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Redaksi Menyapa
Biarlah orang menanam buluh,
kita tetap menanam padi.
Biarlah orang mencari musuh,
kita tetap menebar budi.

P

embaca budiman. Pantun tua di
atas patutlah direnungkan lagi.
Dalam industri kelapa sawit, konflik
tidak terhindarkan. Ini mencerminkan
besarnya keterlibatan masyarakat
dalam setiap langkah usahanya. Di
dalam negeri muncul masalah tanah,
ketenagakerjaan, hukum, bahkan
masalah politik. Sedangkan di kancah
internasional, industri kelapa sawit
masuk dalam sorotan lembagalembaga ekonomi dan lingkungan.
Badan-badan dunia rajin mengikuti
arah dan kecenderungan industri
berbasis pertanian ini. Apalagi, politik
dagang pun bercampur di dalamnya.
Industri lemak nabati memang
menggiurkan. Pasarnya konsisten
dan cenderung meningkat pada
situasi normal, karena sejalan dengan
pertumbuhan manusia dan kegiatan
industrial. Di sisi lain, turunan produk
minyak nabati juga mengalami
perkembangan. Kepentingan
pangan, kimia dan energi secara
bersama-sama makin mengokohkan
kedudukan produk lemak nabati
dalam daftar kebutuhan manusia.
Hingga saat ini, minyak kelapa sawit
adalah kelompok lemak nabati yang
paling besar kontribusinya pada
masyarakat dunia, baik dari segi
kuantitas maupun nilainya.
Konflik di dalam dan luar negeri
tidak terhindarkan. Sebagian konflik
masih berupa persaingan yang wajar,
tapi sebagian lagi sudah masuk ke
tahap kampanye hitam dan tindak
kecurangan dengan menggunakan
regulasi yang bersifat luar domain
ekonomi. Citra industri kelapa sawit
diturunkan, bahkan dituduh sebagai
penyebab kerusakan lingkungan,
kebakaran hutan, ketimpangan

Mendiskusikan tampilan Majalah MINAT edisi lalu untuk kebaikan edisi
berikutnya.

ekonomi, dan sebagainya.
Serangan dan penggiringan opini
dilakukan dengan mencampurkan
antara fakta dan mitos. Pada
kenyataannya, kelapa sawit tidak lebih
rakus lahan daripada tanaman bunga
matahari. Jumlah tenaga kerja yang
diserap industri perkebunan kelapa
sawit mencapai jutaan orang. Jumlah
tersebut jauh lebih besar daripada
daya serap perkebunan tanaman
sumber minyak nabati lainnya di
seluruh dunia. Kelapa sawit juga
memiliki potensi produksi minyak
yang tinggi sehingga ia dapat menjadi
sagang bagi pemenuhan bahan bakar
berkelanjutan di masa mendatang.
Peran kita adalah menjadi bagian
dari upaya menjelaskan kepada publik
tentang sepak terjang dan dampak
positif industri kelapa sawit bagi
kehidupan masyarakat dan lingkungan
alam. Informasi yang memadai dan
dekat bisa membantu menanamkan
kesadaran dan penilaian yang
proporsional kepada semua
pemangku kepentingan industri kelapa
sawit, terutama masyarakat lokal.
Majalah MINAT sendiri merupakan
upaya Urusan Kehumasan PTPN
IV dalam partisipasi pembangunan
citra perusahaan dan industri kelapa

sawit secara keseluruhan. Metode
kampanye kita adalah “menanam
budi” bagi lingkungan dengan
menunjukkan kegiatan-kegiatan positif
yang dilakukan perusahaan. Kita tidak
perlu menghabiskan terlalu banyak
tenaga untuk menangkis kampanye
negatif, karena tenaga kita lebih
diperlukan untuk melakukan hal-hal
bermanfaat bagi masyarakat.
Edisi kali ini menyoroti khusus
tentang Kebun Sosa yang sedang
berjuang keras menyelesaikan
masalah-masalah sosial dan
pertanahan dengan masyarakat
sekitar. Berbagai kegiatan CSR terus
dilakukan sebagai upaya melunakkan
hati masyarakat. Berbagai terobosan
musyawarah dan saluran komunikasi
dicari formulasinya. Sejumlah poin
kesepakatan telah ditemukan, namun
kedua pihak belum mendapatkan
bentuk yang utuh dan permanen
dalam penyelesaiannya. Kita
berharap, masalah ini akan segera
berakhir dan semua pihak dapat
menyumbangkan gagasan yang
bermanfaat dan dapat diterima semua
pihak.
Selamat menikmati sajian edisi ini,
dan kiranya Anda bersama keluarga
selalu diliputi suasana kebahagiaan.

Februari 2018

3

KEPUTUSAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Nomor: 04.01/Kpts/19/VIII/2017

Tim Redaksi
Penasihat
Direksi
Pemimpin Redaksi
Kabag. Sekretaris Perusahaan
Wakil Pemimpin Redaksi
Kasubbag Komunikasi dan Hubungan
Investor
Sekretaris
Dina Chairunnisa Nasution
Staf Redaksi:
Liputan Khusus
Syahrul Aman Siregar, Dina Chairunnisa
Nasution,
Surya Budhi, Achmad Dipowiro
Bisnis Proses
Ipan Gumara Siahaan, Candra Simanjorang,
Sri Anggraeni, Al Irwin Manova
Hubungan Industrial
Rohana Sinaga, Wendi Prima R,
M Iskandar
Inovasi
Riza Fahlevi Naim, Ade Reza Kurniawan,
Rudi Hendrawan Simatupang’ Isna Hidayah
Hukum
Rudi Hartono, Putra Akbar,
Nofan Herawan
Beranda
S. Efendi Tambunan,
Bobby Yudha Frawira
Fotografer
S. Efendi Tambunan,
Bobby Yudha Frawira
Distribusi
Usia Ndruru
Desain Grafis
Dinarayn Adv
Diterbitkan
Corporate Secretary
PT Perkebunan Nusantara IV
Alamat
Corporate Secretary
Kantor Direksi PTPN IV
Jl. Letjend. Suprapto No.2 Medan - 20151
Telp. (061) 4154666 ext 4015
Fax(061) 4573117

daftar isi
Hal.
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
32
35
36
38

