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BAB III 

LOKASI PENELITIAN 

1.1 Letak Geografis Jombang  

Gambar 1. Peta Kabupaten Jombang 

 

Gambar 1 Peta Kabupaten Jombang 

Lokasi penelitian yang diambil oleh pihak peneliti berada di kota 

Jombang, kota Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. 

Lebih tepatnya lagi di Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang.  Luas wilayah 

Jombang sendiri 1.159,50 km² atau setara dengan 115.950 ha. Bagian utara 

dari Kabupaten Jombang sendiri berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, 



 

29 
 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto dan sebelah barat 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Nganjuk.  

 

 

1.2 Letah Geografis Desa Pulo Lor 

Wilayah yang menjadi objek penelitian ini terletak di Desa Pulo Lor 

Kecamatan Jombang. Jarak yang ditempuh dari pusat kota menuju pabrik gula 

sekitaran 2 km.  Didalam kecamatan Jombang sendiri terdapat 20 desa atau 

kelurahan yang mempunyai luas wilayah 36,40 km². Desa Pulo Lor sendiri 

memiliki batasan wilayah desa yakni disebelah utara berbatasan langsung 

dengan desa Jombang, disebelah timur berbatasan dengan desa Kepatihan, 

disisi desa sebalah selatan berbatasan langsung dengan desa Sengon dan di 

batas barat berbatasan langsung dengan desa Denanyar. Desa Pulo Lor sendiri 

memiliki luas wilayah 11,9 ha. Dimana jumlah penduduknya berkisaran 9513 

orang dan 2907 kepala keluarga. Rata-rata penduduk di Desa Pulo Lor sendiri 

mayoritas beragama Islam tetapi ada pula yang memeluk agama lain yakni 

Kristen Khatolik sendiri ada 34 orang, sedangkan Khristen Protestan sendiri 

ada 258 jiwa. Tidak hanya pemeluk agama Kristen, ada pula pemeluk agama 

Hindu yakni berjumlah 4 orang dan pemeluk agama Budha 18 orang.  

Mata pencaharian penduduk sekitar yakni masih mayoritas sebagai buruh 

industri yakni sekita 2024 orang . Tetapi adapula yang menjadi petani, namun 

tidak sebanyak sebagai buruh industri karena persawahan di Jombang sendiri 
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sudah mulaiberkurang dan digantikan dengan sektor perumahan warga. Hal 

tersebut yang mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang bermata 

pencaharian sebagai petani atau penggarap tanah atau sebagai buruh tani. 

Dimana rata-rata lahan yang dimiliki oleh para pemilik tanah seluas 35 ha. 

Tidak hanyak 2 pekerjaan tersebut tetapi adapula yang bekerja sebagai 

pengusaha, pengerajin, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI 

dan masih banyak yang lainnya.  

 

1.3 Sejarah Pabrik Gula Djombang Baru 

Pabrik Gula Djombang Baru merupakan salah satu pabrik yang dimiliki 

oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) atau PTPN X. Dimana PTPN X 

merupakan BUMN yang bergerak dibidang industi gula, PT. Perkebunan 

Nusantara X sendiri memiliki kantor pusat yang berda di Surabaya lebih 

tepatnya berada dijalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya. Dari pihak PTPN 

X sendiri memiliki 11 perusahaan pabrik gula, 5 buah perkebunan, 3 buah 

rumah sakit dan 1 industri Bobbin. 11 pabrik yang dimiliki oleh PTPN X 

adalah : 

a. Pabrik Gula Kremboong (Sidoarjo) 

b. Pabrik Gula Toelangan (Sidoarjo) 

c. Pabrik Gula Watoetoelis (Sidoarjo) 

d. Pabrik Gula Gempolkerep (Mojokerto) 

e. Pabrik Gula Tjoekir (Jombang) 

f. Pabrik Gula Djombang Baru (Jombang) 
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g. Pabrik Gula Lestari (Nganjuk) 

h. Pabrik Gula Meritjan (Kediri) 

i. Pabrik Gula Pesantren Baru (Kediri) 

j. Pabrik Gula Ngadiredjo (Kediri) 

k. Pabrik Gula Modjopanggung (Tulungagung) 

Lima perkebunan yang dimiliki PTPN X adalah kebun Kertosari yang 

berada di Jember, kebun Ajong Gayasari yang terletak dijember, kemudian 

tiga kebun selanjutnya berada di wilayah Klaten Jawa Tengah yakni kebun 

Kebonarum, kebun Gayamprit, dan kebun Wedibirit. 

