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BAB III

DESKRIPSI LOKASI

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Sempol

Kecamatan Sempol merupakan salah satu kecamatan dari 23

kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan jarak kurang lebih

64 km arah Timur dari ibu kota kabupaten. Secara geografis kecamatan

Sempol terletak pada ketinggian antara 1.050 s/d 1.500 meter diatas

permukaan laut. Batas daerah, di sebelah Utara berbatasan dengan

Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Di sebelah Barat berbatasan

dengan Kecamatan Sukosari dan Kecamatan Klabang. Di sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Temuguruh Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Glagah

Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Sempol dengan luas wilayah 217,20

Km2 terdiri dari Tanah Tegalan seluas 20.81 Km2; Tanah Perkebunan

51.18 Km2; Tanah Pekarangan untuk bangunan dan halaman sekitar 30

Km2; Hutan 135.78 Km2 dan Tanah Kering Lainnya 8.51 Km2.

Wilayah Kecamatan Sempol terdiri dari 6 desa yaitu desa Sempol,

Kali Anyar, Kalisat, Jampit, Sumber Rejo, Kali Gedang dan memiliki 32

dusun/ pedukuhan, 32 rukun warga dan 81 rukun tetangga. Jumlah

penduduk kecamatan Sempol berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir

tahun 2013 sebanyak 11.486 jiwa. Mata pencaharian utama sebagian

besar penduduk Sempol bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian
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tanaman hortikultura. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan jumlah rumah

tangga yang berpenghasilan utama di sektor pertanian sebesar 3.921

rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang sebagian besar

merupakan lahan pertanian. Di Kecamatan Sempol terdapat dua status

penguasaan tanah yaitu tanah yang dikuasai PTPN XII dan tanah milik

Perhutani. Dua kepemilikan tanah yang cukup luas berhasil menarik

perhatian masyarakat untuk bergabung dan bercocok tanam dengan

menjadi bagian dari perusahaan besar tersebut. Tidak heran jika

masyarakat sekitar berbondong-bondong datang ke Kecamatan Sempol.

Di Kecamatan Sempol terdapat dua perkebunan besar yaitu Kebun

Kalisat Jampit dan Kebun Blawan. Kedua kebun itu milik PTPN XII.

Dua perkebunan tersebut merupakan perusahaan peninggalan Kolonial

Belanda yang fokus pada penanaman kopi arabika.

Menurut keterangan Tjagar Alam (Camat Kecamatan Sempol)

penguasaan tanah yang ada di Kecamatan Sempol seluruhnya dikuasai

oleh PTPN XII. Tidak heran jika status kepemilikan tanah secara

individual sangat sulit di jumpai. Masyarakat yang bermukim Di

Kecamatan Sempol mendiami tanah-tanah perkebunan baik untuk tempat

tinggal, infrastruktur umum dll. Masyarakat yang berdomisili di wajibkan

bekerja diperkebunan. Struktur sosial masyarakat perkebunan sangat

terlihat antara atasan dan bawahan, terdapat dua struktur sosial yaitu

Buruh Harian Lepas (KHL) dan Buruh Harian Tetap (KHT). Buruh

harian lepas bekerja mulai jam 05.30 sampai jam 13.00 dengan gaji
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25.000 perhari. Tugas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Buruh harian

lepas antara lain merawat pohon kopi, mipil (membersihkan tangkai

kecil), pemupukan, pemetikan kopi saat musim panen tiba dan lain lain.

Rumah buruh harian lepas berbeda dengan buruh harian tetap, bagi buruh

harian tetap tanah dan rumah mereka telah disediakan oleh perusahaan

yang terletak di sepanjang jalan, sedangkan rumahrumah buruh harian

lepas berjejer diperumahan yang telah disediakan perusahaan. Bagi buruh

harian lepas perusahaan hanya menyediakan tanah untuk lahan tempat

tinggal sedangkan rumahnya membangun sendiri. Rumah-rumah para

buruh sangat sederhana, antara rumah buruh yang satu dengan yang lain

hampir sama dan tidak ada perbedaan yang mencolok, hal ini

dikarenakan tanah yang mereka pakai untuk tempat tinggal merupakan

tanah perkebunan, jika ada masyarakat yang ingin membangun atau

membetulkan rumah harus seijin pihak perkebunan dengan mengikuti

beberapa prosedur yang harus dipenuhi.

Menurut warga setempat dan keadaan di lapangan sejak lahirnya

reformasi sebagian masyarakat berani mendirikan rumah tembok yang

sebelumnya rumah-rumah mereka terbuat dari anyaman bambu dan

papan, terbukti ada sebagian rumah warga menggunakan tembok penuh

meskipun berada di atas tanah perkebunan. Pasca lahirnya reformasi

masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sempol sedikit diberi

keleluasaan dan dimanjakan oleh pihak perkebunan. Hal tersebut terbukti

dari lengkapnya berbagai infrastruktur umum yang telah disediakan
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pihak perkebunan mulai dari sekolah, tembat ibadah, Puskesmas,

infrastruktur jalan, lahan ternak, dan membebaskan pajak rumah.