Prinsip dan Perubahan Teknologi
Meningkatkan Kemitraan, Bina Lingkungan, dan CSR
Pasar Murah Lapangan Tenis
Kejati Sumut Sosialisasikan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Konsumsi Minyak Sawit, Pekebun Kecil, dan Usaha Berkelanjutan
Surat Terbuka Elaeis kepada Planters
Empat Isu Pokok Mengganggu Pasar Minyak Sawit Dunia
Seuntai Puisi untuk Tahun 2018
Unilever-PTPN Bangun Kerjasama untuk NDPE
“Value Harus Lebih Tinggi dari Tambahan Biaya”
KC Dapenbun PTPN IV Terima Penghargaan
Serial VII Konsekwensi Go Public : Keterbukaan
Apa Kabar Kebun Savana Sosa?
Wawancara Plt. Manajer Kebun Sosa, Heri Susanto
Pemimpin “Gundul-gundul Pacul”
Berteman dengan Ilalang
Perjuangan dan Doa

e-mail: redaksi.minat@ptpn4.co.id

4

MINAT

Majalah Internal Nusantara Empat

es
s
k
u
S
n
a
d
Selamat
an PTPN IV.
k
h
a
r
e
is
D
g
n
nghargaan ya
endatang
e
M
P
a
s
s
ta
a
a
M
i
i
s
d
ta
n
s
n Berpre
at Ditingkatka
p
a
d
a
y
n
s
Para Karyawa
ta
fi
dan Produkti
i
s
ta
s
e
r
P
a
g
Semo

Sabar Priono
Karyawan Pemanen Afdeling IV Kebun Bukit Lima yang
beruntung mendapatkan satu unit sepeda motor dari undian
lucky draw

&
Amaluddin Pane
Karyawan Pelaksana Pengolahan di Kebun Gunung Bayu
yang beruntung mendapatkan satu unit sepeda motor dari
undian lucky draw

Februari 2018

5

Refleksi

Prinsip dan Perubahan Teknologi
Oleh Sekretaris Perusahaan

Teknologi sering menggiring kita pada cara-cara hidup baru.
Sebuah penemuan dapat merubah dan menggeser para pelaku
utama dalam kehidupan masyarakat, mengubah cara-cara kerja,
dan pada akhirnya mempengaruhi cara berpikir. Teknologi baru
juga kerap menciptakan kesenjangan komunikasi antara generasi
lama dengan generasi baru, sebab media komunikasi yang
nyaman bagi masing-masing generasi itu sudah berbeda.

P

erkembangan teknologi informasi
yang demikian pesat hari ini juga
telah menciptakan masalah yang
sama, termasuk di dalam industri
perkebunan. Generasi lama yang
sangat menghormati disiplin dan
tatakrama berkomunikasi, mengalami
benturan dengan generasi baru yang
lebih gandrung kepada efektivitas
komunikasi dan kemudahan
informasi. Akibatnya sering muncul
kesalahpahaman dari kedua sisi, dan
bila tidak bijak menyikapinya, justru
menjadi konflik yang kontraproduktif
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terhadap kinerja tim.
Untuk memecahkan ‘dinding
kaca’ ini, kita perlu memahami
dua hal yang berbeda tapi akan
selamanya tak terpisahkan. Yang
pertama adalah perihal prinsip.
Prinsip dibentuk sebagai buah dari
nilai-nilai yang dianut. Perkebunan
tentu saja memiliki nilai-nilai khusus
yang melekat secara alamiah pada
kerja dan tujuannya. Pekerjaan
dalam perkebunan adalah sebuah
siklus tanam, rawat, panen, hingga
menghasilkan produksi dan kualitas
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yang tinggi. Industri ini berkaitan
dengan alam, lingkungan sosial yang
luas, dan budidaya tanaman tertentu.
Disiplin-disiplin yang dibangun akan
selalu berkaitan dengan aspek-aspek
tersebut.
Salah satu contoh yang bisa
dikemukakan adalah, perkebunan
memerlukan manajemen dan
pekerjaan lapangan. Maka
terbentuklah struktur organisasi
yang sesuai dengan keperluan
itu. Manajemen perkebunan tidak
mungkin sama dengan manajemen
industri kreatif atau industri
pengolahan dengan mekanisasi yang
tinggi.
Manajemen perkebunan memiliki
rentang kendali yang luas hingga
mencapai ribuan hektar dimana
ribuan karyawan pelaksana hidup
secara menetap di dalamnya. Untuk
memobilisasi para karyawan tersebut,

Refleksi

nilai-nilai disiplin dan kepatuhan
sangat diperlukan. Tidak mungkin
setiap pekerjaan dikendalikan
dengan pola pengawasan melekat,
atau menggunakan monitoring
CCTV sebagaimana di kantor
swalayan. Di perkebunan, pekerjaan
memerlukan tingkat kepatuhan,
disiplin, dan dorongan kultural yang
letaknya tertanam di hati. Sejak
dulu, para manajer kebun dituntut
untuk mengembangkan nilai-nilai
budaya kebun di daerah kerjanya.
Nilai-nilai ini menjadi pengawas
yang melekat pada hati setiap
insan perkebunan, sehingga apabila
seorang pimpinan tidak ada, nilai-nilai
budaya kebun akan tetap mendorong
setiap perangkat kebun untuk bekerja
sesuai tugasnya demi memenuhi
nilai-nilai yang mereka yakini itu.
Memang struktur kebun pun
sudah membentuk pola pengawasan
berjenjang hingga ke lapangan, mulai
dari manajer, asisten kepala, asisten
tanaman, mandor I, hingga mandor II.
Namun penjaga terakhir dari seluruh
jaringan kerja ini tetaplah nilai-nilai
itu. Ingatlah bahwa Tembok China
seharusnya tidak dapat ditembus
oleh pasukan Mongol apabila para
penjaganya tidak tergoda menerima
suap. Dan ingatlah ketika pasukan
Aceh seharusnya tidak dapat
menembus penjagaan benteng
Kerajaan Aru di Deli Tua, apabila
moral penjaga benteng tetap terjaga.
Namun benteng itu hancur setelah

pasukan Aceh melempari mereka
dengan koin-koin emas. Seandainya
nilai-nilai kerja pasukan penjaga
Tembok Cina dan Benteng Aru
sudah mengerucut menjadi prinsip
yang kuat, sogokan dan taburan koin
emas tidak akan membuat mereka
goyah dari tugas utamanya, yaitu
mempertahankan benteng.

“Janganlah seperti orang yang
bertanam sawit di atas gadget”
Prinsip tidak akan berubah.
Namun teknologi justru sebaliknya,
ia akan selalu berubah oleh
penemuan-penemuan baru dalam
upaya manusia untuk memudahkan
dirinya menghadapi alam dan
memenuhi kebutuhannya. Pada saat
ini, teknologi yang paling dahsyat
pengaruhnya kepada perilaku
manusia adalah teknologi informasi
(TI). Dengan kemajuan TI, manusia
seolah-olah sudah disedot dan
dipindahkan ke dalamnya. Siapa
yang tidak mengikuti kemajuan
TI, malah terlihat sebagai orang
asing. Generasi baru lebih banyak
melakukan komunikasi melalui
gadget. Mereka merasa cukup efektif
melakukan rapat melalui gadget.
Segala hal dapat dilaporkan melalui
gadget. Menurut mereka, kehadiran
dan kedisiplinan secara fisik hanya
menyebabkan pemborosan saja.

