
Refleksi   
memberikan tiga manfaat tak 
hanya kepada PTPN XI, tapi 
juga petani tebu. Pertama, pab-
rik memiliki kapasitas yang be-
sar dan longgar. Kedua, pabrik 
modern ini lebih efisien, lancar, 
dan hemat energi. Ketiga, pro-
duk gulanya lebih premium dan 
harganya kompetitif.

Cholidi menuturkan, proses 
revitalisasi serta peningkatan 
kapasitas dan kualitas pabrik-
nya ini membutuhkan dana se-
besar Rp 1,7 triliun. Pada tahun 
2017, PTPN XI mendapatkan 
kucuran dana dari pemerintah 
lewat Penyertaan Modal Negara 
(PMN) sebesar Rp 650 miliar. 
“Dana PMN sudah habis sejak 
Desember lalu. Investasi ini 
kami harapkan bisa selesai Juni 
ini untuk mengejar musim giling 
tebu,” jelasnya.

Cholidi optimistis pada mu-
sim giling tebu tengah tahun ini, 
PTPN XI mampu menggiling 5 
juta ton tebu. “Tahun lalu, kami 
hanya mampu menggiling 4,2 
juta ton tebu,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan pen-
dapatan dari PG, tahun ini, ma-
najemen PTPN XI juga memulai 
mengembangkan energi terba-
rukan dengan menghasilkan 
listrik dari turbin dan boiler 
dari dua PG, yakni Djatiroto 
dan Assembagoes. Masing-ma-
sing mampu menghasilkan lis-
trik 20 megawatt (MW). 

Wisata agribisnis

Nah, sebagian listrik dengan 
teknologi co-generation ini ba-
kal digunakan untuk internal, 
sisanya sebesar 10 MW dari ke-
lebihan listrik (excess power) 
dijual ke PT Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) untuk masuk da-
lam jaringan listrik distribusi 
Jawa dan Bali.

Di luar pengembangan bisnis 
dari pabrik gula, manajemen 
PTPN XI juga berupaya melaku-
kan diversifikasi usaha ke sek-
tor non-inti, khususnya properti 
dan wisata. Misalnya, Septem-
ber tahun lalu, PTPN XI mulai 
membangun wisma dan home-
stay di kawasan Siwalankerto, 
Surabaya, tak jauh dari Univer-
sitas Petra. Nilai investasi ba-
ngunan tiga lantai dengan  ka-
pasitas 26 kamar di lahan seluas 
405 meter persegi itu sebesar 
Rp 3,6 miliar. 

Saat ini, PTPN XI sedang 
membangun resort di Situbon-
do. Lahan seluas 267 ha yang 
baru diakuisisi perusahaan 
pada akhir tahun 2017 senilai 
Rp 25 miliar itu, berbatasan de-
ngan Taman Nasional Baluran. 
“Kami sedang membangun re-
sort, akan ada jogging track 
sampai ke pantai yang peman-
dangan sekelilingnya adalah 
pohon tebu. Kami harapkan ini 
bisa menjadi salah satu objek 
wisata agribisnis yang mena-
rik,” papar Cholidi. 

Cholidi yakin, akan banyak 
pelancong yang mau berwisata 
agribisnis ke Situbondo ini. 
Apalagi, tahun depan, akan di-
buka jalur baru yang langsung 
menghubungkan Situbondo de-
ngan kawasan wisata Kawah 
Ijen. Kawasan wisata agribisnis 
yang akan dibuka PTPN XI ini 
sengaja dibuat agar layak untuk 
selfie, Instagramable, dan di-
konsep sebagai wisata agribis-
nis zaman now.

Cholidi menargetkan kontri-
busi pendapatan dari sektor 
bisnis non-inti itu bisa menca-
pai sekitar 30% dari total penda-
patan perusahaan. Tahun 2017, 
PTPN XI menargetkan meraih 
laba Rp 390 miliar. o

Resolusi Mikro

Mungkin Anda telah ber-
kali-kali berjanji kepa-
da diri sendiri untuk 

mengubah kebiasaan-kebiasaan 
buruk. Namun entah mengapa, 
tahun terus bergulir dan setiap 
resolusi tahun baru tidak mem-
bawa perubahan berarti. Bah-
kan Anda mungkin telah “ka-
pok” membuat resolusi. 

Menurut statistik, 88% resolu-
si di awal tahun tidak berhasil 
diwujudkan. Bisa dimengerti 
mengapa Januari dan Februari 
biasanya penuh dengan janji 
dan imajinasi perubahan nan 
fantastis. Klab-klab fitnes dan 
kursus-kursus biasanya ramai 
di awal tahun, namun segera 
menyusut setelah beberapa 
minggu.

Bisa jadi, tahun ini Anda telah 
memutuskan untuk tidak mem-
buat resolusi apapun. Bagus. 
Jika Anda masih bersemangat 
untuk membuat Resolusi 2018, 
itu pun juga bagus.  Mengapa 
dua-duanya “bagus”? Karena 
dengan berani mengambil ke-
putusan saja, itu sudah merupa-
kan langkah yang baik, dan 
berarti minimal Anda telah me-
ngenal konsekuensinya.

