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Memperingati HUT PT Perkebunan Nusantara IX ke
22 pada tahun 2018, momentum ungkapan rasa syukur

sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan
PTPN IX guna memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan kembali pencapaian yang pernah didapat pada tahuntahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2018 yang penuh tantangan PTPN IX menyusun beberapa program antara lain : pengelolaan aneka
kayu, pengembangan industri hilir, Agrowisata, rencana rest
area. Demikian juga revitalisasi Pabrik Gula dan pendirian
Pabrik Gula Baru yang dibiayai dana PMN guna mendukung
kecukupan gula nasional.

Program kerja ini membutuhkan tekad yang kuat dari
seluruh insan perkebunan di PTPN IX dengan pengelolaan yang baik yang memenuhi unsur Good Corporate
Governance (GCG) agar dalam pengembangannya berjalan lancar dan minim risiko serta bisa memberikan
kontribusi yang nyata terhadap kinerja perusahaan.
Dalam majalah Info 9 Edisi 37 ini, kami menyajikan
ulasan tentang produktivitas dari berbagai perspektif, antara lain dari perspektif budidaya tanaman,
mutu pengolahan, pengelolaan asset, pengembangan
dan pemasaran produk, pengawasan, sistem. Sebagai
pembuka, pembaca dapat menyimak Sambutan Awal
Tahun Direktur Utama PTPN IX yang berisi penataan
bisnis dan program kerja dalam upaya meningkatkan
kinerja perusahaan di tahun 2018.
Selamat membaca dan mari bekerja dengan jujur, tulus, ikhlas!
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SAMBUTAN

PENATAAN BISNIS PT PERKEBUNAN
NUSANTARA IX DI TAHUN 2018
IRYANTO HUTAGAOL

Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IX
Asssalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua kepada jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh
karyawan PT Perkebunan Nusantara IX.
Tahun 2018 merupakan tahun bagi PT Perkebunan Nusantara IX untuk menata kembali bisnis yang telah dijalankan.
Setelah ditahun 2017 melalui program transformasi yang
digulirkan oleh induk holding perkebunan dengan programnya yaitu pembangunan sistem ERP-SAP untuk mendukung kinerja di semua bidang, maka di tahun 2018 PT
Perkebunan Nusantara IX akan berkonsentrasi dalam penataan bisnis agar kedepan perusahaan lebih eksis menghadapi gejolak pada Industri perkebunan.
Beberapa program kerja yang akan dijalankan di tahun
2018 dalam rangka penataan bisnis untuk meningkatkan
kinerja perusahaan meliputi
1. Spin Off dari Unit Agrowisata menjadi Anak Perusahaan
Pengembangan agrowisata di wilayah PTPN IX berkembang cukup baik. Hal tersebut perlu di dukung dengan
strategi pengelolaan yang memudahkan dalam mengembangkan bisnis yaitu dengan membentuk anak perusahaan
yang khusus mengelola agrowisata. Dengan dibentuknya
anak perusahaan diharapkan pengelolaan agrowisata lebih
luwes dan cepat dalam menangkap peluang-peluang pasar
tanpa terkendala prosedur dengan perusahaan induk.
2. Pendayagunaan Aset untuk Rest Area
Peluang lain yang ingin ditangkap dengan dibangunnya
ruas jalan tol Pejagan –Pemalang Batang – Semarang, dan
Semarang – Solo adalah optimalisasi aset untuk rest area.
Ada 3 titik yang akan dibangung rest area yaitu Ex PG. Banjaratma yang terletak di ruas jalan tol Pejagan – Pemalang
, Kebun Siluwok yang terletak di ruas jalan tol Batang – Semarang, dan Kebun Getas yang terletak di ruas jalan tol
Semarang – Solo.
3. Pembentukan Anak Perusahaan dalam rangka pembangunan PG baru di Comal
Pembangunan PG baru di Comal Pemalang dengan kapasitas 6.000 TCD expandable 10.000 TCD dengan membentuk
anak perusahaan (spin off) bersinergi dengan PTPN lain.
4. Revitasilasi Pabrik Gula
Dengan menggunakan Dana PMN 2015 dilakukan revitalisasi untuk meningkatkan kapasitas PG Mojo Sragen dari
2.500 TCD menjadi 4.000 TCD dan meningkatkan kapasitas PG Rendeng Kudus dari 2.500 TCD menjadi 4.000 TCD.
Peningkatan kapasitas PG Mojo ditargetkan selesai pada
31 Mei 2018 dan siap digunakan untuk giling tahun 2018.

Sedangkan peningkatan kapasitas PG Rendeng sampai dengan akhir tahun 2018 ditargetkan mencapai progress 89,47%
dan selesai pada tgl. 28 Februari 2019 sehingga baru siap digunakan untuk giling tahun 2019.
5. Pembangunan Pabrik SIR
Tingginya stok lump di PTPN IX menuntut untuk berinovasi
meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan.
Pabrik pengolah BrCr belum mampu menampung stok lump
yang ada, selain itu pengolahan lump menjadi produk BrCr
belum memberikan nilai tambah yang optimal, sehingga
perlu ada inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk
yang salah satunya adalah dengan membangun pabrik SIR.
Pabrik SIR akan dibangun di kebun Getas dengan nilai investasi sebesar Rp. 46,5 Milyar
6. Penekanan komposisi low grade karet
Tingginya komposisi low grade yang mencapai kisaran 25%
- 28% sangat berpengaruh terhadap nilai pendapatan perusahaan, sehingga diperlukan strategi untuk menurunkan low
grade tersebut. Target komposisi low grade tahun 2018 adalah < 20% dengan strategi yang akan dilaksanakan meliputi
pengaturan waktu penyadapan khususnya penyadap borong
dan pemberian amonia mulai dari ember 3 cc/lt.
Untuk suksesnya program penataan bisnis di tahun 2018,
maka semangat perubahan perlu dibangkitkan di setiap karyawan agar perusahaan ini kedepan menjadi lebih baik.
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PERAYAAN HUT PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX KE 22
Hari minggu 11 Maret 2018 PT Perkebunan Nusantara IX
atau PTPN IX memperingati hari ulang tahunnya yang ke
22 tahun 2018. Berbeda dari tahun sebelumnya bahwa perayaan kali ini dilaksanakan di Resto Banaran 9 Coffee &
Tea yaitu salah satu outlet produk-produk Banaran yang
berada di Jl. Tri Lomba Juang Semarang. Adapun tujuannya
selain sebagai Corporate Branding sekaligus ajang promosi produk-produk hilir seperti Kopi Banaran, Teh Kaligua
maupun air minum dalam kemasan dengan merk Kaligua.
Dalam sambutannya Iryanto H. Hutagaol selaku Direktur Utama mengajak seluruh karyawan untuk menjadikan
peringatan tersebut menjadi momentum ungkapan rasa
syukur sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan PTPN IX guna memperbaiki kekurangannya dan
meningkatkan kembali pencapaian yang pernah didapat
pada tahun-tahun sebelumnya. Ditambahkan pula bahwa
masih banyak peluang bisnis dan pengembangan usaha
yang saat ini menjadi program PTPN IX antara lain : pengelolaan aneka kayu, pengembangan industri hilir, Agrowisata, rencana rest area. Demikian juga revitalisasi Pabrik
Gula dan pendirian Pabrik Gula Baru yang dibiayai dana
PMN guna mendukung kecukupan gula nasional.

Komisaris dan Direksi PTPN IX, mengikuti jalan santai di kawasan Simpang 5

Diketahui bersama bahwa PTPN IX merupakan salah satu
perusahaan yang menerima dana PMN (Penyertaan Modal
Negara) khusus untuk merevitalisasi Pabrik Gula Mojo Sragen dan Pabrik Gula Rendeng Kudus, serta rencana pendirian Pabrik Gula Comal Baru. Adapun program di bidang
tanaman tahunan PTPN IX berencana membangun Pabrik
SIR di Kebun Getas Kabupaten Semarang, Pabrik Teh Hijau
di Kebun Jolotigo Pekalongan, pembangunan rest area di
tiga titik yaitu di ruas Tol Semarang-Salatiga, SemarangBatang dan di Brebes Timur di Desa Banjaratma.
Puncak Peringatan HUT PTPN IX ditandai dengan potong tumpeng oleh Dirut dan Istri, launching mars Planters, penyerahan hadiah lomba sadap serta dimeriahkan
atraksi Barongsai dari Petudungan Semarang. Saat ceremonial hadir pula Herry Triyatno Direktur Komersil, Suharnomo Komisaris Utama didampingi Komisaris lainnya
yaitu Mashudi Darto dan Bambang Risyanto, para Pemangku Jabatan Puncak serta perwakilan beberapa Instansi
Pemerintah, BUMN dan Swasta di Semarang.

Direktur Utama didampingi Istri, Komisaris Utama dan Direktur Komersil
memotong tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dalam acara HUT PTPN IX

Rangkaian acara yang sudah dimulai sehari sebelumnya
tersebut diawali dengan donor darah dari sekitar 100 karyawan yang bekerjasama dengan PMI Kota Kendal, serta
pembagian paket sembako kepada warga Kelurahan Mugassari Semarang Selatan dimana penyerahannya dilakukan oleh para Kepala Bagian di Kantor Direksi di Jl. Mugas
Dalam (Atas) Semarang

Direktur Utama memberikan sembako dalam kepada kaum dhuafa di acara HUT
PTPN IX yang digelar di Banaran Resto Coffee & Tea
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Direktur Komersil memberikan sembako dalam kepada kaum dhuafa di
acara HUT PTPN IX yang digelar di Banaran Resto Coffee & Tea

Direktur Produksi memimpin acara HUT PTPN IX Kantor Direksi Solo

Kegiatan Donor darah yang diikuti karyawan PTPN IX Kantor Direksi
Semarang

Karyawan PTPN IX Kantor Direksi Solo menikmati hiburan dalam acara HUT
PTPN IX

Pembagian Sembako kepada masyarkat kurang mampu dan janda di
sekitar kawasan kantor Direksi Semarang

Dorprize yang dibagikan kepada karyawan yang beruntung.
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PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG
DAN/ATAU JASA

PRIYO S

STAF DIREKSI

Sebagaimana kita ketahui bahwa
dalam rangka operasional meme
nuhi kebutuhan barang dan atau
jasa Perusahaan, maka kerap kali
Perusahaan mengadakan tender barang dan atau jasa yang dibutuhkan,
yang tercermin dalam RKAP.

ran Direksi PT Perkebunan Nusantara
III (Persero) No.3.00/42/2016 Tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) Pada PT
Perkebunan Nusantara III (Persero) dan
PT Perkebunan Nusantara I,II,IV sd XIV
jo No. 3.00/PER/35/2017 tanggal 31 Maret
2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Direksi PT Perkebunan
Nusantara III (Persero) No. 3.00/
PER/42/2016 Tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik Pada PT Perkebunan
Nusantara III (Persero) dan PT
Perkebunan Nusantara I,II,IV sd
XIV.
Dalam menyelenggarakan tender
tersebut maka Panitia Pengadaan
Barang dan atau Jasa (selanjutnya
disebut Panitia) harus :

Saat ini, pedoman pengadaan barang dan
atau jasa yang telah terpublikasi adalah
berdasarkan Peraturan Direksi PTPN III
(Persero) No. 3.00/PER/41/2016 tanggal
30 Agustus 2016 tentang Pedoman Umum
Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV jo No
3.00/PER/56/2016 tanggal 15 Nopember
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) No. 3.00/PER/41/2016 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV
s/d XIV dan No. 3.00/PER/42/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT
Perkebunan Nusantara I,II, IV s/d XIV
jo No. 3.00/PER/57/2016 16 Nopember
2016 tentang Perubahan Atas Peratu-
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• Independen, yang berarti tidak
terpengaruh pihak lain.
• Kehati-hatian,
menjalankan
tender dengan hati-hati sesuai
pedoman yang berlaku dan peduli
bila ada yang tidak sesuai dengan
pedoman dan dapat menolakan
dilakukan tender bila tidak tepat/
sesuai.
• Itikat baik, bahwa menyelenggarakan tender dengan itikat untuk memperolah hasil maksimal sesuai dokumen
yang dipersyaratkan, baik dari segi harga
dan kualitas.
• Menghindari benturan Kepentingan,
bahwa dalam menyelenggarakan tender
bersifat netral, tidak memihak, tidak ikut
andil/turut serta dalam penawaran baik
secara langsung maupun tidak langsung,
baik untuk kepentingan diri sendiri dan
atau pihak lain.
• Mematuhi semua peraturan.
• Tidak Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(KKN).
(vide Peraturan Direksi No. 3.00/
PER/41/2016 tanggal 15 Agustus 2016,
pasal 1 angka 53)
Untuk itulah dalam rangka mendukung
6 (enam) point kewajiban Panitia ada hal
patut yang harus dibahas kali ini yaitu Larangan Persengkokolan.