Rumah sakit yang dimiliki PTPN X ialah rumah sakit perkebunan yang 

berada di Jember, rumah sakit Bina Usaha Gatoel yang berada di Mojokerto 

dan rumah sakit Toeloengredjo berada di kediri. Dan industri yang dimiliki 

PTPN X yakni industri Bobbin yang berada di Jember. 

Pabrik gula Djombang Baru dahulu didirikan oleh Belanda pada tahun 

1895 yang bernama Direksi ANEMAET & CO. Pemerintahan Indonesia 

mengambil alih perusahaan pada tahu 1957 dan perusahaan tersebut dinaungi 

oleh Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN yang berlokasi di Jawa Timur.  

Terjadi 3x reorganisasi yang mengubah karesidenan, pada tahapan 

pertama terjadi pada tahun 1963 dimana hal tersebut membuat pabrik gula 

Djombang Baru termasuk kedalam inspeksi X Surabaya. Pada tahap kedua ini 

tahun 1968 terjadi pembentukan direksi independen dengan nama PNP XXI 

yang membawahi 7 buah pabrik gula dan satu rumah sakit. 
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Tahap ke tiga dari reorganisasi tersebut terjadi pada tahun 1973 dimana 

terjadi penggabungan PNP XXI (Eks Karesidenan Surabaya) dengan PNP 

XXII (Eks Karesidenan Kediri) menjadi PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero), 

dimana mempunyai pusat yang berada di Surabaya dan perusahaan ini baru 

memiliki lima buah pabrik gula dan satu rumah sakit.  

Terjadi restrukturisasi BUMN dilingkungan Departemen Pertanian 

sehingga membuat perubahan nama dari PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) 

menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) atau biasanya disingkat 

dengan PTPN X (Persero) dimana perusahaan tersebut terdiri dari eks PTP 

XIX (Persero), PTP XXI-XXII (Persero) dan PTP XXVII (Persero) 

 

1.3.1 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan agrobisnis berbasis perkebunan yang terkemuka di 

Indonesia yang tumbuh bersama mitra 

 

1.3.2 Misi Perusahaan 

Menjadi perusahaan yang tersdepan dalam: 

1. Berkomitmen menghasilkan produk yang berbasis bahan baku tebu dan tembakau 

yang berdaya saing untuk pasar domestik dan internasional 

2. Mendedikasikan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat umum dan 

perkebunan untuk hidup sehat 
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3. Mendedikasikan diri untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi kepuasan 

stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerja sama serta organisasi yang 

efektif. 

  

1.3.3  Motto Perusahaan 

“Dengan pelayanan sepenuh hati kepada mitra kita tingkatkan keunggulan 

dan keuntungan perusahaan” 

 

1.3.4 Kontak Pabrik  

Alamat  : Jalan Panglima Sudirman No. 01 Jombang  

Telepone  : 0321-861311 

 

1.4 Struktur Instarnsi 

Pabrik gula Djombang Baru memiliki struktur yang berbentuk lini dan 

staf, dimana dengan adanya lini dan staf bisa membantu terhadap pimpinan. 

Pabrik gula Djombang Baru sendirimempunyai pemimpin tertinggi pada 

perusahaan ini yakni General Manager yang ditugaskan sebagai wakil direksi 

dari kantor pusat, dimana jika General Manager tidak ada dikantor maka 

pekerjaannya bisa dibantu oleh wakil. Wakil tersebut yaitu kepala bagian 

tanaman yang biasanya bertugas membantu pekerjaan General Manager jika 

berada ditugas yang lain. 

General Manager mempunyai bawahan kepala bagian, dimana kepala 

bagian tersebut adalah: 
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1. Kepala Bagian Tanaman 

2. Instalasi 

3. Pengelolahan  

4. Kepala Bagian Quality Control  

5. Kepala Bagian A.K.U ( Administrasi, Keuangan, dan Umum) 

6. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDM) 

Adapun bentuk struktur organisasi pada pabrik gula Djombang Baru yang 

dapat dilihat dibawah ini: 
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Struktur Organisasi pabrik gula Djombang Baru: 
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Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian masing-masing dari pabrik 

gula Djombang Baru: 