Seorang karyawan pimpinan
mulai menggerutu apabila disuruh
manajernya meninjau suatu masalah
ke lapangan di luar jam kerja. Ia
berpendapat, cukup menelepon
mandor atau karyawan pelaksana
di lapangan, dan semua akan dapat
diatasi melalui informasi di gadget.
Meninjau ke lapangan itu makan
waktu dan tenaga saja. Bagi seorang
manajer yang dibesarkan oleh prinsip
dan disiplin lama, tentu sikap ini
dianggap sebagai kemalasan dan
pembangkangan. Sebab baginya,
tidak ada jam kerja bagi seorang
pekebun. Kita bekerja sesuai irama
alam.
Perbedaan di antara kedua
generasi ini sebenarnya semu.
Secara prinsipil, bagaimanapun juga
industri perkebunan adalah sebuah
pekerjaan berbudidaya tanaman.
Tanaman yang menghasilkan
itu berada di lapangan, bukan di
layar gadget. Sebagaimana kata
pepatah, janganlah “bertanam
tebu di atas bibir”. Terlihat manis,
tapi tak ada tebunya. Demikian
juga, janganlah “bertanam sawit
di atas gadget”. Laporan saja yang
canggih, tapi kelapa sawitnya tidak
menghasilkan secara baik.
Para pemegang prinsip lama
pun harus dapat melihat manfaat
positif dari perkembangan teknologi
infomasi. TI adalah sebuah cara
percepatan dalam proses bisnis
dan kinerja korporasi. Teknologi ini
sejatinya dapat digunakan untuk
menekan biaya, mempercepat
laporan dan keputusan, serta
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi. Kemampuan untuk
menyatukan prinsip dan perubahan
teknologi ini memerlukan sebuah
kearifan. Hanya dengaan kearifan
itu keduanya sinergis dan dapat
didamaikan.
Marilah memanfaatkan kemajuan
teknologi canggih dengan tetap
berdiri di atas prinsip yang kokoh dan
setia.
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Liputan Khusus

Konsultasi Komisi IV DPRD Simalungun dan PTPN IV

Meningkatkan Kemitraan, Bina
Lingkungan, dan CSR
Pada semester pertama tahun 2018, PTPN IV melalui unit-unit usaha akan lebih fokus melakukan
perbaikan-perbaikan infrastruktur di kebun dan unit sekitarnya. Termasuk di dalamnya dana program
Bina Lingkungan (BL) yang disalurkan dalam bentuk beasiswa langsung agar dapat menyentuh
sasaran yang tepat berupa keperluan murid SD, SMP, dan SMA. Hal itu dipaparkan Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV, Rizal H. Damanik, ketika menerima kunjungan konsultasi Komisi
IV DPRD Simalungun pada Selasa 30 Januari 2018 di Kantor Direksi PTPN IV di Medan.
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“L

okasi unit usaha PTPN IV
terdapat di sembilan kabupaten
dalam wilayah Provinsi Sumatera
Utara. Selama ini sudah menjadi
komitmen manajemen untuk
melakukan tanggung jawab sosial
perusahaan di sekitar kebun dan unit
PTPN IV. Hal ini terus kita tingkatkan
di 2018 dengan menimbang skala
prioritas,” ujar Rizal yang didampingi
oleh Corporate Secretary Made
Supantana, Kabag Umum dan PKBL
Ali Musri, General Manager Distrik
I Sukiman, serta General Manager
Distrik II TM Siahaan, Kasubag

Corporate Secretary, Bagian Umum
dan PKBL.
Menurut Rizal, tanggung jawab
sosial perusahaan dilaksanakan
melalui tiga saluran, yaitu Program
Kemitraan (PK), Program Bina
Lingkungan (BL), dan Program
Corporate Social Responsibility
(CSR). Program Kemitraan
dilaksanakan untuk sektor industri,
perdagangan, pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, dan jasa,
sementara Program BL untuk sektor
bencana alam, pendidikan pelatihan,
peningkatan kesehatan, prasarana

sarana umum, ibadah, pelestarian
alam, pengentasan kemiskinan,
dan hibah. Adapun Program CSR
dilakukan untuk sektor jalan,
jembatan, saluran air, sarana ibadah,
sekolah, dan lain-lain. Di bagian
lain, khususnya yang berhubungan
dengan penyerapan tenaga kerja
Rizal menyampaikan bahwa sejauh
ini program rekrutmen bagi karyawan
pimpinan sudah berjalan baik dan
terbuka untuk umum.
“Program ini dilaksanakan oleh
lembaga independen. Sementara
rekrutmen bagi karyawan pelaksana,
khususnya karyawan pemanen
sudah dilaksanakan oleh masingmasing kebun sesuai kualifikasi yang
diperlukan. Seleksi ini dilakukan
sesuai ketentuan dan peraturan.
Adapun Buruh Harian Lepas yang
selama ini telah bekerja di PTPN
IV diprioritaskan untuk diangkat
menjadi karyawan tetap berdasarkan
pertimbangan kompetensi dan
laporan kinerja mereka,” katanya.
Forum konsultasi antara PTPN IV
dengan Komisi IV DPRD Simalungun
berjalan sangat cair dan komunikatif.
Para wakil rakyat dari Komisi IV
DPRD Simalungun yang hadir pada
pertemuan itu antara lain adalah Fao
Saut P. Sinaga (koordinator), Umar
Yani (ketua), Walpiden Tampubolon
(wakil ketua), Suparto (anggota),
Elias Barus (anggota), Sugiarto
(anggota), Blanton Hamonangan
Sinaga (anggota), Suriyadi
(anggota), Ikhwanuddin Nasution
(anggota), Suhadi (anggota),
Ramanuddin Purba (anggota),
Herdin Zulkifli Saragih (anggota ),
dan beberapa staf komisi lainnya.
Mereka menyampaikan berbagai
aspirasi masyarakat tentang
dampak bencana alam, sarana,
dan prasarana. Seluruh aspirasi itu
ditanggapi secara positif oleh PTPN
IV dan disesuaikan dengan wilayah
kerja unit-unit usaha, mulai dari
kebun, distrik, hingga kantor direksi.
(red)
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BUMN Hadir untuk Negeri

Pasar Murah Lapangan Tenis
Supriatini hari ini gembira. Begitu menyelesaikan urusan rumah
tangga, ia segera bergegas menuju Lapangan Tenis Kantor
Direksi PTPN IV yang tak begitu jauh dari tempat tinggalnya.
Melalui pemberitahuan kelurahan setempat dan selembar kupon
yang ia terima, Supriatini tahu bahwa perusahaan itu kembali
menggelar pasar murah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Baginya, membeli paket di pasar murah sangat membantu
menghemat belanja dapur dan memenuhi keperluan rumah
tangga.