Dasar Hukum Larangan Persengkokolan
tersebut tertuang dalam :
1. Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha No. 2 tahun 2010.
Diterbitkannya UU No 5/1999 dilatar belakangi bahwa selama tiga dasawarsa
ini peluang usaha yang tercipta belum
membuat seluruh masyarakat mampu
dan berpartisipasi dalam pembangunan
di sektor ekonomi. Amanat pasal 33 UUD
1945 belum maksimal terimplementasi
dalam penyelenggaraan ekonomi. Ada sebagian pelaku usaha yang mendapatkan
kemudahan-kemudahan yang berlebihan
sehingga berdampak pada kesenjangan
sosial, sehingga ada pelaku usaha lain
yang tidak mampu bersaing. Memperhatikan hal tersebut perlu ditata kembali kegiatan usaha sehingga dunia usaha dapat
tumbuh serta berkembang secara sehat
dan benar, dan diharapkan tercipta iklim
persaingan usaha yang sehat.
Undang-undang ini diterbitkan untuk
memberikan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan
ekonomi dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan umum serta implementasi
dari semangat dan jiwa UUD 1945.
Penegakan UU No. 5/1999 ini dilakukan
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU), sebuah lembaga independen
yang langsung di bawah Presiden.
Tugas KPPU (selanjutnya disebut Komisi)
adalah :
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
diatur dalam pasal 4 sd pasal 16
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan
usaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat
3. mengakibatkan terjadinya
praktek
monopoli
dan
atau

JENDELA KITA
persaingan
usaha tidak
sehat
4. sebagaimana diatur dalam pasal 17 sd
pasal 24.
5. Melakukan penilaian terhadap ada atau
tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat
6. mengakibatkan terjadinya
praktek
monopoli
dan
atau
persaingan
usaha tidak
sehat
7. sebagaimana diatur dalam pasal 25 sd
pasal 28.
8. Mengambil tindakan sesuai dengan
wewenang Komisi sebagaimana diatur
dalam pasal 36.
9. Memberikan saran dan pertimbangan
terhadap kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
10.
Menyusun pedoman dan atau
publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
11.
Memberikan laporan secara
berkala atas hasil kerja Komisi kepada
Presiden dan DPR
Sedangkan wewenang Komisi adalah :
• Menerima laporan dari masyarakat dan
atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat.
• Melakukan penelitian tentang dugaan
adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat
• Melakukan penyeledikan dan atau
pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh
masyarakat atau pelaku usaha atau yang
ditemukan Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
• Menyimpulkan hasil penyelidikan dan
atau pemeriksaan tentang ada atau tidak
adanya praktek monopoli dan atau persaingaan usaha tidak sehat.
• Memanggil pelaku usaha yang diduga
telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang No 5/1999.
• Memanggil dan menghadirkan saksi,
saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap
ketentuan UU No 5/1999.
• Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,
atau setiap orang sebagaimana dimaksud poin 3 dan 6, yang tidak bersedia
memenuhi panggilan Komisi.
• Meminta keterangan dari instansi
pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.5/1999.
• Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai
surat, dokumen atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan.

• Memutuskan dan menetapkan ada atau
tidak adanya kerugian di pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat.
• Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
• Menjatuhkan sanksi berupa administrative kepada pelaku usaha yang melanggar kententuang UU No. 5/1999.
Boleh dikatakan Komisi mempunyai lingkup tugas dari penelitian, penyelidikan,
penyidikan sampai dengan memutus
perkara dalam persaingan usaha.
Keputusan Komisi harus dilaksanakan
oleh pelaku usaha paling lambat 30 (tiga
puluh hari) sejak putusan diterima. Bila
pelaku usaha keberatan, dapat mengajukan keberatan tersebut maksimal 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima ke
Pengadilan Negeri.
Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka dianggap menerima
putusan Komisi, dan bila tidak melaksanakan putusan Komisi, maka Komisi
menyerahkan putusan tersebut kepada
Penyidik untuk melakukan penyidikan
sesuai ketentuan yang berlaku, dan putusan Komisi merupakan bukti permulaan
yang cukup bagi penyidik.
PERSENGKOKOLAN
Larangan persengkokolan dalam tender
termuat dalam pasal 22 UU No. 5/1999
sbb :
“Pelaku Usaha dilarang bersengkokol
dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.
Dalam penjelasan pasal 22 disebutkan
bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang,
atau untuk menyediakan jasa.
Unsur dalam pasal 22 tersebut adalah:
• Pelaku Usaha
• Bersengkokol.
• Pihak lain.
• Mengatur/menentukan pemenang tender.
• Mengakibatkan praktek monopoli/persaingan usaha tidak sehat.
Yang dimaksud bersengkokol di atas dijelaskan dalam Peraturan KPPU No 2 tahun
2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No 5
tahun 1999 dalam Bab III sebagai berikut :
“Bersengkokol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak
lain atas inisiatif siapapun dan dengan
cara apapun dalam upaya memenangkan
peserta tender”.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa unsur bersengkokol antara lain dapat berupa:
• Kerja sama antara dua pihak atau lebih.
• Secara terang-terangan maupun diamdiam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen denga peserta lainnya.
• Membandingka dokumen tender sebelum penyerahan.
• Menciptakan persaingan semu.
• Menyetujui dan atau menfasilitasi terjadinya persengkokolan.
• Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
• Peemberian kesempatan eksklusif
oleh penyelenggara tender atau pihak
terkait secara langsung maupun tidak
langsung kepada pelaku usaha yang
mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.
Persengkokolan juga dimungkinkan terjadi dalam tender. Menurut kamus hukum,
persengkokolan adalah suatu kerja sama
antara dua pihak atau lebih yang secara
bersama-sama melakukan tindakan yang
melanggar hukum. Ada beberapa kemungkinan persengkokolan dalam tender
tersebut yaitu :

Ilustrasi

Persengkokolan horizontal
Persengkokolan antar pelaku usaha/penyedia barang dan jasa (dapat dikatakan
menciptakan persaingan semu).
Persengkokolan vertikal.
Persengkokolan antara salah satu atau
beberapa pelaku usaha/penyedia barang
dan jasa dengan panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan.
Persengkokolan horizontal dan vertikal.
Persengkokolan antara panitia tender
atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan
pelaku usaha/penyedia barang dan jasa.
Contoh : tender fiktif.
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DAMPAK PERSENGKOKOLAN DALAM
TENDER
Dari kacamata pengguna barang dan jasa/
pemberi kerja, hal ini dapat merugikan
dalam bentuk antara lain :
• Pemberi kerja membayar harga yang
lebih mahal daripada sesungguhnya.
• Barang dan atau jasa yang diperoleh
seringkali lebih rendah dari yang akan
diperoleh bila tender dilakukan secara
jujur.
• Terjadi hambatan pasar bagi peserta
potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
• Nilai proyek menjadi lebih tinggi.
SANKSI
Pasal 47 UU No. 5 tahun 1999 menegaskan
sanksi administratif bagi pelaku usaha
yang melanggar pasal 22 yaitu :
• Harus menghentikan kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan
usaha tidak sehat dan atau merugikan
masyarakat, dan/atau
• Penetapan pembayaran ganti
rugi, dan/atau
• denda minimal Rp1 milyar dan maksimal Rp25 milyar.
Pelanggaran pasal 22 dapat juga dikenakan pidana pokok :
• Pidana denda min Rp5 milyar dan maks
Rp25 milyar, atau pidana kurungan
pengganti denda maks 5 (lima) bulan.
• Pidana denda min Rp1 milyar dan maks
Rp5 milyar atau pidana kurungan pengganti denda maks 3 (tiga) bulan bila
pelaku usaha tidak kooperatif dalam
proses penyeledikan/pemeriksaan.
Pidana pokok tersebut dapat ditambahkan Pidana tambahan berupa :
• Pencabutan izin usaha, atau
• Larangan pelaku usaha menduduki
jabatan direksi atau komisaris min 2
(dua) tahun dan maks 5 (lima) tahun.
• Penghentian kegiatan atau tindakan
tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.
Oleh karena itu dalam situasi sulit di DTS,
maka Panitia harus tetap fair, supaya
tujuan dari pengadaan barang dan atau
jasa tetap terjaga dan tetap berkomitmen
memenuhi kewajiban sebagaimana telah
disampaikan di atas, yang tertuang dalam
Pakta Integritas Panitia.
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DUKUNG DUNIA USAHA, MENDAGRI
PERMUDAH BIROKRASI
AGUNG ISDINAWAN

LEGAL

Penghapusan Perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Penyederhanaan
Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
SIUP merupakan bentuk perizinan
perdagangan yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan. SedangkanTDP merupakan surat tanda
pengesahan yang diberikan kepada
perusahaan setelah mendaftarkan
perusahaannya. Penerbitan SIUP dan
TDP tersebut telah didelegasikan ke
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Kabupaten/Kota.
Pemerintah melalui Kementerian
Perdagangan menghapus ketentuan
mengenai perpanjangan Surat Izin
Usaha (SIUP) dan menyederhanakan
pengurusan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP). Kebijakan ini dituangkan dalam 2 (dua) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) pada tahun 2017
ini, yaitu :
1. Permendag Nomor : 08/M-DAG/

PER/2/2017 tentang Perubahan
Ketiga Atas Permendag Nomor:
36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Permendag Nomor 08/M-DAG/
PER/2/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Permendag Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan
Pendaftararan Perusahaan
Kedua Permendag baru ini selain
mengatur penghapusan perpanjangan SIUP dan penyederhanaan
prosedur dan penghapusan kewajiban
biaya administrasi TDP, juga sekaligus
memberikan jaminan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang
perdagangan.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Per-

JENDELA KITA
dagangan, Enggartiasto Lukita yang
menyatakan bahwa pelaku usaha
yang memiliki SIUP tidak perlu lagi
melakukan pendaftaran ulang, karena SIUP berlaku selama perusahaan
perdagangan menjalankan kegiatan
usaha di bidang perdagangan.
Ketentuan penghapusan pendaftaran
ulang SIUP tersebut diatur dalam
Pasal 7 Permendag No. 7/M-DAG/
PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/M-DAG/
PER/9/2007 Tentang Pnerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan.
Sementara itu bagi perusahaan yang
akan memperbaharui TDP setelah 5
(lima) tahun, cukup menyampaikan
surat pemberitahuan secara manual atau elektronik mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan
melaampirkan fotokopi atau hasil
scan TDP yang lama. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan
TDP tidak diterbitkan, maka TDP
yang lama dianggap tetap berlaku dan
sudah diperbaharui. Selain itu, untuk
pembaruan TDP dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
Ketentuan mengenai TDP ini sesuai dengan Pasal 9A Permendag
No. 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Permendag
No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Kajian/Telaah Regulasi Yang
Mengatur SIUP serta Perubahannya
Perubahan-perubahan atas Permendag Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan :
1. Permendag Nomor : 46/M-DAG/
PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor:
36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
2. Permendag Nomor : 39/M-DAG/
PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan.
3. Permendag Nomor : 07/M-DAG/

PER/2/2017 tentang Perubahan
Ketiga Atas Permendag Nomor:
36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Kajian/Telaah Regulasi Yang
Mengatur TDP serta Perubahannya
Perubahan-perubahan atas Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penyelenggaraan Pendaftararan Perusahaan :
1. Permendag
Nomor
1 1 6 / M - DAG / P E R / 1 2 / 2 0 0 5
tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 37/M-DAG/
PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftararan Perusahaan
2. Permendag Nomor 08/M-DAG/
PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag
Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
tentang
Penyelenggaraan
Pendaftararan Perusahaan.

kesimpulan/
Semangat pemerintah sekarang ini
dalam mendukung iklim usaha salah
satunya dengan pemangkasan ketentuan perizinan yang berbelit-belit
serta prosedur yang panjang harus
kita syukuri. Khususnya dalam mendukung bisnis proses di PTPN IX.
Selain meringankan operasional
perusahaan, hal ini tentunya akan
mempermudah kebijakan korporasi
terutama dalam bidang diversifikasi
usaha, misalnya pendirian anak perusahaan PTPN IX, joint venture, atau
bentuk-bentuk persekutuan bisnis
dan perdagangan lainnya yang akan
menguntungkan perusahaan.
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KOMODITAS

KEBANGKITAN INDUSTRI
GULA PTPN IX
DISIPLIN DAN KERJA KERAS

JAUHARI RAHMANTO
STAF SEKPER

Strategi Off Farm
•
•
•

Dari 8 PG existing tahun 2018 dioperasikan 5 PG yang
giling. (3 PG yang tidak giling adalah PG Jatibarang, PG
Sumberharjo dan PG Gondang Baru).
Operasional PG minimal giling 120 hari dengan upaya
penambahan BBT.
Steam test PG dilaksanakan pertengahan April 2018 dan
awal Mei siap untuk giling.

