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Pembaca yang budiman.
Di akhir tahun 2017 kemarin, dapur
redaksi Majalah MINAT mendapat angin
segar dengan kehadiran wartawan senior
Izharry Agusjaya Moenzir, konsultan
untuk corporate branding image PTPN
IV. Sejatinya, beliau bukanlah orang
baru bagi PTPN IV yang berkantor pusat
di Medan, karena hampir separuh dari
karirnya juga dilalui di kota yang sama
sebelum akhirnya menetap di Jakarta.
Bersama Izharry, yang juga jurnalis,
kolumnis dan penulis biografi, kami
melakukan diskusi-diskusi teknis
mengenai perwajahan dan konten
majalah-majalah kontemporer. Diskusi
ini berkembang sangat menarik karena
beliau sendiri adalah pelaku langsung
pemanfaatan perkembangan disain
kontemporer terkait branding organisasi
dan tokoh.
Dari hasil diskusi redaksi di Desember
2017, kami menetapkan rangkaian
pembaruan pada Majalah MINAT,
yang diawali dengan perubahan gaya
perwajahan cover. Menurut Izharry, cover
majalah adalah bahasa pertama yang
ditangkap oleh pembaca. “Cover harus
eyecatching,” ujar Izharry. Pada sebuah
cover, citra korporasi dapat dipancarkan.
Sebagai tindak lanjut, mutu majalah
akan ditingkatkan secara bertahap untuk
menajamkan citra dalam menjawab
kebutuhan pembaca.
Kami akan terus berubah, keep
changing, dengan melakukan penyegaranpenyegaran, sebagaimana korporasi juga

akan beradaptasi dengan berbagai peluang
dan tantangan. Pada awal tahun 2018 ini,
perubahan itu akan mulai Anda lihat.
Pada edisi ini, tim redaksi menurunkan
laporan khas dari anak perusahaan PTPN
IV, yaitu PT SAN, sebagai kelanjutan dari
laporan bulanan mengenai unit-unit usaha
PTPN IV. Perusahaan tangki timbun ini
adalah konsorsium permodalan dari PTPN
IV, PTPN III dan PTPN V, di mana PTPN
IV adalah pemegang saham mayoritasnya.
Sebagai sarana tangki timbun di
pelabuhan, tentu saja PT SAN memiliki
kedudukan yang strategis dalam proses
akhir rangkaian produksi sebelum menuju
pasar. Pengelolaannya sebagai unit bisnis
tersendiri menjadi penting karena dapat
mendorong efisiensi bagi captive marketnya, bahkan potensi keuntungan apabila
mampu memperluas pasar dan mutu
manajemen.
Berbagai laporan, baik yang berkaitan
dengan kinerja produksi maupun kegiatan
sosial perusahaan juga kami perkaya
dalam edisi Januari 2018 ini. Tidak lupa
berbagai artikel inovasi maupun diskursus
yang masih dapat diuji kelayakan
implementatifnya di lapangan.
Semoga dengan laporan-laporan
tersebut, kita dapat mengenal lebih
dekat salah satu anak perusahaan tertua
milik PTPN ini. Di samping itu, dari
dapur redaksi, kami juga menyampaikan
terimakasih atas kebersamaan yang makin
produktif dengan para pembaca semua.
Selamat memasuki tahun 2018, dan
selamat membaca.
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Business Barrier
Oleh Sekretaris Perusahaan

Seorang pemalas akan
berkata, “Ah, banyak sekali
hambatan dan kendala di
bisnis ini, sebaiknya kita
memilih usaha yang lain saja!”.

aneka bahan sayur yang diperlukan
untuk membuat pecal. Harganya
murah, dan sumbernya melimpah.
Tetapi untuk membuat pecal yang
enak, hingga seorang Presiden pun
rindu untuk memakannya, tidaklah
sama dengan sekadar mendirikan
warung pecal. Anda memerlukan
penguasaan ilmu pembuatan pecal,
pengalaman, dan pemahaman yang
tinggi terhadap selera masyarakat.
Anda memerlukan riset, presentasi
makanan yang baik, higienitas, dan
jaminan kesegaran bahan-bahan.
Masalahnya tidak sederhana lagi.
Mereka yang malas dan putus asa
akan segera gugur dalam tahapan
proses ini. Tapi para penantang

dapat dilakukan oleh semua orang.
Industri ini memerlukan sumber
daya modal yang sangat besar,
penguasaan lahan yang luas dan
rentang kendali manajemen yang
secara teritorial sangat kompleks.
Masalah-masalah hukum, sosial dan
ita telah memasuki tahun 2018.
budaya adalah bagian integral dari
Bagi yang takut dengan potensi
bisnis perkebunan. Sedangkan ruang
hambatan di tahun ini, maka mereka
geraknya juga terbatas, baik secara
akan lebih nyaman hidup tanpa
nasional maupun internasional karena
pergantian tahun—atau kalau bisa
lahan tropis dan sumber daya air yang
mereka lebih suka memutar waktu ke
diperlukan amat terbatas.
belakang—sebab setiap pergantian
Kita bersyukur bahwa bisnis
tahun akan niscaya membawa
perkebunan kelapa sawit adalah
hambatan dan tantangan baru pula,
industri yang penuh dengan
yaitu tantangan dan hambatan yang
hambatan. Itu artinya, kita berada
khas.
di dalam kelas elit bisnis ini.
Tapi bagi para penantang
Sebagaimana yang
yang bergairah, pergantian
disampaikan GAPKI,
hambatan dan tantangan
“Hambatan adalah karunia dalam bisnis. industri inilah sebenarnya
adalah sebuah hiburan, sebab
Semakin besar business barrier, semakin yang dapat membawa kita
penaklukan bagi mereka
sebagai pemain bisnis
tinggi nilai usaha itu”
menjadi cara untuk mencapai
internasional dimana
peringkat yang lebih tinggi.
produk-produk berbasis
Untuk itu mereka akan berlatih
yang bergairah akan bekerja keras
minyak kelapa sawit bisa menjadi
lebih keras dan menjadikan setiap
menemukan resep pecal yang terbaik.
international market commodity,
hambatan yang muncul sebagai
Mereka mengorbankan waktu,
sebagaimana Jepang menjadi
undakan tangga menuju posisi yang
tenaga, biaya, mengulang, belajar
international market leader di bidang
lebih baik.
dari sekian kegagalan, hingga mereka
otomotif.
Dalam dunia bisnis, kita mengenal
akhirnya sampai pada posisi pembuat
Ini bisa terjadi, tidak lain karena
istilah “business barrier”. Secara
pecal terbaik.
nilai hambatan (business barrier)
bebas istilah ini dapat diterjemahkan
Hambatan adalah karunia dalam
yang dimiliki industri perkebunan
sebagai hambatan bisnis, atau faktor
bisnis. Semakin tinggi business
kelapa sawit. Bayangkan kalau semua
penghambat bisnis. Setiap bisnis
barrier, maka semakin bernilai usaha
negara memiliki peluang yang sama
memiliki tingkat hambatan yang
tersebut. Kalangan dunia usaha
untuk berbisnis kebun sawit. Faktanya
berbeda, dan tidak semua pihak
menyebutnya sebagai zona elit, sebab
hanya sedikit negara yang dapat
dapat melalui hambatan-hambatan
hanya sedikit yang dapat bermain
menanam kelapa sawit di negerinya
ini karena adanya keterbatasandalam skala hambatan tingkat tinggi.
sendiri. Tidak semua bangsa memiliki
keterbatasan kapasitas dan sumber
Alam akan menyeleksinya. Pemain
modal atau pengalaman kultur
daya.
yang sedikit ini bisa mengendalikan
perkebunan kelapa sawit. Itulah nilai
Hampir semua orang dapat
seluruh arus bisnis di sektor yang
hambatan dalam industri ini, baik
membangun usaha warung pecal.
mereka geluti. Apakah kita termasuk
hambatan natural maupun kultural.
Sebab membuat pecal sangat mudah.
di antara yang sedikit ini?
Perkebunan kelapa sawit tidak
Tidaklah begitu sulit mengumpulkan
Bisnis perkebunan kelapa
akan pernah menjadi bisnis biasa.
kacang tanah, genjer, kangkung dan
sawit dalam skala besar tidak
Ia juga tidak akan pernah sepi

K
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Refleksi

dari kepungan isu, permasalahan
sosial bahkan politik, justru karena
pengaruh besar yang diembannya
dalam kehidupan ekonomi dan sosial
bangsa ini. Setiap pergerakan harga
produknya akan langsung menohok
kepentingan jutaan karyawan, arus
devisa negara, hingga dampak politis
terhadap penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, kita sebagai insan
perkebunan sebenarnya berada
dalam arus sebuah bisnis yang
sangat penting dan elit.
Tahun 2018 ini sudah barang tentu
membawa nilai-nilai hambatan baru
yang menunggu untuk diterobos. Itu
artinya kita diundang untuk memasuki
posisi yang lebih tinggi lagi dalam
industri ini. Tugas kita adalah untuk
menjadi penantang-penantang yang
akan mampu melewati hambatan ini.
Hingga kita nantinya dapat berdiri di
undakan lebih tinggi, menjadi market
leader dunia di bidang minyak kelapa
sawit dan aneka turunannya.

Kita tidak akan lari dari arena ring,
dan tetap mempertahankan bisnis
ini sebagai bagian dari martabat
kebangsaan kita. Tradisi mencetak
laba yang sudah ada dalam kinerja
PTPN IV harus ditingkatkan lagi untuk
memperluas ekspansi bisnis dari hulu
ke hilir. Konon, hambatan bisnis di
hilir itu jauh lebih tinggi lagi dibanding
hulu. Itu artinya kita memang layak
turun ke hilir untuk menaklukkan
hambatan-hambatannya agar bisa
naik lagi ke peringkat yang lebih
baik. Rencana-rencana hilirisasi
korporasi diharapkan akan semakin
menemukan bentuknya di tahuntahun mendatang.
PTPN IV sendiri sudah mulai
menunjukkan persiapan-persiapan
yang nyata untuk memasuki wilayah
bisnis yang lebih keras. Di antara
persiapan itu adalah dengan
melepaskan lemak-lemak di tubuhnya
berupa reorganisasi dan pelepasan
beberapa unit pendukung (supporting

unit) menjadi unit usaha tersendiri di
bawah korporasi yang selanjutnya
menjadikan unit usaha tersebut
sebagai core business. Misalnya
adalah bidang kesehatan yang telah
dikelola PT Prima Medica Nusantara,
bidang pendidikan yang telah menjadi
tanggung jawab terpisah bagi Yayasan
Pendidikan Perkebunan Nusantara
IV, dan bidang tangki timbun CPO
dan PKO di bawah PT Sarana Agro
Nusantara.
Korporasi yang fokus dan ramping
diharapkan dapat bergerak lebih
lincah dan cepat. Ini akan menjadi
modal dasar dan model manajemen
yang tepat untuk menghadapi
hambatan bisnis (business barrier)
yang kian besar di tahun-tahun
selanjutnya.
Semoga PTPN IV dan segenap
insan yang mengabdi di dalamnya
akan menjadi business challengers
yang bergairah untuk masuk ke
peringkat yang lebih baik lagi.
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Siwi Peni

“Mari Ubah
Budaya Kerja!”
Dari penyampaian perbandingan target dan realisasi korporasi
antara PTPN IV dengan PTPN lain, ternyata PTPN IV memiliki
peluang dan harapan untuk meningkatkan kinerja pada tahun
2018. Untuk itu, perlu dilakukan kerelaan untuk melihat secara
jujur-tulus-ikhlas tentang kekuatan, kelemahan, dan kelengahan
seluruh lini usaha. Apakah seluruh potensi produksi sudah benarbenar digali? Apakah masih ada kelemahan dalam cara kerja?
Apakah loses masih bisa ditekan lebih rendah lagi?

H

ai itu disampaikan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni dalam
pengarahannya di hadapan Direktur
Operasional Rediman Silalahi,
Direkur SDM dan Umum Rizal H.
Damanik, Kepala Bagian, Project
Manager, Kasubag, dan Asisten Sub
Bagian Kantor Direksi, di Auditorium
Kantor Direksi PTPN IV, Senin 8
Januari 2018.

8

MINAT

Siwi Peni pada silaturrahmi
itu juga menyampaikan data
unaudited tentang pencapaian laba/
rugi perusahaan sampai bulan
November 2017, di mana seharusnya
perusahaan memperoleh laba lebih
besar lagi dari realisasi laba tahun
2017. Dari hasil analisa terlihat
bahwa kehilangan produksi terjadi
akibat sikap kerja dan pencurian TBS.