“S

ekarang semua makin mahal.
Apa-apa mahal. Bagi kami
yang bekerja harian, kondisi ini bikin
sulit. Kalau ada pasar murah kan
enak, bisa belanja keperluan dengan
harga terjangkau,” ujar ibu rumah
tangga dari sebuah keluarga yang
kurang mampu ini.
Sesampai di Lapangan Tenis
Kantor Direksi PTPN IV, Supriatini
sudah melihat keramaian. Ia bukanlah
ibu rumah tangga satu-satunya yang
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mendambakan berbelanja di pasar
ini. Ratusan orang lainnya sudah siap
lebih dulu. Bagaimana tidak senang,
hanya membawa uang sebanyak
Rp 25.000, mereka bisa membawa
pulang paket berisi 10 kg beras, 2 kg
gula pasir, dan 2 liter minyak goreng.
“Di pasar biasa, kami harus
mengeluarkan paling tidak sekitar
Rp 137.000 untuk semua isi paket
itu. Dengan pendapatan ongkos
becak, paling-paling kami hanya
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bisa membeli sekilo dua kilo beras,”
ujar seorang penarik becak dayung
dengan wajah berseri-seri. Dengan
penghasilan harian yang tak menentu
dan nyaris tidak pernah lebih dari
Rp 35.000 per hari, mendapatkan
sekarung beras isi 10 kg ditambah
gula pasir dan minyak goreng adalah
kebahagiaan yang luar bisa baginya.
Bantuan seperti ini juga sangat
penting bagi mereka di kala sakit dan
tak kuat bekerja.
Rabu 24 Januari 2018, Kantor
Direksi PTPN IV Medan membagi
300 paket sembako murah untuk
masyarakat sekitar kantor yang
bekerja sebagai penarik becak
dayung, becak bermotor, juru
parkir, penyapu jalan, pembersih
sampah, pedagang asongan, dan
lain-lain. Pasar Murah ini merupakan
pelaksanaan dari program ‘BUMN
Hadir untuk Negeri’ yang digagas

Liputan Khusus

oleh Kementerian BUMN RI.
“PTPN IV sebagai salah
satu anak perusahaan BUMN
Perkebunan selalu berkeinginan
untuk tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat sekitar, karena
keberadaan kami berdampingan
langsung dengan masyarakat,” ujar
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik,
ketika membuka acara Pasar Murah
di Lapangan Tenis Kantor Direksi
PTPN IV Jl. Letjend Suprapto No. 2
Medan.
Di tengah Pasar Murah yang juga
dihadiri Direktur Komersil PTPN IV
Umar Affandi itu, Rizal menjelaskan,
setiap tahun PTPN IV menggelar
pasar murah seperti ini. Di masa
datang, ia berharap perusahaan juga
memiliki program pemberian bantuan
beasiswa bagi murid SD, pelajar
SMP, dan siswa SMA berprestasi
yang perekonomian orangtuanya
kurang memadai.
Selain di Lapangan Tenis Kantor
Direksi PTPN IV, aksi pasar murah
juga dilakukan secara serentak di
sejumlah unit usaha di Kabupaten
Serdang Bedagai (Kebun Adolina
dan Kebun Pabatu), Kabupaten
Simalungun (Kebun Marihat, Kebun
Marjandi, Kebun Gunung Bayu,
Kebun Bukit Lima, dan Kebun Dolok
Ilir), Kabupaten Asahan (Kebun Pulu
Raja), dan Kabupaten Labuhan Batu
Utara (Kebun Berangir). Masingmasing kebun membagi 200 paket
sembako murah. Total sembako
murah yang dibagikan sebanyak
2.100 paket.
Seluruh paket yang disalurkan
melalui Program Bina Lingkungan itu
diberangkatkan sehari sebelumnya
(Selasa 23 Januari 2018) dari
halaman Kantor Direksi. Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni melepas
secara resmi ekspedisi bantuan
tersebut dengan didampingi Direktur
Komersil Umar Affandi, Direktur
Operasional Rediman Silalahi,
Direktur SDM dan Umum Rizal H.

Damanik.
“Kegiatan pasar murah
ini merupakan program
Kementerian BUMN dengan tujuan
menyejahterakan masyarakat
sekitar kebun/unit usaha melalui
program ‘BUMN Hadir untuk Negeri’.
Direktur Utama telah menyampaikan
harapannya agar bantuan ini dapat
ditingkatkan di masa datang seiring
dengan meningkatnya kinerja
dan keuntungan perusahaan.
Diharapkan bantuan yang diberikan
dapat bermanfaat bagi masyarakat,
dan kita berharap didoakan agar
mampu mewujudkan target-target
perusahaan untuk tahun 2018 dan
tahun-tahun berikutnya,” kata Rizal.
Dalam penyaluran bantuan ini,
PTPN IV berkoordinasi dengan

muspika/kepala nagori/desa,
serta kepolisian sektor setempat,
khususnya dalam keperluan
identifikasi sasaran dan kepastian
sampainya bantuan kepada keluarga
yang dimaksudkan. Agar tertib, maka
undangan pasar murah dilakukan
dengan pembagian kupon.
Seluruh hasil penjualan
paket pasar murah sebesar Rp
52.500.000 akan disalurkan dalam
bentuk bantuan uang tunai untuk
pembangunan atau rehabilitasi
rumah-rumah ibadah di sekitar kantor
direksi dan kebun/unit usaha.
Dalam kegiatan ini, juga tampak
hadir Corporate Secretary Made
Supantana, General Manager Distrik
II TM Siahaan, para kepala bagian,
kasubag, dan staf subag. (red)
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Direktur SDM dan Umum Rizal H Damanik didampingi Direktur Komersil dan Direktur Operasional menyerahkan plakat
kepada Narasumber Agus Salim, S.H, M.H

Kejati Sumut Sosialisasikan Prosedur
Pengadaan Barang dan Jasa
Makin meningkatnya jumlah dan jenis pengadaan barang dan jasa
yang harus dikelola dengan baik, menuntut tersedianya tenaga
pengelola yang baik dan terampil dalam melaksanakan tugasnya.
Pelaksanaan disiplin anggaran harus dijalankan sehingga dana
dan daya dapat digunakan dengan prinsip berdaya guna dan
berhasil guna.

