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Dari Redaksi
Pembaca yang terhormat,

Masa depan setelah wabah dunia dengan Covid-19  menjadi sangat 
penting untuk tetap dibahas kali ini buletin APPI ikut membahas dan 
menjadi topik utama.

Menatap masa depan melalui pertanian pangan disajikan tulisan 
Upaya Pupuk Indonesia mesejahterakan petani, Petrokimia Gresik 
juga menyajikan Memulihkan Ekonomi Nasional dan Pupuk Kaltim 
membantu petani di Banyuwangi untuk meningkatkan Produktivitas 76%. 
Kadin dalam 2 hari membahas masa depan pertanian setelah Covid-19. 
Bukan hanya Covid-19 akan tetapi masalah emisi jangka panjang harus 
dilakukan dengan pertanian tetap terjaga.

Untuk Pertanian, Petani dan Pupuk dibahas bagaimana menghitung 
Teknik Ubinan. Pertanian tidak bisa dipisahkan dari Petani dan Pupuk. 
Sajian dapat disimak dari Petani Sehat, Pangan Selamat, Negara Kuat. 
Petani muda perlu ditumbuhkan untuk regenerasi  petani yang sudah 
lanjut usia. 

  ulrep uti kutnu ,kupup nakulrepid utas halas sativitkudorP
 

Dalam Iptek, disajikan tulisan dari Petrokimia Gresik mengenai 

menambah pengolahan pabrik CO2. Dengan digitalisasi Industri amoniak 
akan lebih baik kinerjanya disajikan melalui Big Data dan Simulasi.  

Amonium Nitrat bisa jadi pupuk dan bahan peledak. Pelajaran 
Ledakan di Beirut perlu disimak untuk Industri yang lain yang mungkin 
bisa meledak. 

Industri Pupuk membutuhkan Tata Kelola dan SDM yang Unggul 
disajikan dalam tulisan, Peningkatan Kinerja Keuangan, “The Baldrige 

Indonesia (LSP-IPI) juga merupakan Jaminan Tata Kelola dan SDM 
Unggul. Termasuk para senior yang sudah pensiun untuk pengalihan 
ilmunya ke generasi penerus. 

Lingkungan Industri perlu diperhatikan untuk keselamatan dan 
pengembangan. Untuk keselamatan dapat disimak tulisan Cegah 
dan Tanggap Covid-19, Pusri Bagikan 24.000 Sembako Gratis  dan 
Pengembangan melalui Kawasan Khusus Arun Lhokseumawe.

Untuk topik mutu kali ini penghargaan yang diperoleh Petrokimia 
Gresik.

Terakhir kami sajikan informasi Tanaman Obat yaitu Tanaman 
Anting2 yang banyak manfaatnya.    

Kami bersedia menerima dokumen-dokumen seminar2, melalui 

penulis.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para penulis 
dan sponsor sehingga Buletin APPI dapat terbit dan sampai kepada 
pembaca. 

Semoga bertemu di tahun 2021 dengan kondisi ekonomi yang lebih 
baik. Aamiin. 

Selamat membaca.
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Agro Solution, 
Upaya Pupuk Indonesia Tingkatkan 
Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

Dalam rangka memajukan sektor pertanian 
Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) 
secara resmi telah mencanangkan program 

Agro Solution di seluruh produsen Pupuk Indonesia 
Grup. Program ini siap diimplementasikan di seluruh 
Indonesia, dan merupakan langkah nyata Perseroan 
mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan 
kesejahteraan petani. Agro Solution resmi 
diluncurkan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia 
Bakir Pasaman dalam Pencanangan Program Pupuk 
Indonesia Grup dan Panen Agro Solution di Jember 
pada Kamis (5/11).

“Tujuan dari Agro Solution adalah membantu 
meningkatkan produktivitas pertanian. Bila 
produktivitas meningkat dan kemudian dapat 
dipasarkan dengan harga yang bagus, maka 
pendapatan petani juga akan meningkat dan pada 

akhirnya kesejahteraan petani juga akan semakin 
baik” kata Bakir.

Ia berharap, program ini dapat mengurangi 
ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi, karena 
penerapan Agro Solution memanfaatkan pupuk 
non subsidi. Hingga pada akhirnya akan membantu 
mengurangi beban Pemerintah atas subsidi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
program Agro Solution adalah mengkoordinir 
petani-petani, memberikan supervisi dan bimbingan 
teknis untuk membantu petani melakukan budidaya 
pertanian dengan tepat, dan membantu memberikan 
akses terhadap permodalan, baik lewat bank ataupun 
lembaga lainnya. Perusahaan juga membantu 
menyediakan agro input yang berkualitas. Pupuk 
Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah 

Daerah dan membantu petani memperoleh akses 
terhadap pembeli hasil panen, serta memberi akses 
asuransi bagi petani bila terjadi gagal panen melalui 
program ini.

Setelah dicanangkan di Jember, Pupuk Indonesia 
dan Pupuk Kaltim langsung tancap gas meluncurkan 
program Agro Solution untuk komoditas jagung 
di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada 
Jumat (6/10).  

Program Agro Solution di Dompu melibatkan 
BUMN, Pemerintah Pusat/Daerah, serta swasta. 
Stakeholder yang memegang peran penting antara 
lain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, Pemprov NTB, Bank 
BNI, BUMDes Bersama (BUMDesma) Karawisama, 
pihak swasta selaku off taker, dan Asuransi Jasindo. 
“Sebagai Pilot Project, program ini akan diikuti oleh 
163 petani dengan total luasan sebesar 222 hektar. 
Semoga hasil penanaman 
Agro Solution di Dompu 
hari ini akan meningkat dan 
memberikan keuntungan yang 
lebih besar bagi petani,” kata 
Wakil Direktur Utama Nugroho 
Christijanto usai melaksanakan 
simbolis Penanaman Perdana 
Bibit Jagung Agro Solution di 
Dompu, NTB.

Ia menceritakan, sejumlah 
pilot project Agro Solution 
yang telah dilakukan selalu 
menunjukkan hasil yang 
memuaskan, contohnya hasil 
panen Agro Solution di Jember 
yang meningkat dari rata-rata 6 
ton menjadi 9,7 ton per hektar. 
Nugroho pun optimis peningkatan produktivitas juga 
dapat terealisasi bagi petani Jagung di Dompu. 

Agro solution, Mengkonversikan pemakaian 
pupuk subsidi menjadi pupuk non subsidi melalui 
pendampingan intensif kepada petani & budidaya 
pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok 
dan didukung teknologi.

Sebagai ilustrasi pada hari Sabtu, 12 Desember 
2020 Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk 
Indonesia telah menyampaikan presentasi  pada 
Diskusi Grup Terpadu Kebijakan Subsidi Pupuk 

Nasional secara daring dan luring. Dan pada gambar 
1, terlihat hubungan antara komponen untuk Agro 
Solution.Komponen dari Agro Solution: 

1.  Petani;  yg melakukan  budi daya
2.  Pupuk Indonesia (dan anggota  holding); 

melakukan koordinasi kegiatan dan supervisi 
bisnis

3. Lembaga Keuangan; pemberi modal bank; 
BNI,BRI,  Mandiri.

4.  Agro Input; penyedian pupuk, pestisida, 
konsultasi agronomi

5. Teknologi; mekanisasi pertanian, digitalisasi 
pertanian.

6.  Pemerintah; PPL,pemberdayaan petani
7.  Offtaker; Pembelian hasil (PT Jawa Dwipa)
8.  Asuransi; penjamin asuransi (Jasindo)

Performa Kinerja Tetap TerjagaKinerja Perseroan 
terjaga dalam tren positif selama satu tahun masa 
kepemimpinan Erick Thohir sebagai menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tercermin dari 
pertumbuhan jumlah produksi, penjualan hingga 
peningkatan pendapatan perseroan sampai dengan 
kuartal III 2020.

Produksi pupuk mencapai 9.416.703 ton, 
setara 116,2% dari rencana periode yang sama di 
angka 8.104.744 ton. Pupuk Indonesia juga berhasil 
memproduksi amoniak sebesar 5.346.154 ton, setara 
114,6% dari rencana sebesar 4.664.293 ton.
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Selain itu, Pupuk Indonesia juga berhasil 
mencatatkan kinerja positif di bidang pemasaran 
dengan penjualan pupuk yang mencapai 9.926.928 
ton, atau sebesar 123,23% dari rencana kuartal III 
tahun 2020 di angka 8.055.517 ton. Dengan demikian, 
hingga 31 September 2020 Pupuk Indonesia 
Grup telah membukukan pendapatan konsolidasi 
sebesar Rp53,54 triliun, setara 106,5% dari rencana 
periodesasi yang sama sebesar Rp50,25 triliun.

Pupuk Indonesia juga aktif dalam upaya 
pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan 
UMKM. Hal ini diimplementasikan melalui program 
Pasar Digital (PaDi) UMKM yang diprakarsai 
Menteri BUMN. Perusahaan telah melakukan 
sejumlah langkah strategis untuk mencapai target 
transaksi melalui PaDi di tahun 2020 sebesar Rp2 
triliun.

Selama masa pandemi Covid-19 Pupuk 
Indonesia turut  membantu masyarakat dengan 
memberikan bantuan alat kesehatan, pembangunan 
fasilitas pemeriksaan test Covid-19, dan lain 
sebagainya. Total bantuan Pupuk Indonesia Grup 
untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di 
Indonesia sendiri telah mencapai Rp129 miliar.

Kemudian di bidang tata kelola perusahaan, 
Pupuk Indonesia meraih pencapaian positif dengan 
meraih Sertifikat Manajemen Anti Penyuapan. 
Bersama enam anak perusahaannya, Pupuk Indonesia 
berhasil mengimplementasikan Arahan Kementerian 
BUMN yang mendorong Perusahaan Negara untuk 
meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan 
melalui sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016.

Untuk menghadapi persaingan ke depan Pupuk 
Indonesia telah bertransformasi menjadi penyedia 
nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang memberi 
dampak ekonomi dan sosial secara nasional. Program 
unggulan yang mendorong transformasi adalah Agri 
Solution, Customer Centric serta Research and 
Development yang mengedepankan efisiensi dan 
digitalisasi dalam aktivitas perusahaan. Kedepannya, 
Pupuk Indonesia juga diminta berinvestasi dengan 
membangun pabrik-pabrik pupuk baru yang hemat 
energi dengan teknologi terkini di berbagai daerah 
untuk membangun perekonomian dan pabrik 
petrokimia pendukung industri pupuk nasional.

Topik Utama Topik Utama

#365HariUntukIndonesia 
KONTRIBUSI PETROKIMIA GRESIK UNTUK 

PULIHKAN EKONOMI NASIONAL 
Nomor : 85/SP/PG/X/2020 
Hari / Tanggal : Kamis, 29 Oktober 2020  

Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden 
Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 
Kementerian BUMN di bawah kepemimpian Menteri 
BUMN Erick Thohir terus berupaya membantu 
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian 
nasional. Petrokimia Gresik, sebagai perusahaan 
Solusi Agroindustri anggota holding BUMN Pupuk 
Indonesia, juga ikut mendukung upaya tersebut, 
terutama di bidang ketahanan pangan, khususnya 
melalui penyediaan pupuk bersubsidi dan komersil 
yang berkualitas.  

“Patut disyukuri bersama, sektor pertanian 
mampu tumbuh di tengah wabah Covid-19. Untuk 
itu, capaian ini harus terus digenjot bersama sebagai 
bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam upaya 
memulihkan kembali ekonomi nasional,” tandas 
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo 
Annurogo.  

Adapun strategi Petrokimia Gresik dalam 
upaya meningkatkan ekonomi nasional melalui 
peningkatkan produktivitas pertanian, ujar Dwi 
Satriyo, pertama adalah melakukan demonstration 
plot (demplot) dan panen raya di sejumlah tempat. 
Selama Adaptasi Kebiasaan baru (ABK) Petrokimia 
Gresik telah melakukan panen raya tanaman jagung, 
tomat dan cabai di Gorontalo, kemudian panen raya 
padi di Kota Madiun, dan demplot di Kabupaten Rote 
Ndao (Pulau Rote). 

“Demplot ini tentu dilakukan dengan 
mengaplikasikan pemupukan berimbang 
rekomendasi Petrokimia Gresik, sehingga hasil 
panen pun melimpah,” kata Dwi Satriyo.  

Kedua, Petrokimia Gresik juga telah memberikan 
bantuan pupuk di Kabupaten Bungo (NPK Phonska 
Plus), Kota Madiun (Petroganik), dan melakukan 
“One Day Promotion” khusus untuk 3 (tiga) produk 
non-subsidi retail andalan, yaitu NPK Phonska Plus, 

NPK Petro Nitrat, dan NPK Petro Ningrat di 16 kios 
yang tersebar di 8 (delapan) provinsi.  

Ketiga, Petrokimia Gresik melakukan 
penyemprotan massal menggunakan pupuk organik 
cair Phonska Oca di enam daerah di Jawa Timur dan 
Jawa Tengah, antara lain Banyuwangi, Lumajang, 
Bondowoso, Bojonegoro, Sragen dan Banjarnegara.  

Keempat membangun kampung percontohan. 
Petrokimia Gresik telah membangkitkan asa 
pertanian melalui tiga kampung percontohan, 
antara lain “Kampung Petro Nitrat” di Konawe 
(Sulawesi Tenggara), “Kampung Naga Petrokimia” 
di Banyuwangi (Jawa Timur) dan “Kampung 
Petroganik” di Mojokerto (Jawa Timur).  

Kampung pengembangan pertanian dengan 
mengaplikasikan pupuk non-subsidi Petrokimia 
Gresik ini bukanlah program parsial, tapi menjadi 
upaya perusahaan mengoptimalkan potensi 
yang dimiliki di setiap daerah. Ini akan menjadi 
percontohan, dengan harapan kesuksesan di kampung 
tersebut akan diadopsi oleh petani lain di berbagai 
penjuru tanah air dengan potensi yang sama.   

“Melalui berbagai program ini, kami berupaya 
meningkatkan optimisme petani di tengah wabah 
Covid-19, agar sektor hulu pertanian tetap berjalan 
sehingga ketahanan pangan dapat tetap terjaga dan 
yang tak kalah penting kesejahteraan petani juga 
terdongkrak” ujar Dwi Satriyo.

Upaya meningkatkan optimisme petani juga 
diwujudkan perusahaan dengan aktif memberikan 
bantuan dan kampanye protokol kesehatan kepada 
petani.  

Koordinator Satgas 
Komitmen Petrokimia dalam memerangi 

Covid-19 tidak hanya diimplementasikan di 
hulu pertanian. Petrokimia Gresik mendapatkan 
kepercayaan menjadi Koordinator Satuan Tugas 
Tanggap Covid-19 BUMN Jawa Timur. Meskipun 

SIARAN PERS
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saat ini Jawa Timur masuk dalam zona oranye, 
Petrokimia Gresik tak henti mengucurkan bantuan 
untuk memerangi Covid-19, dengan total Rp 48 
miliar.  

Bantuan tersebut menyentuh segala sektor, mulai 
dari bidang kesehatan, sosial, ekonomi, keagamaan 
dengan memberikan edukasi pencegahan penularan 
Covid-19 bersama 100 tempat ibadah hingga sektor 
pertanian di kabupaten/kota di Jawa Timur dalam 
rangka menjaga ketahanan pangan nasional untuk 
pemulihan ekonomi.  

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, kasus konfirmasi Covid-19 hingga Selasa 
(27/10) mencapai 51.217 dengan total kasus aktif 
2.331. Dalam sehari terjadi penambahan 297 kasus. 
Melihat peta sebaran, kasus Covid-19 di Jawa Timur 
masih didominasi warna orange (risiko sedang) dan 
kuning (risiko rendah).

Jawa Timur saat ini sudah tidak lagi menjadi 
zona merah, tetapi kita tidak boleh lengah. Upaya 
percepatan penanganan dan pencegahan harus tetap 
dilakukan di seluruh lini agar kita benar-benar 
terbebas dari wabah ini sehingga upaya pemulihan 
ekonomi nasional bisa cepat tercapai, ujar Dwi 
Satriyo.  

Bahkan sebagai langkah contingency plan untuk 
menyikapi peningkatan kasus positif di Surabaya 
Raya, termasuk Kabupaten Gresik, Petrokimia 
Gresik telah membangun fasilitas Ruang Isolasi 
Mandiri GOR (Rismagor) Tri Dharma dan Petrokimia 
Gresik Testing Center untuk melayani keluarga besar 
Petrokimia Gresik grup meskipun hingga saat ini 
belum ada satu pasien yang dirawat atau dirujuk di 
sana.

Bantuan UMKM 
Sementara itu, upaya lain Petrokimia Gresik 

dalam peningkatan ekonomi nasional juga diberikan 
melalui dukungan Corporate Social Responsibility 
(CSR). Dimana pada tahun ini, Rp41,8 miliar dana 
CSR dialokasikan untuk membantu pengembangan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  Angka 
ini mencapai 80,1% dari anggaran CSR sebesar 
Rp51,8 miliar.   

“Ini menjadi wujud komitmen Petrokimia Gresik 
turut aktif meningkatkan perekomomian masyarakat 

melalui pemberian modal kerja dan pembinaan 
terhadap pelaku UMKM,” ujar Dwis Satriyo.  

Kebanyakan dari pelaku usaha berasal dari 
beberapa daerah di Jawa Timur, namun sebagian 
juga ada yang dari Blora (Jawa Tengah), kemudian 
Sleman, Bantul, serta Kulon Progo (Yogyakarta). 
Ia menambahkan jika anggaran kemitraan yang di 
keluarga Petrokimia Gresik terbilang tinggi tiap 
tahunnya. Tahun 2018, Petrokimia Gresik telah 
menyalurkan Rp43,7 miliar untuk 2.296 pelaku 
usaha, kemudian di tahun 2019 sebesar Rp45,98 
miliar untuk 2.117 pelaku UMKM.  

“Sedangkan jika ditotal mulai tahun 2016 hingga 
sekarang sudah ada 11.325 pelaku usaha atau UMKM 
yang kami bantu dengan total anggaran lebih dari 
Rp188 miliar,” ungkapnya.

Dwi Satriyo menambahkan jika program CSR 
tahun 2020, Petrokimia Gresik juga menganggarkan 
dana untuk bina lingkungan sebesar Rp10 miliar. 
Bantuan ini disalurkan untuk bantuan korban 
bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, 
pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana 
ibadah, pelestarian alam, dan program pengentasan 
kemiskinan.  

“Sejalan dengan kemajuan perusahaan, 
kami ingin menebarkan lebih banyak lagi untuk 
masyarakat. Ini sejalan dengan lima program prioritas 
Menteri BUMN Erick Thohir yaitu meningkatkan 
nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia terutama di 
bidang ketahanan pangan,” terangnya.

PT Petrokimia Gresik 

Yusuf Wibisono
Sekretaris Perusahaan

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :   
Sekretaris Perusahaan    : Yusuf Wibisono     
Kantor    : (031) 3981811      
     Ext. 2218  
Email :  wibisono@petrokimia-gresik.com
    yusufwibie@gmail.com

Sumber : https://petrokimia-gresik.com/news/
kontribusi-petrokimia-gresik-untuk-pulihkan-
ekonomi-nasional?hl=en
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SIARAN PERS

AGRO SOLUTION PUPUK KALTIM 
TINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN 

BANYUWANGI HINGGA 76 PERSEN

Pupuk Kaltim melalui program Agro Solution 
kembali berhasil meningkatkan hasil pertanian 
masyarakat, khususnya komoditas padi di 

Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten 
Banyuwangi, Jawa Timur. Di lokasi ini, Agro 
Solution dilaksanakan di atas lahan seluas 4 Hektare, 
dengan peningkatan hasil panen mencapai 76% dari 
sebelumnya. Keberhasilan tersebut ditandai dengan 
panen perdana oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia 
Bakir Pasaman, bersama Direktur Utama Pupuk 
Kaltim Rahmad Pribadi dan Pemkab Banyuwangi, 
pada Kamis (10/12).

Diungkapkan Rahmad Pribadi, peningkatan 
hasil produksi sebesar 76% melihat total panen yang 
mencapai 8,8 ton per hektare, atau naik 3,8 ton dari 
sebelumnya 5 ton per hektare. Lokasi ini merupakan 
pilot project untuk Kabupaten Banyuwangi, dengan 
target realisasi keseluruhan mencapai 141 hektare 
untuk komditas padi dan jagung yang tersebar di 11 
Kecamatan. “Saat ini tengah disiapkan Agro Solution 
tahap 2 seluas 7 hektare dan target peningkatan 
produktivitas minimal sama dengan panen kali ini,” 
ujar Rahmad Pribadi.

Dijelaskannya, selama masa tanam hingga 
panen, petani mendapat berbagai pendampingan, 
seperti pengelolaan lahan dan pemilihan bibit 
unggul, kemudahan akses permodalan dan pupuk, 
hingga asuransi untuk antisipasi gagal panen dengan 
model kemitraan pertanian terintegrasi (Prisma). 
Seluruh kemudahan tersebut disiapkan Pupuk Kaltim 
untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang 
difasilitasi pada program Agro Solution. “Dari panen 
kali ini, kita bisa melihat peningkatan produktivitas 
hasil pertanian masyarakat, dengan model kemitraan 
yang strategis untuk mendorong kemandirian petani,” 
tambah Rahmad Pribadi.

Begitu pula untuk hasil gabah kering saat panen, 
difasilitasi penjualan kepada offataker yang telah 
ditunjuk dan bekerjasama secara berkesinambungan 
untuk membeli hasil panen di atas rata-rata harga 

pasar, sehingga nilai jual hasil pertanian tetap tinggi 
dan diharap mampu meningkatkan kesejahteraan 
petani secara nyata. “Adanya peningkatan hasil 
pertanian otomatis turut mendorong kesejahteraan 
petani. Terlebih seluruh hasil panen difasilitasi kepada 
offtaker yang telah bekerjasama untuk membeli hasil 
panen dengan harga jual yang lebih tinggi,” terang 
Rahmad.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, 
optimis Agro Solution mampu meningkatkan 
produktivitas pertanian dalam negeri, utamanya 
komoditas pangan dalam menjaga ketahanan pangan 
nasional secara optimal. Hal ini berkaca pada 
sejumlah panen Agro Solution yang membuktikan 
efektivitas program sekaligus dampak positif 
terhadap kesejahteraan petani, karena nilai jual 
yang terbilang tinggi dengan berbagai kemudahan 
yang difasilitasi sinergi BUMN bersama Pemerintah 
Daerah. “Setelah Jember, panen Agro Solution di 
Banyuwangi menunjukkan hasil memuaskan. Hal 
ini membuktikan Agro Solution mampu memberi 
dampak positif terhadap produktivitas pertanian, 
termasuk mendorong kesejahteraan petani karena 
nilai jual yang terjamin,” tutur Bakir.

Dirinya menekankan Agro Solution sebagai 
wujud kontribusi nyata Pupuk Indonesia Grup dalam 
mendukung produktivitas pertanian masyarakat, 
yang tak hanya menyediakan pupuk sesuai kebutuhan 
saja, tapi juga mendorong sektor pertanian nasional. 
Bakir berharap program yang dilaksanakan Pupuk 
Kaltim terus menunjukkan produktivitas hasil 
pertanian secara signifikan dan kemandirian petani 
sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam 
mendukung ketahanan pangan nasional tercapai. 
“Pupuk Indonesia optimis Agro Solution yang 
kini tengah berjalan di seluruh wilayah distribusi 
perusahaan mampu menunjukkan peningkatan hasil 
secara signifikan, sebagai bentuk dukungan terhadap 
ketahanan pangan nasional,” pungkas Bakir. (*/nav)

Sumber: www.pupukkaltim.com

AGRO SOLUTION PUPUK KALTIM 
TINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN 

BANYUWANGI HINGGA 76 PERSEN
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Topik Utama Topik Utama

“Pemulihan Ekonomi untuk Mendukung 
Ketahanan Pangan dan Meningkatkan 

Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan 
dan Industri Pengolahan”

Acara  Jakarta Food Security  (JFSS)-
5  dilaksanakan secara virtual (webinar) 
dilaksanakan tanggal     18 - 19 November 

2020 dari Jam 09.00 – 16.00 WIB.

Tulisan singkat yang kami sampaikan bersumber 
dari kehadiran penulis di webinar selama 2 hari dan 
dokumen yang bisa diunduh dari para pembicara 
baik dari kadin/Kata Data serta Media lainnya.   Para 
Pembicara adalah Para Menteri, Para Ahli di Bidang 
Pertanian, Perguruan Tinggi dan Pengusaha. 

Penulis menyampaikan tinjauan secara 
keseluruhan secara bebas untuk menyebar luaskan 
dukungan ketahanan pangan Indonesia.  Presiden 
Jokowi dalam sambuatan pembuakaan acara JFSS-
5 meminta Kadin untuk melakukan pendampingan 
terhadap 2 juta petani swadaya sampai dengan tahun 
2023.

Permintaan Presiden ini berdasarkan pengalaman 
Kadin yang diminta mendampingi 1 Juta petani 
swadaya dan berhasil diwujudkan di awal tahun 
2020.

Sektor Pangan diharapkan dapat mendongkrak 
perekonomian. Pengembangan sektor pangan dapat 
merespons krisis pangan akibat pandemik sekaligus 
juga dapat sebagai sumber pangan yang sangat di 
butuhkan oleh naiknya jumlah populasi penduduk 
dunia. Presiden menyampaikan hampir setengah 
jumlah penduduk dunia berada di kawasan Asia, 
seperti China, India dan Indonesia.

Oleh : Ir. Dadang Heru Kodri, MM
Ketua Dewan Penasehat APPI

Menarik disimak informasi di bulan April 
2020, Kementerian Pertanian memastikan stok 11 
kebutuhan pangan pokok nasional hingga bulan Mei 
mendatang akan aman. Namun ada tiga kebutuhan 
pokok yang stoknya masih mengandalkan impor 
yaitu gula, bawang putih, dan daging sapi/kerbau dari 
11 kebutuhan pokok yang diawasi dengan ketat.