1. General Manager  

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari General Manager ialah: 

a. General Manager harus melaksanakan dan mengumumkan program kerja 

secara keseluruhan yang telah ditetapkan oleh direksi dalam pengelolahan 

pabrik gula 

b. Memimpin dan mengkoordinasi tugas dari pada kepala bagian supaya 

terdapat kesatuan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang terpadu 

agar mencapai target produksi secara efektif dan efisien 

c. Menggelolah dan mempertanggung jawabkan sumber daya manusia dan 

peralatan pabrik yang sesuai dengan norma yang berlaku 

d. Bertanggung jawab atas semua tugas dari setiap bagian yang ada dalam 

perusahaan 

e. Harus memelihara keharmonisan dala suatu hubungan pekerjaan dan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari dan mempertahankan 

kesejahteraan karyawannya 

f. Mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan keluar dengan instansi 

lain 

g. Bertanggung jawab kepada direksi atas kelancaran suatu pelaksanaan 

tugas penanggulaan pabrik gula 

2. Kepala Bagian Tanaman 
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Tugas dan tanggung jawab dari kepala bagian tanaman ialah sebagai 

berikut: 

a. Bertanggung jawab atas penyediaan bahan baku oada saat musim giling 

b. Mencari lahan untuk penanaman tebu milik pabrik, memeliharanya sampai 

saat panen dan siap untuk digiling 

c. Mencari/menelitu varietas-varietas tebu baru yang lebih unggul 

Didalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Tanaman dibantu oleh dua 

asistennya yakni Asisten Kepala Bagian Wilayah dan Asisten Kepala Bagian 

Tebang Angkut. 

3. Kepala Bagian Instalasi 

Tugas dan tanggung jawab dari Kepala Bagian Instalasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan Policy  administrasu tentang jalannya suatu proses 

produksi 

b. Membuat rencana kerja dan rencana kebutuhan anggaran perusaan 

untuk keperluan instansi seperti pemeliharaan mesin-mesin 

perusahaan dan seluruh perlengkapan selama satu tahun 

c. Mengusahakan bekerjanya seluruh instalasi pabrik guna menjamin 

kelancaran pada jalannya setiap proses produksi termasuk penyediaan 

air, penggunaan uap dan lain-lain 

d. Membina kerja sama yang baik antara berbagai bagian yang ada, 

mengingat produksi yang dilakukan terus menerus selama musim 
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giling. Karena jika terjadi satu kerusakan pada mesin saat proses giling 

maka proses produksi akan berhenti pula secara keseluruhan. 

Didalam melaksanakan tugas dari Kepala Bagian Instansi akan 

dibantu oleh 6 kepala bagian yakni Asisten Kepala Bagian Kendaraan, 

Asisten Kepala Bagian Gilingan, Asisten Kepala Bagian Ketel, Asisten 

Kepala Bagian Besali, Asisten Kepala Bagian Listrik & Instrumen, dan 

terakhir Asisten Kepala Bagian Pemurnian & Penguapan. 

4. Pengelolahan  

Tugas dari bagian pengelolahan ini ialah sebagai berikut: 

a. Melakukan Policy administrasi tentang adanya pelaksanaan 

operasional didalam bagian pengelolahan 

b. Menyusun rencana kebutuhan anggaran perusahaan untuk 

pengelolahan kegiatan selama satu tahun pengelolahan 

c. Mengadakan kegiatan untuk pembinaan kerjasama yang baik dalam 

proses pengelolahna bahan baku untuk membuat gula yang sesuai 

dengan standart yang telah ditentukan 

d. Mengusahakan untuk adanya kerjasama dengan bagian instalasi agar 

proses dalam kegiatan pengelolahan gula bisa berjalan dengan lancar, 

efektif dan efisien 

e. Menghimpun data dan informasi dalam meningkatkan penyediaan dan 

mengadakan evaluasi tentang biaya pengelolaan gula, sehingga biaya 

produksi gula bisa ditekan  
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Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolahan ini dibantu oleh 

beberapa bagian yakni asisten kepala masalah dan pendinginan, asisten 

kepala bagian putaran dan listrik, dan yang terakhir asisten kepala bagian 

limbah dan timbangan. 

5. Kepala Bagian Quality Control (QC) 

Dalam bidan ini kepala bagian  QC bertanggung jawab dalam mengawasi 

kualitas dalam produksi yang dihasilkan oleh para petani dengan tujuan hasil 

panen yang akan masuk pabrik menjadi produk yang terbaik. Dan dalam 

melakukan tugas kepala bagian QC dibantu oleh beberapa asisten kepala 

bagian On Farm dan kepala bagiann  Off Farm 

6. Kepala Bagian A.K.U ( Administrasi, Keuangan, dan Umum) 

Tugas dan tanggung jawab dari bagian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab untuk semua kelancaran administrasi keuangan yang 

ada didalam pabrik 

b. Melaksanakan pencatatan keuangan dari pemasukan pabrik yang berupa 

laporan bulanan dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

c. Bertanggung jawab atas pencatatan dalam kelengkapan tenaga kerja 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut kepala bagian keuangan sendiri 

akan dibantu oleh beberapa asisten kepala perencanaan dan pengawasan, 

asisten kepala bagian pembukuan, asisten kepala dan asisten kepala bagian 

sekertariatan dan umum. 