T

opik itu mengemuka dalam
pelatihan pengadaan barang dan
jasa di PTPN IV yang berlangsung
baru-baru ini di Ruang Auditorium
Kantor Direksi PTPN IV. Tampil
dalam pelatihan ini narasumber
dari Kejati Sumut, Agus Salim, SH.
MH selaku Asisten Tindak Pidana
Khusus, dan Fitri Zulfahmi, SH.MH
selaku Koordinator pada Asisten
Tindak Pidana Khusus.
Pelatihan pengadaan barang dan
jasa pada PTPN IV difasilitasi oleh
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
Sumatera Utara dengan dihadiri
Direksi, Kepala Bagian, Manajer
Distrik, Manajer Unit, Manajer
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Proyek, Kasubag terkait.
Direktur SDM dan Umum,
Rizal H. Damanik, dalam kata
sambutannya sekaligus membuka
acara menjelaskan, terdapat 3 poin
penting yang perlu didiskusikan
lebih luas lagi dalam hal pengadaan
barang dan jasa agar tidak
sampai melanggar ketentuan
hukum, yaitu pelaksanaan sinergi
BUMN, persaingan usaha dalam
pengadaan, dan penunjukan
langsung.
Agus Salim, SH. MH dalam
paparannya, mengingatkan,
pencegahan potensi pelanggaran
hukum lebih diutamakan daripada
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pelaksanaan penindakan. “Semua
aturan diterapkan dan diawasi demi
terwujudnya tujuan pengadaan yang
berdaya guna dan berhasil guna
bagi proses usaha serta kepatuhan
hukum,” katanya.
Seluruh peserta dapat
memanfaatkan acara ini untuk
aktif bertanya dalam hal prosedur
pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa. Dengan terlaksananya acara
ini, diharapkan peserta diharapkan
memahami pokok-pokok kebijakan,
prosedur, pertanggungjawaban,
serta pencegahan korupsi dalam
pengadaan barang dan jasa.
Direksi juga mengajak agar
seluruh karyawan PTPN IV untuk
bekerja dengan memegang
prinsip kehati-hatian dan penuh
integritas, akuntabel, profesional
dan independen, sehingga terbebas
dari praktik kolusi, korupsi dan
nepotisme. (rd)
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Konsumsi Minyak Sawit, Pekebun
Kecil, dan Usaha Berkelanjutan
Setiap tahun permintaan minyak sawit terus melonjak, seiring
dengan bertambahnya populasi dan masyarakat kalangan
menengah. Oil World memprediksi, pertambahan kebutuhan
minyak sawit di dunia sekitar 5 juta ton setiap tahun.

K

ini minyak kelapa sawit telah
menjadi salah satu minyak nabati
yang paling banyak dikonsumsi di
dunia. Merujuk data dari Oil World
tahun 2013 lalu, dari total lahan yang
memproduksi minyak nabati seluas
256,7 juta ha, lahan kelapa
sawit hanya sekitar
6% dari total luasan
lahan tersebut.
Dengan lahan
yang relatif sangat
kecil itu, pangsa
pasar minyak sawit
telah mencapai 40%
dari total pasar minyak
nabati yang sekitar
156,9 juta ton. Posisi kedua
ditempati minyak kedelai sekitar
27%, minyak kanola 16%, dan minyak
bunga matahari mencapai 9%.
Komoditas minyak sawit tercatat
sangat penting bagi pembangunan
ekonomi di Asia Tenggara, khususnya
di Indonesia dan Malaysia yang
merupakan produsen minyak sawit
di dunia dengan kontribusi produksi
sebanyak 80% dari total produksi
minyak sawit global.
Faktanya, produksi minyak sawit
di dunia tidak melulu dihasilkan oleh
pelaku industri saja karena produksi
minyak sawit itu juga ada yang
dihasilkan dari perkebunan kelapa
sawit yang dikelola pekebun kecil.
Merujuk catatan Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO),
diperkirakan lebih dari 3 juta
pekebun dan pekebun skala

kecil menggantungkan hidupnya
dengan berbudidaya kelapa
sawit. Sementara lahan
perkebunan
mereka

lebih kecil
dibandingkan dengan perkebunan
skala industri. Hasil produksi dari
perkebunan kelapa sawit yang
dikelola pekebun menyumbang
sekitar 40% dari total produksi kelapa
sawit global.
Dengan demikian, jelas pekebun
kecil memiliki kontribusi yang cukup
signifikan terhadap industri kelapa
sawit berkelanjutan. Hanya saja,
mereka sering kali tidak memiliki
informasi dan pengetahuan yang
memadai dalam membudidayakan
perkebunan kelapa sawit yang baik
dan benar, sehingga kebanyakan
hasil produksi dari perkebunan kelapa
sawit yang dikelola pekebun kecil

relatif masih rendah dan akses
pasarnya masih terbatas.
Sebab itu dibutuhkan langkah
dan strategi yang tepat dalam
upaya meningkatkan produktivitas
perkebunan kelapa sawit rakyat dan
melakukan penguatan kelembagaan
pekebun. Dengan demikian, usaha
perkebunan sawit berkelanjutan
dapat ditingkatkan dengan lebih
mengarahkan para pekebun kecil
untuk menambah produktivitas
dan kualitas kebunnya ketimbang
ekstensifikasi lahan. Hal ini dapat
ditempuh dengan cara pendampingan
untuk memperkenalkan caracara berbudidaya sawit secara
berkelanjutan. (IS/int/red)
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Elaeis kepada Planters
Tuan-tuan Planters yang terhormat:
Kami adalah komunitas yang paling banyak di perusahaan Tuan. Orang Latin menyebut kami Elaeis
guineensis Jacq. Orang Indonesia menyebut kami tanaman kelapa sawit.
Tahun lalu kami dicibir oleh Elaeis tetangga. Katanya, “Mengapa kalian tidak bisa memberikan
produk terbaik bagi Tuan-tuan Planters? Kami yang hanya diasuh oleh Tuan Farmers saja mampu
memproduksi 27-29 ton setahun”.
Banyak sudah kalimat, janji dan sugesti yang kami terima untuk memperbaiki diri dan memberikan
produk maksimal, tetapi kami tiada daya untuk melakukannya tanpa perhatian Tuan-tuan yang
mengasuh kami.
Tuan Planters…
Kami sangat berharap kepada Tuan. Seandainya Tuan-tuan memelihara, memegang amanah dan
kerap datang mengunjungi komunitas kami, betapa bahagia dan senangnya kami. Berdiri tegak
dihembus angin semilir sore, kami akan berjanji setia untuk menyumbangkan segala yang ada pada
kami untuk kebaikan Tuan-tuan.
Di masa lalu, masih ada anak-anak kami yang masih muda belia terserang penyakit ‘sesak napas’.
Mau bernapas saja susah karena dirantai dan dibelit oleh si usil Mucuna. Tubuh tertatih dan lunglai.
Ketika lapar tiada makanan. Ketika tidak lapar, makanan mubazir. Daun-daun hijau sebagai dapurdapur rumah kami untuk memasak makanan sudah tinggal sedikit dilahap Setora, Thosea dan
Mahasena.
Tuan Planters…
Terkadang kami juga heran dan putus harap, begitu cepatnya Setora dan Thosea hinggap ke rumah
kami. Cepat laksana angin lesus yang begitu laju dan lebih cepat dari langkah Tuan Planters yang
mengasuh kami. Semua itu adalah kondisi masa lalu kami.
Mohon maaf sebelumnya, kami kadang bingung, apakah Tuan sebagai pengasuh kami tidak pernah
merasakan sakit dan pedih ketika dulu ‘tidak terawat’ seperti pahitnya kondisi kami itu? Apakah
Tuan tidak bersusah hati ketika melihat anak-anak Tuan bersusah hati? Harapan kami, jadikanlah
kami laksana anak-anak Tuan sendiri. Apabila Tuan pelihara kami dengan baik, tentu kami
menghasilkan yang terbaik pula untuk kesejahteraan Tuan, masyarakat dan bangsa.
Tuan Planters…
Dalam diam, kami hirup angin yang berhembus sepoi-sepoi. Kami heningkan jiwa kami semua
dalam pinta kami kepada Tuan. Izinkan kami berharap kepada Tuan di awal tahun 2018 ini. Lihat
dan senantiasa kunjungilah kami. Rawatlah akar, batang dan daun kami, laksana kepada anak-anak
Tuan sendiri. Berikanlah kami asupan makan sesuai kebutuhan. Berilah kami makan ketika sedang
lapar, tetapi jangan Tuan berikan makanan ketika kami sedang tidur atau kehausan.
Di tahun ini, kami utarakan janji bakti kepada Tuan. Kami kerahkan seluruh potensi dan tenaga
yang kami miliki untuk berkembang, sehingga mampu menghasilkan brondolan terbaik untuk
Tuan. Integritas dan janji kami kepada Tuan tidak usah diragukan lagi, dan doa kami semoga
produksi kami dihargai sesuai harapan Tuan.
Pengirim:
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Empat Isu Pokok Mengganggu
Pasar Minyak Sawit Dunia
Sepanjang tahun 2017, kekhawatiran terhadap terjadinya
kebakaran lahan tidak terbukti. Pencegahan kebakaran lahan bisa
diterapkan dengan baik. “Hampir tidak ada kasus kebakaran di
perkebunan kepala sawit,” tutur Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang,
saat jumpa pers dengan media, Selasa, 30 Januari 2018.