Sebelas kebutuhan pokok yang ditetapkan 
Kementan yang diawasi stoknya adalah beras, 
jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, 
cabai rawit, daging kerbau/sapi, daging ayam ras, 
gula pasir serta minyak goreng.  Secara keseluruhan 
pangan tetap masih harus diwaspadai.

Data dari Gabungan Pengusaha Makanan 
dan Minuman Seluruh Indonesia antara lain yang 
disampaikan pada tanggal 19 November 2020 di 
dalam Webinar Kadin, bahan baku hampir 80% 
masih impor. Antara lain susu : 80%, kedele : 70%, 
gula : 100%, garam : 80% (Mutu tertentu), Puree/
Juice -  Buah - Sayur, Daging, Flavor.

Ekspor – Impor Produk Perikanan Indonesia 
masih surplus dari sumber : BPS & KKP 2020, 
Ekspor 7,92% dan Impor 6,66%.

Perkembangan Nilai Tukar petani (NTP) di awali 
pada tahun 2020, bulan Januari sebesar 104,16 dan 
terendah pada bulan Mei sebesar 99,47% meningkat 
kembali pada bulan Oktober menjadi 102,25.

Mempertimbangkan NTP di Indonesia 
permintaan Presiden sangat layak karena harus 
ditingkatkan agar Petani semakin sejahtera. 
Peningkatan Pangan masih sangat dibutuhkan karena 
produk pertanian pangan masih harus diawasi dengan 
ketat. Apabila tidak terawasi bisa menjadi pengimpor 
produk pangan utama di luar dari bawang putih, 
daging kerbau/sapi dan gula yang masih di impor. 

Secara keseluruhan kondisi 11 kebutuhan 
pangan, 8 macam aman untuk Jan – Des 2020, hanya 
3 komoditas harus impor yaitu untuk bawang putih, 
gula dan daging kerbau/sapi.
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Sesuai data BPS Sektor Pertanian memberikan 
sumbangan positif di banding sektor lainnya sebagai 
berikut di bawah ini. 

Sektor Pertanian memberikan sumbangan yang 
positif bersama Sektor Infokom dan Pengadaan Air 
Dalam resesi kuartal ke III untuk Sektor Pertanian 
juga memberi sumbangan positif beserta Infokom.

Dukungan untuk produksi pangan harus ada 
sawah/lahan pertanian , bibit atau benih, pupuk, 

petani dan air untuk bisa menanam tanaman pangan. 
Kawasan food estate dikembangkan di ex – PLG 
Kalimantan Tengah luas potensial 165.000 Ha, 
khusus singkong 60.000 Ha, di Sumut Kabupaten 

Humbang Hasundutan      4,016 Ha. Untuk air 
dibangun Bendungan2 tambahan diseluruh Indonesia. 
Semua persiapan lahan dan bedungan dilakukan 
oleh Kementerian PUPR. Selain Kemeterian PUPR 
penambahan lahan turut serta Kementerian LHK 
memanfaatkan kawasan hutan untuk tambahan  lahan 
tanaman pangan dan ekonomi rakyat.

Di hari pertama Menteri PUPR, LHK dan 
Agraria, Mentan berbicara mencetak area pertanian 
baru untuk pangan. Semua direncanakan dikelola 
dengan pertanian modern.Kerjasama antar sektor 
sangat dibutuhkan yang terdiri dari pengusaha, 
pemerintah dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan. 

Salah satu pembicara dari perguruan tinggi 
(IPB) menyampaikan  banyak sekali temuan2 yang 
bisa dikomersilkan di kampus yang menunggu 
kerjasama dengan pengusaha. Dari Pengusaha Kadin 
juga sangat menyadari bahwa yang akan membuat 
berhasil pertanian pangan antara lain Teknologi Benih 
Hibrida, manajemen yang baik, mekanisasi. Dunia 
usaha harus inklusif artinya yang besar membantu 
yang kecil dan dengan berlakunya UU Cipta Kerja 
akan lebih baik kerja samanya. 

Pertanian di era Covid-19 ini masih positif 
sebagai mesin ekonomi dan menampung tenaga 
kerja. Kalau percetakan area pangan berhasil maka 
kebutuhan yang lain juga akan meningkat salah satu 
input yang akan meningkat adalah pupuk salah satu 
industri manufaktur.

Sesi siang hari pertama pembicara tetap semangat 
dengan topik besarnya memaksimalkan potensi pasar 
domestik. Menteri Keuangan di tahun 2020 masih 
ada subsidi pupuk untuk petani sehingga dapat pupuk 
subsidi untuk menghasilkan produk pangan. Pasar 
domestik masih bisa menyerap produk pangan. Perlu 
dicatat bahwa masih banyak produk pangan untuk 
industri manufaktur berbasis pangan masih impor 
seperti susu, kedelai, gula pasir dllnya.

Hari kedua tidak kalah menarik dengan topik 
besarnya sesi pagi adalah strategi ekspor Indonesia 
saat  dan pasca Pandemi. Sesi siang Menyusun 
strategi Baru Pasca Pandemi. Mengingat Pasar untuk 
produk pangan di Indonesia cukup besar begitu juga 
untuk ekspor. Perlu ditumbuhkan eko sistem yang 
baik antara lain ;

-  Kerjasama antara pengusaha dan petani bisa 
menjadi model yang dilakukan oleh PIS  Agro   

- Pemerintah harus menjadi katalis untuk 
peningkatan daya saing, digitalisasi dan global 
supply chain

- Tidak perlu lagi mengejar kawasan agro seperti 
sawit bisa diatas 15 juta hektar. Lebih baik 
mengejar keragaman seperti ikan, rumput laut, 
buah2 an, sayur2 an dllnya.

- Para pengusaha memanfaatkan fasilitas yang 
disediakan oleh Pemerintah. 

Intinya dilaksanakan “Public Private Partnership 
secara inclusive untuk mesejahterakan petani, 
peternak dan nelayan”.

Di dalam inclusive loop, intinya adalah 
Pengusaha besar dan sektor2 lain membantu agar 

sejahtera para petani, nelayan dan peternak dalam 
jangka panjang.

Ada beberapa hal antara lain ;

- Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan 
pupuk yang benar

- Pendampingan kepada petani menerapkan cara 
bertani yang benar.

- Kemudahan akses pemberian  kredit dari 
lembaga keuangan

- Jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan 
pembina (Off Taker)
Bapak Menteri BUMN telah membuat khusus 

Klaster Pangan dengan membuat Holding Pangan 
dan RNI sebagai Holding di Kementerian BUMN.

Klaster pangan ini yang bisa menampung 
kegiatan hulu sampai hilir untuk peningkatan 
komoditas pangan ada beras, jagung, bawang merah, 
bawang putih, cabe. BUMN akan bekerjasama 
dengan Universitas2 untuk R & D. BUMN tidak 
perlu mendirikan dan mengurus Universitas. BUMN 
akan melakukan komersialisasi produk2 pangan 
sebagai pengusaha. 

Cukup menarik yang disampaikan oleh 
Co-Founder & Co-Managing Patner Nortstar 
Group bahwa masa depan Plant Based Food 
kecenderungannya akan lebih berkembang dibanding 
Animal Based Food termasuk sebagai sumber protein 
di dunia. Artinya sektor Pertanian Pangan akan 
berkembang lebih besar di masa mendatang.

Ilmu pengetahuan telah menunjukan bahwa 
semaikin banyak makan daging sapi, kambing, 
babi serta daging olahan maka akan semakin tinggi 
kemungkinan terkena penyakit seperti diabetes, 
serangan jantung dan stroke. Sebaliknya lebih banyak 
mengkonsumsi buah2 an dan sayuran2  akan berisiko 
lebih rendah terhadap penyakit. Kedepan pertanian 
tanaman pangan akan penting karena manusia 
masa depan butuh makanan dan makan makanan 
yang membuat sehat dibanding makanan yang bisa 
mengakibatkan penyakit. Kecenderungannya akan 
memilih Plant Based Food.   

 Pada akhir diskusi  disampaikan mengenai 
kesimpulan diskusi yang penulis dapat sajikan antara    
lain ;

- Presiden meminta Kadin meningkatkan 
pendampingan petani menjadi 2 juta petani 
sampai tahun 2023 untuk meningkatkan 
kesejahteraan

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 
sektor pangan

- Melakukan Publik Private Partnership secara 
sederhana pengusaha besar dan sektor2 Lain 
mengayomi petani, peternak, nelayan sehingga 
menjadi sejahtera.

- Sektor Pertanian dalam masa pandemic masih 
menjadi mesin ekonomi yang positif dan tempat 
tenaga kerja mendapat pekerjaan.   

- Sektor Pertanian Pangan tumbuh akan membuat 
sektor manufaktur juga tumbuh.        
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Topik Utama Topik Utama

“LTS dan Kemungkinan 
Industri  Pupuk di Tahun 2050”

Oleh : Ir. Dadang Heru Kodri, MM
Ketua Dewan Penasehat APPI

Covid 19 dan alam akan saling terkait begitu 
juga kenaikan termperatur global. Pemulihan 
Covid  merupakan suatu keniscayaan yang 

sedang dipikirkan oleh seluruh lapisan masyarakat di 
dunia tidak terlepas oleh para pengusaha. Ancaman 

  ignarukid tapad ini taas labolg natahesek padahret
dengan pengembangan vaksin, ini merupakan titik 
terang pemulihan ekonomi.  

Hasil uji coba fase ke 3 Vaksin Moderna dan 

Serikat (AS) naik. Kedua Vaksin itu dianggap sebagai 
amunisi untuk mengakhiri pandemic Covid-19. 
Seluruh dunia juga berlomba untuk mensukseskan 

  sirggnI ,aissuR ,anihC itrepes niskaV iskudorp
semua dengan tujuan untuk menyelesaikan pandemic 
seperti yang sudah terjadi di masa lalu di dunia seperti 
pandemic Flu, Ebola dan Flu Burung.

Standar baru kehidupan sosial di dunia juga 
sudah membudaya seperti memakai masker, cuci 
tangan, jaga jarak dan tidak bergerombol yang bisa 
berlaku lama dua atau tiga tahun kedepan sehingga 
kehidupan ekonomi akan membaik kembali untuk 
berkembang.

Kehidupan manusia di dunia sampai saat ini tidak 
bisa terlepas dari pemakain energi dan menghasilkan 
pangan. Dua kegiatan ini banyak yang menghasilkan 
emisi terutama CO2. 

Gas CO2 dikenal sebagai gas rumah kaca 
             .milki nahaburep padahret kapmadreb gnay )KRG(

Mengenai krisis iklim atau perubahan iklim harus 

bercermin kepada pandemi Covid 19 menjadi sangat 
penting karena dapat dipastikan tidak ada penangkal 
sederhana dan dipastikan juga panjang jalannya.

Bisa saja lebih panjang jalan penyelesaiannya 
masalah perubahan iklim dibanding pandemi 
Covid 19. Sesuai dengan data terakhir di tahun 
2018 dari Global Carbon Project, 5 negara terbesar 
menghasilkan CO2 emisi di dunia adalah China 
(28%), Amerika Serikat (15%), India (7%), Rusia 
(5%) dan ke 5, Jepang 3%. Dari data Investo Pedia 
juga mencantumkan Indonesia sama dengan Jerman, 
Korea Selatan, Canada dllnya sekitar 2%. Lebih 

   .%1 aynah gnay ailartsuA ,ikruT ,lizarB irad raseb
Yang masuk 5 besar penyumbang emisi CO2 di dunia 
adalah berikut;

Data dari Worldpopulation.com 
Emisi CO2 dari 5 besar negara di dunia

Antara tahun 2010 dan 2017, dunia menghasilkan 
emisi CO2 secara total naik dari 33.1 giga tons 
menjadi 36.2 giga ton. Emisi ini kecenderungan akan 
naik terus imbas dari aktivitas, jumlah penduduk 
dunia yang naik dan harga energi fossil yang rendah. 
Turun emisi sekitar 8% di tahun 2020 karena pandemi 
Covid 19 akan naik kembali setelah digunakannya 
Vaksin dan sistim kesehatan membaik serta perilaku 
sosial lebih disiplin.

Pada tanggal 1 April 2016 telah ditanda tangani 
oleh 174 negara dan Uni Eropa, satu perjanjian 
yang terkenal  yaitu “Paris Climate Agreement”. 

Amerika dan China merupakan negara yang ikut 
menanda tangani dengan kontribusi emisi ke dunia 
sebesar lebih dari 40%. Kesepakatan 
yang penting, Indonesia termasuk yang 
ikut menanda tangani yaitu “membatasi 
kenaikan suhu global dibawah 2 (dua) 
derajat celcius (3.6 derajat F) dengan 
target mengejar 1.5 derajat celcius (2.7 
derajat F).

Para ahli Ilmu Pengetahuan Dunia 
menyatakan untuk membatasi kenaikan 
temperatur global 1.5 derajat celcius 
maka emisi gas rumah kaca harus dipotong sebesar 
45% sampai tahun 2030 dan mencapai “net-zero” 
sekitar tahun 2050. Apabila tidak dilakukan terjadi 
pemanasan global dan perubahan iklim salah satu 
yang bahaya mencairnya es di kutub utara dan selatan.

Untuk mencapai zero emisi di tahun 2050 
tidaklah mudah untuk itu diperlukan strategi jangka 
panjang yang harus dikerjakan dengan disiplin dan 
dimonitor setiap tahun. Long Term Strategy juga 
harus ditetapkan oleh masing2 negara. Ada 2 hal 
penting dalam LTS antara lain yaitu Pengurangan 
emisi secara net zero di tahun 2050, Ekonomi harus 
tetap tumbuh dan ketahanan terhadap iklim. Mengapa 
sulit bisa disimak dari pemakaian energy sampai 

tahun 2050 tidak bisa dihilangkan khususnya energi 
dari Fossil sebagai penyumbang emisi terbesar. 
Prediksi BP melalui 3 jalur untuk menurunkan emisi 
karena energi akan terus dipakai khususnya energi 
dari fossil dengan skenario berikut ini ;

Ba U       : Business as Usual
Cepat      : Ada percepatan melalui perdagangan   

 karbon Harga karbon dibuat lebih  
  menarik. Target turun 70% di tahun 2050
Net Zero : Di percepat dengan upaya lebih target 

turun 95% di tahun 2050 dan target 
temperatur global naik hanya 1,5 derajat 
celcius 

Untuk penggunaan energi primer dilakukan 
perubahan sebagai berikut ;

Pada tahun 2050 sesuai data masih ada 
penggunaan energi dari Fossil, belum sepenuhnya 
habis. Untuk mengurangi sesuai perjanjian Paris 
maka harus meningkatkan penggunaan energi baru 
dan terbarukan serta melakukan perdagangan karbon 
dengan harga yang menarik. Semua harus tercermin 
dalam LTS atau Long Term Strategi satu negara 
diseluruh dunia.

Cerobong dengan emisi gas rumah kaca tinggi

Cerobong dengan emisi gas rumah kaca rendah
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Industri Pupuk merupakan satu sektor Industri 
Manufaktur di dunia yang juga menghasilkan Emisi 
CO2 dan harus mempunyai LTS untuk menurunkan 
emisi sesuai program penurunan dari sektor 
energi melalui skenario Ba U (Business as Usual), 
Dipercepat dan Net Zero.

Pupuk salah satu input yang penting dalam 
meningkatkan produksi pangan dunia.

Pada tahun 2050 ada kurang lebih 9 (sembilan) 
milyar manusia yang butuh pangan di dunia. Tanaman 
pangan dan tanaman lainnya membutuhkan nutrient 
utama dari unsur nitrogen (N), phosphorus 
(P) dan potassium (K).

Sampai saat ini tidak ada masalah 
mengenai pasokan yang dibutuhkan 
karena sumber2 N, P dan K di dunia 
masih cukup. Untuk sampai tahun 2050 
perlu kewaspadaan karena pupuk berbasis 
phosphorus dan potassium berdasarkan 
hasil dari pertambangan yang pasti akan 
ada batasnya. Khusus phosphat juga 
meningkat terus pemakaian untuk pertanian. Di lain 
pihak phosphate juga bersifat sukar larut sehingga 
jumlahnya di tanah akan meningkat perlu diwaspadai 
agar di efisienkan penggunaannya.

Sumber phosphorus ada di beberapa negara, kecil 
kemungkinan terjadi monopoli. Untuk potassium 
sumber utama dari 3 negara yaitu Canada, Russia dan 
Belarus hampir 80% pasokan dunia bergantung dari 3 
negara tersebut, dikhawatirkan bisa terjadi monopoli. 
Untuk masalah emisi CO2 yang sangat dominan 
adalah pembuatan pupuk untuk menghasilkan pupuk 
Nitrogen melalui kegiatan Industri terutama apabila 
masih menggunakan bahan baku Gas Bumi, atau 
Batu Bara atau Minyak Bumi.

Selain sebagai bahan baku juga 
digunakan sebagai energi/bahan pemanas.

Jenis pupuk yang merupakan nutrient 
utama dalam pertanian adalah ;

Dari tabel diatas banyak yang ada 
unsur Nitrogennya. Senyawa Nitrogen ini 
dari produk Amoniak (NH3) yang dikenal 
dibuat dari Proses Haber - Bosch.           

Bahan baku dan energi di pabrik amoniak saat 
ini dari Fossil sehingga menghasilkan emisi, seperti 
terlihat dari blok diagaram dibawah ini ;

Proses diatas terkenal dengan sebutan “Steam 
Methane Reforming”, 99% pembuatan Amoniak 
sebagai bahan baku pupuk di dunia saat ini masih 
menggunakan lewat proses menggunakan uap atau 
SMR. Mitigasi emisi CO2 dari pabrik amoniak bisa 
diambil oleh pabrik urea dan methanol.

Cukup ideal komplek pabrik amoniak jangka 
menengah atau panjang berada satu komplek dengan 
pabrik urea dan methanol. 

Pabrik metahnol secara teknis bisa menyerap gas 
buang dari energi yang dipakai di pabrik amoniak 
untuk diproses menjadi methanol, seperti blok 
diagram dibawah ini.

Dengan proses tersebut bisa 
direcovery atau diambil CO2 dari gas 
buang seperti Boiler dllnya.

Yang lebih ideal apabila industri 
amoniak, urea dan methanol dalam satu 
komplek sehingga mitigasi CO2 dalam 
komplek itu bisa dibuat mendekati zero. 
Walaupun bahan baku dan energi dari 
bahan fossil bukan energi terbarukan. 

Prosesnya tergambar di bawah ini ; 

Produksi  methanol, Urea bisa menjadi produk2 
lainnya.

Mengapa pabrik amoniak yang harus dibuat 
LTS nya karena berdasarkan data dari Institute 
for Industrial Productivity pada tahun 2010 total 
produksi amoniak di dunia 157.3 juta ton dan 
emisi CO2 yang dihasilkan 451 juta CO2, secara 
perhitungan kontribusi emisi CO2 dari Industri 
amoniak kepada emisi global sebesar 1%. Rata2 per 
ton NH3 akan menghasilkan emisi CO2    2.97 juta 
ton. Apabila produksi amoniak dunia naik karena 
kebutuhan untuk pupuk dll naik maka emisi CO2 
juga akan meningkat. Tahun 2012 produksi amoniak 
global menjadi 170 juta ton maka emisi CO2 naik 
menjadi 487.39 juta ton sehingga terhadap emisi 
global kontribusinya naik menjadi 1.44%. Mengingat 
kebutuhan NH3 setiap tahun meningkat maka sudah 
menjadi keharusan untuk mengurangi bahkan sesuai 
program emisi dunia perlu mencapai Net Zero emisi 
CO2 di tahun 2050.

Untuk mencapai Net Zero akan terjadi perubahan 
cara berproduksi terutama dalam menghasilkan 
“Green Hidrogen” untuk direaksikan dengan Green 
Nitrogen untuk menghasilkan amoniak bebas emisi 
CO2 (Green Ammonia). Argus media oleh Natalie 

Kakish menggambarkan secara sederhana proses 
pembuatan “Green Ammonia” sbb:

Beberapa negara dengan konsep LTS 
sedang menyiapkan produksi “Green 
Hydrogen” yaitu di Amerika Serikat, 
Spanyol dan Australia untuk produksi 
“Green Ammonia” di tahun 2050 untuk 
mencapai Net Zero emisi.

CF Industri, Donaldsowile, USA 
telah membangun pabrik percontohan 
dengan kapasitas 20,000 ton per tahun 

untuk produksi “Green Ammonia”. Setiap tahun 
akan diturunkan emisi dengan mencampur “Green 
Product” ke produksi dengan skema lama yaitu yang 
menggunakan “Steam Reforming Proces”, Target 
2050 Zero Emisi. CF Industri, produsen amoniak 
besar sekitar 4 juta amoniak per tahun. Kerja sama 
dengan Thysen Krup untuk proses produksinya dan 
Haldor Topsoe untuk katalis serta proses produksi. 

Di Spanyol dari perusahaan Fertiberia dari 
Iberdola merencanakan secara bertahap green 
hydrogen dari 20 MW pilot plant dan di tahun 2027 
akan mencapai 800 MW untuk Produksi Elektrolisa 
Hidrogen sebagai bahan utama Green Amoniak. 
Mengkhususkan produksi Green Hidrogen untuk 
kebutuhan Uni Eropa.

AREH atau Asian Renewable Energy Hub 
di Australia Barat juga akan memproduksi Green 
Hidrogen dan Green Amoniak. Proyek raksasa 
dengan target 26 GW untuk Green Hidrogen dan 
kapasitas produksi akan mencapai 9.9 juta per tahun. 
Australia akan menjadi negara ke 4 atau 5 produksi 
amoniak di dunia sekaligus eksportir green nitrogen 
dan green amoniak. 

Dari proyek Green Amoniak di dunia menandakan 
komitmennya untuk mencegah kenaikan temperatur 
global lebih dari 1.5% C.

Topik Utama Topik Utama
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Dari uraian diatas perdagangan karbon di dunia 
harus disepakati agar yang disiplin mencapai net zero 
di tahun 2050 mendapat manfaatnya dan yang tidak 
disiplin ibarat mendapatkan sanksi.   

   Seacara Teknologi untuk Industri Pupuk 
dipastikan dapat menyelesaikan masalah jangka 
panjang terutama dapat mencapai Zero Emisi dan 
menyediakan pangan untuk penduduk dunia sebesar 
9 Milyar di tahun 2050. 
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Pendahuluan.

Upaya peningkatan produktivitas padi dengan 
hanya menggunakan varietas unggul berdaya hasil 
tinggi tidak akan efektif tanpa diikuti oleh teknik 
budi daya spesifik lokasi, terutama pengaturan jarak 
tanam yang optimal. Perbedaan jarak tanam sering 
kali tidak mendapat perhatian dalam cara menentukan 
produktivitas padi berdasarkan ubinan. Ukuran 
ubinan 2,5 m x 2,5 m masih berlangsung hingga 
saat ini, sementara jarak tanam yang menentukan 
populasi tanaman per satuan luas bervariasi antar 
petani dan antar lokasi. Hal ini dapat menyebabkan 
dugaan produktivitas padi per satuan luas menjadi 
tidak akurat. 

Kesalahan dalam pendugaan hasil padi per 
satuan luas berdampak terhadap kesalahan data 
produksi nasional. Oleh karena itu, diperlukan 
standardisasi ubinan, pengukuran populasi tanaman 
(jumlah rumpun) per satuan luas, dan konversi gabah 
hasil dari ubinan ke hektar berdasarkan jarak tanam 
padi di lapangan. 

Meskipun buku teknik ubinan sudah tersedia, 
namun sistem tanam padi terus berkembang 
mengikuti tuntutan perkembangan teknologi 
sehingga diperlukan penyesuaian. Penyampaian 
teknik ubinan untuk berbagai jarak dan cara tanam 
ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 
pedoman dalam penafsiran produktivitas dan juga 

untuk keperluan penelitian. Selain itu, informasi ini 
diharapkan juga dapat diacu untuk meminimalisasi 
dan bahkan menghindari kesalahan dalam 
menentukan produktivitas melalui pengubinan di 
lapangan. Dengan demikian, pendataan produksi, 
khususnya padi diharapkan dapat lebih akurat.

Jarak tanam.

Produksi padi ditentukan oleh berbagai aspek, 
termasuk jarak tanam yang menentukan populasi 
tanaman di lapangan. Jarak tanam dan populasi 
tanaman mempengaruhi (1) penangkapan radiasi 
surya oleh individu tanaman, terutama daun untuk 
fotosintesis, (2) efektivitas penyerapan hara oleh akar 
tanaman, (3) kebutuhan air tanaman, (4) sirkulasi 
udara terutama CO2 untuk fotosintesis dan O2 
untuk hasil fotosintesis, (5) ketersediaan ruang yang 
menentukan populasi gulma, dan (6) iklim mikro 
(kelembaban dan suhu udara) di bawah kanopi, yang 
juga berpengaruh terhadap perkembangan organism 
pengganggu tanaman (OPT). Keenam faktor tersebut 
berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan individu 
rumpun tanaman padi. 

Pengaturan jarak tanam berperan penting dalam 
menentukan jumlah dan kualitas rumpun tanaman 
per satuan luas. Di sisi lain, petani memilih jarak 
tanam tertentu berdasarkan pertimbangan beberapa 
hal, antara lain ketersediaan tenaga kerja, benih, 
kemudahan operasional di lapangan, penyuluhan dan 
pelatihan tentang jarak tanam, dan kondisi wilayah 
(keadaan drainase, bentuk petakan, endemik keong 
mas dll). 

Kombinasi antara pertimbangan ilmiah untuk 
mencapai hasil terbaik/tertinggi dan pertimbangan 
teknis (mudah, murah, dan sesuai keinginan petani) 
menyebabkan terjadinya keragaman penerapan 
jarak tanam di lapangan. Pengalaman menunjukkan 
adanya berbagai jarak tanam padi, mulai dari tegel 
20 cm x 20 cm; 25 cm x 25 cm; 27,5 cm x 27,5 
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cm; dan 30 cm x 30 cm hingga sistem jajar legowo. 
Tanam jajar legowo merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan populasi tanaman dan cukup efektif 
mengurangi serangan hama tikus, keong mas, dan 
keracunan besi. Jajar legowo adalah pengosongan 
satu baris tanaman setiap dua atau lebih baris dan 
merapatkan dalam barisan tanaman, sehingga dikenal 
legowo 2:1 apabila satu baris kosong diselingi oleh 
dua baris tanaman padi atau 4:1 bila diselingi empat 
baris tanaman.