Strategi On Farm

Sejumlah pekerja melakukan pengawasan mesin saat giling di PG Tasikmadu.

Permasalahan industri gula seakan tidak ada habisnya. Berbagai
macam permasalahan terjadi, baik yang controllable maupun uncontrollable, yang berasal dari internal maupun eksternal, dengan
skala mikro maupun makro. Rasa manis gula tidak diikuti dengan
manisnya industri gula.
Salah satu faktor produksi yang saat ini masih belum juga terpecahkan adalah ketersediaan / pemenuhan bahan baku tebu. Bahan
baku tebu saat ini merupakan permasalahan krusial yang harus
segera disikapi, agar tidak menambah kondisi menjadi semakin
sulit. Pemenuhan bahan baku tebu secara jumlah dan kualitas
merupakan tugas utama bagian tanaman.

a.
Dibentuk Sistem Clustering yang terdiri dari Cluster Pekalongan (PG Pangka dan PG Sragi), Cluster Kudus (PG
Rendeng) dan Cluster Sragen (PG Mojo dan PG Tasikmadu).
b.
Penentuan start giling masing – masing PG diatur
tidak bersamaan, mempertimbangkan kemasakan BBT dan
awal giling PG Kompetitor (PG Tersana Baru, PG Madukismo,
PG GMM, PG Wilayah Madiun, PG Trangkil dan PG Pakis).

Strategi Finansial
•
•
•

Pendayagunaan aset untuk rest area (ex PG Banjaratma)
Pelepasan aset perusahaan yang tidak produktif (PG
Sumberharjo, PG Gondang Baru dan Bangunan di Semarang).
Memfasilitasi PTR dengan dana KUR dan PTPN siap sebagai Avalis.

Pencapaian kinerja perolehan bahan baku tebu PT Perkebunan
Nusantara IX (PTPN IX) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini
mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan luas areal dan produktivitas tebu.
Kondisi persaingan yang semakin ketat dengan beroperasinya
pabrik gula swasta menjadikan bagian tanaman semakin sulit untuk mengendalikan bahan baku yang notabene hampir 90% berasal dari petani. Orientasi petani saat ini bukanlah semata - mata
kemitraan, namun lebih cenderung kepada bisnis (bisnis pertebuan).
Oleh karena itu, permasalahan bahan baku tebu ini tidak hanya
merupakan masalah bagian tanaman, melainkan juga menjadi
permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara bersamasama pula. Semua elemen PTPN IX harus bekerja keras, sinergi,
simultan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya agar
kebangkitan Pabrik Gula PTPN IX bisa terwujud.
Pencapaian kinerja 2017 diharapkan dapat menjadi pembelajaran
dan evaluasi agar Giling tahun 2018 bisa jauh lebih baik. Strategi
giling yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, adalah sebagai
berikut :
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SKEMA GILING 2018

KOMODITAS
PROGRAM KERJA BAGIAN TANAMAN
a. Pemenuhan Bahan Baku tebu

c. Meningkatkan Hubungan Kemitraan

Membuat peta wilayah bahan baku tebu dengan GPS di
masing – masing wilayah SKW, guna menyusun taktik dan
strategi dalam persaingan meraih tebu diwilayah tersebut.

d. Pengembangan Kompetensi SDM

Perluasan areal tanaman Tebu Sendiri melalui sewa lahan
dan konversi lahan tanaman karet dengan rincian Tebu
Sewa seluas 1.000 Ha Konversi lahan tanaman karet seluas
1.111 Ha.

Mempelajari pola PG Kompetitor sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi untuk memperoleh BBT. Memberikan fasilitas Tebang Muat Angkut (TMA) untuk PTR berupa
memberikan uang muka TMA sesuai tebu tertimbang serta
membantu mencarikan tenaga tebang.
Peningkatan pelayanan dengan penerbitan DO TR setiap
7 hari, pengamanan Pasok BBT sesuai KIS dengan kontrak
tenaga tebang lebih awal secara selektif dan meningkatkan
kapasitas tenaga tebang menggunakan Grab Loader untuk
pekerjaan muat tebu ke truck dan memanfaatkan tenaga
wanita sebagai penebang (semi mekanisasi)
Memetakan dan mempersiapkan BBT untuk pasok periode
awal giling (I dan II) dengan memberikan perlakuakn ZPK.
Membantu petani memperoleh Modal Kerja (Biaya Garap
dan Saprodi) secara tepat waktu melalui Perbankan (KUR)
dan PTPN siap sebagai Avalis.
Selain itu tindakan preventif terhadap tebu terbakar antara
lain :
•
Dibentuk regu piket yang terdiri dari petugas tanaman,
SP Bun dan petani.
•
Sosialisasi kepada petani terkait dampak tebu terbakar
terhadap produksi dan rendemen.
•
Penyuluhan kepada petani untuk melaksanakan kletek
minimal 2 kali.
•
Sosialisasi kepada tenaga dan mandor tebang pada saat
kontrak mengenai membakar tebu.
•
Memberikan sangsi yang tegas kepada mandor tebang
apabila terbukti melakukan pembakaran tebu yang sedang dan akan ditebang. Salah satunya akan dilaporkan
kepada Pihak yang Berwajib.

b. Peningkatan Produktivitas

Dilakukan dengan penggunaan bahan tanam tebu giling TS
sepenuhnya berasal dari KBD.
Selain itu pekerjaan jugar (chisel) dan bumbung secara mekanisasi (untuk memperbaiki struktur tanah dan perakaran
tebu).
Managemen akan mendorong PTR untuk bongkar ratoon
bekerjasama dengan APTRI dan Dinas Perkebunan dengan
masa tanam TSS I pada bulan Mei – September 2017 diimbangi dengan aplikasi pupuk berimbang secara tepat.
Program mekanisasi di lahan Tebu Sendiri meliputi pembukaan lahan pada PC dan Pemeliharaan Ratoon serta penyediaan bibit berjenjang sesuai pola tanam (awal, tengah,
lambat) dan sosialisasi kepada petani tentang penggunaan
bibit bermutu dari varietas unggul.

Penguatan kemitraan dilakukan melalui komunikasi intensif Petugas PG dengan petani secara door to door.
FMPW dan FMPG dijadikan wadah komunikasi petugas PG dengan
Petani, Dinas dan pihak terkait lain. LAKU (Latihan dan Kunjungan) petugas PG bersama Petani di lahan TS dan TR serta Benchmark bersama Petani ke PG lain di luar wilayah PTPN IX.
Selain pemetaan kompetensi SDM melalui assesmen pelaksanakan FGD dan Training akan dilakukan secara berkala. Pelaksanaan
Outbond Training untuk membangun team work dan kedisiplinan
serta diiperkuat dengan Benchmark SDM ke PTPN / Instansi lain.

PROGRAM KERJA BAGAIAN TEKNIK PENGOLAHAN
a. Optimalisasi Kapasitas Giling

Mengefektifkan bongkar muat tebu di emplasemen dengan meminimalisasi pemakaian lori / bongkar langsung di meja tebu. Penataan Power untuk Elektrifikasi dengan optimalisasi STG dengan
memindahkan TA dari PG yang tidak giling dan dari PTPN X serta
rekondisi STG existing.
Penggantian penggerak gilingan dari Steam Turbine ke Elektromotor dan menyiapkan peralatan siap giling lebih awal dengan pelaksanaan Steam Test pertengahan bulan April.
b. Peningkatan Efisiensi Energi
Menjaga kapasitas giling minimal setara dengan BEP ampas, pembenahan Instalasi Vacum Masakan dan Evaporator melalui perbaikan Spraypond dan pengadaan pompa.
Perubahan sistem kerja badan penguapan dari empat badan menjadi lima badan (quintuple).
Pemanfaatan uap nira (bleeding) Badan Penguapan untuk pemanas Juice Heater dan Pan Masakan serta rekondisi Boiler dan STG
mengarah ke standar.
c. Peningkatan Efisiensi Pabrik
Menjaga kelancaran dan stabilitas kapasitas giling dengan disiplin
operatosional meja tebu dan Gilingan dengan IHT. Penataan Power
dengan pemindahan Turbo Alternator dari PG yang tidak giling.
Memnimalisasi kehilangan gula melalui optimalisasi Elektrifikasi
penggerak Gilingan, perbaikan instalasi vakum dengan penggantian Mesin Uap menjadi Elektromotor dan perbaikan Spraypond.
Pemindahan peralatan pabrik dari PG yang tidak giling seperti pan
masakan dan Puteran High Grade dan Low Grade
d. Peningkatan Gula Kristal Putih
Dengan Pencegahan tebu terbakar (terutama daerah pantura) dan
tebu wayu dan rekondisi peralatan proses antara lain Pan Masak,
Puteran HGF dan Puteran LGF.
Penambahan Pan Masak, HGF dan LGF dengan memanfaatkan peralatan dari PG yang non aktif serta pembenahan Instalasi Pembuat
Vacum Masakan dan Evaporator melalui perbaikan Spraypond dan
pengadaan pompa.
Aspek Operasional : Stabilitas giling per jam dan optimasi proses
Pemurnian, Masakan dan Puteran.

Serta membantu petani memperoleh Modal Kerja (Biaya
Garap dan Saprodi) secara tepat waktu melalui Perbankan
(KUR) dan PTPN siap sebagai Avalis.
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TEKNOLOGI

PERLUAS
MARKET
MELALUI
E-COMMERCE
GATOT CAESARIO

KARYAWAN SEKPER

Keputusan Direksi membentuk UPH
(Unit Pemasaran dan Produksi Hilir) sebagai ujung tombak penjualan produk
hilir milik PT Perkebunan Nusantara IX
dianggap tepat ditengah harga komoditas yang tidak menentu dan dikendalikan pasar saat ini. Pembentukkan UPH
per - Desember 2016 diproyeksikan bisa
memberi nilai tambah bagi komoditas
yang selama ini masih banyak dipasarkan secara bulk yaitu kopi dan teh.
Manager UPH – Aidil Syukri, pun optimis dengan memasang target tinggi yaitu memproyeksikan 40 % produksi dari
kebun untuk diolah menjadi produk
hilir pada tahun 2018. Untuk mewujudkan hal tersebut selain gerakan cinta
produk hilir yang dicanangkan ke setiap
unit termasuk kantor Direksi, Tim UPH
mulai “bergerilya” membangun jaringan dengan memasok produk-produk
Banaran di berbagai instansi mulai dari
Kementerian BUMN, PT Perkebunan
Nusantara III (Persero) sebagai induk
holding, Kedinasan dan BUMN lain,
seperti PT Taman Wisata Candi Borobudur, PT KAI, Pertamina, BNI dll sebagai
bentuk sinergi BUMN sesuai arahan
dari Kementerian. tidak lupa mengikuti
berbagai festival dan bazar berskala nasional untuk memantapkan Banaran sebagai salah satu produsen kopi terbaik
di Negeri ini.
Pada Bulan November 2017 Tim penyusunan website penjualan produk hilir
yang terdiri dari TI, Humas dan Transformasi Bisnis dibawah komando UPH
telah selesai menyelesaikan tugasnya
yaitu membuat platform website dimana konsumen bisa membeli produk
Banaran secara online. Website online
diproyeksikan akan menjadi ujung tombak dalam penjualan produk hilir yang
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mampu diakses dari mana saja, kapan
saja mengikis halangan ruang dan waktu
bagi para konsumen yang masih kesulitan mendapatkan produk hilir PT Perkebunan Nusantara IX.
Website yang dibangun selain menyediakan pelayanan pembelian produk
secara online, juga berisi profil produk,
dimana calon konsumen bisa memahami
bagaimana Banaran Product mendapatkan bahan baku pilihan dan mengolah
produk unggulannya secara modern dan
higienis.
Dengan hadirnya website Banaran Product berbagai manfaat bisa diraih, antara
lain :
1. Meningkatkan Kredibilitas Produk
Saat ini calon konsumen banyak mencari
informasi maupun layanan melalui internet.
Untuk menjaring calon konsumen potensial tersebut Banaran Product menyediakan platform website yang mudah di akses
dengan berbagai informasinya sehingga
pada akhirnya tingkat kepercayaan pelanggan akan semakin meningkat.
2. Efisien
Pembuatan website Banaran Product
tidak memakan biaya yang tinggi karena didukung tim internal yang mampu
membangun website dengan fasilitas
lengkap dan desain yang menarik. Biaya
yang dikeluarkan hanya sebatas penyediaan infrastruktur sistem berupa domain.
Selain itu dengan adanya website juga
mampu menjadi sarana promosi sehingga
menghemat biaya promosi above the line
melalui media cetak, televisi maupun surat kabar yang biasanya memakan biaya
yang tinggi.

