintah 
melakukan call tinggi membuat keten
tuan yang mengarah ke aspek Keseha
tan. Misalnya, patok saja nilai cukai 
minimal 80 persen dari harga rokok 
seperti dilakukan oleh beberapa Negara 
seperti; Perancis, Chile dan Finlandia. 
Stop semua promosi dan CSR rokok 
secara tegas bahkan beberapa Negara 
sudah terapkan bungkus rokok polos 
seperti Australia, Inggris dan Thailand. 
Itu pun masih menyediakan smoking 
room di tempat–tempat umum. Bah
kan di Thailand masih boleh merokok 
di KA gerbong maupun rumah makan.

Jika pemerintah serius 
mengedepankan aspek kesehatan, se
jalan dengan itu tidak boleh lagi ada 
target perolehan cukai pada APBN. 
Berapapun setoran cukainya, yang 
penting semua ketentuan terkait pen
gendalian tembakau untuk kesehatan 
ditegakkan. Bukan seperti sekarang 
dibenci tapi masih dirindukan. Mer
okok dibatasi, tapi perolehan cukai ter
us ditingkatkan meneguhkan tembakau 
sebagai sebuah dilema.
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oPini yang dimuaT akan 
mendaPaTkan aPresiasi

lori lorong inspirasi

 dwi istanto
asisten mUda administrasi penelitian temBakaU jemBer

Tingkatkan Sinergi 
dengan Kebun

unTuk mencapai produksi Nature 
Wrapper (nw) 35%, Litbang perlu 
berperan aktif dalam pendamping-
an di on farm maupun off farm. 
pendampingan di on farm terkait 
dengan kesuburan tanaman, men-
jaga keutuhan daun 10 hingga 12 
lembar nw per pohon, pemberian 

air dan pemupukan berdasarkan rekomendasi litbang 
tentunya. 

Selain itu kerusakan mekanis saat petik maupun 
di gudang pengering tidak bisa diabaikan. Sedangkan 
dari sisi off farm, pendampingan diperlukan saat peng-
apian pada proses curing di gudang pengering, rom-
pos, dan proses stapel di gudang pengolah.

Semoga dengan upaya yang dilakukan ini tar-
get produk nw 35 % dapat tercapai dan  produksi 
tembakau ptpn X dapat berkontribusi positif bagi 
perusahaan.

 tri buana indah kurniawati 
asisten UrUsan pemasaran Bagian temBakaU

Mengeksplor Cara 
Pemasaran Baru
Perkembangan unit tembakau ptpn X tahun ini mengalami 
peningkatan yang relatif lebih baik dan signifikan. Hal itu dika-
renakan adanya beberapa pasar baru yang bisa kita raih sampai 
pada terjadinya transaksi di tahun ini, diantaranya Hail & cotton 
dari Amerika, Von Eicken dari Germany, continental tobacco 
Group dari Hungaria dan Star tobacco international dari turki, 
serta pembeli lokal dari cV. Firmansyah Sejahtera.

Sementara itu di satu sisi masih adanya peluang dan potensi 
pasar yang terbuka lebar sehingga masih ada harapan bagi unit 
tembakau untuk memperluas pasar, dengan cara mengikuti 
pameran-pameran skala nasional maupun internasional, mem-
berikan penawaran (offer) melalui pengiriman sample untuk 
menarik minat calon pembeli, mencari informasi pasar melalui 
perantara (broker)baik di indonesia maupun luar negeri, serta 
negoisasi dengan harga bersaing dan kualitas produk yang 
lebih terjamin.

tantangan baru sebagai bagian 
dari kondisi pasar memerlukan 
respon yang sangat cepat 
agar kita bisa mengikut 
tren permintaan pasar. 
Harapan ke depan bagi 
unit tembakau adalah 
memproduksi tembakau 
berkualitas tinggi agar 
mampu bersaing de-
ngan produk tembakau 
dari negara lain serta 
penyempurnaan baku 
teknis tanaman agar 
lebih efisien.

tembakau juga 
harus mempunyai 
kemampuan 
supply yang 
lebih konsisten 
baik terhadap 
pasar existing 
maupun pasar 
baru, sehingga 
bisa menjamin 
kepercayaan 
pembeli untuk 
tetap bertahan 
pada produk 
ptpn X. 

 mulyadi
asisten manager tBn ii keBUn ajong gayasan

Optimis Raih Target
adanya target produksi nw 
35% membuat kami yang bertu-
gas di budidaya on farm semakin 
terpacu untuk memberikan kiner-
ja terbaik. 

terlebih saat ini dengan 
adanya permodalan yang baik, 
membuat segala sesuatu yang 
dibutuhkan kebun dapat segera 
terpenuhi.  Salah satunya adalah 

ketersedian pupuk, gudang pengering dan lain seba-
gainya.

dengan kedisiplinan dan koordinasi yang baik, 
kami yakin semua akan dapat dilalui dan memberikan 
sumbangsih terbaik bagi perusahaan. Sehingga target 
dapat tercapai.
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kanTor PusaT:
Jl Jembatan Merah no 3-11, Surabaya 60175 Jawa timur
telepon: (031) 3523143 (hunting) Fax: (031) 3523167
http://www.ptpn10.com | email: contact@ptpn10.com

kanTor Perwakilan:
perumahan taman Gandaria Valley
Jl taman Gandaria Blok F/12A, telepon/Fax: 021-7396565
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