Sebenarnya, dengan atau tan-
pa adanya resolusi yang Anda 
buat bagi diri sendiri, perubah-
an akan terus bergulir, baik di-
sengaja maupun tidak. Secara 
alami, setiap saat, setiap sel 
makhluk hidup selalu berubah. 

Bahkan secara biologis, se-
tiap tujuh tahun sekali, sel-sel 
tubuh Anda telah 100% terbarui, 
sehingga sebenarnya “diri 
Anda” secara literal telah men-
jadi “diri yang berbeda.” Proses 
perubahan di tingkat sel ini ti-
dak pernah kita sadari.

Resolusi tahun baru hanya 
mengingatkan kita akan 
thing(s) to do dan thing(s) to 
change. Padahal, setiap hari, 
berbagai aktivitas dan niat 
membentuk pikiran kita. De-
ngan beraktivitas, neural path-
ways baru terbentuk di dalam 
otak dan susunan sistem syaraf. 
Dan semakin positif pikiran 
kita, semakin baik dan banyak 
neural pathways terbentuk. 

Jadi, apabila Anda perlu seca-
ra sadar menetapkan suatu “re-
solusi”, mungkin ada baiknya 
untuk tidak hanya membuat 
satu resolusi besar di awal ta-
hun. Karena, itu hanya membe-

bani pikiran dan tidak memba-
ngun neural pathways mikro 
yang menggurita di dalam otak.

Buatlah resolusi-resolusi 
mikro sepanjang tahun. Ini bisa 
dilakukan setiap bulan, minggu, 
bahkan hari. Beberapa bentuk 
resolusi sebagai inspirasi: mela-
kukan 3 push-up per hari, me-
ningkatkan output pekerjaan 
setiap 30 menit, makan makan-
an sehat satu hari per minggu, 
berjalan 100 langkah per hari, 
membaca satu halaman buku 
per hari, mendengarkan satu 
bab audiobook per hari, mem-
buang barang yang tidak diper-
lukan lagi satu kantong per hari, 
dan sebagainya. Setelah bebe-
rapa hari atau minggu, tingkat-
kan sedikit kuantitasnya. 

Mulai resolusi mikro

Sedikit demi sedikit, pasti 
ada perubahan. Setiap perubah-
an kecil merupakan pengalam-
an positif yang membentuk 
neural pathways mikro. Ingat, 
kuncinya adalah menciptakan 
pengalaman positif dalam se-
tiap kesempatan. Sebab, hanya 
pengalaman positif yang mam-
pu bentuk neural pathways. 

Pengalaman negatif memati-
kan dan memutuskan neural 
pathways yang telah dibangun. 
Bisa diperhatikan mengapa me-
reka yang hidup dalam stres 
dan suasana negatif, biasanya 

menjadi pelupa dan depresi. Ini 
dikarenakan neural pathways 
yang memburuk dan mati.

Resolusi-resolusi mikro me-
rupakan langkah awal untuk 
membentuk kebiasaan (habit) 
baru yang lebih besar. Misalnya, 
dengan makan sehat dua hari 
seminggu secara sadar, setelah 
21 hari, ini akan menjadi kebia-
saan baru. 

Setelah dua hari, Anda dapat 
dengan lebih mudah meningkat 
kannya ke tiga hari seminggu. 
Tujuannya, makan makanan 

sehat minimal lima hari seming-
gu dengan dua hari bebas.

Kebiasaan yang kita miliki 
berbentuk neural pathways di 
dalam otak. Semakin sering di-
ulang, semakin mendalam ke-
biasaan tersebut. Jika jarang 
diulang atau dikerjakan, neural 
pathways akan menipis dan 
menghilang.

Dalam beberapa hari perta-

ma, kebiasaan baru masih sulit 
dijalankan karena neural path-
ways belum terbentuk dengan 
baik. Bisa dimengerti mengapa 
keterampilan baru memerlukan 
waktu cukup lama untuk sema-
kin dikuasai.

Bagian otak basal ganglia 
membentuk kebiasaan (for-
ming habits) karena mengam-
bil keputusan tanpa kebiasaan 
akan membutuhkan waktu 
lama dan membuang energi. 
“Kebiasaan” merupakan salah 
satu bentuk alam yang memper-
mudah hidup dengan sistem 
autopilot.

Menurut ilmu psikologi, per-
ubahan kebiasaan dapat lebih 
berhasil dengan willpower, bu-
kan motivasi. Willpower dapat 
diterjemahkan sebagai tekad, 
sedangkan motivasi adalah do-
rongan. 

Ketika ada tekad, barulah ada 
motivasi. Sebab, motivasi tidak 
dapat berdiri sendiri. Untuk re-
solusi mikro, tentu tekad yang 
dibutuhkan tidak sebesar reso-
lusi-resolusi besar. Sehingga, 
resolusi mikro dapat dengan 
mudah dicapai.

Setiap resolusi mikro yang 
telah tercapai dalam satu hari, 
semakin positif perasaan kita. 
Dan, ini merupakan motor yang 
mendorong untuk mencapai 
resolusi-resolusi mikro berikut-
nya. Selamat mengubah kebia-
saan menjadi lebih baik dengan 
resolusi-resolusi mikro. o
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Mereka yang 
hidup dalam stres 
dan suasana 
negatif, biasanya 
menjadi pelupa 
dan depresi.
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