L

ebih lanjut, ia mengatakan, GAPKI dan perusahaan anggotanya
telah melakukan berbagai upaya
mencegah terjadinya kebakaran
lahan dan hutan di sekitar konsesi
dengan pembentukan Desa
Siaga Api di
berbagai daerah dan sampai
pada akhir 2017
telah
tercatat
lebih dari 572
Desa Siaga Api
yang dibentuk
oleh
perusahaan anggota
GAPKI dengan
berbagai nama.
Pelatihan antisipasi dan mitigasi kebakaran
lahan dan hutan juga dilaksanakan di berbagai daerah.
Hanya saja, sepanjang tahun
2017 sejumlah masalah dalam dan
luar negeri masih dihadapi industri
perkebunan kelapa sawit nasional.
Paling tidak ada empat masalah
yang kini menjadi ganjalan. Pertama,
masalah ketidakpastian hukum terhadap HGU perkebunan tetap menjadi kekuatiran paling besar karena
terbitnya PP 57/2017 dan peraturan
turunannya, serta penetapan kawasan hutan melalui SK-SK Peneta-

pan Kawasan Hutan.
Kedua, Peraturan Daerah (Perda)
yang kontraproduktif masih bermunculan di daerah-daerah. Ketiga, kampanye negatif dari dalam dan luar

negeri semakin gencar dilaksanakan
LSM/NGO lokal dan asing, terutama
isu hak asasi manusia seperti child
labour dan perampasan hak masyarakat adat.
Keempat, terkait isu hambatan
dagang juga bermunculan di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang memberlakukan antidumping untuk biodiesel Indonesia, serta
munculnya resolusi Parlemen Eropa
yang menyebutkan pelarangan bio-

diesel berbasis sawit karena dinilai
masih menciptakan banyak masalah
deforestasi, korupsi, pekerja anak,
sampai pelanggaran HAM.
India juga menaikkan pajak impor
minyak sawit dua kali lipat di tahun
2017 dibanding dengan tahun 2016.
“Senat Australia kembali mengajukan RUU Competition and Consumer Amendment (Truth in Labeling –
Palm Oil),” kata Togar.
Hambatan perdagangan yang
dilakukan oleh berbagai negara sangat ironis dengan
kinerja ekspor yang
masih meningkat
cukup signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa minyak
sawit masih merupakan minyak nabati yang sangat
vital bagi dunia dan
akan terus dibutuhkan seiring dengan
pertumbuhan penduduk yang terus
meningkat tiap tahunnya.
Berbagai upaya
menghambat pertumbuhan industri
ini akan terus dilancarkan karena
persaingan dagang minyak nabati
yang semakin ketat. “Dalam kondisi
ini, pemerintah diharapkan lebih jeli
dalam melihat permasalahan dan
dihimbau untuk tidak mengeluarkan
regulasi-regulasi yang justru menghambat perkembangan industri sawit
yang notabene saat ini merupakan
mesin penghasil devisa terbesar
dalam menyokong perekonomian Indonesia,” tandas Togar. (IS/int/red)

Februari 2018

15

Liputan Khusus

Seuntai Puisi untuk Tahun 2018
Uang adalah kekuatan.
Ia meletakkan sepatu di kakimu.
Namun, kekuatannya terbatas
oleh waktu yang kau simpan.
Kau bisa mengendalikan dengan waktu.
Atau benih yang kau tebar.
Itu membuat sedikit perbedaan.
Kalau kau benar-benar ingin tahu.
Karena tanda
pencapaian prestasi
atas waktumu pada matahari
adalah cinta yang kau bagi
sebelum kehidupanmu usai.

	Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni bersama Direksi dan Komisaris PTPN IV serta
perwakilan dari Bank Mandiri menyerahkan hadiah lucky draw berupa satu unit
sepeda motor kepada salah satu karyawan pemanen PTPN IV yang beruntung.