UNIT gula
pG watoetoelis
ds. temu, Kec. prambon, Sidoarjo 61262
telepon: 031-8971007, 8972383 | Fax: 031-8970079
email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id

pG toelangan
ds. tulangan, Kec. tulangan, Sidoarjo 61273
telepon: 031-8851002 | Fax: 031-8851001
email: pg.toelangan@ptpn10.co.id

pG Kremboong
ds. Krembung, Kec. Krembung, Sidoarjo 61275
telepon: 031-8851609, 8851315 | Fax: 031-8151661
email: pg.kremboong@ptpn10.co.id

pG Gempolkrep
ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg, Mojokerto 61302
telepon: 0321-362111, 362114 | Fax: 0321-362414
email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id

pG djombang Baru
Jl. panglima Sudirman no.1 Jombang 61417
telepon: 0321-861311 | Fax: 0321-866373
email: pg.djombangbaru@ptpn10.co.id

pG tjoekir
ds. cukir, Kec. diwek, Jombang 61471
telepon: 0321-861441 | Fax: 0321-868600
email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id

pG Lestari
ds. ngrombot, Kec. patianrowo, nganjuk 64391
telepon: 0358-552468, 551439 | Fax: 0358-552468
email: pg.lestari@ptpn10.co.id

pG Meritjan
Jl. Merbabu, ds. Mrican, Kec. Mojoroto, Kediri 64102
telepon: 0354-771619, 773649 | Fax: 0354-773651
email: pg.meritjan@ptpn10.co.id

pG pesantren Baru
Jl. Mauni no. 334, Kec. pesantren, Kediri 64131
Kotak pos 6 | telepon: 0354-684610 | Fax: 0354-686538
website: http://www.pesantrenbaru.co.cc
email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id

pG ngadiredjo
ds. Jambean, Kec. Kras, Kediri 64102. tromolpos 5
telepon: 0354-479700 | Fax: 0354-477178
email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id

pG Modjopanggoong
ds. Sidorejo, Kec. Kauman, tulungagung  66261
telepon: 0355-321633, 324638 | Fax: 0355-327126
email: pg.modjopangong@ptpn10.co.id

   UNIT Tembakau
Kebun Kertosari
Jl. A Yani no. 688 pakusari, Jember  68181
telepon: 0331-334177 | Fax: 0331-332854
email: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kebun Ajong Gayasan
Jl. MH thamrin no.143 Ajung, Jember 68175
telepon: 0331-321501, 331058 | Fax: 0331-335145
email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Kebun Kebonarum / Gayamprit / wedhibirit
Jl. pemuda Selatan no. 225,  Klaten 57411
telepon: 0272-321806, 320583, 321252 | Fax: 0272-322203
email: kt.klaten@ptpn10.co.id

Unit Usaha Lain:

Unit Industri Bobbin
Jl. Bondowoso Km.10 Jelbuk, Jember 68102
Telepon: 0331540205 | Fax: 0331540407

 anak PerusaHaan
PT dasaplast nusantara
Jl Raya pecangaan no 03 Jepara | Jawa tengah
telepon: 0291-755210 | Fax: 0291-755205

PT nusantara medika utama
Kantor direksi
Jl. Hayam wuruk no. 88, Mojokerto 61321
telepon: 0321-328557, 390988 | Fax: 0321-395117 

Rumah Sakit Gatoel
Jl. Raden wijaya no. 56, Mojokerto 61321
telepon: 0321-321681, 322329 | Fax: 0321-321684
Rumah Sakit toeloengredjo
Jl. A Yani no.25 pare - Kediri 64212
telepon: 0354-391047, 391145 | Fax: 0354-3392883
Rumah Sakit perkebunan (RSp)
Jl. Bedadung no.2 - Jember 68118
telepon: 0331-487104, 487226 | Fax: 0331-485912
Rumah Sakit Medika Utama Blitar
Jl. Kusuma Bangsa, Kanigoro, Blitar, Jawa timur 66171
telepon: 0342-442555

PT energi agro nusantara
desa Gempolkerep, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
telepon: 0321-360360 | Fax: 0321-363363

PT mitratani dua Tujuh
Jl Brawijaya 83 Mangli, Jember 68136
telepon: 0331-422222, 488881 | Fax: 0331-489456, 489457
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kerjasaMa (TEamWork) koMPeTeNjujur

kePercayaaN (TrusT) TaNgguNg jawabkoNsisTeN

MeMberi Nilai TaMbah iNovaTifkeTeladaNaN

Menciptakan dan 
Meningkatkan kerjasaMa 
dengan Mengedepankan 

kePercayaaN untuk 
MeMberikaN Nilai TaMbah 

yang optiMal

Merupakan prinsip dalaM 
Menjalankan tugas 

dengan Menjunjung tinggi 
kejujuran, koNsisTeN 
dengan keTeladaNaN

Melakukan tugas sesuai 
dengan koMPeTeNsi, 

berTaNgguNg 
jawab dan selalu 

MeNgeMbaNgkaN diri

Nilai-Nilai
perusahaaN