“Kita selalu berada di tengah arus
perubahan. Cara berpikir dan cara
bekerja kita juga dituntut untuk selalu
berubah, beradaptasi, dan terkadang
harus menciptakan inovasi tersendiri,
tetapi tetap dengan dasar disiplin
yang tinggi,” katanya.
Disiplin kerja yang ia maksudkan
telah dirumuskan dalam nilai-nilai
jujur-tulus-ikhlas, namun cara
mengimplementasikannya menuntut
kreatifitas dan kecerdasan inovasi
yang dinamis. Saat ini hampir tidak
ada rumusan baku lagi dalam bisnis
kecuali perubahan itu sendiri.
“Tiap hari kita harus siap dengan
berbagai perubahan,” tegasnya.
Siwi Peni berharap, dengan
kemampuan reflektif kita di akhir
tahun, semua lini manajemen siap
bekerja lebih keras lagi di tahun 2018.

Liputan Khusus

“Inilah tahun yang amat
menantang dan memerlukan
keseriusan kita mengelola semua isu
sebagai alat produktif bagi kinerja kita
secara khusus, maupun masa depan
korporasi secara umum,” katanya.
Untuk tahun 2018, Siwi berpesan,
manajemen tidak punya kesempatan
untuk duduk di zona aman lagi. Siapa
yang siap mengikuti cara-cara kerja
baru, silakan bergabung di gerbong
new PTPN IV. Tapi bagi yang tidak
siap dengan perubahan, pintu keluar
terbuka lebar.
Target produktivitas (protas) untuk
tahun 2018 adalah >23 ton TBS per

hektar, rendemen CPO >23,75%,
rendemen Inti Sawit >4,5% dan ALB
CPO <4%. Dengan target capaian itu,
diproyeksikan laba sebesar Rp 1,6
triliun.
Tahun 2018 dicanangkan menjadi
tahun perbaikan tiada henti, dengan
melakukan komunikasi, koordinasi,
dan tidak saling menyalahkan.
“Sebenarnya apa yang salah
dengan pekerjaan kita, mengingat
guru yang paling berharga adalah
pengalaman, dan pengalaman, harus
dipelajari serta dipahami,” pesannya.
Untuk itu, Siwi Peni mengajak
semua lini meningkatkan kompetensi,

disiplin dalam melaksanakan PDIK,
lebih peduli bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan itu penting, dan
bekerja sesuai SOP. Pemimpin harus
melaksanakan fungsinya menjadi
role model, supervisor dan peduli
terhadap hasil pekerjaan.
“Budaya kerja yang berubah
harus diimbangi dengan
melaksanakan perubahan sikap
kerja yang baik, dan masing-masing
individu supaya mengevaluasi apa
yang telah dibuat untuk tahun 2017
untuk menghadapi tahun 2018,
sehingga timbul rasa memiliki,”
katanya. (red)
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Liputan Khusus

Sambutan Direktur Utama pada Upacara Bendera 17 Januari 2018

Memelihara Persaudaraan
dan Rasa Memiliki
Tahun 2018 merupakan tahun politik yang ditandai dengan
adanya pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 wilayah
di Indonesia, yang kemudian akan diikuti dengan awal pemilihan
presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang akan
datang.

“K

ita di perkebunan yang seharihari bekerja di kantor, di
lapangan, dan di pabrik minyak sawit
dan inti sawit, juga tidak akan luput
dari lirikan berbagai pasangan calon
peserta pilkada. Oleh karena itu, saya
mengimbau seluruh karyawan PTPN
IV untuk bersikap netral dan sportif,
tidak memihak kepada salah satu
kontestan, jaga terus persatuan, dan
jangan terpecah hanya karena ada
perbedaan pandangan mengenai
calon pemimpin daerah. Bagi kita,
yang utama adalah bagaimana
sehari-hari bekerja dengan sense of
belonging dan sense of crisis terhadap
perusahaan, serta bagaimana kita
sehari-hari bekerja dan menjaga
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kinerja PTPN IV sebagai rumah kita
yang menaungi dan menghidupi
semua keluarga besar kita,” imbau
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni di
hadapan karyawan-karyawati Kantor
Direksi dalam upacara bendera
pertama di Kantor Direksi, yang
dilaksanakan secara serentak di
seluruh kebun/unit PTPN IV, setelah
memasuki tahun 2018, Rabu 17
Januari.
Direktur Utama juga mengajak
agar seluruh manajemen dan
karyawan mengawali tahun
2018 dengan semangat untuk
mengembalikan kejayaan PTPN IV
dengan memaksimalkan potensi
besar perusahaan yang belum tergali.

Menurutnya, pencapaian kinerja tahun
2017 belum mencerminkan hasil
setinggi potensi yang dimiliki oleh
PTPN IV.
“Lahan yang dimiliki PTPN IV
adalah lahan kelas 1. Seharusnya
protas yang dihasilkan di atas 23 ton
per ha, namun kita baru memberikan
20 ton per ha. Hal ini terjadi karena
masih banyak pencurian. Selain itu,
masih ada sikap kerja yang belum
mendukung produktivitas, juga adanya
sikap kerja yang saling menyalahkan
antar-bagian, antar-unit, atau bahkan
tidak peduli terhadap pekerjaan,
sehingga banyak pekerjaan belum
dapat diselesaikan dengan baik dan
tepat waktu,” katanya.
Direktur Utama mengingatkan
kembali, PTPN IV pernah unggul dan
menjadi nomor satu se-Indonesia
dalam hal kinerja. Namun saat ini
kinerja PTPN IV turun peringkatnya.
Dulu PTPN IV pernah memiliki 12
PKS yang bersertifikasi RSPO, dan
pada saat ini hanya tinggal 2 PKS.
“Saya hanya mengingatkan, di
tangan kita semua saat ini PTPN

Liputan Khusus

IV dapat menjadi lebih jaya atau
malah menjadi hancur. Marilah
kita semua bersama-sama bekerja
mengembalikan kejayaan PTPN IV.
Bekerja dengan penuh gairah, karena
PTPN IV adalah rumah kita, dan
dengan bekerja di perusahaan inilah
kita bisa mensejahterakan keluarga,”
tambahnya.
Menurut Siwi, cara
mengembalikan kejayaan tersebut
adalah dengan merubah pola kerja
menjadi lebih baik dibanding tahun
2017, bersama-sama menjaga aset
dan produksi TBS dari pencurian,
menjaga kualitas produksi CPO
dengan cara melakukan panen,
angkut, olah yang lebih cerdas, dan
bagi karyawan yang bekerja di bidang
supporting agar mendukung karyawan
yang bekerja di kebun/unit/produksi
agar dapat lebih mudah mencapai
target RKO. Dengan demikian,
maka pencanangan target tahun
2018 berupa protas TBS rata-rata
di atas 23 ton/ha, rendemen CPO
24%, inti 4,5%, dan ALB di bawah
4% akan dapat dicapai. Khusus
untuk komoditas teh, kata Direktur
Utama, harus dilakukan upaya-upaya
perbaikan melalui peningkatan
kualitas teh-jadi dan produktivitasnya
agar lebih mandiri dalam biaya
Untuk mendukung target produksi,
Direktur Utama menyebutkan,
pada tahun 2018 akan dilakukan
perbaikan infrastruktur jalan, pabrik,
dan berbagai sarana produksi serta
peningkatan pengamanan. Untuk
itu, Siwi mengharapkan dukungan
semua karyawan administrasi dan
pengawasan agar investasi bisa
dilakukan pada semester I, sehingga
produktivitas bisa lebih tinggi lagi.
“Dengan perbaikan sarana dan
prasarana produksi, kemampuan
mencegah pencurian dan perbaikan
sikap kerja, maka kita canangkan
pencapaian laba tahun 2018 Rp
1,6 triliun atau meningkat 900 miliar
dibanding tahun 2017. Kita akan
memberi bonus lebih tinggi kepada

karyawan dibanding tahun 2017. Kita
wujudkan semboyan ‘Perusahaan
Jaya, Karyawan Sejahtera’,” kata Siwi.
Pada bagian lain, Direktur Utama
menyatakan keprihatinannya terhadap
dampak negatif pemanfaatan medsos
atau media online yang justru
membuka ruang terhadap berita-berita
negatif tentang pemimpin, karyawan
PTPN IV, dan perusahaan. Beritaberita itu meresahkan karena terlihat
dari luar seolah-olah keluarga besar
PTPN IV tidak kompak, saling iri, atau
tidak loyal kepada perusahaan.
“Tidak mungkin pihak-pihak
eksternal mendapat informasi
tentang internal PTPN IV tanpa
adanya informasi dari salah satu atau
beberapa karyawan. Mari kita jaga
nama baik PTPN IV dengan menjaga
data informasi perusahaan agar
tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak
berkepentingan. Mari kita lakukan

posting terkait keberadaan PTPN IV
di media sosial dengan lebih santun
untuk menjaga nama baik. Apabila
ada ketidakpuasan atau perilaku
yang buruk tentang karyawan/mitra
kerja, sampaikan informasi itu melalui
saluran yang ada di PTPN IV, yaitu
kepada direksi atau kepada saya
selaku Direktur Utama. Namun harus
dipastikan bahwa itu bukan berita
fitnah,” tegasnya.
Pada akhirnya, Siwi Peni
menggugah semua karyawan untuk
menyadari bahwa industri perkebunan
adalah usaha yang sangat terkait
dengan kemurahan Tuhan, karena
usaha ini terkait dengan alam
lingkungan dan cuaca. Oleh sebab itu,
sikap kerja yang diharapkan adalah
kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan
yang didasarkan pada nilai-nilai
agama dan keyakinan pada Tuhan
Yang Maha Esa. (red)
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Seminar IKBI Kebun Marjandi

Bunda Sehat, Keluarga Sehat
Itulah slogan Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN IV Kebun
Marjandi. Artinya, seorang bunda yang pintar adalah ibu
yang dapat mengatur kehidupan rumah tangga secara bijak.
Mampu mengatur keuangan rumah tangga, mendidik anakanak, serta menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Untuk
mewujudkan bunda yang pintar dan sehat, IKBI Kebun Marjandi
menyelenggarakan seminar penyuluhan kesehatan, 22 November
2017 lalu, kerjasama dengan Laboratorium Prodia Pematang
Siantar.

T

opik khusus yang dibahas
dalam seminar kali ini adalah
penyuluhan kesehatan “Deteksi Dini
Kanker Serviks dan Infeksi Saluran
Kemih dalam Rangka Mewujudkan
Karyawan Sehat dan Produktif“.
Noveri Idris Butar-butar, Ketua
IKBI Kebun Marjandi, mengatakan,
topik ini sangat menyentuh
nasib kaum ibu rumah tangga
di perkebunan karena mereka
seluruhnya adalah istri karyawan
pelaksana yang sebagian turut
bekerja membantu suami sehingga
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kurang memberi perhatian pada
kesehatan diri sendiri.
“Sangat jarang kesempatan bagi
mereka mengenal kesehatan dirinya
dengan berkonsultasi langsung,
berdiskusi, dan sharing pengalaman
kepada dokter,” kata Noveri.
Nara sumber seminar, dr. Mey
Wulandari, dari Laboratorium
PRODIA Pematang Siantar,
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mengungkapkan, sosialisasi deteksi dini
kanker serviks sangat penting dilakukan
karena selain menambah pengetahuan
mengenai bahayanya, juga menolong
para ibu untuk melakukan pencegahan.
Dokter Mey menjelaskan secara
detail perihal kanker serviks, mulai
dari penyebab, gejala, pencegahan,
pengobatan sampai bahayanya. Ia
mengatakan, kanker serviks merupakan
satu di antara jenis kanker yang banyak
menyerang perempuan Indonesia.
“Jenis kanker ini termasuk yang
banyak menyebabkan kematian
perempuan di Indonesia. Kanker
serviks sebenarnya dapat dicegah
dan dikenali sedini mungkin. Namun

masih banyak di antara perempuan
yang tidak melakukan pap smear,
karena merasa malu untuk
melakukannya. Namun ada juga
sebagian perempuan yang tidak
mengetahui pap smear dan cara
deteksi dini untuk kanker serviks,
sehingga banyak perempuan datang
berobat setelah stadium lanjut.
Pengobatannya menjadi lebih sulit.
Jika penyakit ini diketahui lebih dini,
harapan sembuh dan harapan hidup
penderitanya lebih besar,” jelas dr.
Mey.
Oleh karena seminar ini tidak
bisa mengakomodir seluruh sasaran
yang ada di perkebunan, Noveri Idris

Butar-butar berharap agar peserta
yang hadir dapat menyampaikannya
secara estafet ke ibu-ibu dan remaja
putri yang lain, sehingga dapat
menyebar lebih luas dengan memberi
manfaat yang lebih besar.
Seminar itu diikuti oleh sekitar
80 orang yang terdiri dari ibu-ibu
Kebun Marjandi yang dominan
pekerja, istri karyawan, dan para
remaja putri. Mereka memanfaatkan
kesempatan itu untuk berkonsultasi
dan sharing kepada dokter. Di
samping penyuluhan dan sosialisasi,
peserta juga melakukan pemeriksaan
tekanan darah. (Erna, IKBI
Marjandi)
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Qori-Qoriah PTPN IV
Terima Penghargaan
Betapa berbunga-bunga dan bahagia hati Muhammad Hamdi.
Malam itu, Selasa, 19 Desember 2017 ia menerima sesuatu yang
sangat istimewa dari Direksi PTPN IV berupa paket ibadah umrah
ke Tanah Suci yang sangat diidam-idamkannya. Inilah puncak dari
latihan dan kerja keras yang telah ia tunjukkan selama ini hingga
akhirnya Hamdi berhasil mengukir prestasi dan mengharumkan
nama perusahaan sebagai Juara I Cabang Tahfiz 5 Juz dan
Tilawah Putra di ajang MTQ ke-36 Provinsi Sumatera Utara yang
dilaksanakan pada 21-30 November 2017.