3.2 Kondisi Geografis

Secara geografis kecamatan Sempol terletak pada ketinggian

antara 1.050 s/d 1.500 meter diatas permukaan laut. Masing-masing desa

yang ada di Kecamatan Sempol mempunyai tingkat elevasi tanah yang

bervariatif. Desa Sempol tingkat elevasinya 1130 m di atas permukaan

laut. Desa Kalianyar tingkat elevasinya paling rendah diantara 5 desa

yang lain yaitu 870 m di atas permukaan laut. Desa Kalisat tingkat

elevasinya 1100 m di atas permukaan laut. Desa Jampit tingkat

elevasinya 1354 m di atas permukaan laut. Desa Sumber Rejo tingkat

elevasinya 1260 m di atas permukaan laut. Desa Kaligedang tingkat

elevasinya 1022 m di atas permukaan laut. Desa Kalisat, Desa Sempol,

Desa Jampit, Desa Sumber Rejo dan Desa Kaligedang sangat cocok

ditanami kopi Arabika (Java Coffee), karena 5 desa tersebut terletak pada

ketinggian antara 1100-1354 m di atas permukaan laut.Tabel: 2

Ketinggian, Luas Wilayah dan Jarak Kantor Desa ke Kantor Kecamatan

No. Desa Tinggi
(m)

Luas
(km2)

Jarak kantor desa ke
kantor kecamatan

1. Sempol 1130 15,96 0,3
2. Kalianyar 870 40,28 3
3. Kalisat 1100 9,16 2
4. Jampit 1354 71,24 7
5. Sumber Rejo 1260 30,31 9
6. Kali Gedang 1022 50,25 9,5

Jumlah X 217,2 X
Sumber: Kantor Kecamatan Sempol
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Luas wilayah Desa Sempol 15,96 km2 terdiri dari : tegal seluas

0,52 km2, perkebunan 7,78 km2, hutan seluas 7,22 km2, tanah tandus

seluas 0,27 km2, lain-lain seluas 0, 17 km2. Luas wilayah Desa

Kalianyar 40,28 km2 terdiri dari : tegal seluas 1,52 km2, perkebunan

15,9 km2, hutan seluas 21,97 km2, tanah tandus seluas 0,75 km2, lain-

lain seluas 0, 14 km2. Luas wilayah Desa Kalisat 9,16 km2 terdiri dari :

tegal seluas 2,81 km2, perkebunan 3,5 km2, hutan seluas 2,49 km2, tanah

tandus seluas 0,17 km2, lain-lain seluas 0, 19 km2. Luas wilayah Desa

Jampit 71,24 km2 terdiri dari : tegal seluas 8 km2, perkebunan 6,87 km2,

hutan seluas 54,95 km2, tanah tandus seluas 1,27 km2, lain-lain seluas 0,

15 km2. Luas wilayah Desa Sumber Rejo 30,31 km2 terdiri dari : tegal

seluas 3,46 km2, perkebunan 7,18 km2, hutan seluas 16,54 km2, tanah

tandus seluas 3 km2, lain-lain seluas 0,13 km2. Luas wilayah Desa

Kaligedang 50,25 km2 terdiri dari : tegal seluas 4,5 km2, perkebunan

9,95 km2, hutan seluas 32,61 km2, tanah tandus seluas 3,05 km2, lain-

lain seluas 0, 14 km2.

Tabel : 3

Luas Wilayah Desa menurut Klasifikasi Tanah Tahun 2013 (Km2)

Desa Pekaran
gan

Tegal Perkebunan Hutan Tanah
Tandus

Lain
-lain

Jumla
h

Sempol 0 0,52 7,78 7,22 0,27 0,17 15,96
Kalianyar 0 1,52 15,9 21,97 0,75 0,14 40,28
Kalisat 0 2,81 3,5 2,49 0,17 0,19 9,16
Jampit 0 8 6,87 54,95 1,27 0,15 71,24
Sumber
rejo

0 3,46 7,18 16,54 3 0,13 30,31

Kaligedang 0 4,5 9,95 32,61 3,05 0,14 50,25
Jumlah 0 20,8 51,18 135,7 8,51 0,92 217,2
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1 8
Sumber : Kantor Kecamatan Sempol

3.3 Kondisi Pemerintahan

Desa Sempol terdiri dari 5 padukuhan/dusun, 5 rukun warga dan 12

rukun tetangga. Desa Kalianyar terdiri dari 9 padukuhan/dusun, 9 rukun

warga dan 21 rukun tetangga. Desa Kalisat terdiri dari 4 padukuhan/dusun, 4

rukun warga dan 14 rukun tetangga. Desa Jampit terdiri dari 6

padukuhan/dusun, 4 rukun warga dan 11 rukun tetangga. Desa Kaligedang

terdiri dari 4 padukuhan/dusun, 4 rukun warga dan 8 rukun tetangga. Desa

Sumber Rejo terdiri dari 6 padukuhan/dusun, 6 rukun warga dan 15 rukun

tetangga. Desa Sempol meliputi Afdeling: Sempol dan Kampung Malang.

Desa alianyar meliputi Afdeling: Plalangan, Margahayu, Gending, dan Malu.

Desa Kalisat meliputi Afdeling: Kampung baru, Pabrik. Desa Jampit meliputi

Afdeling: Krepekan, Melaten, dan Jampit. Desa Kaligedang meliputi

Afdeling: Kalisingon dan Giri Mulyo. Desa Sumber Rejo meliputi Afdeling:

Kampung Lima dan Sumber Rejo

Tabel : 4

Jumlah Padukuhan/Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga menurut Desa
Tahun 2013

Desa Dusun Rukun Warga Rukun Tetangga
Sempol 5 5 12

Kalianyar 9 9 21
Kalisat 4 4 14
Jampit 3 4 11

Kaligedang 4 4 8
Sumber rejo 6 6 15

Jumlah 34 32 81
Sumber: Kantor Kecamatan Sempol
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Dusun-Dusun yang ada di masing-masing 6 desa Kecamatan Sempol

Desa Sempol dengan Kepala Desa Syaiful Bahri. Desa sempol

memiliki 4 dusun yaitu: Dusun Sempol 1, Dusun Sempol 2, Dusun

Pesanggaran, Dusun Kampung Malang. Desa Kalianyar dengan kepala desa

Mahfu. Desa Kalianyar memiliki 9 dusun yaitu: Dusun Margahayu, Dusun

Blawan 1, Dusun Blawan 2, Dusun Batu Capil, Dusun Curah Macan, Dusun

Mas Rejo Mulyo, Dusun Plalangan 1, Dusun Plalangan 2, Dusun Kebun

Jeruk. Desa Kalisat dengan kepala desa Asmadin. Memiliki 4 dusun yaitu:

Dusun Krajan, Dusun Kalisat, Dusun Kampung Baru, Dusun Sumber Ayu.