P

uisi itu meluncur begitu saja dari
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni
manakala mengakhiri pengarahannya
pada acara family gathering di
Padang Golf PTPN IV Kebun Pabatu,
Sabtu 20 Januari 2018, lalu. Ini bukan
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kebiasaannya. Apalagi, puisi dan
bisnis kadang amat sulit dipadukan.
Tapi bait-bait yang indah itu sudah
meluncur. Kalau bukan karena satu
hal yang sangat penting, tentulah
Dirut tak melakukannya. Puisi ini
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menyiratkan cara membagi cinta
kepada sesama manusia, yaitu
dengan menjadikan diri kita lebih
bermanfaat dan menghasilkan karya.
Ia menegaskan panggilan untuk
produktif yang didasarkan oleh cinta.
Suatu dorongan untuk melakukan
misi atas dasar kejiwaan yang
mendalam: keikhlasan, kejujuran, dan
ketulusan.
“Dalam dunia kerja, contoh
membagi cinta ada caranya. Bila
kita seorang pemimpin, kita harus
mampu mempersiapkan tim yang
lebih hebat. Luangkan waktu untuk
mendidiknya. Bila kita seorang
karyawan perusahaan, maka
kita harus memberi cinta kepada
perusahaan dengan mengeluarkan
semua potensi yang dimiliki untuk
kemajuan perusahaan. Ingat, yang
tidak pernah lekang oleh waktu
adalah hasil karya, karena hasil karya
akan terus dikenang dan disebutsebut oleh pihak yang menerima
manfaat,” ungkap Siwi Peni.
Ia mengingatkan berkali-kali
dalam beberapa kesempatan, bahwa
tahun 2018 akan membawa sejumlah
tantangan khas. Tahun ini merupakan
tahun politik. Seluruh rakyat Indonesia
akan memasuki suhu lebih tinggi
karena pemilihan kepala daerah
secara serentak. Peristiwa itu
kemudian akan diikuti pula dengan
perhelatan akbar, yaitu awal pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia.
“Semua kita keluarga besar di
perkebunan pasti tidak luput dari
lirikan berbagai pasangan calon
peserta pilkada. Untuk itu saya
mengimbau seluruh keluarga
besar PTPN IV untuk bersikap
netral dan tetap memprioritaskan
kebersatuan, jangan terpecah dan
berbeda pendapat hanya karena ada

Liputan Khusus

	Direktur Utama PTPN
IV Siwi Peni didampingi
Komisaris Utama PTPN IV
Suwhono menyerahkan
piagam dan uang tunai
kepada karyawan
pemanen terbaik.

perbedaan pandangan mengenai
calon pemimpin daerah. Yang utama
adalah bagaimana masing-masing
karyawan menjaga kinerja PTPN IV
yang sesungguhnya adalah rumah
kita, yang menaungi dan menghidupi
keluarga besar kita, dan yang
padanya kita harapkan penghidupan
dari orang-orang yang amat kita
cintai. Karena itu, ayolah bekerja
dengan dorongan cinta, karena kita
membagi banyak hal dari setiap tetes
keringat dan pikiran kita, yaitu kepada
keluarga, bangsa, dan ibadah kita,”
lanjut Siwi Peni.
Ia mengingatkan kembali
bagaimana perusahaan ini pernah
mencatat sejarah yang gemilang.
Setiap karyawan berkewajiban
mengembalikan perusahaan ke
masa kejayaan itu. Namun ia melihat,
pencapaian kinerja tahun 2017
belum setinggi potensi yang dimiliki
oleh PTPN IV. Lahan yang dimiliki
perusahaan ini adalah lahan kelas
satu. Seharusnya produktivitas
yang dihasilkan dapat di atas 23
ton TBS per hektar/tahun, namun
kita baru memberikan 20 ton per

hektar. Hal ini terjadi karena masih
banyak pencurian dan masih ada
sikap kerja yang belum mendukung
produktivitas. Juga karena masih ada
sikap kerja yang saling menyalahkan
antar-bagian dan antar-unit. Bahkan
ada pula ketidakpedulian terhadap
pekerjaan sehingga banyak pekerjaan
yang belum dapat diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu.
“Dalam sejarah perjalanannya,
PTPN IV pernah unggul dan nomor
satu se-Indonesia dalam hal kinerja.
Saat ini kinerja PTPN IV turun
peringkatnya. Dulu PTPN IV pernah
memiliki 12 PKS yang bersertifikasi
RSPO. Tapi saat ini hanya tinggal
3 PKS, yaitu PKS Dolok Ilir, PKS
Pabatu, dan PKS Pulu Raja. Adalah
kewajiban seluruh karyawan untuk
bersama-sama bekerjasama
mengembalikan kejayaan PTPN IV
dengan bekerja penuh gairah,” sebut
Siwi Peni.
Menurutnya ada beberapa cara
untuk mengembalikan kejayaan
PTPN IV, di antaranya adalah dengan
mengubah pola kerja menjadi lebih
baik dibanding tahun 2017. Semua lini

harus menjaga aset dan produksi TBS
dari tindak pencurian dan menjaga
kualitas produksi CPO dengan
melakukan panen, angkut, dan olah
yang lebih cerdas. Karyawan yang
bekerja di bidang supporting harus
mendukung karyawan yang bekerja
di kebun, unit, dan produksi, agar
mereka dapat lebih mudah mencapai
target tahun 2018.
“Seperti dimaklumi, kita sudah
mencanangkan target inspiratif tahun
2018 di atas target RKAP, yaitu
pencapaian produktivitas TBS ratarata PTPN IV di atas 23 ton/hektar,
rendemen CPO 24%, rendemen
inti sawit 4,5%, dan ALB di bawah
4%. Khusus untuk komoditas the,
harus terus dilakukan upaya-upaya
perbaikan melalui peningkatan
kualitas dan produktivitas teh jadi
agar dapat lebih mandiri dalam biaya,”
papar Dirut.
Ia juga menjanjikan bahwa
di tahun 2018 akan dilakukan
perbaikan infrastruktur jalan, pabrik,
berbagai sarana produksi dan
peningkatan pengamanan. Untuk
mendukungnya, semua karyawan
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dalam bidang administrasi diharapkan
melakukan percepatan eksekusi
dan pengawasan semua kinerja
agar investasi bisa dilakukan pada
Semester I, sehingga produktivitas
bisa lebih tinggi lagi.
“Dengan perbaikan sarana dan
prasarana produksi, perbaikan
sikap kerja dan pencegahan
pencurian, maka kita canangkan
pencapaian laba tahun 2018 harus
lebih meningkat dibanding tahun
2017. Dengan pencapaian itu, kita
akan dapat memberi bonus lebih
tinggi dibanding tahun 2017 kepada
karyawan. Mari kita wujudkan
‘Perusahaan Jaya dan Karyawan

Lebih Sejahtera’, sehingga negara
akan kaya raya dengan rakyat yang
bahagia, karena perusahaan dapat
menyumbang dividen dan pajak yang
lebih tinggi. Semua itu adalah untuk
kepentingan rakyat!” kata Siwi lagi.
Ia mengingatkan para pekerja
yang bergerak di bidang perkebunan,
bahwa ada lima variabel yang
mempengaruhi kinerja perusahaan.
Pertama, unsur tanah milik Tuhan.
Kedua, tanaman merupakan makhluk
hidup ciptaan Tuhan. Ketiga, kondisi
alam yang tepat. Keempat, masalah
harga. Terakhir adalah unsur manusia.
Unsur manusia hanya seperlima dari
semua komponen itu. “Keberhasilan

Unilever-PTPN Bangun
Kerjasama untuk NDPE
Unilever dan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik
pemerintah Indonesia, PT Perkebunan Nusantara (PTPN),
menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) untuk bekerja sama dengan pabrik
pengolahan kelapa sawit dan para petani di Indonesia.