S

elain Hamdi, tercatat 16
orang qori-qoriah mencatat
prestasi di ajang yang sama. Untuk
itu Direksi PTPN IV menyerahkan
penghargaan kepada mereka
bersamaan dengan Peringatan
Maulid Nabi Besar Muhammad
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SAW 1439 H/2017 M di Gedung
Medan International Convention
Centre, Selasa, 19 Desember 2017
lalu. Hamdi yang berasal dari Kebun
Dolok Ilir menerima penghargaan
utama yang diserahkan langsung oleh
Direktur Utama Siwi Peni. Sedangkan

ke-15 tilawah dan hafidz/hafidzah
berprestasi lainnya menerima uang
pembinaan karena berhasil meraih
juara 2 dan 3 serta juara harapan.
Direktur Utama Siwi Peni secara
khusus mengungkapkan penghargaan
dan rasa bangganya terhadap prestasi
kontingen binaan PTPN IV, dan ia
berharap prestasi ini dipertahankan
dan ditingkatkan lagi melalui program
pembinaan terus menerus dan
pencarian bakat qori dan qoriah muda
di lingkungan PTPN IV.
Dalam Peringatan Maulid Nabi itu,
Direktur Utama mengatakan bahwa
kenangan terhadap pribadi Rasulullah
SAW seharusnya dapat menjadi
motivasi dan memberikan manfaat
untuk memperkuat tali silaturrahim
di antara lingkungan keluarga
besar PTPN IV, baik di antara
karyawan yang masih aktif maupun
yang purnakarya.
“Tidak ada pribadi yang lebih
baik dari Rasulullah, yang telah
memberikan kita tauladan dan
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pengajaran tentang pentingnya
silaturrahmi. Beliau bahkan
tidak membenarkan terputusnya
silaturrahmi dengan alasan apapun
kecuali karena Allah,” kata Siwi Peni.
Di bagian lain, Siwi Peni
juga mengajak karyawan dan
karyawati PTPN IV agar senantiasa
bersyukur kepada Allah SWT atas
semua berkah-Nya, karena sampai
saat ini keluarga besar PTPN IV masih
mendapatkan hak-haknya, bahkan
pada tahun 2017 masih menerima
bonus atas laba yang dihasilkan.
“Ini semua karena berkah dari
Allah SWT. Dengan harga sawit ratarata di angka Rp 8.000-an, kita dapat
menghasilkan laba di tahun 2017
meskipun target produksi belum
tercapai,” tegasnya.
Siwi Peni juga mengingatkan
bahwa bekerja pada perusahaan yang
bidang usahanya perkebunan berarti

adalah bekerja di atas bumi milik
Allah, mengandalkan hasil tanaman
yang merupakan makhluk hidup
ciptaan Allah, serta mengandalkan
alam untuk berperan dalam hasil
produksinya.
“Semua hal itu sangat tergantung
dari ridho Allah. Oleh karena itu,
marilah kita menjaga sikap kerja kita
dengan cara bekerja jujur-tulusikhlas, amanah, berintegritas, dan
melakukan kebenaran tanpa harus
diketahui orang karena semuanya kita
landaskan pada Allah seperti yang
ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
Marilah kita akhiri tahun 2017 dengan
hati lapang, dan menyongsong tahun
2018 dengan semangat baru untuk
menghasilkan kinerja unggul yang
lebih baik lagi,” imbaunya.
Acara Maulid Nabi tahun ini
diawali dengan pemberian bingkisan
kepada 100 anak yatim sekitar

perusahaan dan pembacaan
ayat suci Al-Qur’an oleh Muhammad
Hamdi serta saritilawah oleh Ade
Pratiwi.
Kepanitiaan yang dipimpin oleh
Amrin Pane, Kabag Tanaman PTPN
IV, pada kesempatan itu mengundang
Mubaliqh Al-Ustadz Dr. H. Azhari
Akmal Tarigan, MA. Dalam
tausiyahnya, Ustadz Azhari Akmal
menjelaskan bahwa Nabi Muhammad
SAW sebagai utusan terakhir
Allah diberikan misi utama untuk
memperbaiki moral, pendidikan, dan
perekonomian umatnya. Untuk itu, ia
mengajak keluarga besar PTPN IV
memanfaatkan energi maulid ini bagi
peningkatan kinerja perusahaan demi
perbaikan ekonomi perusahaan dan
bangsa.
Hadir juga dalam acara ini,
Direktur Komersil Umar Affandi, para
kepala bagian, project manager,
general manager distrik, Direktur PT
Sarana Agro Nusantara, Pengurus
dan Anggota P3RI Cabang PTPN
IV, Pengurus SP-Bun PTPN
IV, Pengurus MTSI Pusat/ Kebun/Unit
PTPN IV, serta kaum muslimin dan
muslimat undangan. (red)

Prestasi Qori dan Qoriah PTPN IV pada MTQ ke-36 Sumut
Kategori/Cabang				Nama			
Tahfiz Juz dan Tilawah Putra 		
Muhammad Hamdi
Tilawah Kanak-kanak Putri 			
Sahila Nazwa Aqila
Murattal Qiraat Remaja Putra 		
Fikri Munawar 		
Tahfiz 5 Juz dan Tilawah Putri 		
Fatmah Muthiah 		
Tilawah Dewasa Putri 			
Siti Qoriah 		
Cabang Tahfiz 1 Juz dan Tilawah Putri
Nur Zaima Aisya Nst
Qira’at Saba’ah Putri 			
Suziana 			
Tilawah Remaja Putri 			
Sari Maghfiroh 		
Syarhil Qur’an 				
Jazila Adelina Lubis
					Ade Pratiwi
					Firanisya Ningrum
Khat Kontemporer 			
Laode M. Syawal 		
Fahmil Qur’an 				
Darojatun C Miftahusi
					Lili Asisuro
					Windy Anggraini
Khat Naskah Putri 			
Wenni Azrina Siregar

Asal			
Kebun Dolok Ilir 		
Kebun Pasir Mandoge
Kebun Bah Birung Ulu
Kebun Bah Birung Ulu
Kebun Bah Jambi		
Distrik III 			
Distrik III 			
Kebun Pasir Mandoge
Kebun Balimbingan

Prestasi
Juara 1
Juara 2
Juara 2
Juara 2
Juara 3
Juara 3
Juara 3
Harapan 1
Harapan 1

Kebun Bah Birung Ulu
Kebun Bah Butong

Harapan 1
Harapan 2

Distrik III			

Harapan 3
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Peresmian Pabrik Kelapa
Sawit PT Sinergi Perkebunan
Nusantara (SPN)

Lahirnya PKS Pertama
dari Anak Perusahaan PTPN IV
PT Sinergi Perkebunan
Nusantara (SPN) di Sulawesi
Tengah mengukir sejarah
sebagai anak perusahaan
milik PTPN IV yang pertama
mendirikan Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) untuk melayani
produksi kebunnya sendiri.
Gubernur Sulawesi Tengah
Drs. H. Longki Djanggola, MSi,
melihat makna strategis itu
dan menaruh perhatian yang
besar ats kehadiran pabrik ini
di wilayahnya.

“H

adirnya PKS ini merupakan
hal yang ditunggu-tunggu oleh
masyarakat Kecamatan Mori Utara
dan Mori Atas,” ujar Longki Djanggola,
sesaat pada peresmian PKS SPN
yang dibangun oleh PT SPN pada
Kamis, 14 Desember 2017.
“Manfaat kehadiran PKS ini
terutama akan dirasakan langsung
oleh petani plasma KKPA yang
jumlahnya lebih dari 1.200 petani, di
samping petani kelapa sawit mandiri di
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sekitarnya,” tambahnya.
Acara peresmian itu dihadiri oleh
Bupati Morowali Utara, Ir. Aptripel
Tumimomor, Pemegang Saham PT
SPN (Direksi PTPN IV, Direksi PTPN

XIV), Komisaris Utama PTPN IV
Suwhono, Dewan Komisaris PTPN
IV, dan Komisaris Utama PTPN
XIV Prof. Ambo Ala, MSi. Selain itu
tampak juga Vice President Corporate
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Banking 6 Group Bank Mandiri
Sofyan Naibaho, mantan Komisaris
Utama PTPN XIV/Staf Khusus
Wakil Presiden RI Muhamad Abduh,
mantan Komisaris Utama PTPN IV/
mantan Sesmen BUMN Muhammad
Said Didu, Dewan Komisaris dan
Direksi PT SPN, serta jajaran Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah/SKPD
Provinsi dan Kabupaten, termasuk
tokoh masyarakat/agama/adat dari
Kecamatan Mori Utara dan Mori
Atas, Camat dan Kepala Desa, serta
masyarakat sekitar.
Longki meyakini, investor akan
tertarik untuk melakukan aktivitas
bisnis di Kabupaten Morowali Utara
dan Provinsi Sulawesi Tengah, karena
pada akhirnya PKS ini akan membawa
multiplier effect bagi kemajuan
pembangunan wilayah. Selaras
dengan itu, perekonomian rakyat pun
akan meningkat dengan tersedianya
lapangan pekerjaan bagi putra-putri
daerah sekitar.
Dalam kata sambutannya, Bupati
Kabupaten Morowali Utara Aptripel
Tumimomor mengatakan, dengan

adanya investor masuk ke daerah, ia
percaya kemajuan perekonomian akan
dapat dipacu lebih cepat.
“Kehadiran PKS SPN ini
diharapkan dapat memperkuat
predikat Kabupaten Morowali Utara
sebagai sentra industri kelapa sawit
yang membanggakan,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus
Wakil Presiden RI Muhamad Abduh
mengatakan, terdapat 2.520 hektar
dengan 2.058 petani peserta plasma
KKPA di bawah binaan PTPN XIV. Ia
menyoroti bahwa 1.260 sertifikatnya
masih di Bank Muammalat sebagai
jaminan kredit petani plasma yang
hingga saat ini belum disetor kepada
Bank Muammalat.
“Perlu dilakukan mediasi secara
tuntas, mengingat masalah ini sudah
lebih 20 tahun sejak kebun plasma
KKPA dibangun oleh PTPN XIV. Sudah
sewajarnya dilakukan pemutihan
terhadap seluruh kewajiban petani
peserta kepada Bank Muammalat,”
katanya.
Menurut Abduh, negara dapat
menanggung sekitar Rp 45 miliar

dari beban kredit itu, dan hal itu
dapat diawali dengan permohonan
petani peserta yang diwakili oleh
KUD Wulanderi. Petani peserta juga
dapat melakukan peremajaan dengan
menggunakan dana dari Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit dengan menerima bibit kelapa
sawit secara gratis dari Kementerian
Pertanian. Bersamaan dengan itu,
penguasaan aset PTPN XIV dari pihak
perusahaan swasta yang hingga saat
ini masih dalam proses peradilan
perdata pada tingkat kasasi di MA,
perlu ditindaklanjuti dengan proses
hukum pidana.
Di lain sambutan, Muhammad Said
Didu yang ikut membidani lahirnya PT
SPN berharap agar anak perusahaan
patungan PTPN IV dan PTPN XIV
itu mampu berkembang menjadi
perusahaan perkebunan kelapa sawit
yang lebih maju.
Sebelum peresmian pemakaian
PKS PT SPN ini, panitia melakukan
prosesi pemotongan kerbau secara
adat oleh pemuka adat, dibarengi
penyambutan secara adat Pamona
oleh pemuka adat di wilayah Mori Atas
kepada Gubernur Sulawesi Tengah,
Bupati Morowali Utara, Komisaris
Utama PTPN IV dan PTPN XIV.
PT Sinergi Perkebunan Nusantara
(SPN) didirikan berdasarkan Perjanjian
Usaha Patungan antara PTPN IV
yang berkantor pusat di Medan dan
PTPN XIV yang berkantor pusat di
Makassar, sesuai surat perjanjian
yang ditandatangani di Jakarta pada
tanggal 8 Desember 2011 tentang
pendirian perusahaan patungan
untuk rehabilitasi, pembangunan dan
pengolahan Kebun Tomata, serta
Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Modal dasar perseroan ini tercatat
sebanyak 700.00 lembar saham
dengan nilai nominal Rp 1.000.000
per saham, dengan komposisi
penguasaan saham PTPN IV 71,28%
dan PTPN XIV 28,72%. Nilai aset per
31 Oktober 2017 sejumlah Rp 592,8
miliar. (red)
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Perayaan Natal PTPN IV

Empat Perdamaian
melalui Kelahiran Kristus
Setiap manusia menginginkan kedamaian dalam hidupnya, tetapi
kerap sekali kedamaian itu hanya jadi impian, bukan jadi kisah
nyata dalam kehidupan. Perayaan Natal adalah momen indah
untuk mengingatkan manusia kembali bahwa damai itu dihadirkan
oleh Allah lewat kisah kelahiran Kristus.