Desa Jampit dengan Kepala desa Mawari. Memiliki 3 dusun yaitu: Dusun

Jampit, Dusun Krepe’an, Dusun Melaten. Desa Kaligedang dengan kepala

desa Marsahi. Memiliki 6 dusun yaitu: Dusun Kalisengon, Dusun Karang

Sengon, Dusun Kaligedang 1, Dusun Kaligedang 2, Dusun Lerpenang, Dusun

Kali Jajar. Desa Sumberejo dengan Kepala desa Fuji Atmanto. Memiliki 4

dusun yaitu: Dusun Sumberejo, Dusun Giri Mulyo, Dusun Kampung Lima,

Dusun Gunung Blawu.

3.4 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Sempol pada

Tahun 2013 adalah 11.486 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki

5.745 jiwa dan 5741 jumlah penduduk perempuan. Secara rinci masing-

masing desa antara lain: Penduduk Desa Sempol secara keseluruhan adalah

1939 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk lakilaki 956 jiwa dan 983
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jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa Kalianyar secara keseluruhan

adalah 3277 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1693 jiwa dan

1583 jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa Kalisat secara

keseluruhan adalah 1816 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 883

jiwa dan 933 jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa Jampit secara

keseluruhan adalah 1608 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 810

jiwa dan 798 jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa Sumber Rejo

secara keseluruhan adalah 1315 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-

laki 671 jiwa dan 644 jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa

Kaligedang secara keseluruh adalah 1531 jiwa yang terdiri dari jumlah

penduduk laki-laki 731 jiwa dan 800 jumlah penduduk perempuan. Semua

warga yang ada di 6 desa tersebut adalah warga Negara Indonesia, tidak ada

warga Negara asing yang berdomisili di 6 desa tersebut. Mereka datang ke

dataran tinggi Ijen hanya sebagai turis mancanegara.

Tabel : 5

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio

Per Desa Hasil Proyeksi Tahun 2013

Desa Jenis Kelamin Sex Ratio

Laki-laki Perempuan Jumlah

Sempol 956 983 1939 97.31

Kalianyar 1693 1583 3277 106.94

Kalisat 883 933 1816 94.65

Jampit 810 798 1608 101.51

Sumber rejo 671 644 1315 104.30
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Kali gedang 731 800 1531 91.36

Jumlah 5.745 5.741 11.486 100,06

Sumber : Badan Pusat Statistik

Wilayah desa di Kecamatan Sempol yang paling luas adalah Desa

Jampit dengan luas wilayah 71,24 Km2, jumlah penduduknya 1608 jiwa.

Tempat yang paling luas kedua adalah Kaligedang dengan luas wilayah 50,25

Km2, jumlah penduduknya 1531 jiwa. Tempat yang paling luas ketiga adalah

Desa Kalianyar dengan luas wilayah 40,28 Km2, jumlah penduduknya 3277

jiwa. Tempat yang paling luas keempat adalah Desa Sumber Rejo dengan

luas wilayah 30,31 Km2, jumlah penduduknya 1351 jiwa. Tempat yang

paling luas kelima adalah Desa Sempol dengan luas wilayah 15,96 Km2,

jumlah penduduknya 1939 jiwa. Tempat yang paling luas keenam adalah

Desa Kalisat dengan luas wilayah 9,16 Km2, jumlah penduduknya 1816 jiwa.

Tabel : 6

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Desa
Hasil Registrasi Tahun 2013

Desa Luas (Km2) Jumlah penduduk

(jiwa)

Kepadatan

penduduk

(jiwa/km2)

Sempol 15,96 1939 117,91

Kalianyar 40,28 3277 80,53

Kalisat 9,16 1816 195,96

Jampit 71,24 1608 22,31

Sumber rejo 30,31 1351 50,01

Kali gedang 50,25 1531 25,75

jumlah 217,20 11.486.00 52,26

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Keberadaan penduduk di suatu wilayah tidak selamanya akan tetap

sama. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu

wilayah menjadi bertambah atau berkurang. Hal ini disebabkan antara lain: 1)

bertambahnya penduduk karena kelahiran; 2) berkurangnya jumlah penduduk

karena kematian; 3) bertambahnya penduduk atau berkurangnya junlah

penduduk karena berpindah tempat. Dari ke 6 desa yang ada di Kecamatan

Sempol, masingmasing desa mengalami kekurangan jumlah penduduk atau

jumlah penduduknya tetap, antara lain : Desa Sempol jumlah penduduknya

tetap, Desa Kalianyar jumlah penduduknya bertambah 3 orang karena ada

kelahiran, Desa Kalisat jumlah penduduknya berkurang 2 orang karena

pindah rumah, Desa Jampit jumlah penduduknya tetap, Desa Sumber Rejo

bertambah 1 orang karena kelahiran. Desa Kaligedang berkurang 2 orang

karena kematian.

Tabel : 7

Jumlah Penduduk dan Mutasi Penduduk Tahunan Menurut Desa Hasil
Registrasi Tahunan 2013

Desa Wal

bulan

januari

lahir Mati Datang pindah Akhir

bulan

desember

Sempol 1,939 23 23 2 2 1939

Kalianyar 3,274 18 15 2 2 3277

Kalisat 1.818 21 29 1 5 1816

Jampit 1.608 16 15 2 3 1608

Sumber 1.314 12 10 1 2 1315
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rejo

Kaligedang 1.533 14 16 2 2 1531

Jumlah 11.478 104 98 10 16 11.486

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah rumah tangga dalam masing-masing desa di Kecamatan

Sempol antara lain: Desa Sempol terdapat 652 rumah tangga, Desa Kalianyar

terdapat 1092 rumah tangga, Desa Kalisat terdapat 642 rumah tangga, Desa

Jampit terdapat 531 rumah tangga, Desa Sumber Rejo terdapat 497 rumah

tangga, Desa Kaligedang terdapat 521 rumah tangga.