Dalam penentuan produksi padi per satuan luas 
diperlukan teknik ubinan yang representatif. Hingga 
saat ini ukuran ubinan 2,5 m x 2,5 m masih digunakan 
dalam menentukan hasil padi padahal jarak tanam 
padi antarpetani dan antarlokasi sangat beragam. Alat 
penentuan ubinan yang biasa digunakan terbuat dari 
stainless steel atau pipa PVC (BPS 2007). Ubinan 
2,5 m x 2,5 m memenuhi syarat luas minimal 5 m2 
dalam menentukan hasil padi (Gomez 1972; Subrata 
dan Kusmana 2003), namun tidak selalu konsisten 
memuat rumpun per ubinan, karena jarak tanam 
berbeda antarlokasi. Oleh sebab itu disarankan ukuran 
ubinan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jarak 
tanam (Subrata dan Kusmana 2003). Batas ubinan 
ditempatkan pada pertengahan jarak antartanam, 
kecuali pada jarak tanam tidak beraturan atau acak. 

Di Telagasari, Karawang, Jawa Barat, misalnya, 
padi ditanam dengan jarak tanam 27 cm x 27 cm 
pada saat panen digunakan ubinan baku 2,5 m x 2,5 
m (6,25 m2) dengan jumlah rumpun bervariasi antara 
81 dan 100 rumpun akibat peletakan batas ubinan bisa 
memasukkan 9 atau 10 rumpun tanaman pada kedua 
arah ubinan. Akibatnya, perbedaan hasil konversi 
dapat mencapai 23,4% ((100-81) x 100/81)).

Perbaikan cara ubinan oleh BPS dewasa ini tidak 
lagi berdasarkan ukuran ubinan (2,5 m x 2,5 m), tetapi 
menurut jumlah rumpun 10 x 10 atau 100 rumpun 
(rumpun counting) dan luas ubinan bergantung pada 
jarak tanam (BPS 2007). Misalnya apabila jarak 
tanam 27 cm x 27 cm maka luas ubinan dihitung 2,7 
m x 2,7 m. Namun, melakukan ubinan terhadap 100 
rumpun juga masih memiliki kelemahan. Misalnya 
untuk jarak tanam rapat atau jajar legowo, 100 
rumpun tanaman menjadi sangat kecil atau bentuk 
ubinan tidak tetap, sehingga keragamannya besar dan 
sering tidak mewakili hamparan. Untuk memecahkan 
masalah tersebut diperlukan standardisasi ubinan, 
pengukuran populasi tanaman (rumpun) per satuan 

luas, dan teknik konversi hasil tanaman dari ubinan 
ke hektar. Hal ini berperan penting dalam penentuan 
produktivitas tanaman secara comparable dan lebih 
teliti antar berbagai cara dan jarak tanam. 

Pengertian ubinan.

Ubinan adalah luasan pada pertanaman, yang 
umumnya berbentuk empat persegi panjang atau 
bujur sangkar (untuk mempermudah perhitungan 
luas), yang dipilih untuk mewakili suatu hamparan 
pertanaman yang akan diduga produktivitasnya 
(hasil tanaman per hektar tanpa pematang) dengan 
cara menimbang hasil (kg/ubinan), dikali 10.000 m2, 
dan dibagi dengan luas ubinan (m2). Ubinan yang 
benar adalah apabila diperluas ke kanan-kiri atau 
ke depan-belakang (pada pertanaman dengan jarak 
tanam beraturan), maka jumlah rumpun tanaman 
(populasi) merupakan kelipatan dari jumlah rumpun 
dalam ubinan semula. Oleh sebab itu, persyaratan 
ubinan menurut Gomez dan Gomez (1983) adalah:

(1) mudah diidentifikasi, jelas batasnya, terutama 
pada hamparan pertanaman padi dengan jarak 
tanam yang sama;

(2) mudah diukur atau dikonversi ke hektar, 
misalnya luas ubinan sudah diketahui (6,25 m2, 
sesuai cara lama);

(3) ketepatan dugaan tinggi dengan biaya murah, 
misalnya hasil padi pada suatu hamparan diduga 
dari ubinan secara tepat dan tidak memerlukan 
banyak biaya;

(4) panjang dan lebar atau bentuk ubinan disesuaikan 
dengan jarak tanam yang beraturan di lapangan, 
diukur dari titik tengah antar- 4 rumpun ke titik 
tengah antar- 4 rumpun di ujung lainnya;

(5) upayakan berbentuk bujur sangkar atau empat 
per segi panjang yang mendekati bujur sangkar;

(6) ubinan diletakkan pada bagian dari pertanaman 
yang mewakili kondisi pertanaman seluruhnya;

(7) apabila ada bagian-bagian dari pertanaman 
yang menunjukkan perbedaan pertumbuhan/
kesuburan, maka pada setiap bagian pertanaman 
diletakkan satu ubinan, dan produktivitas 
pertanaman merupakan rata-rata dari 
produktivitas bagian pertanaman, dikali dengan 
proporsi luas keseluruhan. Misalnya, bagian 
pertanaman pertama memiliki produktivitas 
5 ton/ha dengan proporsi 10% dari seluruh 
areal pertanaman, bagian pertanaman kedua 

memiliki produktivitas 6 ton/ha dengan proporsi 
40%; dan bagian pertanaman ketiga memiliki 
produktivitas 7 ton/ha dengan proporsi 50%, 
maka produktivitas hamparan dihitung sbb: 
•  Produktivitas rata-rata = (5 x 0,1) + (6 x 0,4) 

+ (7 x 0,5) ton/ha = 6,4 ton/ha
•  Tanpa mempertimbangkan perbandingan 

luas pertanaman 
(proporsi), maka 
produktivitas bisa 
salah hitung menjadi 
(5 + 6 + 7)/3 ton/ha = 
6,0 ton/ha.

Alasan ukuran ubinan 
berbeda.

Ukuran ubinan yang 
digunakan di lapangan 
saat ini, untuk menentukan 
produktivitas padi, adalah 2,5 
m x 2,5 m. Apabila jarak tanam 
25 cm x 25 cm maka jumlah 
rumpun dalam ubinan yang 
dipanen adalah 100 rumpun 
(250/25 x 250/25 = 10 rumpun 
x 10 rumpun). Apabila jarak 
tanam 20 cm x 20 cm maka 
jumlah rumpun yang dipanen 
dengan cara yang sama adalah 
250/20 x 250/20 = 12,5 rumpun 
x 12,5 rumpun = 156,25 rumpun, yang tentunya 
tidak dapat dilaksanakan dengan tepat, sehingga 
menimbulkan perbedaan dalam penghitungan. 
Misalnya, nilai 12,5 rumpun bisa dibulatkan menjadi 
13 rumpun dalam luas ubinan 6,25 m2, dan bisa 
juga “dianggap” 13 x 13 rumpun atau 169 rumpun 
(Cara 1). Dibandingkan dengan bila yang dipanen 
12 rumpun x 12 rumpun atau 144 rumpun (Cara 2), 
maka hasil ubinan dari 2,5 m x 2,5 m akan berbeda 25 
rumpun. Dengan kata lain, hasil ubinan dengan cara 
1 akan 1,17 x lebih besar dibandingkan dengan cara 
2, yaitu 169/144 = 1,17. Jadi apabila cara 1 hasilnya 
6.000 kg/ha, maka dengan cara 2 hasilnya 5.128 kg/
ha, padahal luas hamparannya sama.

Oleh sebab itu, ada persyaratan yang perlu 
dipenuhi. Pertama, ukuran ubinan perlu disesuaikan 
dengan jarak tanam dan orientasi pertanaman, 
sehingga panjang dan lebar ubinan memuat jumlah 
rumpun yang tetap atau habis dibagi dengan jarak 

tanam. Kedua, supaya ada relevansinya dengan 
cara ubinan lama, yaitu 2,5 m x 2,5 m, maka ukuran 
ubinan diupayakan mendekati bujur sangkar dengan 
luas sekitar 6,25 m2.

Ringkasan pengambilan ukuran ubinan untuk 
berbagai sistem dan jarak tanam sertan konversi hasil 
ke produktivitas disajikan pada tabel berikut:
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PETANI SEHAT, PANGAN SELAMAT, 
NEGARA KUAT

Oleh : Dr. Ir. Memet Hakim, MM
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Pengamat Pertanian

Untuk memperbaiki perekonomian nasional, 
diperlukan arah baru pembangunan ekonomi 
Indonesia, sehingga terbentuk penguatan struktur 
ekonomi nasional yang baru dan kuat. Prinsip yang 
dianut adalah meningkatkan jumlah peredaran uang 
di DN dan memperkecil aliran dana ke LN. Salah 
satunya dengan menyerap angkatan kerja di bidang 
pertanian yang terbanyak tetapi pendapatannya 
terendah.

Untuk itulah, bidang pertanian pangan khususnya 
beras, jagung, gula, sorghum dan umbi2an, tepat 
diterapkan dalam upaya swa sembada pangan ini. 
Urusan pangan haruslah menjadi politik Negara, 
bukan politik partial atau segmential. Kecukupan 
pangan merupakan kekuatan Negara. Petani sehat, 
Panganm selamat dan akhirnya Negara menjadi kuat.

Kebijakan saat ini dengan menentukan harga 
beras, gula atau pangan lainnya semurah mungkin, 
mengikuti “pendapat yang meyesatkan”, yakni : 
kalo harga di LN lebih murah kenapa tidak impor 
saja. Pendapat ini tentu berlawanan dengan konsep 
ketahanan Negara dan juga melanggar UUD 45 yang 
asli.

Jika kita melihat kebelakang pada jaman Sultan 
Agung pangan sangat diperhitungkan saat menyerang 
Batavia, terus kita lihat Amerika Serikat bisa menjadi 
Negara kuat karena persediaan pangannya cukup 
tersedia. Lihat Jepang harga berasnya paling tinggi di 
dunia, tapi justru pemerintahnya melindungi petani. 
Ada kesalahan mendasar di dalam mindset para 
pemegang keputusan dalam mengelola suatu Negara 
yang berdaulat, ini yang harus diperbaiki.

Indonesia pernah mempunyai karya yang besar  

melalui Bimas dan Inmas yang mengantarkan 
Indonesia menjadi swasembada pangan. Artinya 
swasembada pangan bisa dicapai, jika ada kemauan 
kuat dari pemerintah dan para wakil rakyatnya. 
Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat. 
Program ini tidak lepas dari dukungan pabrik pupuk 
Pusri dan kemudian dibangun pabrik pupuk lainnya 
di Indonesia. Indonesia yang kaya akan gas alam, 
mempunyai banyak potensi untuk menghasilkan 
pupuk Urea, tetapi pupuk KCl tetap harus diimpor 
karena tidak tersedia di Indonesia. Pupuk Phosphat 
walau tersedia kadarnya rendah, maka dari itu 
sebagian masih di impor.

Sebagai gambaran Produksi Beras Tahun 
2018 : 32 juta ton, tahun 2019 : 31 juta ton (BPS, 
2020), Konsumsi Nasional 30 juta ton. Artinya ada 
penurunan produksi akibat luasan berkurang. Impor 
beras dilakukan sebanyak  2,14 juta ton, karena 
perlu cadangan sampai 2 bulan. Konsumsi beras 
Nasional mencapai 2,5 juta ton/bulan.  Artinya 
untuk bisa swasembada diperlukan 30 + 5 juta ton 
= 35 juta juta ton (cadangan 2 bulan) atau 30 + 7.5 
juta ton = 37.5 juta ton (cadangan nasional 3 bulan). 
Untuk swasembada produksi beras nasional perlu 
ditingkatkan antara sebesar 25 - 33 %. 

Pangan merupakan komoditi strategis, “Negara 
yang menguasai pangan akan menjadi negara kuat”. 
Oleh karena itu, kedepan masalah pangan dan komoditi 
strategis perlu dikoordinir oleh Menkopolkam bukan 
oleh Menko Ekonomi. Pemerintah harus melihat 
komoditi strategis bukan hanya masalah ekonomi 
semata akan tetapi sebagai masalah politik Negara. 

Selain beras komoditi strategis lainnya adalah 
Jagung, gula, kelapa sawit. Tanaman pangan bisa 
menghemat devisa, kelapa sawit bisa menghasilkan 
devisa (ekpor) dan atau penghasil BBM. Diversifikasi 
makanan dengan berbagai umbi2an, serealia lain dan 
bahkan sukun, sampai saat ini belum tampak nyata 
dampaknya. Malah industri roti yang bahan bakunya 
impor yakni gandum semakin meluas, ini merupakan 
pemborosan devisa. Roti & makanan yang terbuat 
sorghum yang asli produk Indonesia sudah tersedia 
dan digemari konsumen, akan tetapi secara nasional 
masih sangat kecil. Indonesia bisa stop impor gandum 
dan tidak kehilangan roti, karena gandum sudah 
bisa digantikan oleh tanaman sorghum dan serealia 
lainnya yang tumbuh di DN.

Menyangkut pangan, harus ada Konsensus 
Politik, khusus Komoditi strategis agar dijadikan 
politik negara. Memperkaya petani yang 60 % dari 
penduduk Indonesia, adalah salah satu pondasi dalam 
cara melaksanakan UUD 45 pasal 33 akan  membuat 
Negara menjadi kuat. Bukan Investor yang diperkuat 
dan diperkaya. 

Tingkatkan Produktivitas beras dari rerata 3 ton/
ha menjadi 4 ton/ha beras atau setara 7.0 ton padi 
tidaklah sulit karena dalam skala kecil telah mencapai 
12 ton. Areal sawah diperluas dari 10 juta ha menjadi 
11 juta ha atau 12 juta ha. Sudah barang tentu secara 
teknis ada penunjang lainnya. Untuk mencapainya 
diperlukan perbaikan organisasi, seleksi benih dan 
semangat swasembada beras. Peranan pupuk tentu 
saja sangat diperlukan.

Membuat payung hukum berupa aturan khusus 
untuk pengusaha asing berusaha di bidang pertanian 
di bidang pertanian (Benih, Perkebunan). Mereka 
harus membayar Bagi Hasil dari pendapatan 
kotornya. Production Sharing Contract pada Bidang 
Pertanian & Kehutanan  idealnya  menggunakan pola 
perbandingan 50:50. Bayangkan, saat ini seluruh 
laba usaha lari ke LN, tidak ada manfaatnya untuk 
rakyat banyak.

Paket Teknologi Agronomi, dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani, pekebun, peternak dan nelayan 
telah banyak tersedia, lahan. Memberdayakan para 
penyuluh pertanian, supaya lebih fokus terhadap 
peningkatan produktivitas. Paket Teknologi terapan 
di bidang ini juga telah tersedia. Di prediksi untuk 
mencapai swasembada beras hanya perlu waktu 
paling lama 1 tahun. Nilai impor beras tahun 2018 
sebesar 2.25 juta ton adalah 1.059 juta USD atau 
senilai 15.36 T. 

Impor beras pada saat produksi nasional diatas 
kebutuhan sungguh telah memukul motivasi petani.  
Sebenarnya saat ini pun produksi beras nasional 46,5 
juta ton sudah lebih besar dari kebutuhan 33,47 juta 
ton, artinya surplus (Deptan, 2018). Ketiadaan niat 
baik yang menyebabkan impor beras berjalan terus. 

Sebagai solusi, Aliansi Profesional Indonesia 
Bangkit telah mengirim surat ke Menteri Pertanian 
dan Pertahanan tentang Konsep Swasembada pangan 
sebagai kontribusi pemikiran bagi Negara (Surat 005/
DPP-APIB/SK/2020).

Untuk swasembada Gula, cukup dengan 1) 
meningkatkan produktivitas gula dari sekitar 6 ton/
ha → 8 ton/ha (30-40 %) dengan menggunakan 
metoda Production Force management (Hak Cipta 
anak Negeri, Unpad) dan 2) memperluas tanaman 
tebu dari sekitar 450.000 ha → 800.000 ha dengan 

memanfaatkan lahan kosong di HTI dan Lahan Adat. 
Impor gula 2018 sebesar 4.5 juta ton atau senilai 23.5 
T, menjadikan RI Negara pengimpor gula terbesar 
di dunia. Cara ini dapat meningkatkan pendapatan 
petani dari 10 juta/ha/tahun → 32.000.000/ha/tahun 
dalam tempo 5 tahun.

Mengenalkan produksi sorgum untuk mengganti 
impor gandum 12 juta ton senilai 2.6 Milyar USD 
atau 37.7 Trilyun (sumber data Katadata, Rabu, 
20 Februari 2019). Dibutuhkan 800.000 ha, jika 
produktivitasnya 5 ton/ha/tahun dan dipanen 3 x /
tahun, cukup untuk menggantikan impor gandum.

Menghentikan impor jagung, hanya dengan 
memperbanyak “fasilitas pengeringan dan silo” di 
seluruh sentral produsen jagung. Perluasan tanam 
dapat dilakukan di areal HTI dan di lahan adat yang 
belum dimanfaatkan. Waktu yang diperlukan cukup 
1-2 tahun. Impor 2018 sebanyak 737.228 ton senilai  
2.3 T. Produktivitas saat ini sekitar 4.1 ton, Paket 
teknologi agronomi untuk menghasilkan 7-8 ton 
bahkan diatas 10 ton sudah tersedia.

CPO sangat strategis digunakan sebagai senjata 
diplomatik, karena luas dan produksinya tertinggi di 
dunia. Jumlah produksi nasional 2018 sebesar 43 juta 
ton (Dengan PKO = 47.6 juta ton), diekspor 35 juta 
ton senilai 375 T. Dengan metoda Production Force 
Management, memungkinkan produktivitas CPO 
meningkat antara 30 -80 %. Artinya produksi CPO & 
PKO dapat didongkrak dari 47.6 juta ton menjadi 71.4 
juta ton.  Jika peningkatan bertambah 50 % saja, tanpa 
penambahan areal akan ada kenaikan pendapatan 
sebesar 23.8 juta ton/tahun setara dengan  202 T/
tahun atau sekitar Rp 14.5 juta/ha/tahun. Sayangnya 
60 % perusahaan kelapa sawit masih dikuasai pihak 
asing, dan tidak diminta oleh pemerintah untuk bagi 
hasil.

Upaya Teknis, Organisasi dan Pembuatan 
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah diperlukan 
untuk mendukung upaya swasembada pangan ini 
a.l menetapkan areal permanen (Areal Pertanian 
Nasional), Memperkuat Barisan Penyuluh Pertanian, 
melakukan terobosan teknologi, Mendukung 
Fasilitas pengeringan dan Gudang di sentra-sentra 
produksi dan yang pasti perlu keberanian untuk stop 
impor pangan dan produksi pertanian lainnya yang 
dapat tumbuh di DN.

Demikian sumbang pikir kali ini, ubah mindset 
para pemegang kebijakan tentang pangan. Soal 
pangan bukan sekedar dagang, tapi kedaulatan 
bangsa dan negara.

Pertanian, Petani dan Pupuk Pertanian, Petani dan Pupuk
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Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi 
Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, 
kembali memperlihatkan konsistensinya dalam 

mendukung regenerasi petani Indonesia. Upaya ini 
ditunjukkan dengan menggelar Virtual Gathering 
Jambore Petani Muda (JPM) ke-4 yang diikuti lebih 
dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di seluruh 
Indonesia, Selasa (10/11).

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo 
Annurogo menyatakan bahwa JPM merupakan salah 
satu bentuk komitmen Petrokimia Gresik dalam 
pembangunan pertanian di Indonesia sekaligus 
menegaskan arah kebijakan perusahaan yang 
berorientasi kepada petani dan pertanian masa depan.

Di tahun keempat penyelenggaraannya, JPM 
mengusung tema “Memanfaatkan Peluang Bisnis 
Pertanian Pasca New Normal dengan Prinsip 
Sustainable Agriculture dan High Social Impact”. 
Dimana Petrokimia Gresik ingin mendorong generasi 
milenial agar dapat memanfaatkan peluang menjadi 
ladang bisnis di sektor pertanian yang beorientasi 
profit dan memberikan dampak sosial langsung bagi 
lingkungan sekitar.

“Pertanian telah terbukti menjadi sektor 
yang tetap tumbuh positif di tengah banyaknya 
sektor lain yang mengalami perlambatan di masa 
pandemi. Semakin banyak peluang bisnis yang bisa 
dimanfaatkan generasi muda, tentu hal ini akan 

membantu memperbaiki perekonomian Indonesia,” 
ujarnya.

Lebih lanjut, Dwi Satriyo meyakini bahwa 
generasi milenial akan membawa perubahan pada 
sektor pertanian masa depan. Hal ini ditandai dengan 
munculnya petani-petani muda sukses yang terlibat 
dalam Jambore Petani Muda. Diantaranya Juwita 
Juju (Pelopor Petani Buah Ciplukan), Shofyan Adi 
Cahya (Petani Muda dari Merbabu), Gerut Lazuardi 
(Penggiat Kopi Sumatera Selatan), Nur Agis Aulia 
(Pendiri Komunitas Banten Bangun Desa), Andro 
Tunggul (Petani Modern Hidroponik, Founder 
Fruitable Farm) dan Edy Lusi (Penggagas Kampung 
Buah Naga Banyuwangi).

“Kami sangat bangga dapat mendukung dan 
memfasilitasi gerakan petani muda yang akan 
mengubah masa depan pertanian Indonesia. 
Semangat inilah yang harus terus kita dorong,” ujar 
Dwi Satriyo.

Untuk itu, dalam momen JPM 4 ini Petrokimia 
Gresik sekaligus mengukuhkan Komunitas 
SahabatPetani.ID yang beranggotakan alumni 
Jambore Petani Muda. Harapannya melalui komunitas 
ini, generasi muda yang memiliki ketertarikan di 
dunia pertanian dapat bergabung untuk memperoleh 
benefit, baik dalam bentuk pengetahuan maupun 
jaringan bisnis, dalam pengembangan usaha pertanian 
dari sektor hulu hingga hilir.

“Ini merupakan jaringan nasional, anggota 
komunitas dapat saling bertukar informasi dan 
pengalaman, sehingga bisa saling memperkuat konsep 
pengembangan pertanian, yang pada akhirnya akan 
memperkaya penerapan kegiatan pengembangan 
pertanian di masyarakat,” tandas Dwi Satriyo.

 Sementara itu, Sandi Octa Susila, salah seorang 
pembicara dalam forum ini menyatakan bahwa 
untuk menarik minat generasi milenial, tidak cukup 
dilakukan dengan sekedar himbauan atau ajakan 
saja, tetapi harus dilakukan dengan secara nyata atau 
konkrit.

“Untuk itu kita harus menghadirkan role model 
yang telah berhasil, sehingga lebih mudah mengajak 
milenial terjun ke bidang pertanian,” ujar Sandi Octa 
yang juga merupakan Ketua Umum Duta Milenial 
Indonesia dan telah membina ratusan petani di 
Cianjur, Jawa Barat.

Penghargaan Petani Inspiratif

Dalam kesempatan ini, Petrokimia Gresik 
juga memberikan penghargaan “Petani Inspiratif” 
kepada tokoh pertanian yang memiliki kontribusi, 
jasa, menumbuhkan semangat dan upaya konkrit 
dalam memajukan bidang pertanian di Indonesia. 
Penghargaan ini terbagi dalam 4 (empat) 
kategori yakni Petani Muda, Penyuluh Pertanian, 
Pengembangan Teknologi Pertanian dan Penggerak 
Sosial.

Penghargaan “Petani Inspiratif” diberikan 
kepada Shofyan Adi Cahya (Petani Sayur Organik di 
Merbabu) untuk kategori Petani Muda, Enny Risanthi 
(Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman 
Pangan & Hortikultura Kab. Banjar. Kalimantan 
Selatan) untuk kategori Penyuluh Pertanian, Ipan 
Zulfikri (Ketua Kelompok Tani Pengangongan Desa 
Jenggala, Kec. Cidolog, Kab. Ciamis) untuk kategori 
Pengembangan Teknologi Pertanian, serta Sandi 
Octa Susila (Ketua Umum Duta Petani Millenial) 
untuk kategori Penggerak Sosial.

Harapannya, dengan penghargaan ini dapat 
memacu semangat individu-individu yang bergerak 
di sektor pertanian. Serta memberikan kesempatan 
kepada generasi milenial untuk berkontribusi dalam 
dunia pertanian yang tidak hanya berorientasi profit 
namun juga memiliki manfaat secara sosial dengan 
membagikan ide-ide bisnisnya.

“Kami optimis masa depan pertanian Indonesia 
akan cemerlang di tangan generasi milenial, 
untuk itu Petrokimia Gresik berkomitmen akan 
terus berkontribusi dalam upaya regenerasi petani 
Indonesia untuk mewujudkan pertanian yang 
berkelanjutan” ujar Dwi Satriyo.

Terakhir, salah satu penerima penghargaan 
“Petani Inspiratif” kategori Teknologi Pertanian, Ipan 
Zulfikri, menyatakan bahwa menjadi petani adalah 
hal yang mengasyikkan. Terlebih dengan bantuan 
teknologi, pertanian menjadi lebih pasti dan terukur.

“Untuk itu, sebagai generasi milenial mari kita 
bangunkan lahan-lahan tidur dan kita ubah menjadi 
lahan produktif untuk kesejahteraan kita bersama,” 
ajak Ipan Zulfikri.