D

emikian inti khotbah yang
disampaikan Pendeta Haposan
Silalahi, MTh, dalam Perayaan
Natal Keluarga Besar Persekutuan
Umat Kristen (PUK) PT Perkebunan
Nusantara IV yang dilaksanakan di
Gedung MICC Medan, Sabtu, 16
Desember 2017.
Dalam acara Perayaan Natal yang
penuh hikmat itu, Pendeta Haposan
menyebutkan empat hal yang ingin
diperdamaikan Allah melalui kelahiran
Kristus. Pertama, agar manusia
mampu berdamai dengan Allah.
Untuk hal ini, manusia harus sadar
bahwa dirinya adalah umat berdosa,
sehingga ia akan menerima Kristus
sebagai penyelamat hidupnya.
“Dulunya manusia adalah seteru
dan tidak mampu melihat kemuliaan
Allah karena ada dosa yang
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membelenggunya. Kemudian ada
pemberontakan yang membutakan
mata kita, sehingga kita tidak mampu
melihat bahwa Allah sungguh luar
biasa. Inilah yang ingin diperdamaikan
Allah,” jelas Pendeta.
Ke dua, Allah hendak
memperdamaikan manusia dengan
dirinya sendiri. Dalam hal ini Allah
menginginkan agar manusia bisa
berdamai dengan kehidupannya.
Orang yang berdamai dengan dirinya
sendiri, akan hidup dalam ketenangan
dan kebaikan.
Ke tiga, Allah hendak
memperdamaikan manusia dengan
sesamanya, agar ia dapat mencapai
semua tujuan mulia yang bersumber
dari Allah.
Dan ke empat, Allah
menginginkan manusia mampu

berdamai dengan alam semesta.
Alam ini sebenarnya mampu
menyatu dengan manusia sehingga
ia membawa segala kemuliaan
atas tata kelola manusia untuk
mempermuliakan nama Tuhan.
“Alam merupakan bagian
terpenting dari kehidupan umat
manusia, ia bukan hanya sekadar
untuk dieksploitasi, tapi juga
dipelihara dan dimuliakan. Oleh
karena itu, mulailah berdamai dengan
keberadaan serta tanggung jawab
yang kita emban. Tanggung jawab itu
adalah anugerah dan kesempatan
untuk membuktikan pribadi kita yang
sebenarnya. Bekerjalah senantiasa
dengan jujur, tulus dan ikhlas serta
mengucap syukur kepada Tuhan,
sehingga kita dapat mencintai
pekerjaan dan tanggung jawab di
PTPN IV,” jelas Pdt. Haposan.
Dalam kata sambutannya,
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni
menyampaikan bahwa ia turut
merasa bangga berada di tengahtengah umat Kristiani Keluarga Besar
PTPN IV, karena kebersamaan dan
kekompakan yang terjalin pada
acara Perayaan Natal PTPN IV
mencerminkan kebersamaan dan
kekompakan di dalam pekerjaan.
Siwi Peni juga menyampaikan bahwa
damai sejahtera merupakan inti dari
segala inti ajaran agama.
“Konsep mengenai kedamaian
di dalam setiap bangsa mana pun
dan di dalam setiap ajaran agama
mana pun adalah berbeda-beda,
namun semua memiliki persamaan,
yaitu rasa damai yang berhubungan
dengan sifat ketenangan, tidak ada
gangguan yang menimbulkan rasa
takut atau khawatir,” katanya.
Direktur Utama mengingatkan,
usaha perkebunan adalah industri
yang mengandalkan alam dan
bergantung kepada kemurahan
Tuhan. Oleh karena itu, sikap kerja
yang tepat bagi insan PTPN IV adalah
bekerja dengan penuh integritas, tulus
hati dan penuh kebenaran.
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Ketua Panitia Natal PT
Perkebunan Nusantara IV tahun 2017
Togu Manurung dalam laporannya
menyebutkan bahwa panitia telah
melakukan rangkaian kegiatan
penyerahan Bakti Natal dalam
bentuk natura. Ibu-ibu Persekutuan
Umat Kristen PTPN IV yang diketuai
oleh Ny. Rediman Silalahi telah
menyerahkan bantuan berupa uang
tunai ke beberapa panti asuhan di
Kabupaten Simalungun, Kotamadya
Pematang Siantar, dan Medan. Di
antaranya adalah Panti Asuhan Zarfat
HKI Sampuran Tiga Balata Kabupaten
Simalungun, Panti Asuhan Bumi
Keselamatan Margarita Blok Songo
Silau Malaha Kabupaten Simalungun,
Panti Asuhan Mamre GKPI Rambung
Merah Kabupaten Simalungun, Panti
Asuhan Terima Kasih Abadi di Jalan
Danau Singkarak Medan, dan Panti
Asuhan Cahaya Berkat Abadi di Jalan
Bunga Terompet Medan.
“Dalam Natal PTPN IV kali ini,

Panitia menyampaikan pesan melalui
3 sub tema, yaitu ‘Damai sejahtera
dibangun oleh setiap insan pribadi,
keluarga, rumah tangga, dan di
lingkungan yang menjadikan perilaku

hidup sehari-hari, Kepatuhan dan
ketaatan kita sebagai karyawan
terhadap pemimpin dan perusahaan,
dan tanggung jawab kita selaku
karyawan untuk meningkatkan kinerja
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Berfoto bersama saat perayaan Natal PTPN IV

individu yang akan meningkatkan
kinerja korporasi tinggi,” kata
Ketua Panitia.
Ketua Persekutuan Umat
Kristen (PUK) PTPN IV Ipan
Gumara Siahaan mengatakan,
pada hakikatnya, tujuan pokok
Keluarga Besar Persekutuan
Umat Kristen PT Perkebunan
Nusantara IV adalah berbagi
kasih dan suka cita, bukan
karena keinginan manusia, tetapi
karena kasih karunia Tuhan yang
terlebih dahulu telah memberi
kasih dan berkatnya bagi umat
manusia.
Sementara Wispramono
Budiman selaku Ketua SPBUN
PTPN IV sambutannya
menyampaikan, peran agama
dapat membangkitkan kesadaran
akan tugas dan tanggung jawab
para karyawan di PTPN IV.
“Kita selaku insan PTPN
IV perlu mengevaluasi kinerja
sepanjang tahun 2017.
Perubahan-perubahan yang
terjadi saat ini di PTPN IV
bertujuan agar perusahaan
mencapai kinerja yang lebih baik.
Salah satu cara mengevaluasi
kinerja itu adalah koreksi diri
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melalui ukuran nilai-nilai yang
dikandung agama,” katanya.
Acara Natal PTPN IV tahun
2017 ini turut mengundang
purnabakti PTPN IV dan
memberikan kesempatan
kepada Setia Dharma Sebayang
(mantan Direktur Keuangan
PTPN IV) untuk memberikan
kata sambutan. Setia Dharma
mengatakan, selain kecerdasan
intelektual, masih ada kecerdasan
spiritual yang sangat diperlukan
manusia dalam bekerja dan
menjalani hidup.
“Dengan kecerdasan spiritual
yang semakin baik, diharapkan
semangat bekerja di perusahaan
juga menjadi lebih baik sehingga
dapat meningkatkan kinerja
perusahaan ke arah yang lebih
baik lagi,” katanya.
Perayaan Natal dihadiri
juga oleh Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur SDM
dan Umum Rizal Damanik,
Kepala Bagian, Manajer Unit,
beserta rombongan. Acara ini
kemudian ditutup dengan makan
bersama secara sederhana dan
bersalam-salaman.
(red)

Para perwira pengamanan
(papam) di lingkungan kerja
PTPN IV diminta untuk
menandatangani pakta
integritas dalam upaya
meningkatkan kualitas
pengamanan aset dan hasil
produksi perusahaan. Sebab,
menurut evaluasi umum di
tahun 2017, ditemukan bahwa
salah satu faktor penyebab
loses tandan buah segar
(TBS) yang menggerogoti
angka produksi PTPN IV
adalah tingginya risiko dan
kasus pencurian TBS. Karena
itu, usaha untuk mengatasi
masalah keamanan tidak
dapat dilepaskan dari strategi
dalam menaikkan realisasi
produksi di tahun 2018.

D

irektur SDM dan Umum PTPN
IV Rizal H. Damanik, dalam
pengarahannya di hadapan perwira
pengamanan (papam) di lingkungan
PTPN IV, Rabu, 27 Desember 2017,
di meeting room Kandir PTPN IV,
mengatakan, diperlukan terobosanterobosan bagian keamanan untuk
meningkatkan kualitas pengamanan
dan memperketat pengawasan
terhadap aset-aset perusahaan milik
PTPN IV.
“Penandatanganan pakta
integritas oleh papam ini penegasan
kembali komitmen dan tanggung
jawab setiap perwira pengamanan
dalam menjalankan tugas, yang
nantinya akan disertai dengan
konsekuensi,” tegas Rizal.
Rizal memberikan instruksi agar
papam memberi pembinaan lebih
intensif kepada satuan pengamanan
(satpam) dalam menjalankan
pekerjaan dan mengaktifkan patroli
malam di areal kebun secara lebih
serius.
“Di tahun 2018 ini, kita perlu
mencari solusi yang terbaik, bukan
hanya sekadar sharing-sharing atau
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Papam Siap Tingkatkan Pengamanan

Papam pimpinan dan anggota sepakat tandatangani Pakta Integritas

diskusi yang tidak jelas arahnya,” kata
Rizal yang didampingi Sekretaris
Perusahaan PTPN IV Made
Supantana. Pengarahan ini dihadiri
Papam Tingkat Direksi Kolonel Inf.
Toto Budiharto, Wakil Papam Tingkat
Direksi Letkol Inf. L. Malau, Kasubag
dan Staf Sub Bagian Hukum dan
Pertanahan, serta seluruh Papam
tingkat kebun/unit PTPN IV.
Selanjutnya Direktur SDM dan
Umum menjelaskan bahwa sejak
Oktober 2017, perkebunan kelapa
sawit sudah masuk dalam program
legislasi nasional, yang artinya akan
ada aturan-aturan yang melindungi
aset-aset perkebunan, baik itu aset
milik BUMN maupun milik petani
(plasma).
“Terhitung mulai tanggal 1 Januari
2018, seluruh papam PTPN IV akan
dievaluasi kinerjanya per triwulan.
Apabila selama tiga bulan masih

memperoleh nilai rapor yang buruk,
maka papam akan dikembalikan
ke kesatuan masing-masing dan
digantikan dengan papam yang
baru. Saya berharap agar ke depan
masalah keamanan ini dapat dibenahi
lagi,” katanya.
Sementara Sekretaris Perusahaan
PTPN IV Made Supantana yang
juga menjadi Plt. Kabag Hukum dan
Pertanahan, menyampaikan, saat

ini perkebunan sedang berada di
era perubahan dalam segala sektor.
Tugas papam adalah mengamankan,
bukan diamankan, dan papam harus
mampu mengamankan semua aset
milik PTPN IV, serta mengamankan
sumber daya yang ada di kebun/unit.
Acara pengarahan ini diakhiri
dengan penandatanganan pakta
integritas oleh masing-masing papam.
(red)

The Planter
Magz | Januari
2018
Majalah Internal
Nusantara
Empat

21

Liputan Khusus

310 ‘Pekerja Rentan’
Terima Sertifikat BPJS
Sebanyak 310 ‘pekerja rentan’ yang berasal dari lingkungan
sekitar kebun PTPN IV mendapat bantuan dari perusahaan
berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JK). Ini merupakan hasil kerjasama PTPN IV dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
Pekerja yang menerima bantuan perlindungan dari dana Bina
Lingkungan (BL) ini para pekerja yang masuk dalam kategori
pekerja rentan, yaitu para pekerja yang bekerja sehari-hari untuk
memenuhi kebutuhan hidup hari itu saja.