3. Selalu Terhubung
Dalam penjualan secara online, informasi dan komunikasi menjadi hal penting yang tidak bisa dilepaskan. Untuk
itu selain kontak melalui nomor telepon
dan aplikasi Whatsapp, website juga
dilengkapi fasilitas chat real time yang
memungkinkan pelanggan mendapatkan
informasi maupun bantuan langsung
saat itu juga bila mendapati kesulitan
(fasilitas chat saat ini aktif sesuai waktu
jam kerja).
4. Mudah Diakses
Website bisa diakses oleh pelanggan potensial dimana saja selama 24 jam sehari,
7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun.
Dengan gaya hidup modern yang serba
cepat, ini adalah selling point yang besar
ketika membuat keputusan pembelian.
5. Menjangkau Target Pasar yang Lebih Luas
Dengan fasilitas internet, website bisa
menjangkau seluruh provinsi di Indonesia, bahkan seluruh negara yang ada di
dunia. Hal ini membuka peluang pasar
yang tak terbatas, maka dari itu website
Banaran Product juga dilengkapi fitur
berbahasa Inggris untuk memudahkan
calon pembeli dari luar negeri.
6. Hemat Waktu
Pelanggan tidak perlu lagi bepergian
untuk mendapatkan Banaran Product,
barang bisa dikirim langsung ke depan
pintu rumah. Hemat waktu dan biaya.

TEKNOLOGI
Tampilan website
Banaran Product
yang bisa dikunjungi
melalui laman :
www.banaran9.com

WHAT
NEXT ?
Banaran Product dinilai sudah cukup
memiliki pondasi yang kuat khususnya
di Jawa Tengah. Namun dengan perkembangan pasar yang sangat cepat saat ini,
agar mampu bersaing perlu di dorong
lebih jauh lagi dengan berbagai strategi.
Fasilitas website online yang dibangun memiliki potensi yang besar dalam
merengkuh konsumen, sehingga perlu
adanya kegiatan sosialisasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan raihan
potensi.
Perlu adanya strategi komunikasi yang
baik tidak hanya melalui radio, media cetak ataupun televisi tapi juga ditambah
dengan merambah dunia digital marketing. Dengan komunikasi yang baik, kita
bisa menggali kebutuhan konsumen dan
memberikan solusi tepat apa yang dibutuhkan / diinginkan konsumen.
Beberapa langkah yang bisa di ambil untuk memaksimalkan website online dan
menentukan strategi yang jelas dalam
digital marketing, antara lain :

Riset Pasar

Semua diawali dengan riset, mengenali
konsumen dan pola konsumsinya penting demi menyusun strategi – strategi
yang akan diterapkan. Riset yang dilakukan juga akan menetukan konten
– konten apa yang akan dilemparkan ke
konsumen secara strategis.
Perlu diingat konsumen digital berbeda
dengan konsumen konvensional, maka

dari itu hasil riset yang didapat akan
menentukan experience apa yang akan
kita tawarkan dan paparkan kepada
konsumen sesuai dengan target.

Aktivasi Media Sosial

Salah satu alat yang powerful untuk
memperkenalkan produk adalah media social. Selain dikenal murah media
social juga dinilai efektif menjangkau
konsumen modern yang memiliki berbagai macam akun sosial media seperti
facebook, instagram, twitter , youtube
dsb.
Aktivasi media social tidak hanya asal
posting gambar yang menarik, konten
yang diberikan harus mampu mengkomunikasikan produk dan program Banaran Product.
Konten yang menarik dan bermanfaat
akan menarik konsumen untuk mengenal lebih dalam produk yang ditawarkan dan pada akhirnya mempengaruhi
keputusan pembelian yang dilakukan.
Karena sifatnya yang real time melalui
media social kita juga bisa mendapatkan feedback langsung dari konsumen
sebagai bahan evaluasi, dan merencanakan langkah strategis ke depan.
Tapi perlu diingat, media social
harus dikelola dengan bijak dan hatihati mengingat banyak kasus merk
yang pamornya turun drastis karena
kurangnya kehati-hatian admin dalam
memposting maupun menanggapi
komen dari pelanggan.

yang memungkinkan merk mendapatkan lebih banyak view dari para pengguna aplikasinya.
Dengan fitur ini, kita bisa menyasar
khalayak yang kita pilih berdasarkan
gender, umur hingga wilayah para pengguna aplikasi. Semakin banyak rupiah
yang kita anggarkan, semakin banyak
pengguna dan luas jaringan didapat untuk melihat konten yang kita iklankan.
Yang menarik, dari iklan berbayar ini
kita bisa mendapatkan insight atau
laporan berupa data dan statistik yang
bisa digunakan sebagai acuan untuk
strategi berikutnya.

Komunitas offline

Terjun di dunia e-commerce jangan
lupakan tatap muka langsung sebagai
salah satu strategi dalam memperkuat
hubungan dengan konsumen kita.
Melakukan gathering dengan komunitas – komunitas yang sejalan dengan
produk yang ditawarkan selain menambah awareness juga mampu menambah
kredibilitas produk di mata konsumen.
Dengan strategi – strategi yang dijalankan, di harapkan website online produk
hilir mampu hadir menjawab segala kebutuhan konsumen dengan tetap berpegang pada prinsip service excellent
dan mampu menambah nilai tambah
produk serta pendapatan PT Perkebunan Nusantara IX.

www.banaran9.com

Iklan berbayar

Demi mendapatkan spotlight lebih,
aplikasi media social seperti Facebook
dan Instagram memiliki fitur berbayar
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PRODUK

BANARAN PRODUCT
MENUJU BRAND DIGDAYA

SIGIT WINARSO

KARYAWAN KEBUN KAWUNG

Digdayanya suatu produk akan tercipta
ketika konsumen merasakan manfaat dari
suatu produk. Pada saat konsumen butuh
dan ingin menggunakan suatu produk tertentu mereka tidak akan memilih produk
lain, melainkan langsung memilih produk
yang sudah ada dalam benak mereka.
Lalu bagaimanakah brand produk kita
khususnya produk hilir N9 seperti Kopi
Banaran, Kopi Jollong, Teh Kaligua, Teh
Semugih, Gula 9, Sirup Pala dan Air Mineral Dalam Kemasan “Kaligua” yang selanjutnya kita namakan “ Banaran Product “ bisakah menjadi digdaya ?
Sementara produk produk kompetitor kita
sudah lebih dahulu dikenal dimasyarakat
luas? Apakah kondisi ini menempatkan
kita menjadi yang “tertinggal” dibanding
produk lain?
“ Brand Digdaya” ibarat singgasana yang
menjadi impian semua perusahaan. Tujuan awal pendirian suatu perusahaan
adalah
menjadikan perusahaan yang
maju dengan brand yang dikenal secara
kental oleh masyarakat luas. Pemilihan
brand ini biasanya didasari oleh visi misi
serta kultur perusahaan.
Membaca teori pembelian David A.Aacker
( A.Aacker 1991:61) Brand Awareness
adalah seberapa merek mampu disebutkan oleh konsumen atau kemampuan dari
seseorang yang merupakan calon pembeli
(potential buyer) untuk mengenali atau
menyebutkan kembali suatu merek yang
merupakan bagian dari suatu kategori
tertentu.
Sebelum melakukan pembelian biasanya
konsumen memiliki tahap perkenalan
kepada merek tersebut Tahap ini menurut David A. Aacker terdiri dari 4 langkah
yaitu :
1. Unaware of Brand (tidak menyadari
merek) adalah tingkat paling rendah
dalam piramida kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek
2. Brand Recognition (Pengenalan
merek) adalah tingkatan minimal kesadaran merek, dimana pengenalan suatu
merek muncul lagi setelah dilakukan
pengingatan lagi lewat bantuan (aided
recall)
3. Brand recall (pengingat kembali terhadap merek) adalah pengingat kembali terhadap merek tanpa bantuan
(unaided brand)
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Varian kopi yang
dipasarkan Banaran
product.

4. Top of mind (puncak pikiran) adalah merek yang disebutkan pertama
kali oleh konsumen atau yang pertama
kali muncul dalam benak konsumen.
Dengan kata lain merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai
merek yang ada dalam benak konsumen
(Rangkuti, 2008:40-41)

dikenal Unit Kampoeng Kopi Banaran
yang menjadi kebanggaan kita bersama
karena menjadi salah satu destinasi
wisata diwilayah regional Jawa bahkan Indonesia. Belum lagi geliat usaha
agrowisata yang semakin menjanjikan
dan kedai kedai kopi dan teh yang berada di beberapa Unit PTPN IX.

Brand awereness merupakan titik dimana konsumen mulai tahu akan
suatu produk, oleh karena itu brand
awereness sangat menentukan apakah
produk itu dikenal atau tidak.
Apa yang sudah dilakukan untuk
mewujudkannya ?
Menengok beberapa saat lalu ketika Direksi menetapkan pengelolaan produk
hilir menjadi satu Unit di PTPN IX dengan nama Unit Produksi dan Pemasaran
Produk Hilir bertempat di kompleks
pabrik Kopi Banaran Kebun Getas, ini
adalah salah satu langkah serius menuju terciptanya brand atau merek yang
akan lebih dikenal secara luas. Betapa
tidak dengan Unit ini diharapkan akan
lebih fokus dalam pengelolaannya baik
produksi maupun pemasarannya. Unit
Produksi dan Pemasaran Produk Hilir
tengah mempersiapkan baik SDM maupun up-grading mesin pengolahan dan
pengemasan.
Sebut saja Kopi Banaran dan teh Kaligua produk yang sudah dikenal sejak
adanya produk hilir PTPN 9 dengan
membuka outlet penjualan produk lewat Banaran Coffee & Tea yang waktu
awal berdiri hanya sebuah warung kopi
dan warung makan. Sekarang lebih

Dari letak geografis kedai kedai yang
bisa kita namakan sebagai “Outlet”
produk yang berada dari mulai ujung
barat wilayah Jawa Tengah ( Banaran9
Coffee & Tea Warnasari – Cilacap )
yang berada dijalur Selatan dan Agrowisata Kaligua yang berada di Jalur Utara
sampai dengan Banaran 9 Coffe & Tea
Rendeng – Kudus di wilayah Jawa Tengah bagian Timur, maka tahap pembelian terhadap produk N9 sudah tidak
lagi termasuk dalam piramida terendah
dalam brand awereness . Setidaknya hal
ini dapat terlihat dari jumlah pengunjung dan pembelian produk yang menempati 60% lebih pembelian produk
hilir dari eksternal PTPN IX.
Dari angka penjualan produk hilir sampai dengan September 2017 sebesar
Rp.3,1 M- atau Rp.1,7 M . Dengan volume penjualan untuk Kopi Bubuk Banaran berbagai kemasan dan roasted
sebesar 14,3 Ton dari 23.9 Ton dan Teh
3,6 Ton dari 6,0 Ton. Angka ini memang
masih dibawah dari pencapaian RKAP
2017 dengan target Penjualan sampai
dengan September 2017 sebesar Rp.5,2
M atau volume penjualan untuk kopi
bubuk kemasan dan roasted 53,1 Ton