Sumber : Humas PT PKG

Jambore Petani Muda (JPM) 4
PETROKIMIA GRESIK 
DORONG MINAT GENERASI MILENIAL
UNTUK TERJUN DI SEKTOR PERTANIAN
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Meningkatkan Hasil Panen Singkong 
dengan NPK Singkong Pusri

Oleh : Drs. Anung Haryono
Manager Riset PT PUSRI Palembang

Dalam rangka peningkatan produksi singkong 
(Manihot esculenta), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
sebagai perusahaan yang memiliki visi “Menjadi 
perusahaan Agroindustri unggul di Asia” berperan 
aktif dalam meningkatkan produktivitas singkong 
khususnya di sentra-sentra penghasil produksi 
singkong tertinggi di Indonesia seperti Lampung 
dan Jawa Tengah. PT Pusri Palembang berkontribusi 
dalam program ini dengan mengeluarkan pupuk 

khusus singkong formula 17-6-25 yang mengandung 
hara makro lengkap dan memiliki manfaat 
dapat memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, 
meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman dan 
pembentukan umbi, meningkatkan bobot umbi 
singkong serta kandungan pati.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai 
perusahaan produsen pupuk NPK Singkong 
berusaha membuktikan bahwa kualitas dari pupuk 
NPK Singkong hasil formulasi Tim Riset PT 
Pusri Palembang ini layak untuk dikembangkan. 
Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya uji 
multilokasi di beberapa daerah seperti di Lampung, 
Bangka Belitung, dan Jawa  Tengah. Pengaplikasian 
pupuk NPK Singkong ini mampu menunjukkan 
hasil yang memuaskan karena produksi singkong 
meningkat menjadi 20%-95%  bila dibandingkan 
dengan perlakuan sesuai dengan kebiasaan petani. 

Singkong pada dasarnya menghasilkan biomasa 
yang tinggi sehingga unsur hara yang diserap 
oleh tanaman pun cukup banyak. Jumlah hara 
yang diserap untuk setiap ton umbi adalah 4,2-
6,5 Kg N; 1,6-4,1 Kg P2O5; dan 6,0-7,6 Kg K2O 
(Howeler 1981; Wargiono et al. 2006; Amanullah 
et al. 2007).  Serapan N, P, dan K melambat pada 
dua bulan pertama dan maksimum pada bulan ke 
tiga dan keempat, kemudian sangat lambat pada dua 
bulan terakhir. Pemupukan merupakan solusi agar 
produktivitas lahan tidak menurun. Selain itu, guna 
mendapatkan produktivitas singkong dengan kadar 
pati yang optimal, unsur hara K dibutuhkan tanaman 
dalam jumlah yang besar. Kebutuhan akan unsur 
hara K yang tinggi dapat dipenuhi dengan pemberian 
Pupuk NPK singkong ini. Dosis Anjuran pemupukan 
budidaya singkong pada tanah normal dapat dilihat 
pada gambar disamping

Soft Launching NPK Singkong di Kabupaten 
Lampung Tengah

NPK Singkong telah mendapatkan nomor 
izin edar dengan No. Pendaftaran 01.01.2020.158. 
Seiring dengan penerbitan perizinan tersebut, 

telah berlangsung juga acara Soft Launching NPK 
Singkong yang berlangsung di Desa Sidokerto, 
Kecamatan Bumiratunuban, Kabupaten Lampung 
Tengah pada tanggal 6 Oktober 2020. Acara soft 
Launching yang tetap dilaksanakan sesuai dengan 
protokol kesehatan Covid 19 ini dimeriahkan dengan 
kegiatan panen raya bersama Komisaris utama PT 
Pusri Palembang, Imam Apriyanto Putro didampingi 
Komisaris lainnya yaitu Bambang Supriyambodo, 
dan Najib Matjan, Dirut PT Pusri Palembang Tri 
Wahyudi Saleh, Direktur Keuangan & Umum,  
Saifullah Lasindrang, Direktur Operasi & Produksi, 
Fillius Yuliandi, dan  juga dihadiri oleh Muspika 
setempat.

Berdasarkan hasil panen yang didapat bila 
dibandingkan dengan budidaya sesuai dengan 
kebiasaan petani, penggunaan pupuk ini dapat 
meningkatkan produksi singkong dari 21 ton menjadi 
41 ton atau sekitar hampir 95% kenaikan dan 
berdasarkan hasil    analisa    usaha   tani        keuntungan    
yang  didapat   petani   turut   meningkat   dari Rp 
4.250.000/ha menjadi Rp 16.700.000/ha. 

Gambar. Soft Launching NPK Singkong di Desa 
Sidokerto, Kecamatan Bumiratunuban, Kabupaten 

Lampung Tengah pada tanggal 6 Oktober 2020

Fakta tersebut juga sejalan dengan data hasil 
panen yang didapatkan di Desa Gadu, Kecamatan 
Gunung Wungkul Kabupaten Pati yang menunjukan 
bahwa dengan pemakaian NPK Singkong mampu 
menaikan produksi dari 35,5 ton menjadi 55 ton atau 
meningkat sebesar 55% dan aplikasi pupuk ini juga 
mampu menaikan produksi dari 25 ton menjadi 30 
ton atau meningkat sebesar 20% di Desa Air Duren, 
Kecamatan Mendo barat, Kabupaten Bangka.

Hasil panen yang memuaskan berbanding lurus 
dengan meningkatnya pendapatan petani diharapkan 
menjadikan bukti bahwa PT Pusri Palembang sebagai 
perusahaan Agro Solution mampu meningkatkan 
kesejahteraan petani dan dapat mengurangi 
kebergantungan petani dalam penggunaan pupuk 
bersubsidi kedepannya. 

Menurut Manager Riset PT Pusri Palembang, 
Anung Haryono menyatakan bahwa formula NPK 
Singkong ini telah diformulasikan sedemikian rupa 
disamping untuk peningkatan produksi panen, juga 
untuk peningkatan kandungan pati dalam singkong, 
terutama singkong yang digunakan sebagai bahan 
baku di pabrik tapioka.

Masyarakat Indonesia kini tidak perlu bingung 
untuk mendapatkan NPK Singkong karena NPK 
Singkong dapat diperoleh dengan mudah di berbagai 
wilayah. Informasi lebih lanjut untuk pembelian 
dapat menghubungi :
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Panen Raya di Lahan Demplot Petrokimia Gresik

PRODUKTIVITAS KENTANG DI SEMBALUN 
NAIK HINGGA DUA KALI LIPAT

Petrokimia Gresik, perusahaan solusi 
agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia 
menggelar panen raya kentang pada lahan 

demonstration plot (demplot) dengan luas total 
3 hektare di Desa Sajan, Kecamatan Sembalun, 
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Rabu (18/11). Demplot menggunakan NPK 
Petro Ningrat dan NPK Phonska Plus ini mampu 
meningkatkan produktivitas kentang hingga dua kali 
lipat.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo 
Annurogo menjelaskan bahwa di masa wabah 
Covid-19 ini, peran sektor pertanian menjadi 
semakin penting dan strategis, sehingga kegiatan 
produksi pertanian harus semakin digenjot, terutama 
di daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian.

“Salah satunya di Kecamatan Sembalun, dimana 
wilayah ini menjadi salah satu penghasil utama 
komoditas hortikultura, khususnya tanaman kentang, 
di Kabupaten Lombok Timur,” ujar Dwi Satriyo.

Menurutnya, Sembalun menjadi kawasan 
pertanian yang sangat potensial karena didukung 
agroklimat yang sesuai dan petani yang 
sudah berpengalaman. Bahkan, pemerintah 
memproyeksikan Kecamatan Sembalun sebagai 
sentra pengembangan produksi hortikultura kentang 
nasional, termasuk pembenihan.

Untuk itu, Petrokimia Gresik berkomitmen 
mendukung upaya tersebut dengan menjadikan Desa 
Sajan di Kecamatan Sembalun sebagai kampung 
percontohan lokasi demonstration plot menggunakan 
produk-produk komersil unggulan Petrokimia 
Gresik.

“Selain pupuk, kami juga bekerja sama dengan 
anak perusahaan Petrosida Gresik dan Petrokimia 
Kayaku untuk memberikan kawalan pengendalian 
hama agar hasilnya lebih optimal,” imbuh Dwi 
Satriyo.

Adapun rekomendasi pemupukan pada lahan 
demplot seluas 3 hektare ini dibagi dalam tiga 
formulasi untuk masing-masing satu hektare lahan. 
Dimana lahan pertama menggunakan 1 (satu) ton 
pupuk Petro Ningrat, lahan kedua 500 kilogram (kg) 
Petro Ningrat dan 500 kg Phonska Plus, dan lahan 
ketiga menggunakan 1 ton Phonska Plus. Serta 
ditambah pupuk hayati Petrobiofertil dan Sinar Bio 
untuk ketiga lahan tersebut.

Dengan formulasi pemupukan tersebut, secara 
vegetatif menunjukkan jumlah daun, kondisi 
ranting, tinggi tanaman, dan ketahanan yang bagus. 
Sedangkan dari sisi generatif jumlah rata-rata umbi 
yang dihasilkan mencapai 40 hingga 50 biji bibit 
kentang G2 untuk satu tanaman, meningkat dari 
kebiasaan petani setempat yang hanya menghasilkan 

20 - 30 biji bibit kentang G2 untuk satu tanaman.

“Dengan meningkatnya produktivitas tanaman 
kentang, selain membantu pemerintah mengamankan 
stok pangan nasional, juga dapat mendongkrak 
kesejahteraan petani setempat,” jelas Dwi Satriyo.

Untuk itu, ia berharap formulasi pemupukan 
rekomendasi Petrokimia Gresik ini dapat diduplikasi 
oleh petani kentang lainnya di Sembalun atau 
Lombok Timur. Ia juga menambahkan bahwa 
demplot di Sembalun ini merupakan pilot project 
untuk tanaman kentang dengan menggunakan tiga 
formulasi pemupukan Petrokimia Gresik.

“Ke depan program ini akan dikloning dan 
diaplikasikan di berbagai daerah lainnya di tanah air, 
dari Sembalun untuk Indonesia,” tandas Dwi Satriyo.

Sementara itu, pelaksanaan panen raya ini 
juga bekerja sama dengan Pending Dadih, Pembina 
Penyuluh Swadaya Sembalun. Dadih menjelaskan 
bahwa demplot Petrokimia Gresik ini tidak hanya 
mampu menggenjot produktivitas tanaman, kentang 
yang dihasilkan juga berkualitas premium, sehinga 
tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi 
sudah bisa masuk sebagai bahan baku di industri 
makanan.

“Ini yang dibutuhkan petani kentang, tidak hanya 
produktivitas tinggi, tapi kualitas yang premium. 
Apabila sudah masuk ke industri, petabi mempunyai 
jaringan pemasaran yang sudah terjaga,” ujarnya.

Sedangkan, salah satu tokoh masyarakat 
sekaligus petani Sembalun, Aziz mengungkapkan 
bahwa potensi lahan hortikultura Sembalun seluas 
2.700 ha. Untuk kentang saja, petani Sembalun 
mampu produksi hingga 6.000 ton setahun. Dengan 
ada perlakukan seperti demplot Petrokimia Gresik 
akan ada peningkatan sekitar 40%.

“Rata-rata produksi kentang industri nasional 
antara 12 sampai 15 ton per hektare, sedangkan 
di Sembalun bisa 18 sampai 20 ton. Demplot ini 
mampu menghasilkan hingga 32 ton kentang. Hasil 
nyata ini pasti akan menjadikan petani Sembalun 
mengaplikasikan rekomendasi pemupukan 
Petrokimia Gresik” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Petrokimia 
Gresik juga menggelar penyemprotan massal lahan 
tanaman kentang menggunakan pupuk organik cair 
Phonska Oca. Melalui kegiatan ini, Petrokimia Gresik 
mengajak seluruh petani khususnya di Kecamatan 
Sembalun untuk menerapkan pemupukan berimbang 
dengan mengombinasikan pupuk organik dan 

pupuk anorganik sesuai dosis yang dianjurkan agar 
produktivitas pertanian meningkat dan kesuburan 
lahan pertanian tetap terjaga.

Kampung Petrokimia Gresik

Sementara itu, sebelumnya Dwi Satriyo juga 
meresmikan Kampung Petrokimia Gresik di Kedai 
Kopi Sembalun, Selasa (17/11). Kampung ini 
dibangun menjadi layanan one stop solution pertanian 
di Lombok Timur, bahkan di Pulau Lombok dengan 
menyediakan seluruh kebutuhan petani dari hulu 
hingga hilir, mulai pupuk, benih, pestisida dan 
insektisida.

Petrokimia Gresik juga menghadirkan Mobil 
Uji Tanah (MUT) di kampung ini. Layanan ini 
berfungsi untuk menguji tingkat kesuburan tanah 
dan memberikan konsultasi pertanian secara gratis. 
Petani cukup membawa sampel tanah dari lahan 
pertaniannya, kemudian dalam waktu singkat dapat 
mengetahui kandungan tanah sekaligus mendapatkan 
rekomendasi pemupukan yang tepat.

“Dengan begitu, harapan dan asa untuk 
membangkitkan kembali Sembalun pada khususnya 
dan Lombok pada umumnya sebagai sentra produksi 
hortikultura nasional bukan menjadi hal yang 
mustahil untuk kita capai,” ujarnya.

 Sedangkan, pemilihan Kedai Sawah sebagai 
Kampung Petrokimia Gresik dikarenakan lokasinya 
sangat strategis di tengah-tengah area pertanian 
hortikultura di Kecamatan Sembalun. Petrokimia 
Gresik bersama Kedai Sawah Sembalun mengangkat 
konsep kedai yang menyuguhkan nuansa alam 
Gunung Rinjani dan pemandangan perbukitan 
Sembalun.

Kampung Petrokimia Gresik di Kedai Sawah 
Sembalun ini juga menyajikan makanan lokal dan 
modern, tempat pemajangan produk UMKM lokal 
serta mengangkat konsep agrowisata yang sangat 
menarik seperti pemandangan Gunung Rinjani, 
photobooth, san petik strawbery.

“Melalui Kampung Petrokimia Gresik di 
Kedai Sawah Sembalun ini, kami harapkan dapat 
menciptakan new customer experiences bagi seluruh 
pengunjung yang datang serta dapat menjadi pilihan 
masyarakat sebagai sarana Agro Edu Wisata sehingga 
dapat meningkatkan kecintaan pada dunia pertanian,” 
tutupnya.

Sumber : Humas PT PKG
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Uraian Singkat Mengenai
“Nutrient atau Unsur Hara untuk Tanaman”

Nutrient atau hara adalah zat yang diperlukan 
oleh organism untuk hidup, tumbuh dan berkembang. 
Istilah Nutrient sering disamakan dengan Nutrisi. 
Nutrient merupakan unsur atau senyawa kimia yang 
digunakan dalam metabolisme. Suatu organisme 
tumbuhan adalah salah satu dari makhluk hidup yang 
membutuhkan nutrient atau hara atau nutrisi.

Metabolisme diartikan sebagai rangkaian 
proses reaksi kimiawi di dalam tubuh mahluk hidup 
yang berperan untuk menghasilkan energi maupun 
makanan. Ada 18 belas elemen sebagai Nutrien untuk 
Tumbuhan. 18 belas elemen tersebut adalah ; Karbon 
(C), Oksigen (O) dan Hidrogen (H) yang diserap dari 
udara masuk kategori non mineral.

Nutrien ada 2 macam, yaitu :

• Makro nutrient = terdiri  dari  primer yaitu 
Nitrogen (N), Fosfor (F), Kalium (K), dan 
sekunder yaitu Kalsium (Ca), Belerang (S), 
Magnesium (Mg).

 Makro nutrient atau hara makro adalah  unsur-
unsur nutrient yang dibutuhkan tumbuhan 
dalam jumlah yang relatif besar. Sebagai contoh 
dibutuhkan oleh tanaman urea 200 kg/ha artinya 
Nutrient yang dibutuhkan adalah Nitrogen (N) 
dalam jumlah 0,46 x 200 kg/ha sama dengan 
Nutrient unsur Nitrogen adalah 92 kg/hektar. 
Urea juga bisa dituliskan 46:0:0.

 Untuk pupuk berbasis Nitrogen lainnya 
contohnya ada ZA dengan kadar Nitrogen 20 - 
21 %, ada DAP dengan kadar 18 % N dan 46 % 
P2O5.  Cara menghitung nutrient P nya sebagai 
contoh 50 kg karung TSP akan mengandung 50 x 
0,46 = 23 kg P2O5 atau 23 x ((2 x 31)/(2 x 31 + 

Oleh : Ir. Dadang Heru Kodri, MM
Ketua Dewan Penasehat APPI

5 x 16)) = 10 kg unsur atau element atau nutrient 
P atau 10 kg P.

 Pupuk Kalium sebagai contoh  
 NPK 20:20:20 
 Dalam karung 50 kg mengandung 
 50 x 0,2 = 10 kg K2O atau 
 10 x ((2 x 39)/(2 x 39 +16)) = 8,3 kg K
 Dalam menghitung Nutrient perlu dihitung 

dari unsurnya berdasarkan pupuk yang 
diperdagangkan di pasar seperti Urea, DAP, 
NPK 15-15-15 dsb nya. Makro nutrient sekunder 
yaitu Kalsium (Ca), Belerang (S), Magnesium 
(Mg).

• Mikro nutrient atau hara mikro adalah unsur 
yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang 
sedikit.

 Mikro Nutrient yaitu Besi (Fe), Boron (B), Klor 
(Cl), Mangan (Mn), Seng (Zu), Tembaga (Cu), 
Molib denum (Mo), Cobalt (Co) dan Nikel (Ni).

Fungsi masing2 unsur Nutrient secara singkat adalah 
berikut ini ;
1. Nitrogen fungsi untuk tumbuhan adalah 

menaikan kecepatan tumbuh, pembentukan 
klroropil dan untuk sintesa protein.

2. Fosfor fungsi untuk tumbuhan adalah merangsang 
pertumbuhan akar, mempercepat kematangan, 
merangsang bunga dan pembentukan benih 
tambahan.

3. Kalium fungsi untuk tumbuhan adalah 
meningkatkan ketahanan dari kekeringan dan 
penyakit, meningkatkan kekuatan tangkai dan 
batang, meningkatkan kualitas butir dan benih.

4. Kalsium berguna untuk memperbaiki 
pembentukan akar, memperkuat batang, 
meningkatkan daya tahan benih terhadap 
penyakit.

5. Magnesium berguna untuk bantuan untuk 
pembentukan kloropil dan metabolisme Fosfor. 
Membantu serapan nutrient2 lainnya.

6. Sulfur merupakan Asam Amino, sebagai vitamin. 

Memberi warna hijau gelap. Merangsang 
produksi benih.

7. Boron berfungsi membantu transport karbohidrat 
dan cell 

8. Tembaga berfungsi enzyme
9. Besi berfungsi pembentukan kloropil
10. Mangan berfungsi untuk reaksi oksidasi – 

reduksi, mempercepat pembentukan kecambah 
dan kematangan.

11. Seng berfungsi enzyme
12. Molybdenum berfungsi menambah fiksasi 

nitrogen dan asimilasi nitrat
13. Coblat berfungsi penting untuk fiksasi nitrogen.
14. Nikel berfungsi biji-bijian berisi dan 

kelangsungan hidup benih    
15. Klorine untuk penggunaan air
16. Oksigen
17. Hidrogen
18. Karbon

Untuk Nutrient makro, mikro akan bisa didapat 
dari tanah, pupuk kimia dan perubahan zat organik. 
Kombinasi pupuk organik dan pupuk kimia/mineral 
adalah strategy yang terbaik dalam meningkatkan 
kesuburan tanah. Nutrien atau hara yang ber lebihan 
dari pupuk kimia yang digunakan untuk tambahan 
dapat berakibat antara lain berikut ini ;

-  Bakteri yang ada di dalam tanah kekurangan 
makanan akibat kandungan makanan akibat 
kekurangan organik dalam tanah berkurang 
tergantikan pupuk kimia.

- Akibat bakteri tidak efektif maka residu pupuk 
kimia akan meningkat karena tidak terurai, tanah 
menjadi keras tidak gembur sehingga suplai 
nutrient atau hara tidak efektif kepada tumbuhan.

- Kondisi tanah yang tidak gembur berakibat 
terganggu aerasi udara dan aliran air di dalam 
tanah sehingga mengganggu pertumbuhan akar.

-  Karena harga pupuk mahal tapi tidak efektif 
dan efisien maka biaya menjadi mahal akabit 
produktivitas menurun. 

Mengingat dampak yang buruk bagi produktivitas 
tumbuhan dan kesuburan tanah akibat pemberian 
pupuk yang berlebihan maka perlu dimanajemeni 
penggunaannya.

 berfungsi sebagai komponen 
dari sebagian besar senyawa 
tumbuhan

Tujuan memanajemeni penggunaan pupuk 
adalah memanajemeni penggunaan nutrient atau 
hara tanaman. Secara ideal untuk mencapai secara 
berimbang antara efisiensi penggunaan nutrient 
secara optimal dan produktivitas tanaman juga 
optimal. Dalam diskusi di Internasional dikenal 
dengan Nutrient Use Efficiency (NUE) merupakan 
kemampuan tumbuhan untuk mengambil dan 
memanfaatkan nutrient-nutrient atau unsur-unsur 
hara baik makro dan mikro juga yang non mineral.

Wang dan Zhou, tahun 2014 memformulasikan 
N use efficiency =   N uptake by Plant / ( Fertilizer N 
– residual fertilizer N in Soil ) atau dengan cara lain
N use efficiency = N uptake by Plant / (N uptake by 
+ N loss)

Dalam bahasa Indonesia

N use efficiency = N yang diambil Tumbuhan / ( N 
yang diambil oleh Tumbuhan + N hilang)
N bisa Makro, Mikro Nutrient dari pupuk kimia.
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Untuk pengertian praktis eficiensi penggunaan 
pupuk disebut baik apabila naik hasil yang dipanen 
dibandingkan dengan nutrient yang disuplai dari 
pupuk kepada tanaman optimal.

Dapat didefinisikan cara lain NUE secara umum 
dapat dihitung sebagai rasio dari nutrients input 
kepada output (Hasil tumbuhan per unit terhadap 
nutrient yang dipakai).

Untuk mendapat NUE antara lain melalui cara 
berikut : Di Indonesia dikenal dengan 6 T bisa sebagai 
pegangan untuk mendapatkan NUE yang baik yaitu 
tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, 
tepat tempat, dan tepat harga yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana 
Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.

Di dunia internasional untuk mencapai NUE 
telah diformulasikan oleh The Fertilizer Institute, 
International Plant Nutrition Institute, Fertilizer 
Canada dan IFA yang dikenal dengan prinsip 4 R 
kepanjangan dari ;

• Right fertilizer source (sesuai pupuk yang 
digunakan dengan tipe tanaman yang 
memerlukan) at the

• Right rate (sesuai jumlah dengan tipe tanaman 
yang membutuhkan) at the 

• Right time (Nutrient sudah tersedia saat tanaman 
membutuhkan) in the  

• Right place (juga nutrient selalu tersedia 
ditempat tanaman membutuhkan)

Sebagai penutup kami sajikan dalam table untuk 
Nutrient bagi tanaman ;
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#365HariUntukIndonesia 
UNGGUL DALAM TEKNOLOGI, 
PRODUK PETROKIMIA GRESIK

JAWAB KEBUTUHAN SPESIFIK SEKTOR 
AGROINDUSTRI

Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden 
Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin, Kementerian BUMN di bawah 

kepemimpian Menteri BUMN Erick Thohir terus 
berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan 
perekonomian nasional. Petrokimia Gresik, sebagai 
perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding 
BUMN Pupuk Indonesia, juga ikut mendukung 
upaya tersebut, terutama di bidang ketahanan pangan, 
khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi dan 
komersil yang berkualitas.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo 
Annurogo mengungkapkan bahwa dalam upaya 
menciptakan solusi yang komprehensif untuk sektor 
agroindustri dari hulu hingga hilir, Petrokimia Gresik 
mengedepankan pemanfaatan teknologi mutakhir 
agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran.

“Dengan kemampuan riset mumpuni yang 
kami miliki saat ini, didukung dengan pemanfaatan 
teknologi mutakhir, kami berhasil menciptakan 
produk-produk yang spesifik, tepat sasaran, dan 
bahkan dapat men-drive pasar,” tandas Dwi Satriyo.

Adapun sejumlah produk andalan yang mampu 
menjawab kebutuhan pasar spesifik antara lain 
Phonska Plus, Phonska Oca, Petro Nitrat dan Petro 
Ningrat.

Phonska Plus, lanjutnya, mendapatkan sambutan 
luar biasa dari pasar di sektor agroindustri. Pupuk 
yang terbukti mampu mendongkrak produktivitas 
tanaman ini bahkan menjadi market leader pupuk 
NPK nonsubsidi retail pada tahun 2019 dengan 
pangsa pasar atau market share sebesar 27%.

Jika melihat pertumbuhan penjualan NPK 
Phonska Plus pada tahun 2020 ini meningkat 
signifikan. Sampai akhir tahun 2020, diprediksi 
penjualan Phonska Plus akan meningkat hingga 
50% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, 

perusahaan menargetkan NPK Phonska Plus dengan 
formulasi 15-15-15 ini kembali mempertahankan 
posisi market leader di sektor pupuk nonsubsidi.

“Phonska Plus diperkaya dengan unsur hara 
mikro Zinc yang sangat diperlukan oleh tanaman. 
Berdasarkan laporan International Fertilizer 
Association (IFA), kandungan Zinc pada lahan 
pertanian di Indonesia menurun sangat signifikan. 
Oleh karena itu, NPK Phonska Plus merupakan 
solusi atas masalah pertanian di Indonesia saat ini,” 
jelas Dwi Satriyo.

Petrokimia Gresik, ujarnya, selama ini dikenal 
sebagai pioneer NPK atau pupuk majemuk di 
Indonesia. NPK pernah menjadi masa depan baru 
bagi perusahaan dan pertanian di Indonesia. Bahkan 
saat ini Petrokimia Gresik mampu menyediakan 
NPK dengan berbagai macam formulasi, mulai dari 
NPK Petro Nitrat dan NPK Petro Ningrat.

Terbaru, Petrokimia Gresik juga berinovasi 
mengembangkan pupuk NPK dan organik cair 
Phonska Oca. Pupuk ini merupakan upaya perusahaan 
untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui 
peningkatan produktivitas tanaman sekaligus 
perbaikan kondisi tanah.

Hal ini sangat penting mengingat berdasarkan 
data Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian 
(BBSDLP) tahun 2018, setidaknya 70 persen dari 8 
juta hektare lahan sawah di Indonesia kurang sehat. 
Artinya, sekitar 5 juta hektare lahan sawah memiliki 
kandungan bahan organik yang rendah.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
salah satunya adalah penggunaan pupuk anorganik 
dan pestisida yang berlebihan dalam jangka panjang 
yang menyebabkan kandungan bahan organik dalam 
tanah terdekomposisi dan semakin sedikit.