Tabel : 8

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga

menurut Desa Hasil Registrasi Tahun 2013

Desa Jumlah Rumah

Tangga

Jumlah Penduduk Rata-rata

jiwa/Rumah

tangga

Sempol 652 1939 2,97

Kalianyar 1092 3277 3,00

Kalisat 642 1816 2,82

Jampit 531 1608 3,02

Sumber rejo 494 1315 2,66

Kaligedang 521 1531 2,95

Jumlah 3.932 11.486 2,92

Sumber: Badan Pusar Statistik
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3.5 KONDISI SOSIAL

Tabel : 9
Potensi Daerah menurut Desa Tahun 2013

Desa tabama perkebunan peternakan kehutanan Industri perdagangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sempol Jagung
Singkong

Kopi Sapi
Kambing
Domba
Ayam

Sengon - -

kalianyar Jagung
Singkong

Kopi Sapi
Kambing
Domba
Ayam

Sengon - -

kalisat Jagung
Singkong

Kopi Sapi
Kambing
Domba
Ayam

Sengon - -

jampi Jagung
Singkong

Kopi Sapi
Kambing
Domba
Ayam

Sengon - -

Sumber

rejo

Jagung
Singkong

Kopi Sapi
Kambing
Domba
Ayam

Sengon - -

Kali

Gedang

Jagung
Singkong

Kopi Sapi
Kambing
Domba
Ayam

Sengon - -

Sumber: Kecamatan Sempol

Jumlah gedung sekolah Diknas perdesa pada tahun 2012 sebanyak 12

gedung, sekolah TK menurut desa tahun 2010 berjumlah 10, murid 283, dan

18 guru TK. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sempol berjumlah 10, murid

1.314 dan 69 guru. Di Kecamatan Sempol terdapat dua (2) Sekolah SLTP

yang terletak di Desa Sempol dan Kaligedang, terdapat 306 murid dan 26
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guru. Di Desa Sempol terdapat 1 Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan

jumlah murid sebanyak 42 dan 19 guru.

Jumlah sarana kesehatan menurut desa tahun 2012 terdapat 3

Puskesmas /Pustu yang terletak di Desa Sempol, Kaligedang, dan jampit.

Jumlah tenaga kesehatan menurut desa tahun 2012 di Kecamatan Sempol :

Dokter 3, Bidan 8, Mantri Kesehatan 12, Dukun Bayi 14. Sarana dan

prasarana yang difasilitasi oleh PTPN XII bagi masyarakat di 6 desa di

dataran tinggi Ijen sudah terpenuhi, mulai dari TK sampai SMA. Begitu juga

dengan sarana kesehatan juga terpenuhi terbukti ada 3 Puskesmas dengan

jumlah tenaga medis sebanyak 3 dokter, 8 bidan, 12 mantri kesehatan dan 14

dukun bayi.

Potensi daerah yang ada di dataran tinggi Ijen mulai dari Desa

Sempol, Desa Kalianyar, Desa Kalisat, Desa Jampit, Desa Kaligedang, Desa

Sumber Rejo semuanya sama. Potensi daerahnya ditopang oleh tabama yaitu

tanaman singkong dan jagung, perkebunan kopi, peternakan (sapi, kambing,

domba, ayam) dan tanaman sengon. Perkebunan kopi yang ada adalah milik

PTPN XII, masyarakat hanyalah menjadi buruh di kebun Blawan dan kebun

Kalisat Jampit milik PTPN XII. Sedangkan tanaman sengon adalah milik

perhutani yang menggunakan tenaga masyarakat dari 6 desa tersebut untuk

merawatnya.

3.6 Kondisi Budaya

Penduduk Kecamaan Sempol 90% suku Madura dan 10% suku Jawa.

Pemeluk Agama Islam 99,50% dan 0,50% pemeluk Agama Kristen dll.
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Pemerintah Sipil yang tertinggi berada di Desa Sempol, merupakan

kecamatan, terdapat Pos Koramil dan Pos Polisi RI. Rakyat taat beribadah

dan masih sangat memperhatikan upacara ritual keagamaan disetiap

pemukiman minimal ada beberapa tempat ibadah (Masjid atau Musholla).

Kebun Kalisat Jampit adalah daerah terpencil, jarak kebun satu

dengan kebun lainnya adalah jalan tanah dengan kecepatan kendaraan -+40

km / jam.Penduduk di kebun 95% mata pencahariannya dari perkebunan, 4 %

pekerja sebagai pedagang barang kelontong, pengusaha angkutan, 1% petani

penggarap tanah perhutani yang ditegalkan sementara. Pendapatan karyawan

selain mengambil upah dari kebun, juga usaha memelihara ternak Sapi, Kuda,

Kambing, dan unggas.

Kesenian dan olah raga, Kesenian yang masih aktif di Kalisat Jampit :

Hadrah, Sronen, Pancak Silat, Tarian anak-anak, dan Macanmacanan (Singa

Ulung).Olah raga : Sepak bola, Futsal, Volly Ball, Tennis meja, Tennis

lapngan, Bulu tangkis dll.

Kegiatan sosial yang berlangsung di Kalisat Jampit antara lain :

1) Selamatan buka giling. Kegiatan ini berlangsung saat awal panen

dimulai, semua pekerja dan masyarakat sekitar ikut erta menghadiri dan

berpartisispasi dalam acara tersebut.