7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDM) 
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Kepala bagian keuangan dan umum bertugas untuk mengawasi kinerja dan 

melakukan pengrekrutan didalam bidang SDM ini. Didalam bidang sumber 

daya alam ini adapun golongan karyawan yang akan dipekerjakan didalam 

pabrik gula ini. Ada tiga golongan karyawan yang bekerja di pabrik gula 

Djombang Baru ini yakni karyawan tetap pimpinan, karyawan tetap 

pelaksanaan  dan karyawan tidak tetap. 

a. Karyawan tetap pemimpin yakni tenaga kerja yang akan bekerja 

sepanjang tahun yang menjabat sebagai pemimpin dan bertugas dalam 

memimpin perusahaan  

b. Karyawan tetap pelaksana ialah teraga kerja yang bekerja sepanjang 

tahun yang akan menjabat sebagai pelaksanaan tugas dalam 

perusahaan  

c. Karyawan tidak tetap, dimana didalam karyawan tidak tetap ini ada 

beberapa golongan yaitu karyawan honorer, karyawan kampanye, 

karyawan kerja waktu tertentu (KKWT) dan karyawan Out 

Shourching. 

i. Karyawan Honorer bekerja dalam sistem kontrak 

ii. Karyawan Kampanye dimana karyawan ini akan dibutuhkan 

pada saat musim giling, karena hal tersebut akan membutuhkan 

lebih banyak pekerja. Dan pekerja ini akan mendapatkan gaji, 

bisa gaji harian atau gaji bulanan 

iii. Karyawan Kerja Wakru Tertentu (KKWT) karyawan ini akan 

dibutuhkan pada saat proses giling tetapi hanya berhubungan 
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dengan proses pembuatan gula.  Seperti saat melakukan proses 

giling akan dibutuhkan pekerja untuk membersihkan kawasan 

giling, membersihkan peralatan dan melakukan perbaikan pada 

mesin-mesin yang mengalami masalah dalam melakukan 

proses giling. 

iv. Karyawan Out Shourching  ini ialah karyawan yang melakukan 

pekerjaan dengan upah bulanan dimana pekerja tersebut 

dipekerjakan  adalah PV/CV yang sedang bekerja sama dengan 

pihak pabrik gula Djombang Baru 

 

1.5 Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang ada di pabrik gula Djombang Baru sendiri masih diatas 

200 orang dan ada 2 jenis jabatany yang ada yakni karyawan pemimpin 

dengan karyawan pelaksana. Berikut ini adalah tabel jumlah tenaga kerja yang 

ada di Pabrik Gula Djombang Baru pada tahun 2016. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Jumlah Karyawan Tahun 2016 
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No. Jenis Jabatan  Jumlah (Orang) 

1 Karyawan Pimpinan 40 

2 Karyawan Pelaksana  

a. Karyawan tetap 

 

b. Karyawan tidak tetap 

 

- Karyawan kampanyue 

- Karyawan PKWT 

- Karyawan honorer 

- Karyawan Out sourching 

 

250 

 

 

-240 

-190 

-0 

-138 

 

 Total  858 orang 

Begitu banyak karyawan pelaksana yang dikerahkan pada saat proses 

giling tiba, karena saat proses giling saja pabrik tersebut beroperasi secara 

besar-besaran. 

 

1.6 Ekosistem Sungai  

Dilansir dari media ekosistem ialah `sistem ekologi yang terbentuk dari 

adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. 

Ekosistem gabungan dari setiap makhluk didalam biosistem yang melibatkan 

suatu interaksi timbal blik antara organisme dengan lingkungan. Komponen 

dari ekosistem sendiri yakni ialah biotik dan abiotik. Dimana biotik sendiri 

melingkupi konsumen dan pengurai, sedangkan abiotik melingkupi suhu, air, 

garam, sinar matahari, tanah & batu dan iklim. 