Iptek



BULETIN BERKALA PUPUKBULETIN BERKALA PUPUK Edisi Tahun 2020 Edisi Tahun 2020 3534

Iptek Iptek

Phonska Oca dapat menjadi solusi praktis bagi 
petani. Dimana kandungan pupuk majemuk berfungsi 
untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan 
pupuk organik dapat memperbaiki kandungan hara 
pada tanah.

Untuk itu melalui produk ini, kami juga ingin 
meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya 
penggunaan pupuk organik, dalam hal ini adalah 
Phonska Oca,” ujarnya.

Atas kemampuannya dalam penguasaan 
teknologi pupuk majemuk, lanjut Dwi Satriyo, 
Petrokimia Gresik juga mampu memproduksi NPK 
lebih dari 40 formulasi, dan 4 (empat) paten dalam 

produksi NPK, dimana landasan riset Petrokimia 
Gresik antara lain kebutuhan pasar, keluhan 
pelanggan, kebijakan pemerintah, penugasan khusus 
dan studi literatur.

Penguasaan teknologi ini dimiliki berkat 
dukungan kemampuan riset terbaik, dan fasilitas 
laboratorium yang lengkap,” ujar Dwi Satriyo.

Penguasaan teknologi ini juga menjadi dasar bagi 
Petrokimia Gresik untuk mengembangkan produk 
non-pupuk lengkap, seperti probiotik, dekomposer, 
pestisida dan pembenah tanah.

Petrokimia Gresik juga menawarkan solusi benih 

bagi agroindustri hulu. Benih merupakan salah satu 
pendukung peningkatan produktivitas bagi pertanian. 
Beberapa produk benih yang telah dikembangkan 
adalah benih padi baik Inbrida (Petro Seed) dan 
Hibrida (Petro Hibrid), benih jagung (Petro Hi Corn), 
dan benih cabai (Petro Chili).

Kedua, Petrokimia Gresik melengkapi kawalan 
pertanian dengan menghadirkan mobil uji tanah. 
Sejak diluncurkan tahun 2015, mobil uji tanah 
mendapatkan sambutan antusias dari petani. 
Sambutan positif ini hadir karena masih banyak 
petani yang kesulitan mengecek kandungan tanahnya 
karena tidak memiliki alat penguji. Untuk itu tahun 

2020 ini, Petrokimia Gresik memperluas jangkauan 
layanan mobil uji tanah, dari sebelumnya hanya 4 
(empat) unit menjadi 15 unit, termasuk di Kalimantan 
Selatan (Kalsel) yang diresmikan langsung oleh 
Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, 
Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Adapun wilayah operasi ke-15 unit mobil uji 
tanah ini meliputi Madiun (Jatim), Jember (Jatim), 
Gresik (Jatim), Purwokerto (Jateng), Magelang 
(Jateng), Semarang (Jateng), Indramayu dan Bandung 
Barat (Jawa Barat), Lombok dan Sumbawa (NTB), 
Banjarmasin (Kalsel), Bandar Lampung (Lampung), 
Makassar (Sulawesi Selatan), dan Tanah Karo 
(Sumatera Utara). Mobil ini memang dialokasikan 
untuk 15 daerah tersebut, tapi tidak menutup 
kemungkinan juga melayani daerah di sekitarnya.

Layanan mobil uji tanah sendiri berfungsi untuk 
menguji tingkat kesuburan tanah dan memberikan 
konsultasi pertanian secara gratis. Petani cukup 
membawa sampel tanah dari lahan pertaniannya, 
kemudian dalam waktu singkat dapat mengetahui 
kandungan tanah sekaligus mendapatkan rekomendasi 
pemupukan yang tepat,” jelas Dwi Satriyo.

 Selama ini petani juga merasa kesulitan dalam 
memilih jenis pupuk maupun dosis yang akan 
digunakan. Hadirnya layanan ini akan memberikan 
solusi atas permasalahan tersebut,.

Mobil uji tanah juga menjadi sarana bagi 
Petrokimia Gresik untuk membantu pemerintah 
mengedukasi petani agar menerapkan pola 
pemupukan berimbang demi terwujudnya pertanian 
yang berkelanjutan.

Dengan dosis pemupukan yang tepat dan 
berimbang, maka penggunaan pupuk oleh petani 
akan lebih efisien dan produktivitasnya pun semakin 
optimal, sehingga kesejahteraan petani dapat 
terdongkrak.

“Petrokimia Gresik berkomitmen mendukung 
peningkatan produktivitas pertanian untuk menjaga 
ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan 
dengan dasar penguasaan teknologi melalui asa 
Solusi Agroindustri,” tutupnya.

Sumber : Humas PT PKG



BULETIN BERKALA PUPUKBULETIN BERKALA PUPUK Edisi Tahun 2020 Edisi Tahun 2020 3736

DIRESMIKAN WAMEN BUMN, 
PUPUK KUJANG SIAP OPERASIKAN 
PABRIK CO2 SENILAI US$ 7,4 JUTA

CIKAMPEK - Anak perusahaan PT Pupuk 
Indonesia (Persero), yakni PT Pupuk Kujang 
meresmikan pabrik karbondioksida (CO2) 

cair berkapasitas 50.000 ton per tahun. Pabrik ini 
diresmikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN I 
Budi Gunadi Sadikin bersama Direktur Utama PT 
Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman, Direktur 
Utama PT Pupuk Kujang Maryadi dan Direktur 
Utama PT Rekayasa Industri Alex Dharma Balen 
di Cikampek pada Sabtu (7/11). Pada kesempatan 
ini dilakukan pula penandatanganan kesepakatan 
bersama Offtake CO2 cair antara PT Pupuk  Kujang 
dengan PT Samator Gas dan PT Purnabuana Yudha.

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin 
mengapresiasi langkah Pupuk Kujang yang berhasil 
memanfaatkan gas ekses CO2 yang selama ini tidak 
terpakai menjadi sebuah produk yang memiliki 
nilai jual. “Hadirnya produk CO2 cair ini akan 
menjadi circular economy, dan diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan hingga daya saing 
perusahaan ke depannya,” kata Budi Gunadi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) 
Bakir Pasaman berharap produk turunan yang 
dikembangkan Pupuk Kujang ini dapat semakin 
meningkatkan daya saing perusahaan, terlebih 
pangsa pasar untuk produk CO2 cair masih sangat 
terbuka lebar. “Hal ini sejalan dengan program kerja 
Pupuk Indonesia untuk lebih fokus pada diversifikasi 
produk yang dapat meningkatkan daya saing,” kata 
Bakir Pasaman.

Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi 
menjelaskan, keberadaan pabrik ini bertujuan untuk 
memanfaatkan gas ekses dari proses produksi pabrik 
Kujang 1A dan 1B. Sehingga, menjadi produk CO2 
cair yang memiliki nilai jual lantaran bisa digunakan 
oleh industri lainnya. Produk akhir pabrik berupa 

CO2 murni standard food grade ini sangat diperlukan 
oleh berbagai jenis industri.

“Dalam industri makanan dan minuman 
misalnya, CO2 murni digunakan untuk pembuatan 
minuman berkarbonasi, pengawetan makanan 
perikanan dengan dry ice, serta pemutihan gula. Tak 
hanya itu, CO2 murni ini juga bisa digunakan dalam 
industri manufaktur pengelasan, pemutihan kertas, 
fumigasi pada sektor pertanian, serta secondary oil 
recover,” kata Maryadi.

Pabrik yang memiliki nilai investasi US$ 7,4 
juta ini berdiri di atas lahan seluas 1500 m2 yang 
pengerjaaannya telah dimulai sejak awal tahun 2019. 
Pabrik CO2 cair ini dibangun oleh kontraktor EPC 
PT Rekayasa Industri dan telah berhasil rampungkan 
proses pembangunan pada 15 Oktober 2020 lalu. 
“Meskipun di tengah pandemi, semangat sinergi 
antara PT Pupuk Kujang & PT Rekayasa Industri 
yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk 
Indonesia (Persero) dalam pembangunan pabrik CO2 
cair dapat terselesaikan dengan baik” tutup Maryadi. 
(an/KP)

Sumber : Humas PT Pupuk Kujang

Iptek



Edisi Tahun 2020 Edisi Tahun 2020 BULETIN BERKALA PUPUKBULETIN BERKALA PUPUK 3938

Lensa APPI Lensa APPI

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Achmad Bakir 
Pasaman, saat mengunjungi proyek Corporate Farming di 

Sukamandi, Subang, Jawa Barat (16/9/20)

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo 
Annurogo (tengah) saat berkomunikasi dengan rekan-
rekan media/wartawan di Sembalun, Lombok Timur, 

NTB

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo 
mengunjungi  gudang pupuk milik   PT Pupuk Kujang 
dan PT Petrokimia Gresik di Indramayu, Sabtu 5/9/20.  
Mentan disambut langsung oleh Plt Bupati Indramayu 

Taufik Hidayat, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi, 
dan Direktur Operasi & Produksi Pupuk Kujang Robert 

Sarjaka.

Penandatanganan MOU PT Pusri Palembang dengan PT 
Bhanda Ghara Reksa, Jakarta 26 November 2020 

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi 
memberikan bantuan secara simbolis kepada petani 

dalam Pencanangan Program Nasional Agro Solution PT 
Pupuk Indonesia (Persero) di Jember, Jawa Timur, Kamis 

(5/11/20).

Panen dan Soft Launching Pupuk NPK Singkong Pusri 

Peresmian Pabrik CO2 Senilai US$ 7,4 Juta (kika) Dirut 
PI, Wamen BUMN, didampingi Dirut PKC dan Dirut 

Rekind

PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih pernghargaan 
Gold Winner untuk kategori Market Domination, Brand. 
Streng & Social Economy Contribution dalam Ajang RRI 

Economics BUMN Brand Award 2020 (28/09/20)

Pupuk Kaltim raih Penghargaan Primaniyarta 2020 
kategori Eksportir Berkinerja dari Kementerian 

Perdagangan RI, Hotel Mulya Senayan 10 November 
2020

Dirut PG, Dwi Satriyo Annurogo saat mendampingi 
Mentan Syahrul Yasin Limpo melaksanakan peninjauan 

pabrik dalam kunjungannya di Petrokimia Gresik

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), melalui PT 
Pertagas Niaga melakukan novasi dan amanademen 
Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pupuk 

Iskandar Muda (PIM). Penandadatanganan secara virtual 
oleh Direktur Utama PT Pertagas Niaga Linda Sunarti 
dan Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda Yanuar 

Budinorman pada hari Senin, 31 Agustus 2020 

Peletakan Batu Pertama oleh Direktur Keuangan & 
Umum Tandai DimulainyaPembangunan Monumen PT 

Pupuk Iskandar Muda, Lhok Seumawe. 
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Pemanfaatan Big Data Analysis 
dan Simulasi untuk Menjaga 

Kinerja Industri Ammonia

Tantangan Alat Penukar Panas dalam Industri 
Ammonia

Industri ammonia dalam perkembangan dunia 
saat ini dituntut untuk dapat terus meningkatkan 
efisiensi produksi sehingga mampu menekan biaya 
produksi agar dapat bertahan dalam kompetisi 
globalisasi. Khusus untuk Indonesia, yang sebagian 
besar pabrik ammonia nya sudah dibangun sejak 
lama, industri ammonia semakin dituntut untuk dapat 
meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

Salah satu bagian penting dalam produksi 
ammonia adalah integritas dan kehandalan sistem 
utilitas yang menunjang proses produksi. Hal ini 
dapat dilihat dari contoh kasus di bawah ini yang 
menunjukan bahwa 25% dari total alat penukar panas  
memberikan kontribusi biaya produksi sebesar 
hampir 85%. 25% dari alat penukar panas ini disebut 
dengan alat penukar panas kritikal.

Khusus untuk industri ammonia, alat penukar 
panas kritikal yang adalah:

1. Kompresor intercooler (baik kompresor udara 
dan kompresor syngas)

 Alat penukar panas kompresor intercooler 
biasanya dirancang dengan memiliki beberapa 
pass (multiple pass exchanger) dan kebanyakan 
memiliki konfigurasi shell-side, sehingga 
kompresor intercooler memiliki beban dan 
potensi masalah yang tinggi. Penurunan 
kinerja pendingin mengakibatkan ammonia 
atau gas yang dikompresi mengalami kenaikan 
temperatur, sehingga lebih sedikit masa gas 
yang dapat dikompresi oleh kondensor. Hal ini 
mengakibatkan penurunan kapasitas produksi 
dan perolahan dari proses reaksi ammonia. 

2. Methanation cooling
 Metanation cooling merupakan alat penukar 

panas terakhir sebelum kompresor syngas yang 
mengatur temperatur gas proses. Temperatur 
gas proses merupakan parameter kritikal untuk 
menentukan efisiensi kompresor dan efisiensi 
produksi secara keseluruhan.

3. CO2cooling
 CO2cooling biasanya menggunakan media air 

pendingan keluaran dari penukar panas lain 
nya, sehingga temperatur inlet air pendingin 
CO2 cooling biasanya lebih tinggi dibandingkan 
dengan penukar panas lainnya. Kinerja dari 
CO¬2cooling akan menentukan efisiensi 
produksi secara keseluruhan

4. Amine cooling
 Amine cooling memiliki masalah yang sama 

dengan CO2cooling. Amine cooling biasanya 
berlokasi di bagian akhir siklus air pendingin 
sehingga akumulasi padatan/pengotor 
merupakan hal yang umum terjadi di amine 
cooling

Oleh : Fajar M Rahman, ST, M.Eng
(Industrial Technical Consultant Southeast Asia, 

Jakarta)

Iptek Iptek

5. Ammonia converter cooler
 Serupa dengan CO2cooling dan amine cooling, 

ammonia converter cooling biasanya berlokasi 
di bagian akhir siklus air pendingin sehingga 
akumulasi padatan/pengotor merupakan hal 
yang umum terjadi.

Dengan menjaga kinerja dari kelima jenis alat 
penukar tersebut, industri ammonia dapat mengatasi 
sebagian besar masalah yang menyebabkan 
penurunan efisiensi produksi.

Namun, alat-alat penukar panas tersebut rentan 
terhadap berbagai macam isu yang mungkin terjadi 
seperti masalah mekanikal, operational, dan kimiawi 
yang erat keterkaitannya satu dengan yang lainnnya. 
Dalam survey yang dilakukan oleh Nalco Water 
selama 40 tahun terakhir, ada 4 masalah utama yang 
mempengaruhi kinerja alat penukar panas yaitu 
deposisi suspended solid atau debris, operational 
stress, maintenance planning yang kurang tepat, 
dan kualitas air pendingin. Tentunya, ke-empat 
masalah tersebut memiliki berbagai variabel yang 
mempengaruhi sehingga kompleksitas masalah yang 
mungkin muncul dalam alat penukar panas menjadi 
semakin rumit. Perbandingan frekuensi munculnya 
ke-empat masalah tersebut dalam alat penukar panas 
dapat dilihat pada gambar berikut

Mengubah data menjadi lebih bernilai

Untuk mengatasi masalah yang sering muncul 
dalam alat penukar panas kritikal serta menjaga 
efisiensi produski industri ammonia, terlebih dahulu 
perlu dilakukan peninjauan masalah yang ada. 
Peninjauan masalah tersebut penting dilakukan untuk 
mengetahui masalah apa yang muncul, kondisi saat 
ini, serta tindakan apa yang perlu dilakukan untuk 

menanggulangi masalah tersebut. 

Peninjauan masalah tersebut tidak dapat 
dipisahkan dari pengolahan data yang telah 
dikumpulkan sehingga data tersebut dapat terhubung 
dengan parameter-parameter penting yang 
menjelaskan efisiensi proses produksi. Sehingga, 
pengambilan data dari variable yang tepat juga 
menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. 
Beberapa contoh data penting yang perlu dimonitor 
adalah:

1. Data design alat penukar panas
2. Variable operasional yang berhubungan dengan 

kinerja alat penukar panas
3. Data inspeksi rutin alat penukar panas
4. Data perawatan (maintenance) dari alat penukar 

panas
5. Data kapasitas produksi

Keempat data tersebut penting untuk mengetahui:

1. Kinerja alat penukar panas yang diukur dengan 
parameter-parameter kecepatan linier air 
pendingin, skin temperature, dan lainnya.

2. Dampak dari masing-masing alat penukar 
panas terhadap proses produksi sehingga dapat 
mengetahui alat penukar panas mana yang paling 
kritikal

3. Masalah yang biasa muncul dari masing-masing 
alat penukar panas

4. Apakah perawatan yang sudah dilakukan tepat 
sasaran atau tidak

Dengan pemantauan variable-variable di atas 
dengan tepat dan ketat, penyimpangan dari kondisi 
normal dapat dengan cepat diindentifikasi sehingga 
pemulihan kondisi dapat lebih cepat dilakukan dan 
dampak negatif dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Pengumpulan data tersebut juga akan lebih 
bernilai jika data-data tersebut dapat digunakan 
untuk untuk proses benchmarking dan proses 
simulasi kondisi dalam alat penukar panas sehingga 
evaluasi alat penukar panas dapat dilakukan sebelum 
melakukan inspeksi. Proses ini membuka peluang 
untuk mengubah paradigma operasi dan perawatan 
alat penukar panas dari yang semula bersifat reaktif 
menjadi preventif. Sehingga kondisi operasional dapat 
dikondisikan agar mampu mencegah masalah yang 
mungkin muncul. Perubahan paradigma operasional 
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Peran OMNI Heat Exchanger dalam menjaga dan 
memprediksi reliabilitas dari alat penukar panas

Tampilan OMNI Dashboard yang dapat dimonitor 
secara online

Agar dapat memberikan analisa yang akurat dan 
menyeluruh OMNI terdiri atas 4 komponen, yakni: 
OMNI Audit, OMNI Sensor, OMNI Simulator dan 
OMNI System Assurance center.

OMNI Audit merupakan tahapan awal dalam 
pengaplikasian teknologi OMNI bagi sebuah system. 

Kondisi HE sebelum OMNI (Kiri), 
kondisi HE setelah OMNI (Kanan)

Iptek Iptek

ini akan memaksimalkan proses produksi, mencegah 
shutdown yang tidak terprediksi, memperpanjang 
umur alat, serta meningkatkan efisiensi penukaran 
panas yang berpengaruh terhadap efisiensi produksi 
secara keseluruhan.

Namun tentunya ada beberapa kendala yang 
perlu diselesaikan terlebih dahulu untuk mencapai 
kondisi ideal tersebu, yaitu:

1. Akurasi alat monitoring
2. Ketersediaan alat monitoring online
3. Kecepatan dalam mengolah data yang 

dikumpulkan oleh alat monitoring online

OMNI Heat Exchanger 

Nalco Water sejak tahun 2005 telah menjadi 
pionir dalam penggunaan teknologi big data analysis 
serta online monitoring dalam sistem utilitas industri. 
Pada tahun 2018, Nalco Water meluncurkan teknologi 
OMNI Heat Exchanger yang mampu menjawab 
kendala-kendala di atas.

OMNI Heat Exchanger merupakanplatform 
yang menggabungkan big data analytics dengan 
kondisi aktual dari sebuah alat penukar panas. OMNI 
menjembatani berbagai macam data operasional yang 
telah disebutkan sebelumnya agar dapat memberikan 
informasi yang berarti bagi pengoperasian sebuah 
pabrik ammonia. Berdasarkan hal tersebut OMNI 
dapat menganalisa kondisi dari alat penukar panas, 
memprediksi peristiwa pada suatu alat penukar panas 
dan memberikan input mengenai solusi apa yang 
harus diaplikasikan. 

Pada tahap ini dilakukan sebuah survey untuk 
mengidentifikasi alat penukar panas mana yang 
paling kritis dan berada pada kondisi stress yang 
sangat tinggi. Proses ini dilakukan oleh sebuah tim 
professional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun 
di dunia industri.

Selanjutnya akan dilakukan pemasangan 
OMNI Sensor pada alat penukar panas yang sudah 
teridentifikasi. Beberapa sensor seperti sensor alir dan 
temperature akan dipasangkan guna mengumpulkan 
data yang dibutuhkan secara realtime dan terus 
menerus. Nantinya data tersebut akan dikirimkan 
secara nirkabel kepada cloud-based platform 
dimana perhitungan parameter kinerjadari sebuah 
heat exchanger. Tidak berhenti disitu, cloud-based 
platform memungkinan untuk melakukan big data 
analysis dimana data dari suatu alat penukar panas 
dibandingkan dengan database dari Nalco Water 
untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi jika 
sebuah penurunan kinerja dibiarkan secara terus 
menerus. Selanjutnya hasil dari perhitungan dan 
performan heat exchanger tersebut dapat dilihat 
langsung dan real time secara online.

OMNI juga dilengkapi dengan OMNI Simulator 
yang mampu mereplikasi stress sistem dengan 
meniru kecepatan aliran, skin temperature, metalurgi, 
dan perpindahan panas yang terjadi pada sebuah heat 
exchanger. Hal ini dapat memberikan gambaran 
secara langsung mengenai kondisi kebersihan didalam 
sebuah alat penukar panas. Dengan melakukan 
pengecekan berkala pada OMNI Simulator, nantinya 
jika ada scale yang terbentuk dapat dianalisa secara 
langsung, dan melakukan langkah mitigasi yang 
diperlukan. Untuk memastikan seluruh informasi 
penting dari OMNI sampai dengan baik kepada 
setiap customer Nalco Water, keseluruhan proses 
ini dipantau oleh Nalco System Assurance Center 
selama 24/7/365.

Contoh Aplikasi

Penggunaan OMNI Heat Exchanger telah 
dilakukan pada berbagai customer Nalco Water. Salah 
satu contoh dilakukan pada sebuah pabrik ammonia 
dimana OMNI mampu menjaga kebersihan system 
alat penukar panas. Sebelumnya alat penukar panas 
selalu mengalami penuruhan kinerjapertukaran panas 
yang signifikan yang disebabkan oleh adanya aktivitas 
mikroba. OMNI mampu mengidentifikasikan hal 
tersebut dan melakukan penyesuaian dosis treatment 
berdasarkan hal tersebut.

Pada kasus diatas, OMNI mencegah terjadinya 
unscheduled downtime sebelum dilakukan annual 
turn around, dimana sebelumnya hal ini kerap terjadi. 
Berdasarkan hal tersebut OMNI menyelamatkan 
potensi produksi senilai 2,4 Juta USD dan 
menstabilkan laju produksi dengan menjaga alat 
penukar panas pada kondisi optimum.
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Pelajaran dari Beirut

Oleh : Andryan Pradipta Putra, ST
PT Pupuk Kujang

Tanggal 4 agustus 2020 pukul 18:08 waktu 
Lebanon (atau pukul 22:08 WIB), Beirut 
ibukota Lebanon diguncang ledakan yang 

dahsyat. Dimana ledakan itu sendiri dilaporkan 
memakan korban sebanyak 178 orang meninggal 
dunia dan 6000 orang terluka (skynews, 15 agustus 
2020). Korban tercatat datang dari berbagai negara 
mulai dari warga negara Jerman, Filipina, Bangladesh 
dan Suriah. Sementara terdapat 1 warga negara dari 
Indonesia menjadi korban terluka akibat ledakan 
tersebut.

Seberapa hebat ledakan tersebut?

Ledakan yang terjadi cukup hebat dimana 
diawali oleh adanya kebakaran di pelabuhan yang 

► Image courtesy Iran’s Mehr News (CC BY 4.0)

dilaporkan mulai terjadi pada pukul 17:40 waktu 
setempat. Menyusul setelah itu terjadi ledakan dua 
kali dimana hingga terbentuk asap jamur merah 
(mushroom red plume) dan menghasilkan goncangan 
setara 3.3 SR (atau setara 1/3 kekuatan gempa tsunami 
aceh 2004). Efek ledakan itu sendiri terdengar hingga 
negara Cyprus. Sebuah negara pulau kecil di sebelah 
barat lebanon sejauh 240 km (setara jarak kurang 
lebih Jakarta-Babakan daerah cirebon perbatasan 
antara Jawa Barat dan Jawa Tengah). Ledakan juga 
menghasilkan kawah (crater) sebesar 124 m diameter 
dan kedalaman 43 m. Cukup besar dimana diameter 
hampir setara dengan panjang lapangan sepak bola. 
Secara ekonomi, ledakan ini juga menghancurkan 
pemukiman warga dimana pemukiman dalam 
radius 10 km dari titik ledakan terdampak. Selain 
itu, persediaan pangan sebanyak 15000 ton untuk 
kebutuhan kota hampir dalam sebulan juga rusak.

Penyebab ledakan

Ledakan dihubungkan dengan adanya 
Ammonium Nitrat sebanyak 2750 ton yang tersimpan 
di pelabuhan tersebut. Dimana Ammonium Nitrat 
tersebut berasal dari sebuah kapal bernama MV 
Rhosus yang berlayar dari Georgia ke Mozambik 
Afrika yang mana pada tahun 2013 singgah di Beirut 
Lebanon. Sedianya Ammonium Nitrat tersebut 

diantarkan untuk kebutuhan industri peledak di 
Mozambik. Namun pada kenyataannya, barang 
tersebut tidak pernah sampai karena masalah 
finansial, dan Ammonium Nitrat sebanyak 2750 
ton tersebut diturunkan dari kapal dan disimpan 
di pelabuhan Beirut pada Oktober 2015. Dengan 
kondisi penyimpanan yang tidak proper dan usia 
penyimpanan mencapai lebih dari 4 tahun, wajar 
jika pertanyaan muncul apakah kondisi gudang dan 
Ammonium Nitrat itu sendiri dimaintain dengan 
baik untuk mencegah timbulnya kejadian bahaya 
semacam ledakan ini?