2) Pengajian keagamaan. Masyarkat di Kebun Blawan sering mengadakan

pengajian (siraman rohani) yng dimana pendakwahnya adalah undangan

dari para pengasuh ponpes di daerah sekitar kebupaten.
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3) Hataman Al-Qur’an. Hataman Al-Qur’an ini biasanya dilaksanakan pada

hari-hari tertentu di masjid atau tempat ibadah lainnya. Kegiatan ini juga

rutin dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Biasanya masyarakat

membentuk kelompok kegiatan dan membuat jadwal sendiri untuk

melaksanakannya.

4) Menyantuni anak yatim dan usia lanjut. Kegiata ibu-ibu istri karyawan

disamping kegiatan rutin juga aktif dalam kegiatan sosial, dengan

mengumpulkan dana untuk santunan anak yatim dan usia lanjut.Kegiatan

tersebut juga didukung masyarakat sekitar dan rutin dilaksananakan

khususnya dihari-hari besar keagamaan.

5) Sunatan Masal .Kebun Blawan sering mengadakan sunatan masal untuk

para nak yatim dan juga anak para masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut

didukung oleh balai kesehatan dan balai pemerintahan setempat. Hal ini

rutin dilaksanakan satu tahun sekali.

6) Halal Bihalal. Halal bihalal rutin dilaksanakan pada setiap Hari Raya.

Ruang lingkup kegiatan ini tidak hanya pada karyawan atau anggota

kebun Blawan semata, Aparatur negara, Pegawai pemerintahan,

Pendidik, dan para tokoh setempat ikut hadir dalam acara tersebut.

7) Dana pendidikan. Kebun Blawan juga aktif dalam hal pendidikan. Bagi

para putra-putri karyawan lepas yang berprestasi maka pihak kebun

memberikan santunan dana beasiswa dan penghargaaan siswa

berprestasi.
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8) Senam. Kegiatan olah raga jasmani yang sering dilaksanakan oleh

karyawan Kebun Blawan adalah senam. Senam dilakukan secara rutin

setiap hari jumat pagi sebelum melakukan perjaan rutin. Acara senam

dipimpin langsug oleh instruktur senam profesional yang didatangkan

oleh pihak perkebunan.

9) Perlombaan dan Pertandingan Memperingati Hari Kemerdekaan. Untuk

memperingati hari kemerdekaan RI setiap tahunnya Kebun Blawan rutin

megadakan perlombaan dan pertandingan olahraga. Peserta yang

berpartisipasi tidak hanya karyawan kebun Kalisat Jampit, namun

perwakilan dari dinas-dinas yang ada dikawasan Kebun Blawan juga ikut

serta dalam acara tersebut.

10) Lomba Kebersihan Lingkungan. Selain lomba olah raga kebun Blawan

juga sangat memperhatikan lingkungan. Lomba kebersihan lingkungan

juga sering diadakan dalam lingkup kebun, dengan tujuan memacu

masyarakat untuk merawat dan melestarikan alam sekitar.

3.7 SEJARAH PTPN XII BLAWAN

Nasionalisasi perusahaan asing di wilayah Indonesia tidak semudah

membalikkan telapak tangan. Hal ini tidak terlepas dari ketidaksiapan

pemerintah Indonesia untuk mengelola peninggalan pemerintah colonial

Belanda baik berupa pabrik-pabrik, lembaga penelitian maupun perkebunan.

Kemampuan SDM maupun skilnya belum teragendakan oleh pemerintah,

karena pemerintah masih disibukkan untuk menata Negara yang baru

merdeka. Salah satu contoh adalah asset bekas milik partikelir Gerhard David
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Birnie yang menyewa dataran tinggi Ijen untuk ditanami kopi Arabika (yang

lebih dikenal di wilayah Eropa dengan sebutan Java Coffee). Rasa kopi yang

khas dan nikmat yang berbeda dengan kopi Arabika di wilayah lain di

Indonesia. Pertama kali dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda

pada tahun 1890-an.Gerhard David Birnie mencoba mengembangkan kopi

Arabika melalui perkebunan Blawan (pada jaman Belanda dikenal dengan

nama Mount Blau). Untuk memperluas usahanya pada tahun 1927 dibangun

perkebunan Kalisat Jampit, yang pengelolaannya dibawah pengawasan David

Birnie Administrate Kantoor.

Pada tahun 1955 perkebunan Blawan dan Kalisat Jampit dikelola oleh

: L.M.O.D (Landbouw Maatschappij Oud Djember). Tahun 1958 : Diambil

alih / dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dengan nama PPN Baru – Pirae Unit

A.Tahun 1961 dikelola oleh PPN Kesatuan Jawa Timur VII. Tahun 1963

dikelola oleh PPN Antan XIII. Tahun 1968 dikelola oleh PNP XXVI. Tahun

1972 dikelola oleh PTP XXVI. Tahun 1995 dikelola oleh PTP Kelompok

Jawa Timur. Baru pada Tahun 1996 dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara

XII (Persero) sampai dengan sekarang.

Pemerintah lebih memilih PTPN XII untuk mengelola 2 perkebunan

kopi Arabika di dataran tinggi Ijen (perkebunan Blawan dan Perkebunan

Kalisat Jampit) daripada diberikan kepada masyarakat yang ada di dataran

tinggi Ijen. Pemerintah lebih diuntungkan kalau dikelola oleh PTPN XII

daripada dikelola oleh masyarakat atau dikelola oleh Pemkab Bondowoso.

Laba yang besar sangat diharapkan oleh pemerintah, baik untuk kepentingan
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Negara, perorangan, kelompok, atau untuk kepentingan politik. Modal dasar

yang dimiliki oleh PTPN XII sebesar Rp 572 Miliar, dengan jumlah asset

yang dimiliki sebesar 1,98 Triliun. Aset yang dimiliki oleh pemerintah

sebesar Rp 1,8 Triliun (Annual Report PT Perkebunan Nusantara XII

(Persero) Tahun 2013). Pilihan pemerintah jatuh ke tangan PTPN XII bukan

tanpa alasan, namun sudah benar-benar dipikirkan oleh pemerintah. PTPN

XII adalah perusahaan BUMN yang dikelola dengan profesional sehingga

pemerintah diuntungkan dengan share profit yang besar pada tiap tahunnya.