PRODUK
dan Teh 7,3 Ton. Namun setidaknya terlihat bahwa produk N9 bahkan sudah
melampaui tahap brand recognition
( pengenalan merek ). Karena seberapapun angka penjualan ini menunjukkan
bahwa calon konsumen (potential buyer) telah memutuskan untuk membeli
produk kita.
Keputusan konsumen untuk membeli
produk dipengaruhi oleh
motivasi
pembelian yang rasional maupun emosional. Motivasi pembelian yang rasional menurut Sigit ( 2002:17) adalah
motivasi pembelian yang didasarkan
pada kenyataan kenyataan yang ditunjukkan oleh suatu produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk
yang fungsional serta obyektif misalnya kualitas produk, harga produk,
ketersediaan barang, efesiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima.
Sedangkan motivasi emosioanal dalam
pembelian berkaitan dengan perasaan,
kesenangan yang dapat ditangkap oleh
panca indera misalnya dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial, peranan merek
menjadikan pembeli menunjukkan status sosial ekonominya dan bersifat subyektif dan simbolik.
Bagaimana dengan konsumen produk
N 9 yang telah membeli agar potential
buyer yang telah memutuskan menjadi
buyer akan menjadi pelanggan produk
kita?
Dari teori motivasi pembelian rasional
mewajibkan pengelolaan produk N 9
khususnya produk hilir harus mampu
mewujudkannya dalam sebuah produk
yang berkualitas, harga yang bersaing,
serta ketersediaan yang terjamin kontinuitasnya. Hal ini berkaitan dengan kinerja di sektor produksi, distribusi, pemasaran dan seluruh komponen yang
terlibat didalamnya.
Sedangkan untuk mewujudkan pelanggan yang bermotivasi secara emosional
diupayakan melalui jaminan kualitas
dengan penyajian dalam kedai Banaran
9 Coffee & Tea yang exclusive di tengah suasana yang nyaman, akan memberikan brand image Kopi maupun Teh

yang mempunyai cita rasa berkelas. Sehingga pembeli produk N9 diharapkan
menjadi pembeli yang emosional.
Top of mind (puncak pikiran) ) adalah
merek yang disebutkan pertama kali
oleh konsumen atau yang pertama kali
muncul dalam benak konsumen. Dengan kata lain merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek
yang ada dalam benak konsumen
(Rangkuti, 2008:40-41)
Jika tahapan pembelian dari mulai
brand recognition dan brand recall
produk kita telah dapat melampaui
meskipun dengan kuantitas dan cakupan masyarakat ditingkat regional,
bagaimana dengan Top Of Mind apakah
bisa kita dapatkan?
Dengan semua kondisi yang ada saat ini
dari mulai SDM dan sumber daya lainnya dalam manajemen proses produksi
dan pemasaran yang ada, kita masih
harus bekerja keras untuk mewujudkannya.
Satu hal yang belum tercukupi kebutuhan organisasi Unit Produksi dan
Pemasaran Produk Hilir saat ini adalah
bagian marketing. Bagian marketing
selama ini masih mengandalkan SDM
yang ada sehingga masih berkutat di
pemasaran internal PTPN IX maupun
eksternal dalam cakupan regional.
Membuka jaringan pemasaran yang
lebih luas jelas diperlukan SDM khusus
yang menangani dibidang pemasaran
maka sudah menjadi kebutuhan organisasi yang harus segera terpenuhi.
Di samping itu juga ditunjang dengan
sales promotion yang gencar dengan
iklan misalnya. Iklan (advertisment)
masih menempati posisi teratas dalam
mendongkrak pengenalan produk untuk dapat dikenal pada masyarakat
secara luas. Bagaimana sebuah brand
image terbentuk manakala tidak dilakukan promosi yang terus menerus
disetiap waktu dan tempat. Menyadari
sepenuhnya bahwa biaya iklan lewat
media massa elektronik seperti TV merupakan biaya yang tinggi ( high cost)
maka terlepas dari iklan, apa yang telah
dilakukan oleh stake holder pengelola

produk hilir N9 ?
Unit Produksi dan Pemasaran Produk
Hilir dengan bagian terkait telah
mengikuti event pameran expo di berbagai tempat dan dengan bidikan pasar
yang berbeda beda. Dalam kurun waktu
tahun 2017 ini saja telah mengikuti beberapa event diantaranya Jateng Fair
2017, Soropadan Agro Expo 2017, Gajah
Mada Agro Expo 2017, Harkonas 2017,
Kampung Buah Nusantara dan event
yang diselenggarakan sendiri oleh
PTPN IX dalam rangka HUT PTPN IX ke
21 dengan acara “ Ngeteh serentak” dan
event lainnya.
Pemasaran melalui media sosial online
dengan membuka web produk hilir juga
akan menambah penetrasi dibidang pemasaran.
Dengan dicanangkannya gerakan cinta
produk hilir yang diinisiasi oleh Unit
Produksi dan Pemasaran Produk Hilir
pada tanggal 13 Juli 2017 dengan ditanda tanganinya komitmen oleh para PJP
PTPN IX Divisi Tanaman Tahunan yang
disaksikan oleh Direksi PTPN IX merupakan langkah strategis yang ditempuh
sehingga dapat membuka distribusi
melalui karyawan dan pemakaian internal di Unit Kerja PTPN IX. Langkah
ini relevan dengan pemanfaatan pasar
dimana produk N9 dapat masuk di rumah rumah karyawan di Unit Kebun dan
Direksi dan masyarakat sekitarnya yang
pada gilirannya dapat membantu sebagai iklan “home by home”, Produk yang
dikonsumsi setiap saat akan membawa
brand recall secara otomatis yang akan
menumbuhkan brand image.
Sungguh sebuah kekuatan yang dahsyat
menuju “ Brand Digdaya” manakala dari
belasan ribu karyawan PTPN IX sebagai
pasar internal dengan mengkonsumsi
produk sendiri juga sebagai “ Iklan Berjalan” disetiap waktu dan tempat. Dengan semboyan Jujur Tulus Ikhlas didada
setiap stake holder PTPN IX yang mendasari setiap pemikiran dan langkah bukan tidak mungkin sebuah impian “Banaran Product Menjadi Brand Digdaya”
akan terwujud. SEMOGA

VAKANSI

MEMUASKAN PELANGGAN
DENGAN SAPTA PESONA

MARJONO

KARY. KEBUN KALIGUA

Kepuasan pelanggan merupakan tolak
ukur dalam setiap pelayanan, begitu pula
dalam kegiatan bisnis pariwisata. Kepuasan seorang wisata terhadap objek wisata
yang dikunjungi akan menjadikan nilai
yang akan terus diingat dan dibicarakan
pada setiap orang yang dia temui, begitu
pula sebaliknya akan menjadi bumerang
bagi pengunjung yang “tersakiti” oleh
pelayanan yang buruk. Dengan demikian
memperhatikan mutu pelayanan terhadap pengunjung harus diutamakan sebagaimana seorang jatuh cinta pada pandangan pertama.
Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan konsumen
merupakan hasil dari adanya perbedaan
– perbedaan antara harapan konsumen
dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Dari beragam definisi
kepuasan konsumen yang telah diteliti
dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, dapat disimpulkan bahwa kepuasan
konsumen merupakan suatu tanggapan
perilaku konsumen berupa evaluasi purna
beli terhadap suatu barang atau jasa yang
dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen. Menurut
Zeithaml dan Bitner definisi kepuasan
adalah : Respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan.
Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau
jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
konsumsi konsumen. Kepuasan konsumen dapat diciptakan melalui kualitas,
pelayanan dan nilai.
Menurut Pasuraman, Zeithaml, dan Berry,
mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap
satu jenis pelayanan yang didapatkannya
sedangkan Lovelock mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan memberikan ba
nyak manfaat bagi perusahaan, dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar.
Dalam jangka panjang, akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan
yang baik dari pada terus menerus menarik dan membina pelanggan baru untuk
menggantikan pelanggan yang pergi.
Pelanggan yang sangat puas akan menye-
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Unit Kebun Teh Kaligua salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Brebes
Jawa Tengah
barkan cerita positif dari mulut ke mulut
dan malah akan menjadi iklan berjalan
dan berbicara bagi suatu perusahaan, yang
akan menurunkan biaya untuk menarik
pelanggan baru. Kepuasan konsumen
ini sangat tergantung pada persepsi dan
harapan konsumen itu sendiri. Faktorfaktor yang mempengaruhi persepsi dan
harapan konsumen ketika melakukan
pembelian suatu barang atau jasa adalah
kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat
melakukan pembelian suatu barang atau
jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi barang atau jasa tersebut serta
pengalaman teman-teman yang telah
mengkonsumsi barang atau jasa tersebut dan periklanan. Di dalam lingkungan
yang kompetitif, indikator yang dapat
menunjukkan kepuasan konsumen adalah
apakah konsumen tersebut akan membeli
kembali dan menggunakan produk tersebut diwaktu yang akan datang.
Pariwisata merupakan life style baru bagi
kaum modern yang telah pelik dan penat
terhadap rutinitas kerja mereka memilih
destinasi pariwisata yang natural, jauh
dari hiruk pikuk kota, para pengunjung
akan mencari tempat pelampiasan jiwa
dengan tawaran panorama alam serta pelayanan prima kepada setiap tamu.
Wisata agro PT. Perkebunan Nusantara

IX Kebun Kaligua merupakan detinasi
pilihan pengunjung Jawa Tengah bagian
selatan yang menawarkan sejuta keindahan hamparan perkebunan teh, Wisata
Agro Kebun Kaligua berada di lokasi pegunungan yang berbukit-bukit dan landai, sehingga dengan areal seluas 605,80
Ha dan yang ditanami teh seluas 525,00
Ha maka Kebun Kaligua dikelilingi oleh
perbukitan tanaman teh yang menghampar luas dengan warna hijau yang tampak
asri dan alami sehingga sangatlah indah
dipandang mata.
Apabila kita melihat tanaman teh dari
puncak / gardu pandang dengan ketinggian ± 2.050 M dpl., maka akan merasakan sejuknya udara pengunungan serta
tampak dari atas bukit tersebut hamparan
hijau memukau. Dan apabila kita lihat
dari gardu pandang puncak Sakub maupun Soka maka akan tampak seperti utaian permadani berwarna Hijau dengan
barisan tanaman teh bak jahitan benang
yang mengitari barisan perbukitan. Wisata agro kebun kaligua terletak di desa
Pandansari, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes
Selain memenuhi fungsinya sebagai
penghasil komoditas tanaman perkebunan berupa produksi teh, Kebun Kaligua
merupakan sebuah kawasan Wisata Agro
Perkebunan yang dirintis mulai akhir ta-

VAKANSI
hun 1999, tepatnya tanggal 27 Desember
1999 dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Administratur PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Kaligua dengan Bupati Brebes dengan Surat
Perjanjian No.: 556/1030/1999 tanggal 27
Desember 1999 Perihal kerjasama pengelolaan objek Wisata Agro Kaligua.
Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan
akan pariwisata maka Wisata Agro Kebun
Kaligua sedikit demi sedikit mulai dikenal
oleh orang-orang di wilayah Kabupaten
Brebes dan sekitarnya hal ini menjadi
tantangan tersendiri, sehingga mau tidak
mau Wisata Agro Kebun Kaligua berusaha
membenahi kepuasan pengunjung sebagai pelanggan dengan memahami dan
mengaplikasikan sapta pesona serta menambah daya tarik bagi wisatawan/ pengunjung dengan membenahi asset-asset
wisata yang dimiliki. Sapta pesona merupakan sebutan bagi 7 unsur pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di
indonesia. Sapta Pesona terdiri dari :
1. Aman (Keamanan)
Menciptakan lingkungan yang aman bagi
wisatawan dan berlangsungnya kegiatan
kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak
merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya.
Bentuk Aksi:
• Tidak mengganggu wisatawan.
• Menolong dan melindungi wisatawan.
• Bersahabat terhadap wisatawan.
• Memelihara
keamanan
lingkungan
berkoordinasi dengan Polsek, Polres dan
Instansi lain
• Membantu memberi informasi kepada
wisatawan.
• Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular.
• Meminimalkan resiko kecelakaan dalam
penggunaan fasilitas public, menyediakan sarana P3K dan fasilitas kesehatan,
mempunyai akses dengan rumah sakit
terdekat.
2. Aman (Keamanan)
Menciptakan lingkungan yang aman bagi
wisatawan dan berlangsungnya kegiatan
kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak
merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya.
Bentuk Aksi:
• Tidak mengganggu wisatawan.
• Menolong dan melindungi wisatawan.
• Bersahabat terhadap wisatawan.
• Memelihara
keamanan
lingkungan
berkoordinasi dengan Polsek, Polres dan
Instansi lain
• Membantu memberi informasi kepada
wisatawan.
• Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular.
• Meminimalkan resiko kecelakaan dalam
penggunaan fasilitas public, menyediakan sarana P3K dan fasilitas kesehatan,

mempunyai akses dengan rumah sakit
terdekat.
3. Tertib (Ketertiban)
Menciptakan lingkungan yang bersih bagi
berlangsungnya kegiatan kepariwisataan
yang mampu memberikan layanan higienis bagi wisatawan.
• Tidak membuang sampah/limbah sembarangan.
• Turut menjaga kebersihan sarana dan
lingkungan daya tarik wisata.
• Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis.
• Menyiapkan perlengkapan penyajian
makanan dan minuman yang bersih.
• Pakaian dan penampilan petugas yang
bersih dan rapi.
• Menyiapkan dan menyediakan tempat
sampah
• Menerapkan sertifikasi SAN (Sustainable
Agricultural Network) dan RA (Rain Forest Alliance)
4. Sejuk (Kesejukan)
Menciptakan lingkungan yang nyaman
bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang nyaman dan rasa ”betah” bagi
wisatawan, sehingga mendorong lama
tinggal dan kunjungan lebih panjang.
• Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon.
• Memelihara penghijauan di daya tarik
wisata serta jalur wisata.
• Menjaga kondisi sejuk dalam ruangan
umum, hotel, penginapan, restoran, alat
transportasi dan tempat lainnya.
• Menerapkan sertifikasi SAN dan RA
dalam program pelestarian alam dan
lingkungan
5. Indah (Keindahan)
Menciptakan Lingkungan yang indah bagi
berlangsungnya kegiatan kepariwisataan
yang mampu menawarkan suasana yang
menarik dan menumbuhkan kesan yang
mendalam bagi wisatawan, sehingga
mendorong promosi ke kalangan/pasar
yang lebih luas dan potensi kunjungan
ulang.
• Menjaga keindahan daya tarik wisata
dalam tatanan yang harmoni dan alami.
• Menata tempat tinggal dan lingkungan
secara teratur, tertib, dan serasi serta
menjaga karakter lokal.
• Menjaga keindahan vegetasi, tanaman
hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersifat natural.