“B

antuan ini merupakan bagian
dari Program Gerakan Nasional
Peduli Perlindungan Pekerja Rentan
(GN Lingkaran) bagi para ‘pekerja
rentan’ dan sangat rawan terhadap
kemunduran ekonomi jika mengalami
risiko seperti kecelakaan saat bekerja
ataupun meninggal dunia,” jelas
Kasubbag Humas & External Relation
PTPN IV, Syahrul Aman Siregar,
sesaat setelah pendistribusian
sertifikat BPJS TK kepada para
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manajer unit usaha, Jumat, 29
Desember 2017, di Subbag Bina
Lingkungan dan CSR Kantor Pusat
PTPN IV di Medan. Seterusnya para
manajer akan bertanggung jawab
membagikan sertifikat tersebut
kepada para ‘pekerja rentan’ di
wilayah kerja masing-masing.
Alokasi iuran bantuan PTPN
IV dan BPJS TK ini, tambah
Syahrul, diestimasi sebesar Rp
62.496.000 untuk tahun 2017, yang

peruntukannya diharapkan akan
mengurangi kerentanan sosial
terhadap pekerja di lingkungan
perkebunan, sekaligus menjadikan
mereka sebagai para pekerja yang
mandiri dan tangguh, dengan masa
perlindungan selama 12 bulan
kepesertaan, mulai bulan Desember
2017 sampai November 2018.
“Para pekerja yang menerima
bantuan ini adalah pekerja bukan
penerima upah (BPU) yang terdiri
atas tukang ojek, pedagang
keliling, supir angkot, kuli bangunan
serabutan, bilal mayit, guru ngaji,
mudim masjid dan pendeta yang
tersebar di lingkungan kebun PTPN
IV,” terang Syahrul lagi.
Penyerahan langsung kartu BPJS
Ketenagakerjaan ini dilaksanakan
oleh masing-masing unit usaha PTPN
IV. Di PMT Dolok Ilir, misalnya, kartu
diserahkan oleh Aswandi Nasution
(Asisten Teknik), Tofan Erlangga
Sidabalok (Asisten Kepala Tata
Usaha), Suhardiman (Asisten Teknik),
Tengku Nurdiana (Asisten SDM,
Umum dan Keamanan), Ketua dan
Sekretaris SP-Bun.
“Kami sangat gembira menerima
bantuan ini karena memang sangat
kami perlukan untuk mendukung
ketenangan kerja. Semoga PTPN IV
diberikan rezeki lebih baik ke depan,”
kata Mujito, salah seorang peserta
yang mewakili penerima bantuan
BPJS Ketenagakerjaan.
Meskipun telah memegang
fasilitas JKK dan JK, para ‘pekerja
rentan’ tetap diimbau untuk bekerja
dengan penuh kehati-hatian.
Dan diharapkan ke depan, para
‘pekerja rentan’ dapat melanjutkan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
secara mandiri. (red)
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Memasuki Tahun Emas
Industri Minyak Sawit Dunia
Tahun 2018 diestimasi menjadi tahun yang amat menjanjikan bagi
industri minyak kelapa sawit, karena memberi kecenderungan
kuat terhadap peningkatan harga dan kenaikan produksi
sekaligus. Menurut data estimasi Palm Oil Agribusiness Strategic
Policy Institute (PASPI), setelah mencapai produksi berdasarkan
tren historis sebesar 37,16 juta ton pada tahun 2017, industri
minyak kelapa sawit Indonesia akan berhasil mencapai angka
produksi sebesar 39,01 juta ton pada tahun 2018.

D

i sisi nilai, peningkatan harga
diprediksi akan membaik
sepanjang tahun 2017, terutama
karena faktor excess demand yang
terjadi sejak tahun 2017. Keadaan
ini adalah kebalikan dari kelesuan
permintaan sepanjang periode
tahun 2011-2015. Sejak tahun 2016,
produksi empat jenis minyak nabati
utama dunia mengalami minus
dibandingkan konsumsi global. Tahun
2016, produksi minyak nabati dunia
pada tahun 2016 adalah 154,080
juta ton, sedangkan konsumsi
159,430 juta ton, atau terdapat
kekurangan produksi sebesar
5,350 juta ton. Pada tahun 2017,
kekurangan itu diestimasi sebesar
6,990 juta ton. Sedangkan pada
tahun 2018 ini, kekurangan produksi
diproyeksikan sebesar 6,654 juta ton.
PASPI memperkirakan, harga

CPO cif di Rotterdam pada tahun
2018 akan berada di kisaran USD
775,86 per ton, atau membaik dari
harga tahun 2017 yang secara ratarata USD 735 per ton. Sedangkan
harga CPO fob di Belawan
diperkirakan akan berkisar USD
731,66 per ton.
Proyeksi kenaikan permintaan
minyak sawit dunia didasarkan
pada estimasi IMF terhadap
pertumbuhan ekonomi dunia yang
rata-rata meningkat menjadi 3,7%
(World Economic Outlook 2018,
Oktober 2017). Dari seluruh pasar
terbesar CPO Indonesia, hanya EU
dan China yang pertumbuhannya
sedikit melambat. Kawasan Eropa
melambat dari 2,1% di tahun 2017
menjadi 1,9% di tahun 2018. China
juga melambat dari 6,8% menjadi
6,5%. Sedangkan pertumbuhan

ekonomi India sebagai pasar utama
CPO Indonesia naik dari 6,7%
menjadi 7,4%. Amerika Serikat dan
pasar negara-negara berkembang
diestimasi akan menikmati kenaikan
pertumbuhan, yang selanjutnya
memiliki potensi gairah yang lebih
tinggi untuk meningkatkan impor
nabati.
Faktor lain yang menguatkan
keyakinan terhadap peningkatan
harga CPO di tahun 2018 adalah
menurunnya estimasi beban
anggaran dunia terhadap harga
bahan bakar minyak fosil, yaitu dari
USD 50,28 per barrel menjadi USD
50,17 per barrel.
Menurut data Oil World (2017),di
antara empat jenis minyak nabati
utama dunia (sawit, kedelai, bunga
matahari, dan rapeseed), yang
menduduki 85-90% konsumsi
minyak nabati dan hewani dunia,
minyak sawit masih mampu
menguasai pangsa pasar terbesar,
yaitu 39%. Disusul oleh minyak
kedelai (33%), rapeseed (17%), dan
bunga matahari (10%). Dengan
demikian, peluang untuk menikmati
keuntungan dari industri minyak
kelapa sawit di tahun 2018 sangat
menjanjikan.
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Januari, Permintaan Minyak
Sawit Diprediksi Meningkat
Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Malaysia sepanjang
Januari 2018 berpeluang mengalami kenaikan karena didorong peningkatan
permintaan dari Cina, dan akan diikuti kenaikan harga minyak nabati lainnya.

Januari
A

nalis bursa komoditas PT Monex Investindo
Futures, Faisyal, di awal tahun 2018,
mengatakan, permintaan CPO dari Cina
biasanya akan naik menjelang Hari Raya Imlek.
Karena itu, para trader minyak nabati di Cina
mulai mengantisipasi peningkatan permintaan
tersebut sejak awal tahun agar kenaikan harga
pembelian dapat dikendalikan.
Para trader pasar berjangka di Kuala Lumpur
berpendapat, pasar minyak nabati global saat ini
sedang bereaksi terhadap antisipasi peningkatan
ekspor ke depan.

24

MINAT

“Itu karena ekspor CPO Malaysia meningkat
antara 6-9% pada Desember 2017. Sementara
itu, kenaikan ekspor tersebut diprediksi bakal
terus berlanjut di sepanjang Januari 2018 karena
peningkatan permintaan dari Cina,” demikian
Faisyal, seperti dikutip dari industry.co.id.
Pengaruh Imlek ini terasa dalam
perdagangan global lantaran Cina adalah importir
CPO terbesar kedua di dunia setelah India. Para
trader di Cina akan meningkatkan cadangan
CPO mereka untuk keperluan memasak.
(industry.co.id/red)

Januari 2018 ini,
permintaan sawit
ditaksir akan
mengalamani
peningkatan.
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SP-Bun PTPN IV
Serahkan Draft PKB
Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) PTPN IV
menyerahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 20182019 kepada Board of Director (BOD) PTPN IV di meeting room
Kantor Direksi Medan, Selasa 9 Januari 2018. Draft PKB ini akan
menjadi acuan dan landasan hubungan kerja antara karyawan
dan manajemen untuk setahun ke depan.

D

irektur Utama PTPN IV Siwi Peni
mengungkapkan apresiasinya
terhadap pengurus SP-Bun yang telah
aktif menyusun perjanjian kerja ini,
dan bisa memahami kemana arah
perusahaan di tahun 2018.
“Perusahaan perkebunan memiliki
jumlah sumber daya manusia yang
banyak karena memang di situlah
aset terbesarnya. Jadi, kesejahteraan
itu sangat penting dan kebahagiaan
karyawan juga sangat penting.
Namun, untuk mendukung semua itu,
yang paling utama adalah perusahaan
kita harus sehat pula. Dalam kondisi
di tahun 2017, PTPN IV banyak
ditolong oleh harga. Namun, banyak
sekali biaya produksi yang meningkat
dari tahun ke tahun. Yang harus kita
fokuskan adalah sikap kerja dan
kedisiplinan sesuai PDIK yang telah
kita canangkan,” papar Siwi Peni di

sela-sela proses penerimaan berkas
PKB.
Siwi juga menambahkan,
pada tahun 2018, manajemen
mencanangkan keuntungan sebesar
Rp 1,6 triliun, realisasinya akan
dialokasikan untuk bonus enam
bulan kepada karyawan. Menurutnya,
target laba itu sangat mungkin dicapai
oleh PTPN IV sebagai perusahaan
perkebunan negara dengan aset yang
terbesar nomor satu se-Indonesia.
“Pertama, yang perlu dicegah
adalah pencurian dengan menjaga
perkebunan. Perlu diterapkan
disiplin yang ekstra ketat dalam
pengamanan,” tegasnya.
Direktur SDM dan Umum PTPN
IV Rizal H. Damanik menambahkan,
berdasarkan hasil investigasi, masalah
yang dihadapi adalah masalah sikap
kerja dari pengamanan. Sebagian

besar kerugian perusahaan yang
selama ini terjadi adalah dari faktor
pencurian.
Wispramono Budiman selaku
Ketua Umum SP-Bun PTPN IV
menjelaskan, pembahasan PKB
PTPN IV tahun 2018 telah dibahas
oleh tiga komisi.
“Program dari perusahaan
ialah tentang proses pengamanan
yang saat ini sedang dilakukan.
Kami selaku pengurus SP-Bun
siap mendukung kegiatan program
tersebut dan apabila ada pihak
internal yang terlibat dengan buktibukti yang kuat secara hukum, SPBun tidak akan membelanya,” katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh
Kabag Sekretaris Perusahaan Made
Supantana, Kabag SDM BM. Setio
Baskoro, serta pengurus SP-Bun
lainnya. (byf)
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BUMN Salurkan CSR
Rp 10,2 Miliar di Sumut
Sejumlah perusahaan BUMN melakukan sinergi dan menyatakan
komitmen mengenai penyaluran dana kepedulian sosial senilai
total Rp 10,2 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana fasilitas
umum dan sosial di Sumatera Utara. Komitmen itu diharapkan
mampu mendorong terciptanya keadilan sosial dan mendukung
penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan.

P

enyerahan komitmen Corporate
Social Responsibility (CSR)
merupakan salah satu acara penting
dari rangkaian kegiatan Rapat
Koordinasi CEO BUMN di Parapat,
Danau Toba, Sumatera Utara pada
20-21 Desember 2017. Dalam rapat
koordinasi tersebut, seluruh pimpinan
tertinggi dari 151 BUMN dan Anak
Perusahaan Eks BUMN hadir untuk
membahas sejumlah agenda,
termasuk sinergi antar-BUMN
serta komitmen dukungan untuk
pencapaian tujuan pembangunan,
khususnya investasi capex (capital
expenditure) BUMN, akselerasi
proyek strategis nasional dalam
rangka mendorong konektivitas,
kapasitas, dan daya saing.
Aktivitas Corporate Social
Responsibility (CSR) BUMN ini
digelar di delapan kabupaten di
beberapa lokasi, yaitu Simalungun,
Toba Samosir, Humbang
Hasundutan, Tapanuli Utara,
Samosir, Dairi, Asahan, dan Karo,
dengan menyasar beberapa fasilitas
dan sarana publik seperti sarana
pendukung pariwisata, pelestarian
alam, pendidikan, pendidikan vokasi,
sarana ibadah, dan kesehatan.
Sarana pendukung pariwisata
mendapatkan bantuan CSR sebesar
Rp 4,68 miliar, di antaranya dari
PT BNI (Persero) Tbk, PT BRI
(Persero) Tbk, PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, PT BTN (Persero)
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Tbk, PT Inalum (Persero), PT
Telekomunikasi Indonesia/Telkom
(Persero) Tbk, Perum LKBN Antara,
PT Dok Kodja Bahari (Persero),
PT INTI (Persero), PT Danareksa
(Persero), PT Perkebunan Nusantara
III (Persero), PT Pertamina
(Persero), PT Jiwasraya (Persero),
PT Perusahaan Listrik Negara /PLN
(Persero), dan PT Angkasa Pura
II (Persero). Realisasinya berupa
berupa perbaikan jalan, rumah adat,
pembuatan gapura, shelter, sarana
wisata, gapura, dan pengadaan tong