Terbukti pada Tahun 2013 pemerintah mendapatkan profit sebesar Rp 1,159

Triliun dari PTPN XII (Irwan Basri, 2013). PT Perkebunan Nusantara XII

(Persero) yang disebut PTPN XII (Persero), adalah Badan Usaha Milik

Negara dengan status Perseroan Terbatas. Seluruh sahamnya milik

Pemerintah Republik Indonesia (Izzah, 2016:38).

3.8 Aspek Manajerial

Kebun Blawan, PTPN XII dipimpin oleh seorang manajer kebun.

Manajer mengelola kebun berdasarkan rencana yang terdiri dari sembilan

afdeling, kebijakan dan peraturan yang ditetapkan direksi manajer kebun

dalam menjalankan tugasnya merupakan sistem organisasi yang membagi

wewenang dan tanggung jawab di dalam setiap tingkat. Wewenang dan

tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab dan sekaligus memberi

wewenang untuk menentukan kebijakan mengenai tugas yang dilaksanakan.

Manajer kebun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten tanaman.

Asisten tanaman dibantu oleh mandor besar dan mandor dalam melaksanakan
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tugasnya di lapangan. Struktur organisasi Kebun Blawan dapat dilihat pada

Bagan 1.

Bagan 1. Struktur organisasi Kebun Blawan, PTPN XII

Asisten Tanaman. Asisten tanaman merupakan kepala afdeling yang

bertugas mengelola afdeling. Kegiatan pengelolaan kebun ini meliputi

perencanaan sampai evaluasi. Asisten tanaman dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh mandor besar dan mandor. Kegiatan yang dilakukan asisten

tanaman dalam mengelola afdelingnya mencakup POACE (Planning,

Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluating).

Perencanaan (planning) dilakukan oleh asisten tanaman dengan

membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Rencana kerja ini

Manajer

Asisten

Akuntansi

staf

Asisten

Teknologidan

pengolahan

pabrik

mandor besar

mandor

Asisten

Tanaman
PJS Asisten

juru tulis

Wakil Manajer
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dibuat oleh asisten tanaman dan dibantu mandor besar serta disetujui oleh

manajer kebun. RKAP berupa rancangan kegiatan yang akan dilakukan satu

tahun, waktu pelaksanaan, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, volume

bahan ( misalnya banyaknya pupuk dan pestisida), dan volume bahan. RKAP

kemudian akan diringkas menjadi PPAP (Program Permintaan Anggaran

Perusahaan) yang merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan serta

dana yang dibutuhkan selama 3 bulan. PPAP akan diringkas kembali menjadi

otorisasi, yaitu kegiatan serta dana yang akan dialokasikan selama 1 bulan

kedepan. Asisten tanaman dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk

mengatur organizing) kegiatan yang akan dilakukan agar sesuai dengan

otoritas.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, asisten tanaman tidak

selamanya harus mengikuti otoritas jika dalam keadaan darurat. Asisten

tanaman harus mengutamakan atau memprioritaskan pekerjaan yang lebih

penting, meskipun pekerjaan tersebut tidak termasuk ke dalam otoritas.

Misalkan pada saat kunjungan Balitjestro ke kebun, Balitjestro menyarankan

agar segera dilakukan penjarangan buah dikarenakan buah yang dihasilkan

terlalu kecil, maka pekerjaan pada hari berikutnya akan dilakukan

penjarangan buah (prioritas pekerjaan).

Pelaksana kegiatan (actuating) di lapangan, asisten tanaman

mendelegasikan kepada bawahanya untuk melaksanakan kegiatan yang akan

dilakukan. Asisten tanaman juga harus melakukan pengawasan (controlling)
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kepada para bawahannya mengenai pekerjaan yang dilakukan, agar kegiatan

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tugas yang terakhir yaitu asisten tanaman melakukan evaluasi

(evaluating). Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan yang telah

dilakukan agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan lebih

baik dari kegiatan sebelumnya. Selama menjadi pendamping asisten tanaman,

penulis tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan sacara keseluruhan dikarenakan

komoditas yang diusahakan di afdeling bermacam-macam. Namun penulis

tetap mempelajari dan mengikuti kegiatan manajerial, seperti kegiatan

administrasi dan inventaris tanaman. Kegiatan menjadi pendamping asisten

dilakukan selama 6 minggu.

Mandor Besar. Mandor besar merupakan mandor kepala yang

bertugas membantu asisten tanaman dalam menjalankan kewajibannya.

Mandor besar dibantu oleh mandor-mandor dan bertanggung jawab atas

pekerjaannya kepada asisten tanaman. Mandor besar juga bertugas

mengkoordinasikan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh para mandor

serta mengurus pengajuan permintaan pupuk dan pestisida yang dibutuhkan

oleh mandor. Mandor besar dalam pelaksaan kegiatan di lapangan bertugas

untuk menginstruksikan kepada para mandor mengenai pekerjaan yang akan

dilakukan. Jenis pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan otoritas, namun

dapat berubah sesuai dengan kondisi kebun (prioritas pekerjaan). Selain itu

mandor besar juga bertugas mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan,

seperti menghentikan, meneruskan atau mengalihkan jenis pekerjaan atau
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lokasi (blok dan nomor kebun) sesuai dengan kondisi kebun. Setelah

pekerjaan di lapangan selesai, mandor besar melanjutkan pekerjaannya di

kantor afdeling, seperti bertukar informasi dengan pekerja yang lain serta

mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja.