Sekilas Bahaya Ammonium Nitrat

 Ammonium Nitrat sendiri merupakan sebuah 
bahan kimia jenis garam hasil reaksi antara ammonia 
dan asam nitrat. Bahan ini merupakan oksidator yang 
sangat kuat dimana digolongkan oleh United Nations 
Economic and Social Council dalam kelas 5.1 
oxidizer. Maksud oksidator yang kuat adalah bahan 
ini dapat menerima elektron atau menyumbang 
oksigen sehingga membuat sebuah pembakaran 
akan lebih kuat efeknya. Disini dapat dikatakan 
Ammonium Nitrat sendiri tidak menimbulkan 
ledakan, hal ini dapat dilihat pada penyimpanan 
di Pelabuhan Beirut tersebut selama 4 tahun, tidak 
terjadi hal apapun dan aman. Namun, apabila ada api 
dan bertemu Ammonium Nitrat maka Ammonium 
Nitrat dapat membuat api tersebut menjadi sebuah 
ledakan yang hebat.

Hal inilah yang masih diinvestigasi oleh 
Pemerintah Lebanon dari mana asal muasal api 
yang mengakibatkan ledakan tersebut. Informasi 
sementara yang didapat diperoleh dari keterangan 
General Manager pelabuhan yang mengatakan 
bahwa terdapat pekerjaan pengelasan di warehouse 
12 yang berisi 30–40 bag kembang api. Yang mana 
pekerjaan tersebut meninggalkan api, sementara 
warehouse tersebut berdekatan dengan penyimpanan 
Ammonium Nitrat.

Ammonium Nitrat Bahan Baku Industri Peledak
Pelajaran dari Beirut — Part 2

► Sebuah Ilustrasi ledakan tambang di Swedia (credit to : Okand / Unknown)

Iptek Iptek
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 
bahwa Ammonium Nitrat tidak bisa meledak dengan 
sendirinya tanpa kehadiran api. Dijelaskan juga 
bahwa Ammonium Nitrat merupakan oksidator 
yang sangat kuat sehingga apabila dia terbakar dan 
dibiarkan dalam ruangan tertutup yang normalnya 
api akan mati karena kekurangan oksigen, namun 
dalam hal ini apabila Ammonium Nitrat terbakar 
dalam ruangan tertutup maka api akan tetap menyala. 
Hal ini dikarenakan Ammonium Nitrat sendiri 
yang menjadi penyedia Oksigen sehingga api tetap 
menyala. Coba perhatikan video berikut

https://youtu.be/27qh44Ljmsg

Sehingga ketika api sudah menyala dan bertemu 
Ammonium Nitrat, maka ruang tertutup bukan 
menjadi hambatan ledakan tidak akan terjadi. Justru, 
kondisi tersebut yang harus diwaspadai.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam 
pembahasan Ammonium Nitrat yang bisa menjadi 
bahan peledak, kita perlu tahu terlebih dahulu jenis-
jenis Ammonium Nitrat yang ada di pasaran terutama 
yang digunakan pada industri seperti pertambangan, 
dll. Secara umum Ammonium Nitrat padat berbentuk 
prill (sekitar berdiameter 1 mm) dan berwarna dasar 
putih. Ammonium Nitrat terbagi dalam jenis :

1. Low Density Ammonium Nitrat (LDAN)

Jenis ini merupakan Ammonium Nitrat yang 
memiliki massa jenis yang rendah. Jenis ini memiliki 
struktur fisik yang banyak rongga atau pori sehingga 
memudahkan untuk fuel (bahan bakar) masuk 
terdifusi. Jenis ini banyak digunakan untuk industri 
yang membutuhkan peledakan seperti mining. 
LDAN banyak dicampur untuk membuat ANFO 
(Ammonium Nitrat-Fuel Oil, dijelaskan kemudian) 
atau peledakan tipe emulsi. Massa jenis LDAN 
berkisar antara 0.65 g/m3 (lebih rendah dibanding 
air).

2. High Density Ammonium Nitrat (HDAN)

Jenis ini merupakan kebalikan dari no 1, dimana 
HDAN merupakan Ammonium Nitrat yang memiliki 
massa jenis lebih tinggi (0.865 kg/m3 atau lebih) atau 
dengan kata lain tingkat porositasnya lebih kecil. 
HDAN juga digunakan untuk industri peledakan 

khususnya untuk jenis tambang yang mana ANFO 
tidak memungkinkan salah satunya karena kondisi 
tambang yang basah dll. Selain untuk pertambangan, 
HDAN juga digunakan untuk pupuk

3. Chemical Pure Ammonium Nitrat (CPAN)

Untuk Ammonium Nitrat jenis ini adalah 
benar-benar murni ammonium nitrat saja tanpa ada 
tambahan zat lain. Untuk kasus no 1 dan 2, masih 
ditambahkan additif semacam anticaking agent untuk 
mencegah terjadinya proses caking (penggumpalan) 
selama penyimpanan. Sedangkan untuk kasus CPAN 
ini, tidak ditambahkan apapun sehingga resiko terjadi 
caking sangat besar. Kegunaan utama CPAN adalah 
sebagai pupuk dan juga untuk produksi gas tertawa 
atau N2O untuk sektor industri elektronik atau 
kesehatan.

Dari paparan ketiga jenis tersebut, yang 
memungkinkan dan sangat diharapkan oleh industri 
peledak adalah jenis pertama atau LDAN dimana 
jenis tersebut memiliki porositas yang tinggi sehingga 
dapat dimasuki oleh fuel sebagai bahan bakar. Istilah 
ANFO sendiri merupakan salah satu dari sekian 
campuran bahan baku peledak yang digunakan di 
industri pertambangan. Merujuk pada kejadian di 
Lebanon, besar kemungkinan Ammonium Nitrat 
yang tersimpan adalah jenis LDAN jika benar itu 
ditujukan untuk industri peledak di Mozambik.

Merujuk pada cagnina et al., mengatakan bahwa 
bahaya seputar dari Ammonium Nitrat ada 3 yaitu 
api (kebakaran), dekomposisi dan ledakan. Ledakan 
timbul apabila ada faktor ruang tertutup (confinement) 
dan atau kontaminasi. Sebagai gambaran, Ammonium 
Nitrat pada suhu ruangan berbentuk padat (solid) 
dan akan terdekomposisi secara kimiawi menjadi 
gas Nitrogen Okisda (NO) dan steam pada suhu 
210 C (Kricak et al). Dekomposisi tersebut dapat 
menjadi semakin cepat dengan naiknya suhu. Suhu 
dekomposisi tersebut dapat menjadi lebih rendah 
apabila ada faktor kontaminan bahan bakar seperti 
fuel, Klorida, Sulfat dll. Bahkan ANFO sendiri dapat 
terdekomposisi menjadi gas NO pada suhu di bawah 
50 C (Gunawan and Zhang). Jadi, ketika sudah terjadi 
reaksi dekomposisi tersebut gas akan memenuhi 
ruang tertutup dan terjadilah ledakan. Dapat diamati 

pada kejadian di Beirut kemarin bahwa setelah 
terjadi ledakan terdapat gas merah membumbung 
tinggi pertanda gas NO2 lepas yang merupakan hasil 
dekomposisi AN. Jadi, faktor ruang tertutup dan 
kontaminan sangat menentukan terjadinya ledakan 
di Beirut. Sebagai perbandingan berikut beberapa 
kejadian kecelakaan yang melibatkan Ammonium 
Nitrat (AN)

(Source : Study of Incompatibility of Ammonium Nitrate and 
its mechanism of Decomposition by Theoretical Approach, 

Cagnina et al.)

Ilustrasi Penyimpanan Ammonium Nitrat dalam bag 
(Source : pikist.com)

Source : Piqsels.com

Hampir semua kejadian yang mengakibatkan 
ledakan, dikarenakan AN terkontaminasi bahan 
lain. Jadi, titik ledak pada konsentrasi, tekanan dan 
suhu berapa sangat bervariasi antar bahan baku 
yang terlibat. Banyak penelitian yang berkaitan 
hal ini sudah dipublish, bahkan saya pernah 
menemukan disertasi khusus mahasiswa Finlandia 
khusus membahas properties dari AN sebanyak 256 
halaman. Pada Intinya semua ini sangat menentukan 
bagaimana cara handling dan penyimpanan yang 
benar pada kasus material seperti AN.

Lalu seperti apa penyimpanan yang baik untuk 
AN itu sendiri? Bahan apa saja yang harus kita 
hindarkan selama penyimpanan tersebut agar tidak 
sampai timbul ledakan?

Dikutip dari Milanka et al dari papernya yang 
berjudul “Ammonium Nitrate Explosion Hazards”, 
penyimpanan AN yang baik harus kering dan 
memiliki ventilasi udara yang lancar. Penyimpanan 
juga tidak boleh dibawah sinar matahari langsung 
untuk menghindari kerusakan fisik. Tentu saja 
merokok di dekat penyimpanan AN sangat dilarang. 
Instalasi elektrik dari gudang juga harus tahan 
terhadap gas ammonia apabila ada pelepasan gas 
ammonia dari AN.

Material yang tidak boleh disimpan bersama 
AN adalah barang yang mudah terbakar (ignitable 
material), reducing agents, asam, alkali, sulfur, klorat, 
klorid, kromat, nitrit, permanganat, bubuk logam 
(metallic powder), bahan mengandung tembaga, 
nikel, cobalt, seng dan alloy masing-masing (HIP-
Azotara). Selain itu Kricak et al, menambahkan 
material baik berupa padatan atau liquid yang dapat 
mengakibatkan dekomposisi atau barang mudah 
terbakar seperti bensin, toluen, dsb tidak diperboleh 
disimpan dekat dengan gudang AN walaupun 
itu gudang yang bersebelahan. Kricak et al juga 
menyebutkan bahan yang menimbulkan panas ketika 
terkena air semacam calcium cyanamide, quicklime 
ataupun barang-barang yang yang komposisi bisa 
menimbulkan bahaya seperti pestida, disninfektan, 
dll tidak disimpan juga bersama AN.

Pendek kata, AN harus disimpan di gudang 
tersendiri dan tidak dicampur dengan bahan baku 
lain.

Di Indonesia sendiri, penyimpanan AN sangat 
diperhatikan. AN digolongkan dalam jenis handak 
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komersial dalam pasal 2 PERKAP no 17 tahun 2017 
yang dikeluarkan oleh kapolri oleh Muhammad 
Tito Karnavian. Peraturan perkap tersebut merevisi 
dari peraturan sebelumnya yaitu PERKAP no 2 
tahun 2008. Dalam perkap tersebut diatur tatacara 
penyimpanan AN dalam pasal 59–61. Syarat-syarat 
gudang penyimpanan diperinci dalam pasal 60 yang 
di antara beberapa aturannya yaitu

1.  Pintu satu dari depan. Pintu dilapisi plat baja dan 
kunci pintu dilindungi dengan kotak pelindung 
dibuat dari plat baja.

2.  Harus ada pos pemantau atau pemasangan 
CCTV

3.  Harus ada peralatan pemadam api ringan (APAR) 
dan penyimpanan dalam jumlah yang lebih besar 
harus dilengkapi fire hydrant system

4.  Dll

Untuk instansi yang akan berbisnis menggunakan 
AN juga harus mendapat izin dari kapolri. Sehingga 
mulai dari perizinan dan tata cara penyimpanan 
semua diatur dan diawasi oleh Kepolisian Indonesia.

Kesimpulannya, kejadian di Lebanon 
memberikan pelajaran pada kita bahwa penyimpanan 
bahan kimia seperti Ammonium Nitrat harus 
diperhatikan dengan benar karena sifat kimiawinya 
sendiri sangat reaktif hingga dapat menimbulkan 
bahaya ledakan. Besar kemungkinan kejadian 
di Lebanon, Ammonium Nitrat tersimpan dalam 
kondisi yang tidak ideal dimana terdapat faktor ruang 
tertutup dan kontaminan/disimpan bersama material 
lain sehingga berujung pada ledakan. Namun, Ibarat 
pedang bermata dua, walaupun dapat menyebabkan 
bahaya ledakan yang mengerikan, dan selain 
digunakan sebagai bahan peledak komersil oleh 
sebagian industri, Ammonium Nitrat dapat berguna 
juga di bidang positif lain seperti pupuk, dsb.
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PT SULZER INDONESIA
UPGRADE DESAIN SUDU DAN 
MANUFAKTUR ROTOR TURBIN 
UAP

Oleh: Hamzah Farrasamulya, S.T., M.T.
Shop Engineer PT Sulzer Indonesia

Di dalam pengoperasion plantindustriproses 
maupun industriutilitas, mempunyai rotor spare 
merupakan salah opsi untuk meningkatkan 
kehandalan menyeluruh dari plant.Adanya spare 
unit untuk unit-unit yang kritikal membuat waktu 
downtime saat unit-unit ini mengalami kerusakan 
dapat diperkecil sehingga tidak banyak potensial 
produksi yang hilang dikarenakan plant terganggu.

Salah satu perusahaan industri petrokimia 
Taiwanmemberikan kepercayaan kepada PT Sulzer 
Indonesia sebagai spesialis perbaikan rotating 
equipment untuk menyediakan sparerotor untuk salah 
satu unitturbin uapnya. Selain itu juga diinginkan 
adanya kenaikan efisiensi pada rotor turbin uapspare 
tersebut.

Studi awal pada konfigurasi rotor, parameter-
parameter uap, dan kebutuhan operasional proses 
mengindikasikan adanyapotensi peningkatan 
efisiensi siklus termal dari turbin uap sebesar 2% 
dengan melakukan optimalisasi desain profil seluruh 
sudu rotor turbin. 

Untuk mendapatkan data teknikal sebagai 
referensi manufaktur rotor, dilakukan reverse 
engineering (RE) dari rotor yang ada. Waktu untuk 

melakukan RE ini dilakukan disela-sela kegiatan 
major overhaul unit. Data teknis orisinil seperti 
geometri rotor dan material diambil pada proses ini 
untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar desaindan 
proses manufaktur. Geometri detail secara cepat 
dan akurat diperoleh dengan melakukan on-site3D-
scanning dilengkapi dengan pengukuran manual.

Proses akuisisi data geometri menggunakan 
3D-scanning
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PROSES UPGRADE DESAIN SUDUTURBIN

Perhatian yang lebih mendetail diberikan pada 
desain sudu turbin karena selain profilnya berperan 
penting dalam proses konversi energi termal uap ke 
energi kinetik rotasi shaft, sudu turbin (khususnya 
di area sambungan ke disk) merupakan komponen 
yang paling rentan mengalami kerusakan akibat 
beban operasional turbin. Guna menjawab tantangan 
ini, proses desain sudu turbin harus didasarkan pada 
metode dan perhitungan kerekayasaan yang tepat. 
PT Sulzer Indonesia mengombinasikan metode 
analitik-teoritik pada awal desain dengan simulasi 
komputasional pada tahap penyempurnaan desain. 
Metode mekanika komputasional seperti CFD 
(Computational Fluid Dynamics) dan FEA (Finite 
Element Analysis) digunakan untuk mensimulasikan 
hasil desain di kondisi operasional dan memastikan 
baik efisiensi dan kekuatan dari sudu turbin telah 
memenuhi permintaan desain.

Simulasi CFD untuk mengkaji efisiensi suduturbin uap

Simulasi FEA pada sambungan sudu Desain sudu hasil setelah peningkatan efisiensi

Setelah rotor dimanufaktur, sudu baru yang juga 
telah selesai dimanufaktur kemudian dipasang ke 
rotor.

Sudubaru telah terpasang pada rotor

High speed Balancing

Pemasangan sudu dilakukan secara bertahap 
untuk tiap tingkat kemudian diselingi dengan tahap 
Low Speed Balancing (LSB). Proses ini bertujuan 
untuk meminimalkan potensi munculnya unbalance 
yang berlebih saat semua sudu pada semua tingkat 
telah terpasang.

Pada akhirnya dilakukan proses High Speed 
Balancing (HSB) setelah seluruh proses instalasi 
selesai. Pada proses HSB rotor diputar pada kecepatan 

operasional di dalam bunker vakum guna mengamati 
karakteristik dinamik rotor dan memastikan tidak 
akan ada vibrasi yang berlebih saat rotor beroperasi 
pada kondisi aktual didalam sistem.

Keseluruhan proses mulai dari pengadaan 
material hingga pengiriman rotor ke lokasi customer 
dikawal dengan mekanisme Quality Control 
&Assuranceuntuk memastikan pekerjaan berjalan 
sesuai rencana.

PT Sulzer Indonesia sebagai perusahaan servis 
rotating equipment non-OEM telah menunjukkan 
kehandalannya dalam menangani pekerjaan 
perbaikan dengan cakupan yang luas dan mendalam 
dalam waktu yang singkat serta tidak hanya pada 
area domestik namun juga melingkupi kawasan Asia 
Pasifik.

Proses manufaktur shaft

PROSES MANUFAKTUR, INSTALASI SUDU, 
DAN BALANCING

Desain rotor turbin uap yang telah selesai 
melewati proses evaluasi dan analisis dituangkan 
dalam bentuk gambar teknik manufaktur. Dari gambar 
ini kemudian proses manufaktur direncanakan dan 
dieksekusi. 
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Membangun Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan 
Dengan Prinsip Transparansi 

Oleh Ir. Syarif Usman, MBA, MH, CRMP, QIA
(Staf Utama Direktur Keuangan & Umum 

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)

Sudah menjadi kebijakan Pemerintah dan 
Lembaga Keuangan dunia yang mensyaratkan 
penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada 
perusahaan yang mengelola aset ataupun melakukan 
perputaran dana yang besar, terutama khususnya 
pada perusahaan yang sudah go public di bursa 
saham, termasuk juga perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaannya. 
Penerapan GCG itu sendiri bukan tanpa alasan yang 
jelas, dimana perusahaan tersebut diharapkan oleh 
pemegang saham atau pemiliknya memperoleh 
keuntungan dan memberikan manfat yang sebesar-
besarnya kepada shareholder khususnya serta para 
pihak yang berkepentingan yang terkait dengan 
perusahaan dengan memenuhi ketentuan etika bisnis 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan GCG, maka 
perusahaan-perusahaan tersebut, baik swasta maupun 
BUMN khususnya perusahaan yang sudah go public, 
menjadikan GCG sebagai alat untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan (bukhori, 2012; Christiawan, 
2015; Darwis, 2009; Ernawati, 2010; Lawrence D. 
Brown, 2004; Purwani, 2010) 

Penerapan GCG adalah penerapan dari beberapa 
prinsip yang akan menciptakan tata kelola yang baik 
bagi perusahaan, sehingga semua kegiatan operasional 
perusahaan berjalan secara terstruktur, teratur, 
tidak saling bertentangan tetapi saling mendukung 
dan memperkuat serta sesuai etika bisnis termasuk 
tidak melanggar hukum dengan mematuhi semua 
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dan 
digunakan cukup beragam, tetapi lebih dikhususkan 
pada beberapa prinsip saja, seperti yang sesuai dengan 
Peraturan Menteri BUMN No.01 Tahun 2011 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) 
pada Perusahaan BUMN, prinsip-prinsip ini sering di 

singkat sebagai TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, 
Responsibilitas, Independen dan Fairness). Pemilihan 
dan pengembangan dari prinsip-prinsip tersebut 
boleh-boleh saja, sehingga banyak versi, asalkan 
tujuannya adalah menciptakan adanya tata kelola 
perusahaan yang baik, seperti dengan penambahan 
prinsip Integritas, objektivitas, kerja keras, loyalitas, 
dan lain-lain, termasuk dengan adanya tata nilai 
sebagai budaya baru dari Kementerian BUMN yang 
disingkat dengan  AKHLAK (Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), juga 
merupakan prinsip-prinsip dari GCG, sehingga 
semua prinsip-prinsip GCG merupakan tata nilai 
universal yang harus menjadi budaya perusahaan. 

Dari beberapa prinsip-prinsip GCG yang ada, 
prinsip transparansi dan integritas merupakan 
prinsip utama yang menjadi pondasi dan paling 
dominan dalam penerapan GCG, dimana prinsip 
transparansi difungsikan sebagai nilai dan budaya 
yang harus diberlakukan oleh perusahaan, 
sedangkan integritas harus dipunyai oleh individu 
atau insan yang menjalankan perusahaan. Prinsip 
transparansi atau keterbukaan menjadi prinsip 
utama dalam GCG karena menjadi jalan keluar atas 
permasalahan informasi yang harus diungkapkan 
oleh pengelola/pengurus perusahaan kepada pemilik 
perusahaan, termasuk juga kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap perusahaan, sehingga 
tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan informasi, 
serta informasi yang tidak lengkap, karena akan 
berpengaruh besar dampaknya tidak hanya pada 
kinerja tetapi akhirnya juga pada keberlangsungan 
dan keberlanjutan perusahaan. Hal inilah yang 
menjadikan perusahaan-perusahaan yang go public, 
yang saham atau kepemilikannya dimiliki oleh 
banyak pihak, yang investornya bukan hanya berasal 
dari berbagai daerah dan profesi  dari satu negara 
tetapi juga lebih banyak yang berasal dari negara 
lain, sehingga menjadi alasan utama mengharuskan 
adanya informasi yang transparan, kontinyu secara 
periodik dan dapat dipertanggungjawabkan serta 
tepat waktunya kepada seluruh pemegang saham 
atau pemilik.

Kinerja, keberlangsungan dan keberlanjutan 
perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
faktor yang sangat terkait dan sangat dibutuhkan 
perusahaan dari pemilik atau pemegang saham, 
yaitu faktor dukungan dana terkait pembiayaan 
dan pengembangan perusahaan yang sudah pasti 

memerlukan modal tambahan, yang bila perusahaan 
melakukan pinjaman ke pihak lain juga harus 
diketahui dan disetujui oleh pemegang saham selaku 
pemilik. Dari sini kita bisa melihat kaitan pencapaian 
kinerja perusahaan dengan prinsip transparansi dari 
GCG, karena untuk memperoleh kinerja yang baik 
perlu dibiayai dengan pendanaan yang cukup dan bila 
kurang pemilik akan mengusahakan tambahannya. 
Penambahan modal atau persetujuan pinjaman yang 
diberikan oleh pemilik kepada perusahaan atas 
permintaan pengelola, bisa saja akan ditolak atau 
rencana pinjaman tidak disetujui pemegang saham 
selaku pemilik, bila pemilik tidak mendapatkan 
informasi yang tepat, terlambat dan tidak lengkap 
atau disinformasi lainnya dari pengelola perusahaan, 
walaupun dalam hal ini pemilik telah mempunyai 
wakil dengan menunjuk Dewan Komisaris selaku 
pengawas.

Bila kita berbicara kinerja perusahaan, maka 
pada umumnya dan ujungnya akan membicarakan 
kinerja  keuangan perusahaan sebagai bottom line 
pencapaian kinerja dan prestasi perusahaan. Laporan 
kinerja perusahaan inilah yang rutin secara periodik, 
minimal setiap bulan dilaporkan ke pemegang saham 
atau pemilik, melalui atau tanpa melalui Dewan 
Komisaris, untuk yang melalui Dewan Komisaris 
selaku pengawas, laporan kinerja sudah harus 
dilengkapi dengan tanggapan dan rekomendasi terkait 
pencapaian kinerja tersebut. Laporan perusahaan 
ini, inti laporannya berada pada kinerja keuangan 
perusahaan, harus dilaporkan secara transparan, bila 
tidak, tanggapan, dan rekomendasi dewan komisaris 
akan menjadi bias dan tidak tepat sasaran, termasuk 
juga respon serta keputusan yang akan diambil oleh 
Pemegang Saham/pemilik akan dapat menjadi salah.

Sudah banyak contohnya pengelola memanipulasi 
laporan kinerja keuangan perusahaan, yang sekarang 
lebih familiar dengan sebutan window dressing atau 
istilahnya laporan keuangan tersebut telah didandani 
dan dipercantik, yang sebetulnya jelek menjadi 
bagus, yang kinerjanya  menurun menjadi kelihatan 
ada prestasi, yang akhirnya akan mengakibatkan 
jatuh dan bangkrutnya perusahaan, seperti yang 
sudah terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di 
dunia, terutama di Amerika Serikat, seperti Enron 
dan Worldcom. Perbuatan memanipulasi atau lebih 
halusnya disebut dengan juga window dressing, 
merupakan perbuatan yang tidak mengungkapkan 
informasi yang sebenarnya terkait keuangan 
perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik 
termasuk ke regulator (pemerintah), yang kita sebut 
sebagai tidak transparan, sehingga tidak sesuai 
dengan prinsip penerapan GCG dan juga merupakan 
suatu kecurangan (fraud). Akibat perbuatan ini 
akhirnya akan membuat kejatuhan dan kebangkrutan 

perusahaan, dimana sebelumnya laporan kinerja 
keuangan perusahaan seolah-olah bagus, meningkat 
dan tidak bermasalah, tetapi dibalik itu kondisi 
sebenarnya dari kinerja (keuangan) perusahaan 
adalah jelek, sedang menurun dan bermasalah (Abdo 
& Fisher, 2015).

Hal tersebut diatas menjadikan prinsip 
transparansi menjadi penting pada pengungkapan 
informasi terkait laporan kinerja keuangan 
perusahaan (Augustine, 2012; Haat, 2008), yang 
menunjukkan arti pentingnya GCG bagi suatu 
perusahaan. Diluar pengungkapan informasi terkait 
laporan kinerja keuangan perusahaan, masih banyak 
lagi laporan dan informasi lain terkait kegiatan 
operasional perusahaan yang harus dilaporkan, 
walaupun pengungkapan informasinya mungkin 
tidak sepenting laporan kinerja keuangan keuangan 
perusahaan. Sesuai dengan penerapan GCG, maka 
stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan pada 
perusahaan), tidak hanya shareholder (pemegang 
saham dan pemilik), tetapi ada pihak-pihak lain yang 
juga berkepentingan pada perusahaan, mulai dari 
karyawan, pemerintah (daerah dan pusat), pemasok, 
supplier, mitra bisnis dan masyarakat lingkungan, 
sehingga ada informasi-informasi tertentu yang 
diperlukan oleh pihak-pihak berkepentingan 
tersebut (Ntim, 2011). Sebagai contoh pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat, selain terkait besaran 
jumlah dividen, yang lebih penting lagi yaitu terkait 
besarnya pajak yang harus disetor dan dibayarkan 
ke pemerintah, dan ini menyangkut banyak data dan 
informasi yang harus diketahui pemerintah, sehingga 
bila perusahaan tidak transparan, dan akuntabel, akan 
mengkakibatkan kekurangan setor ataupun kelebihan 
setor, menimbulkan terjadinya kesalahan dalam 
pemotongan pajak dan permohonan keringanan 
pajak, bahkan ketentuan pelanggaran terhadap aturan 
perpajakan, yang tidak hanya merugikan pemerintah 
tetapi juga bagi perusahaan tersebut.