• Bersikap sebagai tuan rumah yang baik
dan rela membantu wisatawan.
• Memberi informasi tentang adat istiadat
secara sopan.
• Para petugas bisa menampilkan sikap
dan perilaku yang terpuji.
• Menampilkan
senyum
dan
keramahtamahan yang tulus.
• Sigap dan tanggap terhadap keluhan
pengunjung
7. Kenangan
Menciptakan memori yang berkesan bagi
wisatawan, sehingga pengalaman perjalanan/kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan, dan menumbuhkan motivasi untuk
berkunjung ulang.
• Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal.
• Menyajikan makanan dan minuman khas
lokal yang bersih, sehat dan menarik.
• Menyediakan cenderamata yang menarik, unik/khas serta mudah dibawa.

Piagam Penghargaan dari Bupati
Brebes kepada Agrowisata Kaligua
sebagai Penerap Sapta Pesona Terbaik
di ajang Citra Positif Pariwisata Award
2018

6. Ramah (Keramah tamahan)
Menciptakan lingkungan yang ramah bagi
berlangsungnya kegiatan kepariwisataan
yang mampu menawarkan suasana yang
akrab, bersahabat serta seperti di ”rumah
sendiri” bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang
lebih luas.
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ROHANI ISLAM
VERONICA
STAF HUMAS
Tatkala lembaran kalender tinggal tersisa 1
lembar saja, dan angka-angka di dalamnya
sudah berkepala dua, kebanyakan orang
mulai sibuk mempersiapkan gegap gempita datangnya tahun baru masehi. Penjaja
terompet bertebaran di pinggir-pinggir
jalan. Toko-toko dan pusat perbelanjaan
saling bersaing dengan membandrol diskon besar-besaran khusus tahun baru. Lalu,
bagaimana islam memandang perayaan
tahun baru ini?
Telah diketahui semua orang bahwa perayaan tahun baru masehi bukanlah kebudayaan islam. Bahkan kebudayaan ini
berasal dari kebudayaan non muslim. Dan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada umatnya untuk, meninggalkan dan menjauhi perayaan-perayaan
terutama yang berulang pada setiap tahunnya (‘Ied) yang berasal dari non muslim. Dalam hadits yang shahih dari Anas
bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dia berkata,
saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, mereka memiliki
dua hari besar untuk bermain-main. Lalu
beliau bertanya, “Dua hari untuk apa ini ?”
Mereka menjawab, “Dua hari di mana kami
sering bermain-main di masa Jahiliyyah.”
Lantas beliau bersabda: “Sesungguhnya
Allah telah menggantikan bagi kalian untuk keduanya dua hari yang lebih baik dari
keduanya: Iedul Adha dan Iedul Fithri.” (HR.
Abu Dawud)
Sikap hamba-hamba Allah yang beriman
terhadap perayaan orang-orang non muslim adalah tidak mengikutinya, namun berlalu saja dengan penuh kemuliaan sebagai
seorang muslim. Maka juga termasuk bentuk merayakan seperti menghadiri, atau
minimal hanya membeli terompet saja
untuk merayakannya, hal ini bertentangan
dengan ayat diatas dan patut diragukan
keimanannya.
Islam Melarang Tabdzir
Dalam merayakan tahun baru, tentu ada
biaya yang dikeluarkan. Bahkan, sampaisampai ada yang menghabiskan uang 1
sampai 2 milyar hanya untuk mengadakan
acara peringatan pergantian tahun!?! Padahal acara tersebut tidak memiliki manfaat
yang begitu berarti, baik untuk kebutuhan
duniawi apalagi kebutuhan ukhrowi. Maka
acara seperti ini dalam syariat islam dinilai
sebagai acara yang sia-sia saja. Sehingga
menghamburkan banyak harta dalam acara
seperti ini adalah termasuk menyia-nyiakan
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PERAYAAN
TAHUN BARU

harta, atau disebut juga tabdzir, Allah melarang perbuatan tersebut dan mengecam
pelakunya yang disebut mubadzir.
Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya para mubadzir (pemboros)
itu adalah saudara-saudara dari setan. Dan
setan itu adalah makhluk yang ingkar terhadap Rabb-nya.” (Qs. Al Isra: 27)
Allah Ta’ala tidak mencintai orang-orang
yang memboroskan harta. Sedangkan
uang yang digunakan untuk perayaan tahun baru adalah termasuk perkara membuang-buang harta. Maka seorang muslim
yang baik tidak akan mau dengan mudah
membuang-buang harta hanyanya untuk
perayaan semacam ini yang sama sekali
tidak akan menambah kemuliaannya di dunia maupun di akhirat.
Islam Melarang Bergadang Tanpa Manfaat
Pada malam tahun baru, kebanyakan
orang akan menunda jam tidur mereka
demi menunggu hingga pukul 12 malam,
dimana terjadi pergantian tahun masehi.
Mereka isi waktu tersebut dengan bersenang-senang, ngobrol, konvoi keliling kota,
dan banyak hal yang tidak bermanfaat yang
dilakukan. Padahal Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam membenci ngobrol-ngobrol atau
kegiatan tak berguna lainnya yang dilakukan setelah selesai shalat isya. Jika tidak ada
kepentingan, Rasulullah menganjurkan untuk langsung tidur, agar dapat bangun di
malam hari untuk beribadah.
Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud
radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan
kepada kami tercelanya mengobrol sesudah shalat ‘lsya.’” (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

Islam sebagai agama yang penuh rahmah,
melarang umatnya untuk bergadang tanpa
manfaat. 
Juga diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud
radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh
mengobrol (pada malam hari) kecuali dua
orang; Orang yang akan shalat atau musafir.” (HR. Ahmad)
Maka orang yang begadang, menghabiskan malamnya untuk menunggu dan
menikmati tahun baru, telah melanggar
sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diatas. Dengan begadang, mereka melalaikan shalat malam, berdzikir pada Allah
Ta’ala, di pagi hari pun kesiangan dan telat
melaksanakan sholat shubuh. Sungguh,
banyak sekali kerugian akibat dari mengikuti perayaan tahun baru ini.
Sedikit uraian diatas semoga dapat dijadikan sebagai renungan bagi kita untuk berpikir seribu kali sebelum mengikuti dan
menghadiri acara perayaan tahun baru. Karena selain terdapat larangan untuk mengikutinya, juga terdapat kerugian yang besar
akibat dari mengikutinya. Wallahu’alam.

ROHANI NASRANI
MARIA HAPPY

SEKRETARIS DIREKSI

“Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak
disertai perbuatan, maka iman
itu pada hakekatnya adalah
mati.” Yak 2:17
Satu tahun telah kita lalui dan kini tahun
yang baru telah tiba. Banyak hal yang telah kita lalui, entah itu baik maupun yang
buruk sekalipun. Sebagian doa-doa kita
mungkin telah dijawab dan sebagian lagi
belum ada jawabannya. Masalah yang
lalu telah dilalui, tetapi ada masalah lain
yang terus berdatangan.
Memasuki tahun yang baru, janji Tuhan
bagi umatNya tetap berlaku. Dia senantiasa memberikan rancangan damai
sejahtera bagi umatNya yang setia
mengasihi Dia. Dan ketika kita sungguhsungguh berbalik dari jalan-jalan kita
yang jahat, Dia memberikan hati yang
baru dan roh yang baru dalam hidup
kita. Dia akan memberikan kemampuan
bagi kita agar kita dapat hidup taat seturut dengan FirmanNya.
*courtesy of PelitaHidup.com
Tentunya hati yang baru dan roh yang
baru harus diikuti dengan sikap dan
perbuatan yang sesuai dalam kehidupan kita, agar hubungan dengan Tuhan
dapat terus terjaga dan FirmanNya benar-benar membawa dampak yang luar
biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam
tahun yang baru ini, kita semua juga pasti rindu untuk melihat janji-janji Tuhan
digenapi, jawaban-jawaban doa dipenuhi, masalah-masalah dapat terselesaikan dan segala keinginan kita diberikan
oleh Tuhan.
Oleh karena itu dengan hati yang baru,
ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun yang baru
ini agar janji-janji Tuhan dapat digenapi
dalam hidup kita:

1. Lakukan Sesuatu di Dalam
Yesus

“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan
dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan
Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah, Bapa kita.” Kol 3:17
Ingatlah kepada Tuhan dalam setiap
perbuatan kita, baik dalam pekerjaan,
di kantor, di rumah, di jalan, di sekolah,

HATI YANG BARU UNTUK
MENYAMBUT TAHUN BARU
dalam lingkungan sosial, keluarga, pergaulan dan lain-lain.
Keluarkan perkataan-perkataan yang positif
dalam hidup kita, lakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu, seperti
kita melakukannya untuk Tuhan. Kita tidak
akan berani berbuat kecurangan/dosa, jika
kita ingat bahwa yang kita lakukan adalah
untuk Tuhan.
2. Belajar Dari Pengalaman
“Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu.”
Maz 119:71
Segala ujian dan pencobaan yang Tuhan
ijinkan dalam hidup kita adalah untuk
pembelajaran bagi kita agar kita dapat
hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan.
*courtesy of PelitaHidup.com
Tuhan senantiasa membentuk hidup kita
melalui segala keadaan maupun kondisi
agar kita dapat menjadi kuat menghadapi
masalah-masalah yang lebih besar lagi.
Dan ketika kita mau terbuka di hadapan
Tuhan dan belajar dari setiap masalah yang
kita hadapi, maka kita akan menjadi manusia yang semakin mendekati kepada
kesempurnaan, karena hidup ini adalah
proses menuju kepada kesempurnaan.
Belajarlah dari setiap pengalaman yang kita
lalui, belajar dari tahun yang telah kita lalui
dan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki
untuk menyongsong tahun yang baru.
Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak
perlu terulang lagi, dan kebaikan yang telah dilakukan biarlah dapat lebih lagi dikerjakan dalam tahun yang baru.