Ekosistem yang berada disekitaran lingkungan pabrik sendiri ialah 

lingkungan sungai mini brantas dan pemukiman di desa Pulo Lor. Lingkungan 
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sungai sendiri jika dimusim hujan tidak mengalami kekeringan bahkan 

terkadang derasnya air hujan membuat air sungai meluap dan menimbulkan 

banjir didaerah hilir sungai. Ketika musim kemarau sungai tersebut bisa 

mengalami penurunan volume air bahkan biasanya sungai tersebut bisa 

menjadi kering akibat kemarau yang berkepanjangan. Masyarakat yang 

bertempat tinggal dideretan sungai ada yang memiliki hobi memancing, jadi 

mereka memanfaatkan sungai tersebut untuk memenuhi keinginan  ataupun 

mengisi waktu luang mereka dari penatnya bekerja.  

Musim kemarau tiba maka hobi masyarakat yang berada dialiran sungai 

harus berhenti karena ada beberapa faktor yakni: 

1. Sungai menjadi kering akibat musim kemarau, air yang ada disungai 

tersebut biasanya sudah habis airnya dan membuat masyarakat tidak 

bisa melakukan hobinya. 

2. Musim kemarau tiba berarti musim giling juga tiba, pada saat musim 

giling sudah bisa dipastikan bahwa sungai tersebut akan tercemar, 

sungai akan berubah menjadi warna hitam, bau tidak sedap dan 

ditambah dengan banyaknya sampah yang muncul. 

Mereka memanfaatkan sungai tersebut untuk mencari ikan. Sungai 

disekitaran pabrik sendiri dibuat menjadi pembuangan limbah cair pabrik 

tetapi meskipun sudah diolah terlebih dahulu limbah yang dihasilkan oleh 

penggilingan gula tersebut dirasa masih merugikan masyarakat sekitaran 

hilir sungai terlebih pada saat musim kemarau dan sungai menjadi kering. 

Hal tersebut mengakibatkan bau yang sangat tidak sedap dan jika didalam 
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sungai masih ada air terkadang sungai tersebut terasa seperti selokan 

didepan rumah yang baunya menyengat, kotor dan keruh. 

Akibat dari pembuangan limbah tersebut yang menimbulkan rusaknya 

ekosistem sungai seperti ikan akan mati, dimana itu akan menimbulkan 

dampak yang dirasakan oleh masyarakat pencari ikan di sungai tersebut. Air 

limbah yang dikeluarkan oleh pihak pabrik sendiri suhunya bisa sampai 50ºC, 

hal tersebut juga menjadi salah satu faktor kenapa tidak ada ekosistem yang 

hidup di sungai tersebut baik ekosistem hewan maupun tumbuhan. Meskipun 

masyarakat yang memancing disungai tidak terlalu banyak tetapi jika ikan-

ikan disungai merupakan penghasilan maka itu akan merugikan masyarakat 

tersebut. Dengan pembuangan limbah disungai dan pengelolahan limbah yang 

kurang baik itu akan mengakibatkan ekosistem sungai rusak, tidak hanya 

rusak itu akan mengganggu masyarakat yang bertempat tinggal di hilir sungai 

mereka akan merasakan dampak yang sangat banyak dari adanya pembuangan 

limbah tersebut.  

Dipintu air sendiri tidak dibuka karena itu akan menimbulkan banyak 

kerusakan ekosistem sungai yang akan terjadi. Hasilnya air dan sampah-

sampah tersebut menumpuk di pintu air yang menyebabkan volume air dan 

sampah yang meningkat. Hal tersebut membuat pegawai pengairan harus 

bekerja lebih untuk mengambil sampah yang menumpuk, hal tersebut 

membuat pihak pengairan membuat jaring-jaring untuk menyaring sampah 

yang telah dibuang di sungai agar tidak menumpuk pada pintu air. 
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Masyarakat desa Pulo Lor sendiri juga akan merasakan dampak dari 

pabrik tersebut, ketika masa giling tiba itu akan menimbulkan polusi udara 

yang akan membuat sesak pernafasan dan akan mencemari udara. Udara juga 

akan tercampur racun yang ditimbulkan pada saat penggilingan tersebut. 

Masyarakat yang rumahnya berada dekat dengan pabrik otomatis juga akan 

merasakan kencangnya suara mesing pada saat proses giling dan itu juga bisa 

mengganggu tidur mereka. Asap yang disebabkan saat proses giling akan 

menimbulkan debu, hal tersebut membuat rumah warga yang berada didekat 

pabrik menjadi kotor.  

 