Menjadi sangat jelas peranan dan pengaruh 
prinsip transparansi dari GCG, yang akan 
menciptakan tata kelola perusahaan yang baik bagi 
perusahaan di setiap aktifitas dan kegiatan bisnis 
perusahaan. Hal yang sama juga akan dialami dan 
dibutuhkan oleh para stakeholders yang lain, selain 
seperti yang dicontohkan diatas, seperti keterbukaan 
informasi terkait dengan tender pengadaan barang 
dan jasa, yang harus diketahui oleh para rekanan 
dan supplier, sehingga tidak akan menimbulkan 
kecurigaan dan prasangka buruk kepada perusahaan, 
serta akan membuat dan menimbulkan citra yang 
baik bagi perusahaan, yang kesemuanya hal tersebut 
menguntungkan perusahaan dan akhirnya bisa 
dirupiahkan atau meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan. 
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Penilaian terhadap peranan dan pengaruh prinsip 
transparansi dari GCG, masuk dalam penilaian GCG 
sebagai salah satu aspek, yang dilakukan setiap 
2 (dua) tahun oleh asesor independen, diselingi 
dalam interval waktu 2 (dua) tahun, dengan evaluasi 
secara self assessment. Penilaian pentingnya prinsip 
atau aspek transparansi ditunjukkan pada Surat 
Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.16 
Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian 
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada 
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
yang disimpulkan dalam bentuk tabel dibawah ini. 
Dari tabel, didapat informasi bahwa kontribusi 
aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi 
mengambil porsi kontribusi 9,3% pada Indikator, 
10,5% pada Parameter, dan 13,3% pada Faktor Uji 
Kesesuaian, dengan bobot 9% dari Total 100%.

Terdapat korelasi positif dan keselarasan 
antara penerapan GCG dengan peningkatan kinerja 
keuangan perusahaan, sehinggga secara tidak 
langsung juga ada korelasi positif dan keselarasan 
antara prinsip transparansi dengan peningkatan 
kinerja keuangan perusahaan. Pada perusahaan-
perusahaan yang sudah go public di bursa saham, 
nilai saham suatu perusahaan berkorelasi positif 
pada hasil skor penilaian GCG perusahaan tersebut, 
yang ditunjukkan dengan berlakunya kebijakan 
transparansi dari perusahaan tersebut, yang akan 
semakin meningkatkan kepercayaan pemilik atau 
pemegang saham terhadap kinerja perusahaan. 
Pelaksanaan GCG diyakini akan membentuk suatu 
siklus untuk meningkatkan nilai perusahaan terutama 
di mata investor publik (Sukamulja, 2004). Dengan 
adanya GCG, investor publik mendapatkan jaminan 
bahwa dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan 
akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor 
publik akan aman (Sukamulja, 2004).

Peringkat penerapan GCG di perusahaan 
memiliki dampak positif terhadap kepercayaan 
investor untuk berinvestasi yang secara otomatis 
akan meningkatkan return saham (Estu Widarwati, 
2015). Intinya GCG mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan (Juniarti, 2013).

Daftar Pustaka

Abdo, A., & Fisher, G. (2015). The impact of 
reported corporate governance disclosure on the 
financial performance of companies listed on the 
JSE. Investment Analysts Journal, 36(66), 43-56. 
doi: 10.1080/10293523.2007.11082492

Augustine, D. (2012). Good Practice in 
Corporate Governance : Transparency, Trust and 
Performance in the Microfinance Industry. doi: 
10.1177/0007650312448623

Bukhori, I. (2012). Pengaruh Good Corporate 
Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan 
Yang Terdaftar Di BEI 2010). 

Christiawan, M. A. T. d. Y. J. (2015). 
Pengaruh Good Corporate Governance 
terhadap Kinerja Perusahaan pada 
Sektor Keuangan. 

Darwis, H. (2009). Corporate 
Governance Terhadap Kinerja 
Perusahaan. 

Ernawati, F. P. d. E. (2010). 
Pengaruh Mekanisme Corporate 
Governance Terhadap Kinerja Keuangan 
Badan Usaha. 

Estu Widarwati, a. S. M. (2015). 
Peringkat Score Good Corporate Governance dan 
hubungannya dengan Return Saham. 

Haat, M. H. C. (2008). Corporate Governance, 
Transparency and Performance of Malaysian 
Companies. 

Juniarti, V. R. d. (2013). Pengaruh Penerapan 
Good Corporate Governance Terhadap Nilai 
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2007-2011. 

Lawrence D. Brown, a. M. L. C. (2004). 
Corporate Governance and Firm Performance. 

Ntim, C. G. (2011). The Relative Value 
Relevance of Shareholders versus Stakeholder 
Corporate Governance Disclosure Policy Reforms in 
South Africa. doi: 10.1111/

Purwani, T. (2010). Pengaruh Good Corporate 
Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. 

Sukamulja, S. (2004). Good Corporate 
Governance Di Sektor Keuangan: Dampak Gcg 
Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek 
Jakarta). 

KOMPETENSI DALAM KONSEP 
DAN NILAI-NILAI INTI

THE BALDRIGE EXCELLENCE 
FRAMEWORK  

Oleh : 
Drs. Alos Meiyanta

Oleh : Zulkarnain Tje’Mat
Staf Senior APPI

Pendahuluan:

Kompetensi adalah kemampuan untuk 
melakukan tugas secara efektif. Kemampuan 
tersebut terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, dan 
perilaku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan.

Setiap organisasi mengharapkan 
dapat mencapai kinerjanya , untuk 
mencapai bahkan melebihikinerja 
tersebut membutuhkan karyawan 
yang berkualitas.Karyawan atau 
pekerja yang berkualitas adalah 
karyawan yangterusberupaya 
mengembangkan penguasaan 
kemampuan kompetensinya, dengan 
baik, karyawandengan penguasaan 
kemampuan kompetensi yang 
baikakan mendapat pengakuan 
sesuai dengan keahliannya, 
mendukung strategi perusahaan dalam 
menciptakansumber daya manusia 
(SDM) yang unggul,  profesional serta 
kompeten. Mengingat kualitas sumber 
daya manusia merupakan salah satu 
faktor yang dapat meningkatkan 
produktivitas kinerja suatu organisasi.

The Baldrige Excellence Framework:

The Baldrige Excellence Framework, telah 
menetapkan11 (sebelas) Konsep dan Nilai-nilai Inti 
yang menjadi dasar kriteria kinerja unggul suatu 
organisasi, sebagai berikut
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1. Perspektif sistem. Perspektif sistem berarti 
mengelola semua bagian organisasi sebagai satu 
kesatuan yang utuh untuk mencapai misi dan 
berjuang menuju visi organisasi.

2. Kepemimpinan visioner. Pimpinan senior 
organisasi harus menetapkan visi untuk 
organisasi, menciptakan fokus pelanggan, 
menunjukkan nilai dan etika organisasi yang 
jelas dan terlihat, dan menetapkan harapan yang 
tinggi untuk tenaga kerja.

3. Keunggulan yang berfokus pada pelanggan. 
Pelanggan adalah penilai utama atas kinerja 
dan kualitas produk dan layanan. Karenanya, 
organisasi harus mempertimbangkan semua 
karakteristik produk dan layanan, serta 
mode akses dan dukungan pelanggan, yang 
berkontribusi pada kepuasan pelanggan, 
loyalitas, rujukan positif, dan pada akhirnya 
kesuksesan organisasi yang berkelanjutan.

4. Menghargai orang. Organisasi yang sukses 
menghargai anggota angkatan kerjanya dan 
orang lain yang memiliki kepentingan dalam 
organisasi, termasuk pelanggan, anggota 
komunitas, pemasok dan mitra, dan orang lain 
yang terpengaruh oleh tindakannya.

5. Pembelajaran organisasi dan ketangkasan. 
Pembelajaran organisasi mencakup perbaikan 
berkelanjutan dari pendekatan yang ada dan 
perubahan atau inovasi yang signifikan, yang 
mengarah ke tujuan, pendekatan, produk, dan 
pasar baru. Pembelajaran organisasi harus 
memungkinkan ketangkasan, kapasitas untuk 
perubahan cepat dan fleksibilitas dalam operasi.

6. Fokus pada kesuksesan. Memastikan kesuksesan 
organisasi , sekarang dan di masa depan 
membutuhkan pemahaman tentang faktor-
faktor jangka pendek dan jangka panjang 
yang memengaruhi organisasi dan pasarnya, 
mengelola ketidakpastian dan risiko di 
lingkungan, dan menyeimbangkan tuntutan 
jangka pendek beberapa pemangku kepentingan 
dengan organisasi dan kebutuhan pemangku 
kepentingan untuk berinvestasi dalam 
kesuksesan jangka panjang

7. Mengelola inovasi. Inovasi berarti membuat 
perubahan yang berarti untuk meningkatkan 
produk, layanan, program, proses, operasi, dan 
model bisnis, dengan tujuan menciptakan nilai 
baru bagi para pemangku kepentingan. Inovasi 

membutuhkan lingkungan yang mendukung, 
proses untuk mengidentifikasi peluang strategis, 
dan mengejar mereka yang merupakan risiko 
cerdas.

8. Manajemen berdasarkan fakta. Manajemen 
berdasarkan fakta mengharuskan organisasi 
untuk mengukur dan menganalisis kinerja 
organisasi, baik di dalam organisasi maupun 
di lingkungan kompetitif. Analisis ukuran dan 
indikator kinerja harus mendukung evaluasi, 
penyelarasan, dan pengambilan keputusan 
organisasi.

9. Kontribusi masyarakat. Pemimpin organisasi 
harus menekankan kontribusi kepada publik 
dan pertimbangan kesejahteraan dan manfaat 
masyarakat. Pemimpin harus menjadi teladan 
bagi kesejahteraan komunitas organisasi.

10. Etika dan transparansi. Organisasi harus 
menekankan perilaku etis oleh semua anggota 
tenaga kerja dalam semua transaksi dan interaksi 
pemangku kepentingan. Pemimpin senior harus 
menjadi panutan dari perilaku etis, termasuk 
transparansi, yang dicirikan oleh komunikasi 
yang jujur dan terbuka dari pihak kepemimpinan 
dan manajemen dan dengan berbagi informasi 
yang akurat.

11. Memberikan nilai dan hasil. Organisasi harus 
memilih dan menganalisis hasil yang membantu 
menyampaikan dan menyeimbangkan nilai 
bagi pemangku kepentingan utama. Dengan 
demikian, hasil perlu mencakup tidak hanya hasil 
keuangan, tetapi juga hasil produk dan proses; 
kepuasan pelanggan dan tenaga kerja serta hasil 
keterlibatan; dan kepemimpinan, strategi, dan 
kinerja masyarakat.

KesebelasKonsep dan Nilai-nilai IntiThe Baldrige 
Excellence Framework tersebut, mengisyaratkan 
bahwa kinerja yang unggul (excellence)akan berhasil 
dengan baik, apabila pada organisasi tersebut di 
dukung oleh karyawan yang kompeten, mulai dari 
level senior leader sampai staf dibawahnya.

Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk 
Indonesia - LSP P2 IPI

Pupuk Indonesia tidak hanya sekedar membuat 
program-program pelatihan yang handal untuk 
mengembangkan kompetensi tenaga kerjanya, namun 
lebih dari itu. Pupuk Indonesia telah membentuk 

LSP-P2 IPI yang terus menerus dimutakhirkan 
dengan memperhatikan tantangan dan peluang  yang 
akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan, yaitu:

1. Perubahan kompetensi, sebagai tuntutan dari 
pekerjaan, VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, 
Ambiguity) serta perubahan

2. Perubahan perkembangan industri 4.0 serta 
perubahannya dikemudian hari yang mempunyai 
ciri digitalisasi yang sangat kuat

3. Keberlanjutan perusahaan, baik perubahan 
kebijakan atau peraturan, pengembangan produk 
- produk baru, bidang pemasaran maupun bidang 
SDM.

4. Talent pool, dimana generasi millenium sudah 
semakin banyak dibanding generasi lainnya 
sehingga menuntut pola pembelajaran yang 
lebih maju.

Pengembangan kapabilitas atau kemampuan 
kompetensi tenaga kerja, harus dibangun dengan 
metode yang terintegrasi antara pelatihan berbasis 
kompetensi, knowledge management, pengembangan 
karyawan serta uji kompetensi yang bercermin pada 
sebelas Konsep dan Nilai-nilai Inti The Baldrige 
Excellence Framework.

Di bawah ini digambarkan elemen-elemen yang 
mendukung pelatihan berbasis kompetensi

Untuk mengukur kemampuan kompetensi 
karyawan dilakukan denganuji kompetensi atau 
sertifikasi kompetensi.Sertifikasi kompetensi kerja 
sangat diperlukan,karena, sertifikasi itu adalah 
suatu bentuk pengakuan terhadap tenaga kerja yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 
kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang 
dipersyaratkan.Dengan begitu, sertifikasi kompetensi 
memastikan bahwa pemegang setifikat tersebut 
kompeten dalam melakukan suatu pekerjaan yang 
menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Keuntungan lain, bagi karyawan yang sudah 
bersertifikat adalah meningkatnya kesempatan untuk 
berkembang dalam profesinya, pengakuan terhadap 
kompetensi yang dimilikinya serta pengembangan 
karir. Sementara bagi perusahaan, sertifikasi 
kompetensi itu akan meningkatkan produktivitas 
karyawan, meningkatkan komitmen terhadap kualitas 
pekerjaan, memudahkan penerimaan karyawan, 
mengurangi kesalahan kerja, dan karyawan akan 
semakin termotivasi serta siap bersaing secara sehat 
untuk meningkatkan performa kinerja.

Penutup:

Kesebelas Malcolm Baldrige tersebut, di Pupuk 
Indonesia dan Anak perusahaan telah diterapkan baik 
melalui pelatihan, seminar. Selanjutnya yang harus 
dibangun adalah membuat skema-skema kompetensi 

yang terkait dengan nilai-nilai inti 
tersebut sesuai bidang kerjanya 
masing-masing. Pada akhirnya skema-
skema tersebut harus diuji,disertifikasi.

Inilah yang menjadi tugas 
bersama LSP-P2, Diklat dan SDM 
serta tim skema Pupuk Indonesia.

Salah satu contoh pelatihan 
mengenai Leadership, saat ini untuk 
pelatihan Leadership bagi pejabat 
tingkat1 dan 2 telah disentralisasi 
di PT Pupuk Indonesia, sementara 
untuk pejabat tingkat 3 ke bawah 
diselenggarakan oleh masing-masing 
anak Perusahaan.
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PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI 
PROSESI INDUSTRI PUPUK 

INDONESIA (LSP – IPI)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM 

PEMBANGUNAN SDM

Oleh : Muhamad Suriadarmawan, B.Sc
LSP-IPI 

PENDAHULUAN 

Sejalan dengan arahan pidato presiden tanggal 
20 Oktober 2019 yang salah satunya  perihal 
Pembangunan SDM,  salah satu program Lembaga 
Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP-
IPI) dalam mempersiapkan Pembangunan SDM 
melakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Industri Kementerian 
Perindustrian dalam hal kegiatan Sertifikasi 
kompetensi bagi tenaga kerja sektor industri pupuk 
dan tenaga guru SMK beserta murid dalam program 
Link and Match SMK dengan Industri.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pasal 11 bahwa Setiap tenaga kerja 
berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui 
pelatihan kerja serta pasal 18 ayat :

(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan 
kompetensi kerja seteleh mengikuti pelatihan 
kerja yang diselenggarakan Lembaga pelatihan 
kerja pemerintah, Lembaga pelatihan kerja 
swasta, atau peletihan di tempat kerja.

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 
Sertifikasi kompetensi kerja.

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh 
tenaga kerja yang telah berpengalaman.

(4) Untuk melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja 
dibentuk badan nasional Sertifikasi profesi yang 
independen

(5) Pembentukan badan nasional Sertifikasi profesi 
yang independen sebagaimana dimaksud  ayat 
(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) yang bertugas dan bertanggung jawab 
kepada Presiden dalam melaksanakan sertifikasi 
kompetensi kerja dimana teknis pelaksanaannya 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi profesi (LSP) 
yang telah Terlisensi oleh BNSP salah satunya 
Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia 
(LSP-IPI).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :                                                                                                         
a.  Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Sertifikasi 

kompetensi  dan    
b.  Melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi 

bagi tenaga kerja sektor industri pupuk dan bagi 
guru sekolah Menengah Kejuruan                

Sasaran

a.   Tersedianya tenaga kerja industri yang memiliki 
sertifikat kompetensi ; dan

b.  Terselenggaranya program Sertifikasi 
kompetensi bagi tenaga kerja sektor industri 
pupuk dan Peningkatan Kompetensi Guru SMK 
dengan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi 
guru Sekolah Menengah Kejuruan yang diakui 
sebagai   bukti yang valid  sesuai program 
pemerintah dalam hal program Link and Match 
SMK dengan Industri.

Realisasi Pelaksanaan  Uji  Sertifikasi  Kompetensi

Jumlah peserta Asesi yang telah tersertifikasi 
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk 

Indonesia (LSP-IPI) sebanyak 4136 orang Asesi 
yang dilaksanakan di masing-masing Tempat Uji 
Kompetensi (TUK) dengan rincian sebagai berikut :

a. Peserta Asesi Internal
 Peserta Asesi dari tenaga kerja PT Pupuk 

Indonesia Holding Company.
 Total jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi 

sebanyak 3642  orang asesi dilaksanakan di 5 
(lima) Tempat Unit Kompetensi (TUK) PT Pupuk 
Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT 
Pusri Palembang, PT Kujang Cikampek dan PT 
Pupuk Iskandar Muda Aceh, rincian pelaksanaan 
sertifikasi sebagai berikut :

b. Peserta Asesi Eksternal 
 Peserta asesi dari program kerjasama Sertifikasi 

kompetensi dengan Pusdiklat Kementrian 
Perindustrian dan BNSP Kementrian Tenaga 
Kerja, peserta uji kompetensi  dari pihak umum 
seperti Murid Sekolah, Guru dan  Program 
Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB). 
Total jumlah asesi yang tersertifikasi sebanyak  
494 orang yang dilaksanakan di masing-masing 
Tempat Unit Kompetensi (TUK)
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Pensiunan  PT Petrokimia  Gresik  Siap  Membantu 
Mencetak  Generasi  Muda  Unggul dan Kompeten

Oleh : Wahyu Andono, SE
PT Petrokimia Gresik

Pengantar

Eksistensi bangsa Indonesia akan lebih 
diperhitungkan dimata dunia apabila bangsa ini 
mampu memberikan sebuah perubahan besar. 
Perubahan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 
kualitas pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan 
penting dalam mencapai tujuan pembangunan 
nasional. Pembangunan yang sedang berlangsung di 
era Globalisasi ini menimbulkan banyak perubahan 
di segala bidang. Kebutuhan dan tantangan dunia 
kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga 
kerja sebagai sumberdaya manusia harus mampu 
berkompetisi secara profesional.

Lembaga Pelatihan Kerja Petrokimia (LPK 
Petrokimia)

Berkaitan dengan uraian di atas, pensiunan 
karyawan Petrokimia Gresik yang mempunyai 
kompetensi keahlian tergerak hati nuraninya untuk 
menyumbangkan ilmu yang dimiliki selama berkerja 
puluhan tahun di Petrokimia Gresik. Sumbangan 
Ilmu untuk mebantu mencetak generasi muda yang 
unggul dan kompeten di bidangnya, sehingga bangsa 
ini tidak dipandang sebelah mata oleh dunia.

Melalui Lembaga Pelatihan Kerja Petrokimia 
(LPK Petrokimia) yang dibentuk oleh Koperasi 
Himpunan Pensiunan Petrokimia Gresik dengan izin 
pendirian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
Pemkab Gresik nomor : 503.02.1/06/437.74/2020 
Tanggal : 15 September 2020 secara resmi dapat 
berperan sebagai lembaga pelatihan kerja dalam 
bidang Teknik Operasional Produksi, K3, dan 
Manajemen. Lembaga ini merupakan wadah para 
pensiunan karyawan Petrokimia Gresik untuk 
berkarya dalam menyumbangkan semua pengalaman 
dan kompetensi  yang dimiliki selama menjadi 
karyawan.

► Gbr. 1 Sikronisasi Kurikulum sesuai skema uji yang diambil dari LSP-IPI

Dalam perjalanan waktu para pensiunan telah 
membentuk kelompok kelompok bidang keahlian, 
yaitu bidang instrumen, produksi (Amoniak, 
Urea, Utilitas, ZA, NPK granul, NPK Reaksi, ZK, 
Asam Fosfat, Gipsum dan Aluminium Flourida), 
Laboratorium (kimia analis), Mekanik Industri, 
K3, Permesinan,  Kelistrikan, Pengelasan, Inspeksi 
Teknik, dan bidang lainnya.

Sasaran peserta pelatihan dari LPK Petrokimia 
dalam jangka pendek yaitu para siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan yang sangat membutuhkan 
sosok nara sumber yang kompeten dalam bidangnya, 
karena selama ini lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan setelah menyelesaikan pendidikannya 
merasa kesulitan dalam mencari kerja terutama di 
sektor industri.

Salah satu faktor penolakan dari industri adalah 
kurangnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan 
tersebut dalam penguasaan kompetensi keahliannya, 
maka untuk itu para pensiunan karyawan Petrokimia 
Gresik melalui LPK Petrokimia melakukan sosialisasi 
dan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan 
untuk mensinkronkan kurikulum dengan skema uji 
kompetensi yang dimiliki oleh Lembaga Sertifikasi 
Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP-IPI) agar bisa 
diperoleh kurikulum yang Link and Macth dengan 
dunia industri.

Dalam hal kerjasama antara LPK Petrokimia 
dengan LSP-IPI akan saling berbagi tugas dalam 
mencetak lulusan siswa Sekolah Mengengah 
Kejuruan yang kompeten dan unggul serta diminati 
oleh industri. LPK Petrokimia bertindak sebagai 
nara sumber yang akan mengajarkan kompetensi-
kompetensi yang diperlukan oleh industri, sedangkan 
LSP-IPI akan mensertifikasi siswa lulusan Sekolah 
Menengah Kejuruan tersebut, sehingga siswa setelah 
lulus sudah mempunyai Sertifikat Kompetensi yang 
bisa dipergunakan dalam mencari kerja.

Selain itu, antara LPK Petrokimia dengan 
LSP-IPI akan terjalin suatu kerjasama yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak, dan diharapkan 
saling berkesinambungan dalam mencetak generasi 
muda Indonesia yang unggul dan kompeten.

Saat berita ini ditulis LPK Petrokimia sudah 
mulai melakukan sinkronisasi kurikulum dengan 
SMKN 1 Cerme Gresik, SMKN 5 Surabaya, SMKN 
1 Singosari Malang, SMK PGRI 1 Gresik, SMK 
Putra Indonesia Malang, SMK Tunas Harapan Pati 
dan banyak SMK yang akan segera menyusul.

Dikarenakan masih adanya pandemi Govid-19 
sementara ini LPK Petrokimia  masih membatasi 
jumlah sekolah yang ingin bekerjasama untuk 
mensinkronisasi kurikulum dan mendatangkan nara 
sumber untuk mengajar para siswa di sekolah

Penutup:

Pada hari Jumat, 11 Desember 2020 para pimpinan 
Lembaga Pelatihan Kerja Petrokimia bersilaturahim 
kepada  Direktur Utama PT Petrokimia Gresik yaitu 
Bapak Dwi Satrio Anurogo, dan beliau sangat setuju 
serta mendukung berdirinya lembaga pelatihan 
kerja yang anggotanya para pensiunan karyawan PT 
Petrokimia Gresik. Dalam arahannya beliau berpesan 
untuk menjaga nama baik PT Petrokimia Gresik 
dan bila diperlukan nantinya setelah masa pandemi 
ini berlalu, diharapkan karyawan karyawan muda 
Petrokimia Gresik dapat memanfaatkan bimbingan 
dan arahan dari para karyawan pensiunan tersebut. 
Juga beliau sangat senang sekali karena para 
pensiunan karyawan Petrokimia Gresik di usia senja 
masih bisa berkarya.

Selanjutnya LPK Petrokimia Gresik akan 
melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan 
vokasi dan perguruan tinggi yang sangat membutuhkan 
nara sumber praktisi dari dunia industri.

Mudah mudahan tulisan ini bisa memberikan 
semangat buat teman-teman para pensiunan biarpun 
di usia senja tapi masih bisa berguna dan berkarya 
untuk nusa dan bangsa. Aamiin.

► Gbr. 2 Pensiunan PT Petrokimia Gresik menjadi narasumber di SMKN 5 Surabaya

Tata Kelola dan SDM
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CEGAH DAN TANGGAP COVID-19, PUSRI BAGIKAN 
24.000 SEMBAKO GRATIS

PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

PALEMBANG – PT Pusri Palembang yang 
merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia 
(Persero), melalui Departemen CSR kembali 
melaksanakan Pusri Peduli, berupa pembagian 
sembako gratis dengan total sebesar 2.184.000.000,- 
(dua milyar seratus delapan puluh empat juta rupiah) 
kepada masyarakat llingkungan sekitar perusahaan 
yang tergolong ekonomi kurang mampu dan terkena 
dampak dari wabah pandemic COVID-19 (14/04).

 Sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) paket 
sembako senilai 91.000 (sembilan puluh satu ribu 
rupiah) secara simbolis diberikan oleh Sekretaris 
Perusahaan & Tata Kelola Pusri, R.A Rahim 
didampingi Manager Humas, Soerjo Hartono dan 
Manager CSR, Heri Suharsono kepada perwakilan 
Lurah-Lurah di 8 Kelurahan (1Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir, Sei. 
Buah, Sei. Selayur, Sei. Selincah , Sei. Lais dan 
Kalidoni), TKNO (Tenaga Kerja Non Organik) Pusri 
dan Buruh sebagai penerima bantuan.