sampah.
Sedangkan sejumlah BUMN
seperti PT Bank Negara Indonesia/
BNI (Persero) Tbk, PT Bank
Rakyat Indonesia/BRI (Persero)
Tbk, PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk, PT Bank Tabungan Negara/
BTN (Persero) Tbk, PT Pegadaian
(Persero), PT Surveyor Indonesia
(Persero), PT Kawasan Industri
Medan (Persero), PT Pos Indonesia
(Persero), PT Kimia Farma (Persero)
Tbk, PT Jamkrindo (Persero), dan
PT Askrindo (Persero) melakukan
sejumlah kegiatan CSR pada sarana
pendidikan dengan dana sebesar
Rp 1,27 miliar berupa taman baca,
peralatan sekolah, kapal belajar,
komputer, alat kesehatan, dan mobil
pintar.
Untuk memperingati Hari
Menanam Pohon Indonesia pada
28 November lalu, BUMN turut
melestarikan alam di Sumatera
Utara dengan penyaluran bantuan
CSR sebesar Rp 1,36 miliar, berupa
penanaman pohon dan pengadaan
becak motor yang merupakan
bantuan dari PT Pelindo I (Persero),
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PT Pelindo II (Persero), PT
Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV
(Persero) dan PT Telkom (Persero)
Tbk. BUMN yang terlibat dalam
kegiatan CSR ini adalah PT Jasindo
(Persero), PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk, PT Pupuk Sriwijaya,
PT Pupuk Kaltim, PT Jasa Raharja
(Persero), dan PT Kereta Api
Indonesia (Persero).
“Inilah bentuk apresiasi kami
kepada masyarakat Sumatera
Utara yang telah mendukung
BUMN dalam menjalankan peran
sebagai agent of development untuk
memastikan adanya pembangunan
yang merata ke seluruh wilayah di
Indonesia dan meningkatkan nilai
tambah bagi masyarakat,” kata
Menteri BUMN Rini Soewandi.
“Kami akan memonitor secara ketat
realisasi dari komitmen BUMN
tersebut untuk memastikan bahwa
pelaksanaan bantuan CSR akan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta bisa memberikan
manfaat yang optimal kepada
masyarakat,” tambah Rini. (red/
rilis)

Mesin Pergaulan
di Bah Birung Ulu
Biaya pergaulan itu memang perlu. Tapi jangan sampai
membuat kantong kosong, atau memberatkan keuangan.
Demikian juga pergaulan dalam industri perkebunan.
Diperlukan cara-cara efektif untuk menyentuh masyarakat dan
stakeholder agar kita tetap dekat di hati mereka tanpa harus
melulu mengorbankan biaya besar, sebab mereka tidak selalu
memerlukan uang.

S

alah satu tujuan utama
perusahaan adalah membangun
kemitraan dengan semua
stakeholder-nya. Perusahaan
seyogyanya mampu membangun
inisiatif-inisiatif yang kreatif untuk
menjalin kerjasama dengan
masyarakat sekitar yang terdiri dari
beragam organisasi, lembaga, warga,
dan tokoh masyarakat, pemangku
kepentingan Musyawarah Pimpinan
Kecamatan (Muspika). Tujuannya,
agar terjadi saling kesepahaman dan
rasa hormat di antara berbagai pihak
sehingga akan mempermudah proses
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
Pembangunan biasanya
menyebabkan terjadi perubahan
kondisi fisik, sosial dan tatanan
lingkungan. Perubahan ke arah
perbaikan pengembangan
perkebunan dapat terkendala oleh
faktor teknis, yang pada tahap
tertentu dapat menimbulkan konflik
antara perusahaan, masyarakat, dan
stakeholders lokal.
Banyak isu yang menjadi
potensi konflik antara perusahaan,
masyarakat serta stakeholders
lokal, seperti penggarapan tanah,
pencurian, bencana alam, serta
kerusakan jalan. Untuk mengatasi dan
mengantisipasi konflik, perusahaan
perlu mempunyai early warning

system yang mampu mendeteksi
konflik sejak dini yang secara efektif
mampu mentransformasi konflik
menjadi situasi relasional yang winwin.
Salah satu cara yang dilakukan
oleh Kebun Bah Birung Ulu
dalam mendeteksi konflik sejak
dini serta secara efektif mampu
mentransformasi konflik menjadi
situasi relasional yang win-win
adalah dengan penyediaan mesin
babat rumput bagi masyarakat dan
pemangku kepentingan/Muspika
(kepolisian, kecamatan dan Danramil)
di sekitar kebun. Penyediaan mesin
babat tersebut dilakukan selama
empat hari dalam satu bulan untuk
keperluan kebersihan lingkungan
masyarakat dan para pemangku
kepentingan. Biaya yang diperlukan
hanya bahan bakar, yang dalam satu
hari diperkirakan sebanyak 2 liter atau
senilai Rp 50.000.
Meski kesannya sepele, namun
manfaat mesin babat rumput ini
bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan ternyata cukup
penting. Hasilnya langsung terlihat
bagi mereka. Sedangkan bagi
perusahaan, cara ini cukup efektif dan
berbiaya rendah untuk melakukan
pendekatan sosial dan membangun
kemitraan dengan stakeholder.
(Maktal Kunto Aji, SH/ulu)
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Anak Perusahaan PTPN IV

Bisnis Manis
di Ujung Dermaga
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Anak Perusahaan PTPN IV

Gerimis di awal Januari 2018 tidak mampu mengurangi cuaca panas di Pelabuhan
Belawan, Medan. Aroma pesisir yang sedikit amis tercium jelas setiap kali angin
bertiup dari arah laut. Namun pengecualian terasa di kawasan tangki timbun minyak
sawit milik PT Sarana Agro Nusantara (SAN) di Jalan Ujung Baru Belawan, tidak
jauh dari garis bongkar muat kargo internasional, dan nyaris menempel ke jaringan
pipa terpadu milik PT Pelindo I. Di kawasan ini, aroma CPO yang keluar dari ujungujung pipa dan tangki timbun justru mendominasi.
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Pengangkutan komoditas
menggunakan kereta api.

S

ebanyak 70 tangki timbun CPO
dan PKO tampak berbaris
dalam warna orange tua, dengan
ketinggian dan kapasitas tampung
yang bervariasi. Setiap beberapa jam,
kereta api yang membawa gerbonggerbong tangki minyak sawit berhenti
di stasiun PT SAN Unit Belawan untuk
memuntahkan muatannya lewat pipa
masuk ke tangki timbun. Pada bagian
bongkar-muat lainnya, truk-truk besar

silih berganti mengisi tangki dengan
minyak sawit untuk dibawa ke pabrik
pengolahan akhir.
Perusahaan logistik dan
ekspedisi yang menjalankan usaha
sewa tangki timbun ini melayani
dua jenis pengambilan CPO dari
fasilitas timbunnya, yaitu melalui
pipa minyak terpadu ke kapal-kapal
kargo internasional dan pengambilan
menggunakan angkutan truk untuk

Struktur Permodalan
PEMEGANG SAHAM

SAHAM %

PTPN III

39,92

9.541

PTPN IV

50,08

11.969
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LEMBAR

PTPN V

10,00

2.390

JUMLAH

100,00

23.900

MINAT

penimbun yang memanfaatkan CPO
sebagai bahan baku olahan di dalam
negeri.
Selain melayani kepentingan
perkebunan-perkebunan milik
negara sebagai captive market,
PT SAN juga melayani permintaan
dari perusahaan swasta. Salah satu
klien penting mereka saat ini adalah
Unilever Indonesia yang bergerak
di bidang consumer goods. Nilai
kontrak perusahaan multinasional
ini mencapai Rp 14 miliar per tahun,
dengan metode pembayaran sewa di
depan.
Pada tahun 2017 lalu, dengan
total asset yang tercatat per
November sebesar Rp 94,896
miliar, PT SAN mencatat laba kotor
sebesar Rp 13 miliar. Berdasarkan

Anak Perusahaan PTPN IV

Penimbangan kendaraan pengangkut.

ALTMAN Z Score Model, posisi
perusahaan berada di Grey Zone
dengan skor 2,01.
Pada tahun 2014, perusahaan ini
sempat menderita kerugian akibat
mismanagement dan buruknya
pengelolaan kewajiban dan piutang.

analisa menyeluruh terhadap
kinerja keuangan, operasional, dan
administrasinya, anak perusahaan
patungan PTPN IV, PTPN III, dan
PTPN V ini menduduki predikat “AA”
(sehat) sampai dengan November
2017. Sedangkan menurut penilaian
Pengguna Jasa PT SAN Saat Ini
PERUSAHAAN

CPO

CPKO

PTPN – I

9.970

-

PTPN – II

14.745

-

PTPN – III

438.667

-

PTPN – IV

270.621

33.220

PTPN – V

374.065

33.514

SWASTA

132.538

49.045

1.240.606

115.779

TOTAL

Hal itu mengakibatkan mereka
sempat keteteran untuk menutupi
biaya operasional dan gaji karyawan.
Namun sejak tahun 2015 keadaan
mulai membaik. Selama tiga tahun
terakhir, laporan keuangan PT SAN
menunjukkan pertumbuhan laba dan
asset yang positif, meskipun tidak
cukup progresif karena kehati-hatian
dalam mengelola utang. Bersamaan
dengan itu, cashflow juga muali
membaik.
Kemampulabaan mereka
tercermin dari Return On Equity
(ROE) per November 2017
sebesar 22,38% dari modal sendiri
sebesar Rp 52.264.130.393. Laju
cadangan penyusutan ditetapkan
Rp 18.795.700.885 (19,81%) dari
total capital employed sebesar
Rp 94.896.737.293. Sedangkan
kemampuan penyediaan cash
terhadap utang adalah 103,24%.
Utang usaha PT SAN per
November 2017 tercatat sebesar Rp
15.510.187.911.
Dalam periode yang sama, total
realisasi penerimaan order jasa
timbun yang diterima PT SAN adalah
sebanyak 1.412.657 ton atau 108,20%
melebihi target yang ditetapkan
sebesar 1.305.656 ton. Sedangkan
realisasi pengapalan tercatat sebesar
1.387.636 ton, atau 106,28%
melampaui target yang ditetapkan
sebesar 1.305.656 ton.
Secara historis, usaha tangki
timbun PT SAN pertama kalinya
didirikan oleh Pemerintah Belanda
untuk mengakomodasi pertumbuhan
perkebunan yang begitu pesat di
Sumatera Utara dan Aceh. Pada saat
itu, fasilitas instalasinya dibangun
untuk menjadi bulking station produksi
minyak sawit perkebunan yang ada
di dua kawasan tersebut, dengan
nama NV Deli Tank Bedrijf (1927)
dan perusahaan EMKL NV Deli
Haven Bedrijf (1928). Berikutnya
terjadi beberapa kali perubahan nama
pada perusahaan jasa logistik yang
kelak bergerak dalam bidang jasa
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titip timbun, ekspedisi dan handling
pengapalan komoditas perkebunan
(CPO, CPKO, PKM, mollases dan
karet) ini. Pada 30 Mei 1962, namanya
berubah menjadi The Deli Tank
Installation, kemudian diganti lagi
menjadi PT Tangki Sawit Terminal
Jasatama pada tanggal 9 Juli 1986.
Pada tahun 1994, restrukturisasi di
lingkungan perkebunaan-perkebunan
negara kembali membawa perubahan
nama menjadi PT Delitama Indonesia.
Dan akhirnya pada tanggal 2 Januari
2001, PT Delitama Indonesia Belawan
secara resmi digabungkan dengan PT
Sarana Sawitindo Utama Dumai yang
selanjutnya menjadi PT Sarana Agro
Nusantara (SAN).
PT SAN ditetapkan untuk bergerak
dalam bidang Usaha Jasa Pengurusan
Transportasi (UJPT)/freight forwarding
yang memiliki fasilitas dan layanan
liquid cargo berupa tangki timbun
minyak sawit dan turunannya dan gula
tetes, serta dry cargo untuk komoditi
karet, teh, kakao, tembakau, dan
pelayanan jasa ekspedisi pengurusan
dokumen ekspor dan impor.
Selain itu PT SAN juga bertindak
selaku freight forwarding agency

Mengisi muatan.

sekaligus perusahaan pengurusan
jasa kepabeanan-PPJK (eksporimpor) bagi produk dan komoditas

Tarif Masing-masing Komoditi 2017

Nama Komoditi			Biaya
CPO				Rp 60/Kg
CPKO			

Rp 55/Kg

PAO		

		

Rp 70/Kg

Mollases 			

Rp 40/Kg

Luas Lahan Operasional PT SAN

UNIT

LUAS LAHAN
(M2)

BELAWAN

32.131,7

TANGKI TIMBUN
(BH)
MKS = 68
Molasses= 2

DUMAI
JUMLAH
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31.399
63.530,7