3. Iman Disertai Perbuatan
“Demikian juga halnya dengan iman: Jika
iman itu tidak disertai perbuatan, maka
iman itu pada hakekatnya adalah mati.” Yak
2:17
Keyakinan iman dan kehidupan doa harus
selalu diimbangi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang
mati, sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan mujizat
dalam kehidupan kita.
*courtesy of PelitaHidup.com
Seringkali
ketakutan
senantiasa
menghalangi kita untuk dapat melangkah
dengan iman. Pikiran dan logika selalu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. Tetapi ketika kita menyingkirkan segala
ketakutan dan mulai melangkah dengan
iman, maka kita akan melihat hasil yang
luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan.
Ketika kita takut untuk melangkah atau berbuat sesuatu, maka kita telah kehilangan
kesempatan untuk berhasil. Mungkin juga
ketika kita melangkah kita akan menemui
kegagalan. Tetapi kita tidak akan tahu apa
yang akan terjadi ketika kita tidak mulai untuk melangkah.
Keberanian berbuat sesuatu akan mendatangkan kemungkinan untuk berhasil
dalam kehidupan kita. Dan sesuatu yang
dilakukan berkali-kali dengan tekun akan
membuat kita menjadi mahir, sehingga
persentase keberhasilan akan menjadi semakin besar. Ditambah lagi dengan iman
yang kita pegang teguh, maka mujizat
demi mujizat akan menyertai setiap langkah hidup yang kita jalani.
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REST AREA, PELUANG & HARAPAN PTPN IX
AGUNG PRASETYO
STAF DIREKSI

Tampak Jalan Tol Bawen Salatiga dari atas.
Perkembangan bisnis dewasa ini terutama
di perusahaan BUMN semakin menyadari
betapa pentingnya mengelola aset, dimana merupakan modal yang sangat penting dan berharga dalam mencapai suatu
tujuan organisasi. Tidak hanya melihat
aset tersebut masih tidak produktif (iddle
asset / iddle capacity) dengan berbagai
permasalahan yang ada, namun dengan
pengelolaan yang sudah adapun tentunya masih bisa dimungkinkan dapat lebih
berdaya guna. Artinya peluang bisnis apa
yang masih bisa ditingkatkan dari pengelolaan aset tersebut.
Prinsip utama dalam pengelolaan setiap
aset BUMN sebagai salah satu kekayaan
negara adalah harus menghasilkan profit
yang optimal yang bernilai tambah (value added) untuk memakmurkan rakyat.
Sesuai dengan peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara nomor: PER-13/
MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik
Negera, aset yang dikelola oleh BUMN
harus optimal dan mempunyai Return on
Aset (ROA) yang tinggi. Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemetaan
dan rencana pendayagunaan terhadap
seluruh aset yang dimiliki dengan selalu
berdasarkan pada prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Menyadari hal itu, dalam rangka lebih
memaksimalkan aset yang dimiliki, PTPN
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IX melihat salah satu peluang emas yang
sangat strategis yaitu pembangunan dan
pengelolaan rest area / tempat peristirahatan. Dimana seperti yang kita ketahui,
sebagian aset PTPN IX harus dikembalikan kepada pemerintah dalam rangka
mewujudkan program pengembangan
jalan tol Trans Jawa. Aset tanah PTPN IX
yang digunakan Pemerintah untuk jalan
tol berada di Kebun Siluwok dengan areal
seluas 95 Hektar dan di Kebun Getas seluas 32,95 Hektar. Areal untuk disposal di
kedua kebun tersebut seluas 11,65 Hektar.
Areal-areal diatas sebenarnya merupakan
areal yang masih produktif, namun tentunya PTPN IX harus tetap mendukung program pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur bagi masyarakat luas.
Rest area kedepannya dinilai mempunyai
peluang bisnis yang sangat menjanjikan.
Terlebih lagi manakala pulau jawa sudah terhubung dengan adanya jalan tol,
tentunya rest area merupakan salah satu
bagian yang terpenting sebagai fasilitas
pengguna jalan. Selain pembangunan
fasilitas umum, ruang-ruang komersil
yang dibangun nantinya dapat disewakan
ke pihak III dan tentunya akan dibangun
juga resto dan Cafe yang berciri khas
PTPN IX yaitu Banaran 9 Cafe and Tea. Di
cafe tersebut dibuatkan space untuk menjual produk hilir milik PTPN IX.
Masih mengenai peluang bisnis pembangunan rest area, seperti yang diberitakan

Majalah Properti Indonesia (MPI) tanggal
6 Oktober 2017, menyampaikan bahwa
sejauh ini, PT Jasa Marga telah merintis
pengembangan kemitraan bisnis rest area
di tol Cikampek, Bandung, dan Tangerang.
Bisnis rest area dikembangkan pihak Jasa
Marga melalui pola bagi keuntungan
bersih antara mitra investor dan Koperasi Karyawan Jasa Marga (Inkopkar Jaga).
Inkopkar Jaga mematok bagi keuntungan
bersih sebesar 10%-15% per tahun.
Terdapat dua jenis tempat istirahat di
jalan tol yakni Tempat Istirahat (TI) tipe
B dengan fasilitas yang ada hanya area
parkir, toilet, mushola, dan warung makan. Kapasitas parkirnya juga hanya untuk sekitar 30 kendaraan golongan I dan
10 kendaraan golongan II. Sementara satu
lagi yakni Tempat Istirahat dan Pelayanan
(TIP) tipe A dengan fasilitas seperti TI
ditambah SPBU, restoran, bengkel, mini
market dan ATM. Kapasitas parkirnya
juga lebih besar yakni mampu menampung 80 kendaraan golongan I dan 20
kendaraan golongan II. PTPN IX dengan
persyaratan teknis baik dari sisi luasan
areal yang disediakan untuk rest area dan
syarat jarak antar rest area, maka PTPN
IX berpotensi dapat membangun rest area
bertipe A (TIP).
Model bisnis pengelolaan rest area dapat
dikembangkan dalam 2 skema. Skema
pertama adalah BUJT (Badan Usaha Jalan
Tol) secara langsung mengelola melalui
koperasi. Skema kedua adalah BUJT bekerjasama dengan swasta untuk mengelola
Tempat Istirahat (TI) / Tempat Istirahat
dan Pelayanan (TIP) dengan metode bagi
hasil. Beberapa persyaratan dalam kerjasamanya di sejumlah jalur tol milik Jasa
Marga adalah Calon mitra yang digandeng untuk mengelola dan menyelenggarakan rest area harus perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan memiliki
kinerja keuangan yang sehat, mempunyai
pengalaman di bidang pengelolaan SPBU
dan Area Komersial, dan calon mitra
harus menguasai lahan (memiliki, kerjasama pengelolaan, menyewa) seluas 2
– 3 hektar.
Dengan adanya model skema dan beberapa persyaratan diatas, tentunya merupa-
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Rencana penempatan Rest Area

kan peluang bagi PTPN IX untuk dapat
bekerjasama dengan BUJT yang menguasai ruas tol tersebut. Ke depan PTPN
IX dalam pengembangan rest area, akan
berencana bekerjasama dengan Mitra dan
BUJT termasuk dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal penyediaan ruang
untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah yang memang
dipersyaratkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dalam
pengembangan rest area, selaku pihak
yang berwenang untuk meneluarkan ijin
pengelolaan titik rest area.

Bisnis rest area ini tentunya merupakan
salah satu harapan PTPN IX dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki. Keuntungan dari bisnis diatas diharapkan dapat
menopang berjalannya roda organisasi
perusahaan ke arah yang lebih baik lagi
dan sesuai dengan harapan para Pemegang Saham. Harapan yang lain, PTPN IX
tidak hanya berperan dalam mendukung
program pemerintah, namun juga dapat
berperan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar
melalui penyediaan ruang kepada UMKM
setempat.

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai macam
dokumen dan media telah tercipta untuk kemudahan dalam
menyimpan, mencari dan menyebarkan informasi. Arsip
mempunyai nilai yang sangat penting dalam berbagai hal,
selain sebagai informasi, arsip juga merupakan bahan bukti
yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Kemajuan teknologi berdampak besar terhadap aspek kehidupan
manusia termasuk di dalam bidang administrasi yang menuntut adanya profesionalisme dalam melaksanakan setiap
aktifitas organisasi, dan tentu saja manajemen kearsipan
akan mengikuti kemajuan tersebut serta di sisi lain, menjadi
suatu tantangan bagi para pengelolaan arsip itu sendiri.

SUHARMI
KARYAWAN BAGIAN SEKPER

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan
masyarakat untuk selalu melek dengan IT, maka Arsip Nasional telah mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. SIKD merupakan software sistem
pengelolaan manajemen kearsipan secara elektronik. SIKD
ini merupakan langkah ANRI sejalan dengan kebijakan
pemerintah dalam menciptakan tertib arsip di lingkungan
pemerintahan Republik Indonesia. Aplikasi SIKD ini dibuat
berdasarkan peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 15 Tahun 2015 tentang aplikasi SIKD
dan SIKS yang sejalan dengan program pemerintah yang
menghendaki proses surat menyurat di lingkungan kementrian / lembaga dalam dilaksanakan secara elektronik sehingga lebih cepat, aman dan sesuai dengan prosedur.
Maksud dan tujuan SIKD yaitu untuk mempermudah pengguna/operator dalam mengelola data/arsip yang sangat beragam dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain itu juga
akan memangkas waktu yang diperlukan untuk menyampaikan, menyimpan dan menyampaikan serta mencari data/arsip
untuk digunakan kembali sebagai bahan informasi pengambilan keputusan,manfaat pengelolaan arsip berbasis TIK yaitu untuk penanganan arsip dinamis dapat dikelola dari awal
perencanaan/pembuatan naskah dokumen, memenuhi tuntutan top management akan kecepatan dan ketepatan, memudahkan aksesbilitas dan menjamin akuntabilitas, menuju
paperless society dan menghemat ruangan/sarana prasarana
serta dapat meningkatkan pelayanan umum.
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ARTIKEL

FOKUS PADA KONSUMEN: “ NO COMPLAIN”
Poster himbauan No Complain di salah
satu sudut pabrik PTPN IX

PETRUS BUDIMAN

KEPALA BAGIAN PEMASARAN
Ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”. Ungkapan yang sering kita dengar terutama
dalam bisnis yang berhubungan langsung
dengan konsumen selaku pembeli. Layaknya seorang Raja, pembeli seharusnya
mendapatkan perlakuan dan pelayanan
yang terbaik. Raja yang mendapat perlakuan terbaik akan memberikan yang
terbaik pula atas apa yang sudah diterimanya. Dan pada akhirnya akan merasakan kemakmuran bersama sebagai suatu
simbiosis mutualisme.
PT. Perkebunan Nusantara IX yang kita
cintai dan kita banggakan ini juga tidak
terlepas dari ungkapan tersebut di atas
karena menghasilkan produk-produk
yang dijual untuk mendapatkan penerimaan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan. Dijual kepada siapakah
produk kita? Tentu saja kepada pembeli
yang membutuhkan produk-produk yang
dihasilkan oleh perusahaan kita. PT.
Perkebunan Nusantara IX bergerak dibidang bisnis perkebunan atau komoditi
perkebunan dan sebagian besar masih di
sektor hulu. Komoditi perkebunan yang
dihasilkan yaitu karet, teh, kopi, dan gula.
Penjual dan pembeli seperti disebutkan
diatas harus pada posisi yang sama-sama memberikan benefit kepada masingmasing. Pada posisi penjual atau produsen, produk-produk yang dihasilkan
tentu saja harus bisa memenuhi standar
kualitas yang terbaik yang bisa dihasilkan
dan konsisten menjaga kualitas tersebut.
Kualitas yang baik dan selalu terjaga akan
menjaga kepercayaan pembeli terhadap
produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Selama ini kepercayaan pembeli terhadap
kualitas produk yang dihasilkan oleh PT.
Perkebunan Nusantara IX masih cukup
baik. Kebersihan dan operasional pabrik
yang menjalankan Sistem Manajemen
Mutu (SMM) dan SNI diakui oleh pembeli.
Terbukti dari beberapa kali audit yang di-
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lakukan oleh pembeli selalu mendapatkan point yang baik meski ada beberapa
catatan minor yang harus dilakukan perbaikan sebagai continous improvement
di pabrik. Sebagai contoh, dari 11 pabrik
karet, 7 diantaranya telah lolos dalam audit yang cukup ketat yang dilakukan oleh
Societe des Matieres Premieres Tropicale
(SMPT) sebagai kepanjangan tangan dari
produsen ban Michelin, Perancis. Dengan
perbaikan yang terus menerus 4 pabrik
yang belum lolos akan segera menyusul
untuk bisa diterima oleh pabrikan ban
tersebut.
Kepercayaan yang sudah didapatkan tentu
saja harus dijaga dengan sebaik-baiknya.
Utamanya pada produk karet yang masih
menjadi penopang utama penerimaan
bagi perusahaan. Tahun 2017 komoditi
karet memberikan pendapatan senilai
600 Miliar lebih atau 85% dari total penerimaan perusahaan. Dan akan berlanjut
pada tahun-tahun berikutnya komoditi
karet akan menjadi produk andalan perusahaan. Produk-produk PT. Perkebunan
Nusantara IX tidak hanya dikonsumsi di
dalam negeri saja tetapi juga di ekspor ke
berbagai negara tujuan. Negara-negara
tujuan ekspor karet dalam urutan 5 besar
adalah India, China, Belanda, Italia, dan
Taiwan. Untuk teh negara tujuan ekspor
dalam urutan 5 besar adalah Malaysia,
Pakistan, Inggris, Belanda dan Polandia.
Sedangkan untuk kopi negara tujuan ekspor adalah Italia.
Kedua pangsa pasar baik domestik maupun ekspor membutuhkan pelayanan
prima berupa kualitas yang baik dan diiringi dengan proses delivery atau penyerahan yang tepat waktu. “Zero Kontaminan” dan “No Komplain” adalah kata-kata
yang harus selalu menjadi pengingat untuk selalu memberikan pelayanan yang
prima kepada konsumen. Ketika terjadi
komplain akibat kontaminan atau ke-