 Rahim mengatakan, “Setiap paket yang kami 
bagikan hari ini terdiri dari 5kg beras, 1kg gula pasir 
dan 1 liter minyak sayur dan kami tentunya berharap 
melalui kegiatan ini, dapat sedikit membantu 
meringatkan beban masyarakat yang membutuhkan 
ditengah wabah ini.”

 Setelah secara simbolis diterima oleh Lurah, 
masing-masing Ketua RT mengambil paket sembako 

untuk selanjutnya Ketua RT bertanggung jawab 
dalam pembagian langsung ke warganya.

 Serta Rahim menambahkan bahwa Manajemen 
Pusri sangat berterimakasih kepada masyarakat 
yang selama ini terus mendukung Pusri. Beliau 
juga mengingatkan untuk terus mentaati peraturan 
pemerintah seperti menerapkan social & physical 
distancing, menerapkan pola hidup yang sehat dan 
bersih dengan rajin mencuci tangan serta wajib 
menggunakan masker jika memang harus keluar 
rumah. “Jika kita bersatu bersama, pasti kita bisa 
mencegah penyebaran COVID-19”, tutup Rahim.

MASKER GRATIS

 Sehari sebelumya (13/04), telah dilaksanakan 
pembagian 2.000 (dua ribu) masker kain kepada 
masyarakat sekitar perusahaan, diantaranya di Pasar 
Lemabang, Pasar Kuto, Pasar Yada dan sekitar 
perusahaan. Masker kain ini merupakan hasil 
produksi sendiri mitra binaan Pusri yang sebelumnya 
mengikuti Lolapil Menjahit yang diselenggarakan di 
Pusri.

https://www.pupuk-indonesia.com/id/berita-
holding/cegah-dan-tanggap-covid-19-pusri-bagikan-
24000-sembako-gratis

Lingkungan Industri

IMIA: LAHAN STRATEGIS DI KAWASAN 
EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE 

(KEKAL)

Oleh : Wahyu Hidayat, S.Ikom
PT Pupuk Iskandar Muda

Iskandar Muda Industrial Area atau IMIA 
merupakan kawasan baru yang diambil alih oleh 
PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) dari eks 

PT AAF dan menjadi bagian dari Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP). 

Hal tersebut merupakan bentuk aksi korporasi 
yang dilakukan PT PIM setelah ditetapkannya lokasi 
perusahaan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Arun 
Lhokseumawe (KEKAL) pada 17 Februari 2017 lalu 
melalui Perpres No. 5 Tahun 2017.

Sebagai bagian dari rencana pengembangan, 
PT PIM telah membuka peluang investasi di IMIA 
dengan melakukan komersialisasi terhadap kawasan 
tersebut. 
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Beberapa skema ditawarkan, di antaranya adalah 
penyewaan untuk pengoperasian pabrik H2O2, 
penghasil hidrogen peroksida yang merupakan 
senyawa kimia multi fungsi dan potensi pasar yang 
luas untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil, 
industri kertas, industri furniture, industri kesehatan, 
hingga industri kosmetik. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
permintaan terhadap hidrogen peroksida di pasar 
dunia cenderung meningkat sehingga ini merupakan 
peluang yang sangat menjanjikan.

Selanjutnya, PT PIM juga membuka penyewaan 
lahan untuk para investor membangun industri-
industri baru di kawasan IMIA. Dengan ditetapkannya 
KEKAL dan PT PIM menjadi bagian di dalamnya, 
maka siapa pun investor yang menanamkan modalnya 
di IMIA akan memperoleh berbagai fasilitas dan 
kemudahan dalam membangun usahanya. Di 
antaranya adalah fasilitas-fasilitas insentif seperti 
tax holiday, tax allowance dan segudang kemudahan 
perizinan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan 
Ekonomi Khusus. Hal tersebut secara signifikan 
akan meningkatkan potensi pendapatan yang akan 
diperoleh para investor di kawasan IMIA.

Untuk mendukung operasional dari para 
pemilik modal di IMIA nantinya, PT PIM juga 
tengah mengerjakan infrastruktur berupa jaringan 
interkoneksi untuk menyuplai bahan baku dan bahan 
pendukung operasional lainnya yang bersumber 
dari unit utilitasnya seperti hidrogen, air, steam, 
dan listrik dengan harga yang kompetitif. Dengan 
demikian, kelancaran operasional akan terjamin bagi 
para investor di kawasan yang menjadi salah satu 
Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Dari segi distribusi, kawasan IMIA memiliki 
fasilitas pelabuhan yang mampu menampung kapal 
dengan bobot mati 15.000 ton. Kapasitas ini akan 
terus bertambah hingga dapat disinggahi oleh kapal 
berbobot mati 40.000 ton setelah rampungnya 
pembangunan pabrik NPK PT PIM yang sedang 
berjalan dan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2022. 

Selain itu juga terdapat pelabuhan umum yang 
dikelola oleh PT Pelindo di dalam area yang sama. 
Pelabuhan ini terletak di depan selat malaka yang 
merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat 
di dunia sehingga menjadikannya sangat strategis 
secara geografis. Proses distribusi produk akan 
berjalan lancar baik ke dalam maupun luar negeri.

Sebagai salah satu kawasan yang tersertifikasi 
Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI), 
berinvestasi di kawasan IMIAterjamin keamanannya. 
Penyerahan sertifikat dari program kerja sama antara 
Kementerian Perindustrian, Polri, dan industri 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian 
Nomor 466 tahun 2014 merupakan bentuk publikasi 
dan pengakuan status bahwa industri atau kawasan 
industri tersebut memang layak untuk mendapatkan 
perlindungan keamanan.

Saat ini telah ada tiga investor yang menaruh 
minat untuk menanamkan modalnya.Pertama, PT 
Sinergi Peroksida Indonesia (PT SPI) yang berminat 
untuk menyewa dan mengoperasikan pabrik H2O2.
Kedua, PT Tera Mata Indonesia yang menjajaki 
kemungkinan untuk membuka industri pengolahan 

asam sulfat. Ketiga,PT Korina Refinery Aceh yang 
berminat menyewa lahan seluas 100 ha untuk 
membangun oil refinery atau fasilitas pemurnian 
minyak pertama di Aceh.

Dengan berinvestasi di IMIA, para investor 
tidak hanya akan mendapat segudang manfaat 
dan keuntungan tersebut. Penanaman modal 
dan munculnya industri-industri baru akan turut 
menyumbang penyerapan tenaga kerja dan memicu 
tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah 
(UMKM) dari masyarakat sebagai multiplier effect 
atau efek domino ekonomi sehingga kesejahteraan 
akan mengalir dari atas ke bawah dan menyebar 
ke segala lini kehidupan masyarakat. Akhirnya 
akan menjadi portofolio yang sangat baik bagi para 
investor melalui kontribusi sosial yang dihasilkan 
dan mengutamakan sustainability atau keberlanjutan 
sesuai dengan semangat 3P, yaitu Profit, People, dan 
Planet. 

 

Lingkungan IndustriLingkungan Industri
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Raksa Nugraha Indonesia Consumer 
Protection Award (ICPA) 2020

PETROKIMIA GRESIK RAIH DIAMOND 
DALAM AJANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

Mutu

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi 
Agroindustri anggota holding Pupuk 
Indonesia menerima Raksa Nugraha 

Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) 2020 
Pemeringkatan Diamond atau level tertinggi untuk 
Kategori Entitas Privat, secara virtual oleh Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Senin 
(30/11).

Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia 
Gresik, Digna Jatiningsih mengapresiasi capaian 
ini. Dimana tahun 2019 lalu, perusahaan yang siap 
menjadi market leader dan dominant player di sektor 
agroindustri ini juga mendapatkan anugerah yang 
sama dengan pemeringkatan Platinum, sedangkan 

tahun ini berada di level Diamond.

“Ini adalah hasil dari Program Transformasi 
Bisnis Petrokimia Gresik sekaligus bentuk pengakuan 
pihak luar atas komitmen Petrokimia Gresik dalam 
memberikan perlindungan kepada konsumen melalui 
produk dan pelayanan berkualitas, ujar Digna.

Ia mengungkapkan bahwa penghargaan ini akan 
memotivasi perusahaan dalam memberikan service 
excellence yang lebih baik lagi kepada konsumen, 
dan memastikan hak-hak konsumen akan terpenuhi 
dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

Digna menjelaskan bahwa Petrokimia Gresik 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen 

telah menerapkan sejumlah Sistem Manajemen untuk 
memberikan jaminan mutu produk yang dipasarkan 
ke konsumen. Diantaranya adalah Standar Nasional 
Indonesia (SNI), International Fertilizer Association 
(IFA) Protect & Sustain Product Stewardship, dan 
lainnya.

Perlindungan konsumen berikutnya, lanjut 
Digna, adalah jaminan distribusi. Petrokimia 
Gresik memiliki jaringan gudang, distributor, kios, 
serta petugas lapangan yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Dengan jaringan tersebut, Petrokimia 
Gresik menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi 
sesuai alokasi, serta ketersediaan pupuk non-subsidi 
dan produk lainnya sesuai kebutuhan petani maupun 
pelaku agroindustri.

Petrokimia Gresik juga memiliki program 
edukasi petani sebagai bentuk komitmen 
perlindungan konsumen. Program ini terdiri dari 
demonstration plot (demplot) yang membuktikan 
langsung manfaat produk di lahan-lahan pertanian, 
sosialisasi dan cara aplikasi produk, fasilitas mobil 
uji tanah yang dapat menginformasikan kondisi tanah 
beserta rekomendasi pemupukannya, serta Program 
Peningkatan Produktivitas Pangan.

“Jadi kami tidak sekadar memproduksi 
dan mendistribusikan produk saja, melainkan 
memberikan pelayanan dan solusi bagi petani atau 
pelaku agroindustri dengan memberikan pelayanan 
atau pendampingan secara komprehensif, baik dari 
hulu maupun hilir agroindustri,” tandasnya.

Ketua BPKN, Rizal E Halim menyampaikan 
bahwa, ajang ini untuk meningkatkan perhatian 
pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap 
perlindungan konsumen, serta mempromosikan 
keberpihakan masyarakat terhadap perlindungan 
konsumen.

Adapun skema penilaian dari Raksa 
Nugraha adalah Kepemimpinan, SDM, Strategi 
Pengembangan, Pelanggan/Konsumen, serta Proses 
Produksi. Petrokimia Gresik dinilai telah mampu 
menerapkan seluruh aspek perlindungan konsumen 

dengan baik, sehingga layak mendapat pemeringkatan 
Diamond.

Sementara, Asisten Deputi Penguatan Pasar 
Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Evita Manthovani menjelaskan 
bahwa Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) masih 
tertinggal dengan negara lain, dimana IKK Indonesia 
tahun 2019 sebesar 41,70 berada pada level mampu 
atau 3 dari skala 5.

“Rendahnya IKK ini masih ditandai dengan 
adanya asimetri informasi antara konsumen dengan 
pelaku usaha terkait produk yang ditawarkan,” 
ujarnya.

Selain itu, perilaku konsumen juga belum banyak 
mencerminkan sebagai konsumen yang cerdas terkait 
produk, cara penggunaan, garansi produk, label, 
standar mutu maupun kecintaan terhadap produk 
dalam negeri.

“Presiden RI memberikan arahan bahwa edukasi 
dan perlindungan konsumen harus menjadi perhatian 
bersama. Untuk itu, melalui penganugerahan ini 
diharapkan membangun tiga pilar perlindungan 
konsumen, yaitu peran pemerintah, keberdayaan 
konsumen dan tingkat kepatuhan pelaku usaha,” 
tutupnya.

Sumber : Humas PT PKG

 

Mutu
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“8th BUMN Branding & Marketing Award 2020”

PETROKIMIA GRESIK DIGANJAR 
DUA PENGHARGAAN

Direktur Operasi dan Produksi (DOP) 
Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi 
Agroindustri anggota holding Pupuk 

Indonesia, Digna Jatiningsih dinobatkan sebagai 
“The Best Chief Marketing Officer (CMO)” Anak 
Perusahaan BUMN kategori Corporate Marketing 
Performance dalam ajang “8th BUMN Branding 
& Marketing Award 2020” (BBMA) oleh Majalah 
BUMN Track, Kamis (5/11). Selain itu, Petrokimia 
Gresik juga mendapatkan penghargaan “Marketing 
Award” Anak Perusahaan kategori Corporate 
Communication (Corcom).

DOP Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih 
menjelaskan bahwa BBMA merupakan ajang 
bergengsi dan saat ini telah menjadi referensi 
bagi pengelolaan aspek komunikasi BUMN yang 
kian lincah, inovatif dan kompetitif. Apresiasi ini 
diberikan kepada Petrokimia Gresik atas reputasi 

positif perusahaan dalam pengelolaan Marketing 
Communication (Marcom) dan Corcom.

“Sebagai perusahaan Solusi Agroindustri, 
Petrokimia Gresik memandang komunikasi sebagai 
aspek yang sangat penting dan semakin menantang 
pengelolaannya, terlebih di era informasi digital 
seperti saat ini,” ujar Digna.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh 
Petrokimia Gresik untuk meningkatkan pengelolaan 
komunikasi dalam menjaga citra dan reputasi 
perusahaan. Di bidang Marcom, Petrokimia Gresik 
gencar mengampanyekan dan mengedukasi petani 
terkait pola pemupukan berimbang melalui berbagai 
program demonstration plot, konsultasi klinik 
pertanian, maupun layanan mobil uji tanah.

“Kami juga secara khusus menghadirkan 

media “Sahabat Petani” untuk menyosialisasikan 
dan menyajikan berbagai informasi seputar dunia 
pertanian yang terintegrasi dalam berbagai versi 
yakni cetak, website, maupun media sosial,” imbuh 
Digna.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga aktif 
mengampanyekan pentingnya regenerasi petani 
melalui program Jambore Petani Muda (JPM) untuk 
menumbuhkan minat generasi milenial terhadap 
dunia pertanian. Menurutnya, minat generasi muda 
pada sektor pertanian saat ini masih terbilang rendah. 
Padahal pertanian berkelanjutan merupakan masa 
depan Petrokimia Gresik selaku perusahaan Solusi 
Agroindustri.

“Sustainability Agriculture tidak hanya berbicara 
masalah kondisi tanah dan penggunaan pupuk organik 
saja, melainkan juga mengenai problem regenarasi 
petani yang terjadi di tanah air. Jambore Petani Muda 
merupakan strategi komunikasi perusahaan untuk 
meningkatkan minat generasi muda pada dunia 
pertanian,” ujar Digna.

Program yang mengangkat isu regenerasi petani 
ini sudah dimulai sejak tahun 2014. Program ini 
bertujuan untuk memberikan pemahaman generasi 
milenial bahwa sektor pertanian tak kalah prospektif 
dengan sektor lainnya jika dikelola dengan tepat 
dan optimal. Pada penyelenggaraan JPM tanggal 
10 November mendatang, Petrokimia Gresik 
menggandeng.

praktisi sukses pengusaha muda Indonesia 
Sandiaga Uno, Ketua Umum Duta Petani Milenial 
Indonesia, Sandi Octa, serta Head of Communication 
Sayurbox, Oshin Hernis.

“Jambore Petani Muda ini adalah salah satu 
solusi konkrit yang kami lakukan untuk mendukung 
masa depan pertanian Indonesia yang berkelanjutan,” 
ujar Digna.

Sementara di bidang Corcom, Petrokimia Gresik 
juga aktif mengampanyekan berbagai isu, diantaranya 
isu lingkungan melalui campaign #CerdasBerplastik, 
isu food wasting melalui campaign Petro Agrifood 
Journey, isu sosial melalui campaign Petro Biofeed 
Qurban Digital, dan lain sebagainya.

“Selain mengampanyekan berbagai isu, kami 
juga aktif menampung dan menyerap aspirasi, 
utamanya dari masyarakat sekitar,” ujar Digna.

Salah satu kegiatan hearing atau dengar pendapat 
dengan masyarakat sekitar dikemas dalam program 
Diskusi Komunitas Masyarakat Terdekat (Disko 
Master). Disko Master menjadi wadah komunikasi 
bagi perusahaan dengan berbagai komunitas yang 
ada di masyarakat sekitar. Kegiatan ini adalah media 
serap aspirasi tentang kondisi masyarakat sekitar 
perusahaan, baik kebutuhan, permasalahan hingga 
potensi khas dari setiap wilayah.

Program ini menjadi keniscayaan lantaran 
menjadi panduan bagi Petrokimia Gresik guna 
menerapkan cara terbaik dalam memperoleh dukungan 
masyarakat terhadap operasional perusahaan untuk 
menjadi solusi di Sektor Agroindustri.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, penghargaan 
ini menjadi bukti keberhasilan Petrokimia Gresik 
dalam mengelola komunikasi dan informasi 
perusahaan untuk kepentingan stakeholders, baik 
internal maupun eksternal. Penyediaan keterbukaan 
informasi publik telah dilakukan dengan baik oleh 
Petrokimia Gresik.

“Dengan diraihnya penghargaan ini, harapannya 
dapat memotivasi seluruh Insan Petrokimia Gresik 
untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan citra 
positif perusahaan dalam bertransformasi menuju 
Solusi Agroindustri,” tandas Digna.

Sementara, prestasi ini bukan perdana diperoleh 
Petrokimia Gresik. Pada tahun 2019, Petrokimia 
Gresik telah diganjar penghargaan dalam pengelolaan 
corporate banding dan Chief Marketing Officer 
Creative Marketing Initiative Bidang Usaha Energi, 
Logistik, Kawasan dan Pariwisata.

Sumber : Humas PT PKG

 

Mutu
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Manfaat Tanaman Anting-anting 
untuk Kesehatan yang Luar Biasa

SABILISLOW  Monday, 26 October 2020  KESEHATAN

Tanaman anting-anting yang memiliki nama 
latin Acalypha australis linn yang masih termasuk di 
dalam keluarga Euphobiaceae. 

Jika di Indonesia tumbuhan ini dinamakan 
dengan tumbuhan anting-anting maka jika di china 
tumbuhan ini dikenal dengan nama Tie Xian.

Apakah dari kita pernah melihat tanaman anting-
anting tetapi namun belum mengetahui apa kegunaan 
bahkan nama dari tanaman tersebut, tanaman anting-
anting ini sangat mudah ditemukan dan mudah 
tumbuh. 

Biasanya pohon ini dapat kita temukan 
bercampur dengan rumput-rumput liar, atau di semak 
-semak dimana saja asalkan tidak tumbuh pohon 

alang - alang disekitarnya.

Berikut ini adalah ciri-ciri fisik tanaman anting-
anting :

Daun anting-anting:

Ciri daun anting-anting adalah bulat dan lonjong 
memiliki bentuk lanset dan letaknya berseling dengan 
ujung pada pangkal yang lancip serta pada tepi daun 
anting-anting ini bergerigi. Panjangnya dari daun 
anting-anting ini 2,5 hingga 8 cm dan memiliki lebar 
1,5 hingga 3,5 cm.

Bunga Anting-anting:

Ciri Bunga anting-anting memiliki kelamin 

Tanaman Obat
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tunggal dan berumah satu yang keluar dari ketiak 
daun, bunganya kecil-kecil yang terkumpul dalam 
suatu rangkaian yang memiliki bentuk malai

Batang Anting-anting:

Ciri Tanaman anting-anting Memiliki batang 
dengan tinggi sekitar 30 sampai 60 cm, memiliki 
garis memanjang yang kasar

Buah Anting-anting:

Ciri Buah anting-anting berbentuk bulat, warna 
hitam.

Biji Anting-anting:

Tanaman Anting-anting memiliki biji berbentuk 
bulat panjang berwarna coklat

Untuk dapat meyakinkan apakah pohon tersebut 
adalah pohon anting-anting atau bukan, kita dapat 
mengeceknya dengen tes sederhana. 

Yaitu cukup dengan mencabut pohon tersebut 
hingga ke akar lalu biarkanlah beberapa saat, maka 
secara otomatis akan berdatangan kucing-kucing 
untuk memakan akar tanaman tersebut. 

Karena memang bagian akarnyalah yang 
bermanfaat bagi berbagai macam penyembuhan. 
Bahkan untuk kucing sekalipun dapat berguna untuk 
melancarkan pencernaannya.

Manfaat Tumbuhan Anting-Anting untuk 
Kesehatan :

Karena kandungan gizi dan nutrisi Acalypha 
Australis Linn diatas, sehingga terdapat manfaat 
tanaman anting-anting untuk kesehatan. 

Mungkin selama ini sebagian dari kita 
menganggap tumbuhan ini sebagai tumbuhan liar. 
Tapi, teryata memiliki manfaat yang cukup besar 
bagi kesehatan, bahkan sekarang banyak yang 
membudidayakan bonsai anting putri. 

Inilah khasiat tanaman anting-anting bagi 
kesehatan :

1.  Membantu pengobatan batuk
 Bagian dari tanaman ini yang digunakan adalah 

bagian daunnya. Salah satu manfaat daun anting-

anting ini adalah mengatasi batuk.  
 Kandungan dari daunnya bisa meluruhkan dahak 

dalam saluran pernapasan. Sehingga, dahak bisa 
keluar dengan mudah dan batuk reda.

2.  Mengatasi disentri
 Khasiat anting-anting berikutnya juga dapat 

mengobati sakit disentri. Disentri merupakan 
penyakit akibat peradangan usus yang akhirnya 
menimbulkan gejala diare. 

 Sementara tumbuhan ini bisa memberikan 
efek penenang pada usus, maka sangat tepat 
menggunakannya sebagai obat disentri secara 
alami.

3.  Mengobati luka di kulit
 Tanaman ini memiliki efek hemostatik 

yakni menghentikan pendarahan. Itu berarti 
bisa menyembuhkan luka terutama yang 
menimbulkan pendarahan. 

 Tak hanya menghentikan pendarahan, melainkan 
juga bisa mengeringkan luka dengan cepat. 
Menggunakan tanaman anting-anting bisa 
mempercepat penyembuhan luka pada kulit.

4.  Menyembuhkan BAB berdarah
 Sulit buang air besar bisa menyebabkan 

kondisi yang buruk bagi tubuh, apalagi sampai 
mengeluarkan darah. Kondisi ini bisa disebabkan 
oleh bakteri atau virus. 

 Kamu dapat mengatasinya dengan mengambil 
manfaat daun anting-anting. Sebab, mengandung 
efek antibiotik yang dapat melawan bakteri 
penyebab bAB berdarah.

5.  Mengobati infeksi saluran kemih
 Seperti manfaat daun-daun dari tumbuhan 

liar lainnya, anting-antingan juga merupakan 
tanaman untuk mengobati asam urat. Namun, 
selain itu berguna dalam membunuh bakteri 
penyebab infeksi saluran kemih. Hal itu karena 
adanya antibakteri di dalamnya.

Cara Memanfaatkan Tumbuhan Anting-Anting 
untuk Kesehatan :

Penggunaan tumbuhan anting anting untuk 
kesehatan bisa seperti jamu. Caranya mengambil daun 
sebanyak 30-60 g, lalu tambahkan dua gelas air dan 

rebus sampai tersisa satu gelas. Kemudian, bagi dua 
dan minum dua kali sehari. Langkah ini bisa dipakai 
untuk pengobatan asam urat, infeksi saluran kemih, 
BAB berdarah dan penyakit lainnya. Sedangkan bila 
ingin menyembuhkan luka berdarah atau luka bakar 
dengan cara menghaluskan daunnya, lalu dicampur 
dengan gula putih. Kemudian, terapkan pada kulit 
yang terluka.

Manfaat Tumbuhan Anting-Anting untuk 
Kecantikan :

Selain berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Anda 
bisa menggunakan tumbuhan ini sebagai perawatan 
kecantikan alami. Berikut manfaat tanaman anting-
anting untuk kecantikan :

1.  Menyembuhkan gangguan kulit
 Koreng, psoriasi, dermatitis merupakan penyakit 

kulit yang bisa mengganggu penampilan. Bila 
kulit kamu memilih beberapa gangguan itu, 
pastilah tidak menyenangkan. 

 Tidak hanya memperburuk penampilan, tetapi 
juga menimbulkan rasa gatal dan gejala lainnya. 
Kamu dapat mengambil khasiat anting-anting 
untuk mengobatinya. Sehingga, kulit kembali 
halus, bersih dan terbebas dari penyakit kulit.

2.  Mengecilkan pori-pori
 Efek astringent pada tanaman ini bisa 

mengecilkan pori-pori kulit. Jika pori-pori kulit 
mengecil, maka bisa menghindarkan beberapa 
masalah pada wajah. Selain itu, wajahpun 
menjadi cantik dan bisa mudah dalam meriasnya.

3.  Mengurangi kelebihan minyak pada kulit
 Kalau kamu memiliki kulit berminyak atau 

produksi minyak tinggi, tentulah dapat membuat 
wajah kusam. Kamu bisa menghambat produksi 
minyak berlebih dalam kulit. Wajahpun tidak 
kusam lagi karena kebanyakan minyak.

4.  Mencegah jerawat
 Kalau minyak berlebih dapat diatasi, maka 

bisa menghindarkan wajah dari jerawat. Efek 
antibakteri pada tanaman anting-anting juga 
bisa membasmi bakteri di kulit, sehingga dapat 
mencegah terbentuknya jerawat dan masalah 
wajah lainnya.

Adapun cara untuk membuat ramuan  pengobatan 
penyakit Asam Urat adalah sebagai berikut:

• 2 buah bonggol anting-anting kering dicuci 
bersih

• Potong-potong bonggol anting-anting tersebut
• Rebus di dalam 3 gelas air bersih dan didihkan 

sampai airnya tinggal 1 gelas
• Biarkan dingin dalam suhu kamar
• Setelah dingin minum dengan dosis dua kali 

sehari, masing-masing setengah gelas

Itulah manfaat yang luarbiasa dalam tanaman 
Anting-anting yang dianggap tanaman liar namun 
kasiatnya sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh.
Terimakasih  atas kunjunganya.

https://nilibass.blogspot.com/2020/05/manfaat-
tanaman-anting-anting-untuk.html
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