Mandor besar bertugas membuat laporan harian yang dibuat setiap

hari pada saat apel pagi. Laporan ini berisi tentang jenis pekerjaan yang

dilakukan serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Laporan ini diserahkan

kepada juru tulis afdeling untuk direkapitulasi. Penulis tidak menjadi

pendamping mandor besar selama mengikuti kegiatan magang, namun

penulis sewaktu-waktu membantu mandor besar dalam melakukan

pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Mandor. Pelaksanaan kegiatan di lapangan akan berjalan dengan

lancar sesuai yang diharapkan jika sumber daya manusia (SDM) yang ada

dilapangan bekerja dengan baik. Oleh karena itu pengawasan terhadap tenaga

kerja lapangan perlu untuk dilakukan. Mandor bertugas untuk mengawasi

kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga kerja lapangan. Selain itu mendor

juga bertugas untuk menginstruksikan pekerjaan yang akan dilakukan kepada

para karyawan, serta memberikan contoh pekerjaan yang dilakukan dengan

benar dan meluruskan pekerjaan yang salah.

Laporan mandor diisi setiap hari, laporan ini berisi jenis pekerjaan

yang dilakukan, hasil pekerjaan yang didapat pada hari itu, prestasi kerja,

jumlah tenaga kerja, dan absensi pekerja. Laporan tersebut diserahkan kepada
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jutu tulis afdeling untuk direkap dalam buku asisten dan sebagai bahan

pembuatan laporan harian di kantor induk kebun.

Kegiatan pemangkasan dilakukan sesuai dengan otoritas yang telah

dibuat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan pemangkasan yang dilakukan

tidak dilakukan secara tuntas. Hal ini dikarenakan keadaan kebun dan adanya

pekerjaan yang diprioritaskan oleh kebun (pekerjaan darurat). Kegiatan yang

dilakukan selama menjadi pendamping mandor adalah membantu dalam

pengawasan kegiatan pelaksanaan, membantu dalam membagi pekerjaan dan

membantu menyusun rencana kerja operasional (RKO).

Karyawan Harian Lepas (KHL). Kegiatan pengelolaan yang

dilakukan oleh KHL antara lain perbaikan tanaman, pemupukan,

pemangkasan, pengendalian OPT, pengairan, dan panen. Upah 1 HOK

sebesar Rp. 19,000. Upah tambahan diberikan bila diadakan jam kerja

tambahan atau lembur, dan diberikan upah sebesar Rp. 9,500 per 4 jam. Gaji

KHL diberikan setiap dua minggu sekali.

Tenaga kerja di Kebun Blawan terbagi kedalam dua jenis yaitu

karyawan tetap dan karyawan harian lepas atau KHL. Karyawan harian tetap

terbagi kedalam empat golongan yaitu golongan A, B, C, dan D. Jumlah

tenaga kerja Kebun Blawan dapa dilihat pada Tabel 1.11 .

Tabel 10 . Jumlah tenaga kerja Kebun Blawan 2012

Golongan Jumlah
IA 40
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ID-IID
IIIA-IVD

KHL
Total

65
10

3,106
3,221

Sumber : Kantor Induk Kebun Blawan 2012

Jumlah jam kerja yang berlaku di lapangan (Kebun Blawan), yaitu 6

jam kerja setiap harinya, kecuali hari Jumat jam kerja hanya 4,5 jam. Asisten

dan para mandor melakukan pra roll pukul 05.15 di kantor afdeling untuk

merencanakan atau menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah pra

roll selesai, karyawan diharuskan untuk mengikuti roll pagi. Kegiatan yang

dilakukan selama roll pagi adalah mengecek kehadiran tenaga kerja dan

penjelasan kegiatan yang akan dilakukan dikebun.

3.9 SEJARAH KEBUN KOPI DI BLAWAN

Kebun Blawan sejak awal merupakan Perkebunan Kopi Arabika yang

penanaman pertamanya dilaksanakan pada tahun 1894 sebagai milik warga

Belanda. Selanjutnya Kebun Blawan mengalami beberapa kali perubahan

kepemilikan dan induk perusahaan, antara lain David Birnie Administratie

Kantoor (DBAK), Land Bouw Maatschappij Ond Djember (LMOD) tahun

1955, PPN Baru Unit A tahun 1958, Kesatuan Djatim VII tahun 1961, PPN

Antan XIII tahun 1963. Pada tahun 1968 berada dalam lingkup P.N.P.XXVI,

yang sejak tahun 1972 berubah menjadi PTP XXVI (Persero). Pada tahun

1994 PTP XXVI (Persero) mengalami transisi penggabungan kedalam PTP

Kelompok Jawa Timur. Akhirnya sejak tahun 1996 hingga saat ini Kebun

Blawan menjadi salah satu unit usaha PTP Nusantara XII (Persero).
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PTP Nusantara XII (Persero) merupakan hasil peleburan tiga

perusahaan Perkebunan aneka tanaman yaitu PTP XXIII, PTP XXVI, dan

PTP XXIX. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia nomor 17/1996 yang dimuat dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 23 tahun 1996. Pendirian Perusahaan disahkan

oleh notaris Harun Kamil, SH dengan akte nomor 45 tanggal 11 Maret 1996,

yang dikukuhkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui keputusan nomor

C.22-834 HT.01. Kebun Blawan berada di kawasan Gunung Ijen yang

lokasinya berdekatan dengan Kebun Kopi Arabika PTPN XII (Persero)

lainnya, yaitu Kebun Kalisat/Jampit, Kebun Pancur/Angkrek, dan Kebun

Kayumas. Lokasi Kebun Blawan berada di wilayah Desa Kalianyar,

Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur. Jarak dari

Sempol sekitar 8 km, dari kota Bondowoso 60 km, Banyuwangi 47 km, dan

dari Surabaya 298 km. Ketinggian tempat berada pada kisaran 900 – 1,500 m

dari permukaan laut.