terlambatan akan berdampak terbesar
pada kepercayaan konsumen terhadap
perusahaan yang kita cintai ini. Jika kepercayaan sudah tidak didapatkan maka
pembeli bisa saja tidak akan membeli
produk dan beralih ke produsen lain yang
dalam hal ini persaingan semakin ketat
manakala pemain-pemain baru seperti
Vietnam dan Myanmar semakin banyak
memproduksi dengan volume dari tahun
ke tahun yang terus meningkat dengan
daya saing berupa Harga Pokok Produksi
(HPP) yang lebih rendah dibanding PT.
Perkebunan Nusantara IX. Daya saing
perusahaan berupa kualitas harus dijaga
dengan sebaik-baiknya sehingga pembeli tidak beralih ke produsen lain karena
kualitas yang menyangkut keselamatan
produk akhir seperti ban mahal harganya.
Dampak lain yang timbul dan pasti memberatkan adalah biaya yang timbul dan
menjadi beban perusahaan manakala barang harus di reject, atau tetap dibeli tapi
dengan harga yang tidak sesuai. Dampakdampak tersebut harus dihindari dan bisa
dihindari manakala budaya perusahaan
“Peduli” menjadi budaya yang mendarah
daging di setiap insan perusahaan. Menjaga kepercayaan dengan tetap fokus pada
konsumen akan memberikan keuntungan
yang baik bagi perusahaan. Perusahaan
jaya karyawan sejahtera. No Complain!!!
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LIPUTAN
Pembukaan De Tjolomadoe ditandai dengan gelaran konser bertajuk Hitman: David Foster and Friends, Sabtu
(24/3/2018). Tak hanya David Foster, ada pula sederet musisi
kenamaan yang ikut memeriahkan konser tersebut seperti,
Brian McKnight, Anggun Cipta Sasmi, Sandhy Sondoro, Dira
Sugandi, hingga Yura Yunita.
De Tjolomadoe merupakan hasil sinergi lima BUMN dan
anak perusahaan BUMN diperintahkan untuk mewujudkan
visi mengoptimalkan eks-PG Colomadu. BUMN itu adalah PT
PP (Persero) Tbk, PT PP Properti Tbk, PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko (Persero), serta PT
Jasa Marga Properti beserta PTPN IX sebagai pemilik pabrik
gula Colomadu.

DAVID FOSTER BERSAMA ANGGUN &
BRIAN MC KNIGHT MERIAHKAN KONSER
DI DE TJOLOMADOE

Bekas bangunan PG Colomadu seluas 1,3 ha di atas lahan 6,4
ha mulai direvitalisasi dengan tetap mempertahankan nilai
dan kekayaan historis yang ada oleh PT PP. Mesin-mesin raksasa pabrik gula dipertahankan untuk memberikan wawasan
sejarah bagi pengunjung. Bintik-bintik karat di mesin giling
mengajak pengunjung menerawang ke masa lampau. Selain
museum, De Tjolomadoe juga memiliki venue terdiri dari sejumlah ruangan yang diberi nama dengan nama asli ruangan
saat menjadi PG Colomadu.
Seperti Stasiun Gilingan yang akan difungsikan sebagai Museum Pabrik Gula, Stasiun Ketelan sebagai area F&B, Stasiun
Penguapan sebagai area Arcade, Stasiun Karbonatasi sebagai
area Art & Craft, Besali Café sebagai F&B, Tjolomadoe Hall
atau concert hall, dan Sarkara Hall sebagai multi-function
hall

PTPN IX LAKSANAKAN UPACARA PERINGATI HARI IBU
Memperingati hari Ibu yang jatuh pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, sesuai arahan Kementerian BUMN PT Perkebunan Nusantara IX menggelar upacara peringatan Hari Ibu di Kantor Direksi dan
di seluruh unit.

Upacara di Kantor Direksi Semarang dipimpin oleh Direktur Komersil
PT Perkebunan Nusantara IX (Herry Triyatno), beliau membacakan
sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Yohana Yembise) yang
berisi upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus
bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk Bersama-sama
melanjutkan dan mengisi pembangunan, dengan dilandasi semangat
persatuan dan kesatuan.

Upacara Peringatan Hari Ibu 2017 PTPN IX Kantor Direksi Semarang
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Dalam Upacara hari Ibu tahun 2017 yang bertemakan “Perempuan
Berdaya untuk Indonesia”, turut dinyanyikan hymne dan mars hari ibu
yang mengajak semua perempuan untuk maju terus, mampu menjadi
sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan
kualitas dan kapabilitas dirinya, sehingga bersama laki-laki menjadi
kekuatan yang besar dalam membangun keluarga, masyarakat dan
bangsa.

LIPUTAN

SERAH TERIMA JABATAN DIREKTUR UTAMA PTPN IX
PT Perkebunan Nusantara IX melaksanakan serah terima
jabatan dan lepas sambut Direktur Utama yang dilaksanakan
di Kampoeng Kopi Banaran, Bawen - Kabupaten Semarang
pada hari kamis, 14 Desember 2017. Sesuai dengan surat
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur
Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memutuskan
Iryanto Hutagalong menggantikan Budi Adi Prabowo sebagai
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX
Iryanto Hutagalong yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bulog (Persero) sebelum mengikuti
prosesi serah terima jabatan menyempatkan berdialog dan
mendengarkan aspirasi dengan perwakilan Serikat Pekerja
di halaman depan Griya Robusta Kampoeng Kopi Banaran.
Dikutip dari pernyataan Direktur Utama Holding Perkebunan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (Dasuki Amsir), “ Pergantian ini sejalan dengan program transformasi perusahaan
yang berkomitmen untuk tetap melanjutkan program transformasi di bidang SDM yang tujuannya adalah meningkatkan
kinerja usaha dan terus melakukan perubahan budaya kerja,”
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX yang baru Iryanto Hutagalong dalam sambutannya menyampaikan akan
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan
sebaik – baiknya. Direktur Utama juga berharap kepada setiap
insan perkebunan di PTPN IX mampu tanggap bagaimana
menghadapi perubahan yang cepat terjadi.

Pergantian Direksi PTPN IX merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
selaku induk holding perkebunan yang membawahi 13 PTPN
lainnya. Transformasi yang dilakukan oleh holding perkebunan
diharapkan mampu membawa PTPN bersaing dengan perkebunan-perkebunan swasta dengan efisiensi dan penguatan di sektor

Serah Terima Jabatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX di Griya Robusta
Kampoeng Kopi Banaran

PTPN IX RAIH PENGHARGAAN HPN AWARD 2017
Jakarta – PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Induk Holding Perkebunan
Nusantara yang membawahi PT Perkebunan Nusantara(PTPN) I hingga XIV pada hari
Rabu ( 18/10) menggelar Holding Perkebunan Nusantara (HPN) Award di Jakarta. HPN
Award 2017 dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris masing – masing PTPN.

HPN Award merupakan apresiasi kinerja yang diberikan kepada PTPN yang mampu
memberikan kinerja perubahan dalam program Corporate Turnaround yang dicanangkan oleh Induk Holding. Pemberian penghargaan diberikan berdasarkan sub transformasi yaitu Procdutivity Improvement, Cost Improvement, Financial Restructuring,
Organization & Human Resources Resructuring, System and Procedure Development.
PT Perkebunan Nusantara IX menerima penghargaan sebagai juara di bidang program
Productivity Improvement yang diterima oleh Direktur Komersil (Herry Triyatno) mewakili Direktur Utama.
Berikut adalah daftar lengkap penerima penghargaan HPN Award 2017
1. Productivity Improvement
Juara 1 PTPN III, Juara 2 PTPN IV, Juara 3 PTPN IX
2. Cost Improvement
Juara 1 PTPN III, Juara 2 PTPN VIII, Juara 3 PTPN V
3. Financial Restructuring
Juara 1 PTPN III, Juara 2 PTPN IV, Juara 3 PTPN XII
4. Organization dan Human Resources Restructuring
Juara 1 PTPN III, Juara 2 PTPN V, Juara 3 PTPN IV
5. System and Procedure DevelopmenT
Juara 1 PTPN III, Juara 2 PTPN XI, Juara 3 PTPN VI

Trophy HPN Award 2017
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LIPUTAN

KUNJUNGAN KERJA DIREKSI KE KEBUN GETAS
Sabtu 22 Desember 2017, Direksi
berkesempatan mengunjungi Unit Kebun Getas dalam rangka peninjauan
pabrik komoditas karet dan kopi serta
membuka ajang Kejuaraan Provinsi Karate Wadokai Jawa Tengah yang digelar
di Balai Karyawan Unit Kebun Getas. DIrektur Utama dalam sambutannya mengapresiasi event Karate Wadokai yang
memperebutkan Piala Bergilir Direksi PT
Perkebunan Nusantara IX tersebut sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam
mendukung kegiatan seni dan olahraga di
wilayah kerja.
Dalam kunjungannya Direktur Utama PT
Perkebunan Nusantara IX (Iryanto Hutagaol) didampingi oleh Direktur Komersil
(Herry Triyatno), Direktur Operasional
(RM Satrijo Wibowo) dan Manager Kebun Getas (Budiyono) berkeliling mengamati proses pengolahan bahan baku karet
menjadi Ribbed Smoked Sheet (RSS) yang
merupakan produk unggulan dari PT
Perkebunan Nusantara IX.
Selesai meninjau pabrik Karet rombongan
melanjutkan kunjungan ke Pabrik Kopi
Banaran di Desa Gemawang Kecamatan

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX (Iryanto Hutagaol) didampingi oleh Direktur Komersil (Herry
Triyatno), Direktur Operasional (RM Satrijo Wibowo) dan Manager Kebun Getas (Budiyono) di ruang sortasi RSS
Kebun Getas

Jambu. Selain melihat proses pengolahan
biji kopi di pabrik, Direksi turut meninjau kegiatan pengolahan Unit Produksi
dan Pemasaran Produk Hilir dan Museum
Kopi.
Direktur Utama berpesan untuk meningkatkan mutu komoditas dengan se-

lalu menjaga kebersihan tempat dan alat
pengolahan produksi, sedangkan untuk
produk hilir beliau meminta pengemasan
produk untuk berinovasi mengikuti selera
pasar saat ini yang di dominasi oleh kaum
muda, sehingga mampu menarik minat
penikmat kopi lebih luas lagi.

IIP BUMN GELAR SEMINAR PENDIDIKAN KARAKTER
Ikatan Istri Pimpinan BUMN (IIP BUMN) bersama Paguyuban Ibu-Ibu (PII) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN
IX) dan Ikatan Isteri Karyawan dan Karyawati (IIKK) PT
Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) mengggelar
seminar Parenting Berbasis Karakter dengan tema “Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia” di aula Griya Robusta
Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Kabupaten Semarang,
Selasa (14/11) kemarin.
Acara dihadiri oleh Ketua Umum IIP BUMN Eri Imam
Aprianto dalam sambutannya mengatakan melalui kegiatan ini selain mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo juga dapat memberikan dampak yang
positif anak-anak di lingkungan melalui peran serta ibu
dalam mendidik anak – anaknya demi kemajuan bangsa.
Dalam acara Seminar yang diikuti oleh 300 – an peserta
dari paguyuban ibu-ibu BUMN yang ada di Jawa Tengah
dan perwakilan guru ini menghadirkan pembicara Marnarita Yarsi dari Duta Oase Cinta (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja).
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Peserta Seminar Pendidikan Karakter yang diadakan oleh IIP BUMN di Griya Robusta Kampoeng Kopi Banaran

Dalam materinya Marnarita memaparkan dampak pola asuh yang bisa
menimbulkan efek – efek psikologis bagi anak. Untuk itu beliau berpesan
kepada para ibu-ibu yang hadir cerdas dalam mengawasi kegiatan anak –
anak mereka agar tidak terpengaruh oleh berbagai macam faktor negatif
seperti narkoba, pergaulan bebas dan game kekerasan.