MINAT

MKS = 15
LIQ ST = 85

KAPASITAS
(TON)
100.500
5.000
59.500
165.000

perkebunan.
Saat ini, perusahaan yang
berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol
24 A-B, Medan, Sumatera Utara, ini
memiliki dua unit operasi, masingmasing di Jalan Ujung Baru Belawan
dan Jalan Datuk Laksamana, Dumai,
Riau. Dengan total 177 karyawan
pimpinan dan pelaksana, mereka
mengoperasikan 85 unit tangki timbun
(70 unit di Belawan dan 15 unit di
Dumai).
Dalam menjalankan bisnisnya,
PT SAN rentan terhadap setiap
perubahan regulasi yang ditetapkan
PT Pelindo I sebagai pemegang
otoritas kawasan. Sewa tanah,
misalnya, sebagai salah satu unsur
biaya utama selalu ditetapkan oleh
PT Pelindo I, dan cenderung naik
dari tahun ke tahun. Sebaliknya,
untuk menetapkan tarif sewa tangki/
biaya pompa yang menjadi sumber
pendapatan PT SAN harus disepakati
bersama lebih dulu antara PTPN dan

Anak Perusahaan PTPN IV

PT SAN yang di-review setiap tahun.
Kebijakan baru PT Pelindo I untuk
tahun 2017, misalnya, mengharuskan
adanya biaya tambahan terhadap
kegiatan transfer CPO dan turunannya
dari tangki timbun PT SAN ke tangki
timbun milik pembeli sebesar Rp
16.000/ton. Selain itu, penimbunan
CPO dan turunannya (milik pihak
ke tiga) yang ditimbun di PT SAN
dikenakan sharing sebesar Rp
5.000/ton. Meskipun kedua biaya
itu pada prinsipnya menjadi beban
pembeli, tapi PT Pelindo I menjadi
pihak yang harus menyediakan
rekening virtual untuk menutupi biaya
tersebut di awal, dan agar selanjutnya
menagih ke pembeli. PT SAN tidak
bisa memasukkan kebijakan biaya
tambahan ini ke dalam struktur harga,
sebab penentuan harga jual masih
tetap menjadi wewenang PT Kantor
Pemasaran Bersama Nusantara (PT
KPBN).
Status asset PT SAN juga sangat
rentan terhadap keberlangsungan
usahanya. Lahan dan instalasi Unit
Belawan seluruhnya bersifat fidusia.

Jika jangka waktu penggunaan
tanah telah berakhir, dan PT Pelindo
I Cabang Belawan memandang
bangunan tersebut bermanfaat bagi
pihaknya, maka PT SAN harus
menyetujui bangunan dan instalasinya
beralih menjadi milik PT Pelindo I
tanpa ganti rugi. Untuk konteks hari
ini, masalah itu dibayang-bayangi
pula oleh kebijakan mandatoris dari
pemerintah pusat untuk mengalihkan
seluruh aktivitas pelabuhan ke Kuala
Tanjung dalam upaya mendukung
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei
Mangkei.
Sedangkan dari aspek
operasional, saat ini perusahaan
harus menanggung biaya perawatan
mesin yang tinggi karena performanya
sudah menurun karena faktor umur
tua. Untuk mengatasi masalah
ini, manajemen secara bertahap
melakukan perbaikan dan peremajaan
mesin dan peralatan , sesuai dengan
kondisi keuangan perusahaan.
Namun Instalasi Unit Belawan
memiliki kekuatan tersendiri dari segi
penggunaan bahan bakar cangkang

sawit untuk heating yang biayanya
lebih murah. Sedangkan Unit Dumai
sampai hari ini tetap menggunakan
BBM solar.
Untuk mempertahankan bisnisnya,
tidak ada pilihan bagi PT SAN kecuali
harus mempertahankan untung setiap
tahun, sebab persaingan jasa logistik
akan semakin ketat seiring dengan
makin tingginya produksi perkebunan.
Dalam rencana jangka panjang
yang telah disusun, manajemen
PT SAN telah memasukkan unsur
bisnis tambahan dalam kegiatan
mereka, yaitu trading. Sejalan dengan
itu, peningkatan kualitas SDM dan
pemanfaatan teknologi informasi
akan dilakukan dalam upaya terpadu
menaikkan mutu layanan dan
peningkatan daya saing perusahaan.
Sementara, maksimalisasi potensi
bisnis akan dilakukan dengan
optimalisasi asset yang ada,
sedangkan pengembangan usaha
akan mempertimbangkan kemampuan
modal perusahaan dan kebijakan para
pemegang saham. (red)

	Direktur Utama PT SAN memeriksa isi tangki timbun bersama jajarannya.
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Direktur Utama PT Sarana Agro Nusantara

“Yang Penting, Untung!”

Direktur Utama PT Sarana Agro Nusantara (SAN), Taufiqqurrachman

Bangunan di Jalan Imam Bonjol No. 24 Medan itu cukup sejuk
dan rindang. Kontras dengan perubahan gedung dan lanskap
di sekitarnya, bangunan ini masih mempertahankan konstruksi
dan arsitektur lama. Pada plank-nya tertulis besar “PT SAN”.
Hanya beberapa unit mobil yang bisa parkir di halaman depan
bangunan bercat putih itu.

I

nilah kantor pusat PT Sarana Agro
Nusantara (SAN) tempat Direktur
Utama-nya, Taufiqqurrcahman,
mengendalikan kegiatan bisnis jasa
sewa tangki timbun CPO-nya. Di
sebuah ruangan berukuran sedang,
ia menunggu kedatangan kru Majalah
MINAT untuk sebuah wawancara.
Tahun ini, anak usaha PTPN IV itu
mencetak laba Rp 13 miliar sebelum
pajak. Dengan capaian itu, PT SAN
tercatat sebagai perusahaan paling
sehat di antara anak-anak usaha
PTPN IV yang lain.
Mengelola bisnis jasa logistik
tangki timbun CPO di Pelabuhan
Belawan Medan, sama artinya
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dengan mengelola bisnis tangki
timbun di pusat produksi CPO
nasional, sebab sampai saat ini
Provinsi Sumatera Utara masih
diperhitungkan sebagai salah satu
sentra industri kelapa sawit dunia
yang unggul secara historis maupun
komparatif. Bagaimanakah strategi
yang dimainkan Taufiqurrahman
untuk menjaga kesehatan dan
keberlangsungan perusahaan
yang dipimpinnya di antara pasang
surutnya industri kelapa sawit
nasional dan internasional?
Minat : Menurut laporan
keuangan, PT SAN mencetak
keuntungan sebelum pajak sebesar

Rp 13 juta pada tahun 2017. Bila
melihat dari aspek persaingan
dan privilege yang dimiliki PT SAN
sebagai sarana tangki timbun bagi
seluruh perusahaan perkebunan
sawit negara, apakah keuntungan
yang dicetak PT SAN tahun ini dapat
dibilang sebuah prestasi?
Taufiqqurrachman (TR):
Harus dilihat komparasinya dulu.
Secara historis, saya ditugaskan
di perusahaan ini pada tahun
2014 dalam kondisi merugi. Nah,
sekarang kita dapat membalik
kinerjanya dengan mencetak
keuntungan sebesar Rp 13 miliar.
Bagi perusahaan dengan market
size yang lebih besar, nilai segitu
barangkali tidak terlalu berarti, tapi
bila ditimbang dari aspek kesehatan
bisnis, dengan keuntungan itu, kami
telah mampu membiayai sendiri
kegiatan perusahaan dan memiliki
stok modal untuk kinerja 8 bulan ke
depan.
Minat : Apakah stok modal itu
secara murni berasal dari laba kerja
atau pengambilan utang?
TR : Itu murni dari akumulasi
keuntungan, kinerja usaha kita
sendiri, sebab sampai saat ini PT
SAN tidak mengambil pinjaman
sedikit pun dari bank. Kami sering
dibilang kurang progresif karena
tidak mengambil pinjaman bank. Tapi
untuk apa? Bagi saya, perusahaan
yang baik adalah perusahaan yang
sehat, bukan semata-mata soal
volume bisnisnya. Banyak saat ini
perusahaan yang besar, tapi rapuh
keuangannya karena ditenggelamkan
oleh kewajiban. Ekspansi boleh saja,
dan kita pun punya rencana jangka
lima tahun untuk itu, namun harus
benar-benar terukur secara matang
dan didasarkan pada riset yang teliti.
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timbun?
tahun? Dan apakah itu sudah dapat
Minat : Apa strategi yang Anda
TR : Kami telah melakukan
ditutupi dengan captive market saja?
lakukan untuk membuat PT SAN
analisa strategis mengenai kondisi
TR : Fixed cost dalam usaha
tetap untung?
internal dan eksternal perusahaan,
ini, dari segi sewa lahan saja Rp 12
TR : Kebijakan pertama saya
baik posisi asset, keuangan, kondisi
miliar setahun yang harus dibayarkan
adalah melakukan transparansi bisnis
sarana, SDM, potensi pasar, maupun
ke Pelindo I, belum lagi biaya tenaga
dulu. Dengan demikian kita dapat
regulasi. Setelah mengetahui
kerja, penyusutan, perawatan,
melihat secara objektif kekuatan,
kekuatan, kelemahan, peluang
asuransi, dan lain-lain. Bila merujuk
tantangan, dan peluang perusahaan
dan ancamannya, kami menyusun
pada MoU antar pemegang saham
yang sesungguhnya, agar dapat
rencana untuk jangka lima tahun
perusahaan-perusahaan perkebunan
dicarikan solusi yang tepat. Tidak ada
mendatang. Untuk jangka pendek,
negara, seharusnya fixed cost
yang perlu ditutup-tutupi. Sebelumnya
langkah-langkah yang dilakukan
sudah tertutupi, bahkan untung.
perusahaan ini dikatakan untung,
adalah berupa optimalisasi sarana
Namun saya tidak sepenuhnya
tapi ada beberapa hal yang tidak
yang ada, peningkatan kualitas
dapat mengandalkan sebagian
dijelaskan secara transparan dalam
pelayanan, peningkatan pemasaran,
besar perusahaan perkebunan
laporan keuangan, khususnya
serta memanfaatkan regulasi yang
kelapa sawit milik negara sebagai
mengenai kewajiban-kewajiban
ada agar mendukung core business
captive market dalam pengertian
usaha dan kewajiban lain yang
kami. Perlu diketahui bahwa bisnis
yang sesungguhnya. Karena dalam
ditunda pembayarannya. Kebijakan
PT SAN sangat rentan terhadap
seperti ini secara akumulatif
perubahan regulasi sebab
akan menjadi beban bagi
Kebijakan pertama saya adalah melakukan
sampai saat ini, lokasi tangki
setiap manajemen dan
transparansi bisnis dulu. Dengan demikian kita
timbun kami seluruhnya masih
kepemimpinan berikutnya.
dapat melihat secara objektif kekuatan, tantangan
berstatus sewa kepada Pelindo
Saya berkesimpulan, masalah
dan peluang perusahaan yang sesungguhnya, agar I. Pada tahun 2017, untuk
itu harus dibersihkan dulu,
dapat dicarikan solusi yang tepat.
sewa lahan saja, kita harus
baru saya bisa bekerja
menyediakan alokasi fixed cost
dan membuat keputusansebesar Rp 12 miliar per tahun untuk
realisasinya, volume pemakaian jasa
keputusan yang objektif.
Unit Belawan dan Unit Dumai. Setiap
tangki timbun untuk CPO mereka
Minat : Sebagai bisnis jasa sewa,
ada kenaikan tarif sewa lahan atas
tidak selalu sesuai dengan MoU.
bukankah PT SAN seharusnya tidak
kebijakan PT Pelindo I, maka itu
Bahkan, sebagian perkebunan
memiliki risiko kerugian yang terlalu
akan langsung menambah beban ke
negara yang masih lemah kinerjanya
serius?
dalam biaya tetap kami.
menjadi beban bagi kami, terutama
TR : Kelihatannya sepintas
Minat : Kapasitas bisnis jasa
dalam penagihan piutang. Sebagian
memang begitu. Tapi bisnis jasa
tangki timbun kan sangat dibatasi
piutang usaha ke perkebunan negara
justru lebih tinggi tantangannya
oleh kapasitas tampung maksimum.
sangat buruk statusnya, dan kami
karena menyangkut pelayanan,
Apakah masih memungkinkan bagi
belum bisa menemukan solusi yang
keluhan, dan permintaan kualifikasi
PT SAN untuk mengembangkan lagi
menggembirakan untuk itu.
yang berbeda-beda, sehingga
jasa layanan di dalam maupun di luar
Minat : Apakah pemasukan CPO
kita harus bisa customize setiap
core business?
yang tidak mencapai kesepakatan itu
permintaan khusus dari pasar. Untuk
TR : Pengembangan usaha
karena masalah penurunan produksi
ini, PT SAN telah teruji dengan
kami diarahkan menuju peningkatan
kebun negara?
kemampuan kami memenuhi
kemampulabaan dan daya saing
TR : Bukan semata karena faktor
kualifikasi dan standar mutu yang
dari kegiatan utama berupa tangki
produksi, tapi kita memang tidak
diminta PT Unilever Indonesia. Ini
timbun dan dry cargo. Selain itu kita
dapat memperkirakan atau mengatur
adalah perusahaaan multinasional
juga melakukan pengembangan
kemana distribusi CPO mereka,
yang Anda tahu sendiri bagaimana
potensi bisnis baru, yaitu jasa
karena bisa jadi mereka melakukan
standarnya. Sampai saat ini mereka
layanan dokumen kepabeanan dan
kesepakatan penjualan ke pasar
tetap mengikat kerjasama dengan
usaha trading serta optimalisasi asset
strategis tanpa harus melalui tangki
kita, dengan nilai kontrak mencapai
perusahaan, baik melalui kapabilitas
timbun kita.
belasan miliar per tahun dengan cara
internal maupun sinergi dengan
Minat : Apa upaya yang Anda
pembayaran di depan.
perusahaan lain. Untuk jangka
lakukan saat ini untuk meningkatkan
Minat : Berapa fixed cost yang
panjang, langkah-langkah yang kami
penerimaan orderan jasa tangki
harus dikeluarkan PT SAN setiap
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lakukan adalah memperbesar
ukuran logistik dengan
meningkatkan kapasitas
penimbunan, revitalisasi
peralatan untuk meningkatkan
kecepatan dan akurasi
pelayanan sesuai dengan
kemampuan perusahaan,
serta mempersiapkan rencana
pengembangan usaha ke
Kuala Tanjung yang sifatnya
mandatory.
Minat : Apakah rencana
pengembangan ke Kuala
Tanjung sudah terjadwal
dengan pasti?
TR : Kami masih menunggu
perkembangan-perkembangan
terbaru, sebab proyek Sei
Mangkei sendiri pun masih
terus dinamis. Namun kami
telah melakukan persiapanpersiapan awal mulai dari kajian
bisnis maupun teknis, termasuk
penjajakan-penjajakan untuk
sumber pendanaannya. Kami juga
menunggu kebijakan pasti mengenai
Pelabuhan Belawan, apakah
nantinya masih terus melayani jasa
kargo CPO atau seluruhnya akan
dipindahkan ke Kuala Tanjung.
Minat : Dari perspektif pasar,
apakah demand terhadap jasa tangki
timbun ini masih prospektif dan
potensial untuk digarap?
TR : Tentu saja, sebab potensinya
dapat kita lihat secara nyata dari
grafik peningkatan produksi dan
konsumsi minyak kelapa sawit dunia,
dimana Sumatera Utara dan Riau
masih tetap tercatat sebagai pemain
utamanya. Adapun kekuatan PT
SAN adalah, memiliki lokasi yang
dekat dengan pelabuhan besar dan
jaringan pipa terpadu, kapasitas
penimbunan cukup memadai, dan
kami memiliki pengalaman dan
SDM yang berkualifikasi tinggi untuk
aktivitas pelayanan logistik untuk
liquid maupun dry cargo. Yang perlu
ditingkatkan lagi adalah aplikasi
teknologi informasi ke dalam proses
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kerja dan regenerasi SDM.
Minat : Bagaimana dengan sisi
supply-nya?
TR : Sejumlah perusahaan
perkebunan besar swasta memang
telah memiliki sarana tangki timbun
sendiri. Bahkan mereka juga
melayani permintaan jasa sewa
tangki. Ada juga di antara usaha
tangki timbun itu yang didirikan di luar
area pelabuhan sehingga mereka
bisa mendapatkan sewa lahan yang
lebih rendah, dan dengan demikian
dapat memberikan tarif yang lebih
murah. Bahkan, beberapa usaha
sejenis telah melakukan trading
secara langsung untuk meningkatkan
nilai tambah dan daya saing
mereka, sementara kita baru saja
mendapatkan izinnya karena terikat
dengan Kantor Pemasaran Bersama.
Minat : Dengan potensi yang
dimiliki PT SAN saat ini, serta
beberapa upaya peningkatan kinerja
jangka pendek, berapa target laba
usaha yang ditetapkan untuk tahun
2018?
TR : Kami menargetkan laba