Areal konsesi Kebun Blawan seluas 4,751 ha, terdiri dari areal

tanaman Kopi Arabika 1,869.67 ha, TTI (Tanaman Tahun Ini) Kopi Arabika

288 ha, sengon 611.81 ha, Mindi 552.93 ha Akasia 255 ha, Gamelina 3.98 ha

, Pinus 2.50 ha, 5 ha Strawberry serta areal cadangan, emplasement, jalan,

sungai, jurang dan lain-lain seluas 1,167.56 ha. Seluruh areal tersebut terbagi

dalam sembilan wilayah Afdeling, yaitu Besaran, Plalangan, Kalisengon,

Kaligedang, Girimulyo, Sumberejo, Gunung Blau, Watu Capil, Gending

Waloh.
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Pada tahun 2008, Kebun Blawan mulai mengusahakan tanaman jeruk

sebagai tanaman sela kopi atau tumpangsari dengan kopi. Luas areal yang

digunakan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yaitu 144.64 ha.

Seluruh areal tersebut terbagi ke dalam tujuh Afdeling, yaitu Afdeling

Besaran seluas 20.56 ha, Adeling Plalangan seluas 96.54 ha, Afdeling Kali

Sengon 1.20 ha, Afdeling Kali Gedang seluas 3.12 ha, Afdeling Giri Mulyo

seluas 7.19 ha, Afdeling Gunung Blau 5.20 ha dan Afdeling Sumberejo seluas

10.83 ha.

Iklim, Tanah dan Tanaman

Iklim di Kebun Blawan D sampai E. Suhu rata-rata maksimum 23 oC

dan minimum 10 oC. Curah hujan ratarata berkisar antara 1,000-2,200

mm/tahun. Kelembaban di Kebun Blawan antara 57-70 %. Jenis tanah

umumnya adalah seri Andosol. Keadaan iklim di Kebun Blawan Bulan

Januari-Mei tahun 2007-2011 tersaji dalam Tabel 1.10. Data curah hujan lima

tahun terakhir menunjukan curah hujan terbesar terjadi di tahun 2010 yaitu

2,186 mm/tahun.

Tabel 11. Keadaan iklim Kebun Blawan bulan Januari-Mei 2007-2011

Unsur Klimatologi

Tahun Curah Hujan
(mm/tahun)

Hari Hujan Kelembaban
(%)

Suhu (oC)

2007 1,092 77 66 13

2008 1,608 108 60 19

2009 989 88 61 18



75

2010 2,186 170 66 13

2011 1,068 105 59 19

Sumber: Kantor Induk Kebun Blawan 2012

3.9.1 Rangkaian proses produksi kopi

Kopi yang sudah masak optimal boleh dipetik dan hasilnya ditimbang

per orang (borongan). Lalu dari afdeling diangkut ke pabrik pabrik

menggunakan truk, sesampai di pabrik ditimbang ulang menggunakan

timbangan jembatan dan diturunkan di bak penerimaan pengolahan basah.

Setelah itu masuk ke bak Conistank agar terpisah biji yang baik dengan yang

kurang baik dan digiling terpisah, setelah itu difermentasi selama 36 jam

untuk membentuk atau menciptakan cita rasa. Setelah 36 jam biji kopi dicuci

agar kotoran dan lender tidak menempel lagi lalu dihampar di bak penuntasan

agar air turun dan dilanjutkan dengan penjemuran kopi di lantai jemur.

Setelah kering lebih kurang 18 hari dengan panas matahari ditempiring dalam

gudang penyimpanan minimal 6 hari agar kopi homogeny, baru setelah itu

kopi bias digerbus untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduknya (HS).

Hasil penggerbusan melewati ayakan berdasarkan size L,M,S dan SS

untuk mempermudah proses sortasi. Kopi disortasi berdasarkan mutu kopi,

mutu kopi ada 2 yaitu: mutu 1 ada mutu X,M,S Peaberry dan WP 2,

sedangkan mutu local ada PE, K dan B. Hasilnya dikemas @ 60 kg mutu 1

menggunakan karung goni, sedangkan mutu local dengan menggunakan

karung plastic. Hasil sortasi yang sudah dikarungi @ 60 kg siap dikirim

berdasarkan alokasi kontrak. Jumlah karyawan yang bekerja, untuk bagian
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tanaman sebanyak 2.206 orang, bagian teknik pengolahan sebanyak 223

orang, bagian administrasi sebanyak 37 orang. Gaji karyawan menurut

informasi dari manager Kebun Blawan ada di atas UMR Kabupaten

Bondowoso yaitu sebesar Rp 1.533.902/bulan. Bonus yang diberikan pada

karyawannya adalah dari jasa produksi dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kesejahteraan untuk karyawannya antara lain: 1) kesehatan untuk semua

anggota keluarga karyawan tetap, dijamin sampai dengan pension; 2)

disediakan perumahan dinas; 3) Santunan Hari Tua; 4) fasilitas lisrik, air dll

(wawancara dengan Heri Sunarto, Asisten Keuangan Kebun Blawan).

Gambar 3. Pabrik Kopi Kebun Blawan PTPN XII Bondowoso
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Gambar 4. Proses pemetikan kopi oleh buruh di kebun Blawan

Gambar 5. Proses sortasi biji kopi oleh buruh di kebun Blawan
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Gambar 6. Proses penimbangan hasil petik kopi setelah di sortasi oleh
mandor area

Gambar 7. Proses pengangkutan kopi dari kebun menuju pabrik pengolahan
kopi di kebun Blawan
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Gambar 8. Proses memisahkan biji kopi dari kulitnya dengan menggunakan
mesin khusus

Gambar 9. Proses penjemuran kopi setelah dilakukan pengupasan pada biji
kopi



80

Gambar 10. Proses pendinginan kopi setelah di sangrai

Gambar  11. Prosespenggilingan binji kopi yang telah di sangrai menjadi
bubuk kopi.
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Gambar 12. Produk kopi yang dihasilkan setelah proses pengemasan
(packing)