tahun 2018 sebesar Rp 7,6
miliar setelah pajak dengan total
aktiva sebesar Rp 108 miliar.
Minat : Mengapa justru
menurun dari tahun 2017 yang
mencapai laba setelah pajak Rp
10,88 miliar?
TR : Ada beberapa faktor
yang harus kami lihat secara
realistis. Di satu sisi adalah
potensi kenaikan biaya. Di sisi
lain kita harus mencadangkan
biaya pemutihan piutang
yang sulit tertagih sehingga
menaikkan biaya dan
mengurangi jumlah modal kerja.
Dalam rencana jangka panjang,
kita memproyeksikan realisasi
laba sebesar Rp 18,45 miliar
setelah pajak pada tahun 2022,
atau NPM 13,83%, dengan
aktiva sebesar Rp 235,68 miliar.
Minat : Dari sisi efisiensi,
apakah ada celah-celah yang
masih dapat dimaksimalkan
untuk menekan biaya?
TR : Untuk saat ini, saya lebih
melihat peluang untuk meningkatkan
efektivitas setiap biaya yang
dikeluarkaan ketimbang efisiensi
dalam pengertian mengurangi biaya.
Sebab, usaha menurunkan biaya
akan terkait dengan peningkatan
kualitas infrastruktur yang membawa
konsekuensi pada re-investasi. Untuk
saat ini pengeluaran untuk investasi
belum menjadi pilihan yang tepat
mengingat ketersediaan modal usaha
yang kurang memadai.
Minat : Setelah tiga tahun
memimpin PT SAN, secara pribadi
apa target Anda?
TR : Bagi saya, yang paling
penting adalah, perusahaan ini harus
tetap untung secara nyata, dan
jangan menjadi beban bagi semua
stakeholders. Dengan demikian,
suatu saat nantinya saya bisa
menyerahkan kepemimpinan saya
di sini dengan portofolio yang lebih
baik dan tidak menjadi beban bagi
manajemen berikutnya. (red)

Beranda

Serial VI Konsekuensi Go Public

Kewajiban Pelaporan
P

erusahaan yang telah go public
harus tunduk pada ketentuan
yang berlaku di pasar modal dan
ketentuan yang dikeluarkan oleh
OJK sebagai badan regulator pasar
modal. Salah satu ketentuan yang
dikeluarkan OJK untuk perusahaan

Keuangan.
2. Laporan Keuangan Tengah
Tahunan.
3. Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
4. Laporan Realisasi Penggunaan

terbuka adalah mengenai kewajiban
penyampaian pelaporan.
Secara garis besar, terdapat 2
jenis laporan yang harus disampaikan
emiten, yaitu Laporan berkala dan
Laporan Berkala. Laporan Insidentil
terdiri dari:
1. Laporan Keuangan Tahunan,
paling lama akhir bulan ke-3
setelah tanggal Laporan

Dana Hasil Penawaran Umum.
5. Laporan Penunjukan KAP.
6. Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Audit.
7. Laporan Data/Kewajiban
Perusahaan dalam Valuta Asing.
Adapun Laporan Insidentil terdiri
dari:
1. Keterbukaan Atas Informasi atau

Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik.
2. Transaksi Afiliasi.
3. Transaksi Benturan Kepentingan.
4. Transaksi Material.
5. Perubahan Kegiatan Utama
Perusahaan.
6. Laporan Kepemilikan Saham atau
Setiap Perubahan Kepemilikan
Saham Perusahaan Terbuka.
Di dalam Peraturan OJK No: 29/
POJK.04/2016 tentang Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan
Publik, salah satunya mengatur
mengenai laporan tahunan yang
harus dibuat emiten yang paling
sedikit harus memuat:
1. Ikhtisar data keuangan penting.
2. Informasi saham.
3. Laporan Direksi.
4. Laporan Dewan Komisaris.
5. Profil Emiten.
6. Analisis dan pembahasan
manajemen.
7. Tata kelola emiten.
8. Tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
9. Laporan keuangan audited.
10. Surat pernyataan tanggungjawab
dari Direksi dan Komisaris.
Ada banyak ketentuan OJK yang
mengatur ketentuan mengenai jenis,
bentuk dan saat pelaporan ini, yang
tentunya harus dipatuhi sebagai
bentuk pengawasan terhadap
perusahaan terbuka dan perlindungan
kepada investor (pemilik saham),
termasuk dalam hal ini karyawan.
Tentunya ini menjadi pekerjaan
tambahan sebagai konsekwensi
menjadi perusahaan terbuka, tapi
mendorong perusahaan untuk bekerja
dengan prinsip terbaik dan terbuka.
Konsekuensi go public lainnya
akan diuraikan pada serial berikutnya.
(IrM)
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Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Saudari Amalia Sari

Ibu Hj. Salmahwaty

Asisten SDM dan Umum PTPN IV Administratif di PT PMN
-- 7 Desember 2017 --

Orangtua perempuan Saudara Mahmud Irfan Lubis, SP, MP
(Kepala Sub Bagian Tanaman)
-- 01 Januari 2018 --

Bapak H.M. Yunus

Ibu Sairalam Silitonga

Pensiunan Kepala Bagian Teknologi
-- 9 Desember 2017 --

Orangtua perempuan Saudara Anwar Hutabarat
(Masinis Kepala Kebun Bah Jambi)
-- 01 Januari 2018 --

Bapak Asmunik Ruslan

Bapak Supratno

Mertua laki-laki Saudara Syahrul Amani, SP
(Staf Sub Bagian Tanaman)
-- 12 Desember 2017 --

Bapak St. Hot Raja Purba, SH

Mertua laki-laki Saudara Yuna Shaund H.S Damanik, SE, MM
(Pj Asisten Kepala Tata Usaha Kebun Pulu Raja)
-- 18 Desember 2017 --

Bapak Drs. Djemdjem Djamil, MM
Orang tua laki-laki Saudara Yudi Triawan Septiadhi
(Asisten Tanaman Kebun Timur)
-- 24 Desember 2017 --

Mertua laki-laki Saudara Faisal Lubis
(Asisten Tanaman Kebun Aek Nauli)
-- 09 Januari 2018 --

Ibu Juariah

Orangtua perempuan Saudara Lukman, SP
(Asisten Tanaman Kebun Sei Kopas)
-- 9 Januari 2018 --

Palindungan Karo-Karo

Pensiunan Manajer Teknologi Informasi
-- 09 Januari 2018 --

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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MINAT

RENUNGAN
Sahabatku...
Dunia ini merupakan jembatan emas menuju alam selanjutnya
Tempat mengisi bekal meneruskan perjalanan
Tempat nan luas mengumpulkan amal kebajikan
Tempat mujahadah mencari ridho Tuhannya
Sahabatku...
Nafsu senantiasa membuaikan kita dengan ambisi dan cita-cita tinggi
Merayu dengan segala keindahan perhiasan dunia
Melambungkan dengan fatamorgana kehidupan
Melelapkan waktu hanya membahagiakan diri, anak istri dan keluarga
Hingga menguburkan tujuan dan makna hakiki fungsi diri insani
Sahabatku...
Ketika kebajikan kita berikan hanya mengharap keberkahan dan ridho Tuhanmu
Kita peroleh dan nikmati rezeki halal lagi barokah
Menjadi darah daging dan nadi kehidupan
Kita syukuri apa yang telah digariskan Ilahi
Kita hayati awal mula kehidupan makhluk hanya dari setetes air hina
Kita sadari kemana tujuan akhir akan berlabuh
Tuhanku...
Jangan biarkan kami mengembara sendiri ditengah kegelapan dan kebathilan tanpa
petunjuk-Mu…
Jangan biarkan kami tersesat jalan tanpa bimbingan-Mu
Jangan biarkan kami tenggelam dalam keserakahan yang memabukkan
Tetapi
Bimbinglah dan berikanlah petunjuk-Mu kepada kami
Dalam menjalani bahtera hidup ini.
(Buya Ammar Haekal Panjaitan;04.14)
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VISI

Menjadi perusahaan yang unggul dalam usaha agroindustri terintegrasi.

1. Menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip usaha terbaik, inovatif, dan
berdaya saing tinggi .

MISI

ptpniv
PTPN IV
Email
Website

2. Menyelenggarakan usaha agroindustri berbasis kelapa sawit, teh, dan karet.
3. Mengintegrasikan usaha agroindustri hulu, hilir, dan produk baru, pendukung
agroindustri dan pendayagunaan aset dengan preferensi pada teknologi
terkini yang teruji (proven) dan berwawasan lingkungan.

Ptpniv

@PTPN4_Official

PTPN IV

: ptpnusantara4@ptpn4.co.id
: www.ptpn4.co.id