K

erja sama ini untuk mendorong
percepatan produksi minyak
kelapa sawit berkelanjutan
yang sesuai dengan prinsip ‘Nol
Deforestasi’, ‘Nol Gambut’, ‘Nol
Eksploitasi’ atau yang dikenal
dengan NDPE (No Deforestation, No
Peat and No Exploitation). Melalui
kemitraan tersebut, diharapkan
para petani kelapa sawit dapat
meningkatkan hasil panen serta
memperbaiki tingkat kesejahteraan
mereka.
Sebagai bagian dari kemitraan
ini, PTPN akan berperan
memberikan akses bagi Unilever
ke wilayah pabrik mereka dan basis
petani pemasok PTPN. Unilever
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akan memberikan pembinaan,
pendanaan, dan pendampingan
teknis kepada pabrik dan para
petani tersebut agar mampu
mendapatkan sertifikasi kelapa
sawit yang berkelanjutan. Dukungan
ini diharapkan dapat memastikan
bahwa para petani kecil berada pada
posisi yang lebih baik dalam rantai
pasokan minyak kelapa sawit seraya
meningkatkan kemampuan mereka
untuk memproduksi minyak kelapa
sawit sesuai standar yang ramah
sosial dan lingkungan.
Chief Supply Chain
Officer Unilever, Marc Engel,
mengungkapkan, ambisi Unilever
adalah memasyarakatkan minyak
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produksi kita sangat tergantung dari
ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa. Oleh karena itu, marilah
memelihara tanaman dengan baik
sesuai kultur teknis. Marilah menjaga
sikap kerja dengan cara jujur, tulus,
ikhlas, amanah dan berintegritas,
seraya dilandasi dengan doa kepada
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Semoga Allah berkenan memberi
ridho-Nya agar tanaman sawit dan teh
tetap sehat serta produktif. Semoga
tanah dan alam selalu mendukung
produktivitas tanaman sawit dan
teh, dan kita diberi kesehatan, serta
kemudahan dalam bekerja untuk
mencapai target PTPN IV tahun

kelapa sawit berkelanjutan dengan
terlibat dalam berbagai kemitraan
untuk membantu petani kecil dalam
meningkatkan hasil panen mereka
seraya melindungi lingkungan dan
masyarakat lokal,” katanya dalam
keterangan resmi baru-baru ini.
MoU dengan PTPN adalah
pertama kalinya dalam menerapkan
model produce-protect dengan
skala yang lebih besar. Harapannya,
kemitraan ini akan membawa
dampak positif bagi wilayah
Indonesia, baik dari perspektif
lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal
inilah yang menjadikan kemitraan
tersebut istimewa.
PTPN adalah perusahaan milik
pemerintah dan pemain besar di
industri kelapa sawit Indonesia yang
bekerja dengan jaringan petanipetani kecil yang luas. MoU dengan
Unilever ini menjadi dorongan yang
penting bagi para petani kecil untuk
menerapkan praktik pertanian dan
bisnis yang berkelanjutan. Selain
dapat mendukung bisnis dalam hal
minyak kelapa sawit berkelanjutan,
kerja sama ini juga akan memberi
mereka akses terhadap pelatihan
dan keterampilan yang diperlukan
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2018,” simpulnya sebelum akhirnya
mempersembahkan sebuah puisi
untuk lebih mempertegas maksudnya
kepada seluruh hadirin.
Melalui puisi itu, ia berpesan
bahwa pada saat ini, sebelum
kehidupan usai, kita semua diberi
kesempatan untuk menghasilkan
karya yang hebat bagi PTPN IV. Ini
akan dikenang selamanya. Hanya
dengan semangat itu kejayaan PTPN
IV dapat dikembalikan, yaitu menjadi
nomor satu, menjadi benchmarking
bagi perusahaan sejenis, dan
mengembalikan potensi 16 PKS
PTPN IV sehingga mampu meraih
sertifikasi RSPO lagi. (red)

dalam proses peralihan tersebut.
“Sebagai perusahaan induk,
PTPN III mengelola kurang lebih 61%
dari luas area perkebunannya untuk
perkebunan kelapa sawit yang tersebar
di 10 anak perusahaan, beberapa di
antaranya telah disertifikasi oleh RSPO
dan ISPO. Kami berkomitmen untuk
terus melanjutkan pengelolaan kelapa
sawit berkelanjutan,” kata Operating
Managing Director PTPN III Holding
Company, Erwan Pelawi.
Lebih lanjut, kata Erwan, produksi
kelapa sawit plasma dan para petani
mandiri juga merupakan rantai
pasokan untuk pabrik kelapa sawit
PTPN Group. Oleh karena itu, kami
sangat memerhatikan sertifikasi
minyak kelapa sawit berkelanjutan
untuk menghasilkan produk
kelapa sawit yang berkualitas dan
berkelanjutan.
“Kerja sama ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pengelolaan
plasma dan petani kelapa sawit
mandiri, serta mempercepat proses
sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan
agar dapat memberikan manfaat yang
lebih baik bagi kesejahteraan petani
kelapa sawit di Indonesia,” tandas
Erwan. (IS/int/red)

Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Bapak Abdi Marjan Saragih

Orangtua laki-laki Saudara Johannes Vrolik Soekarno Saragih, Sp
(Asisten Tanaman Kebun Teh)
-- 12 Januari 2018 --

Bapak H. Sori Muda Siregar

Mertua laki-laki Saudara Rahmad Erianto
(Asisten Tanaman Kebun Sei Kopas)
-- 14 Januari 2018 --

Bapak Bahariddin

Orangtua laki-laki Saudara Al Husni Naipospos
(Asisten Tanaman Kebun Balimbingan)
-- 21 Januari 2018 --

Bapak Armansyah Lubis

Purnakarya Tenaga Ahli Tanaman Kandir PTPN IV
-- 26 Januari 2018 --

Ibu Tioledyana Panggabean

Orang tua perempuan Saudara Kanton Siallagan
(Asisten Tanaman Kebun Dolok Sinumbah)
-- 29 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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Komisaris Utama PTPN IV Suwhono:

“Value Harus Lebih Tinggi
dari Tambahan Biaya”
Komisaris Utama PTPN IV Suwhono, dalam family gathering di
Padang Golf PTPN IV Kebun Pabatu, Sabtu 20 Januari 2018,
memacu semangat para pimpinan perusahaan perkebunan yang
bertemu untuk koordinasi dan penguatan silaturrahim itu.

“S

emua insan PTPN IV adalah
kesatria. Energi PTPN IV
masih kuat. Asalkan mau, atas
izin Tuhan Yang Maha Esa, maka
seluruh insan PTPN IV akan dapat
mengimplementasikan semua yang
diharapkan oleh jajaran manajemen,
yaitu meningkatkan produktivitas,
rendemen, sumber daya manusia
yang lebih peduli dan solid, serta
mengoptimalkan seluruh potensi
pribadi maupun potensi sumber daya
alam”.
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Suwhono menggarisbawahi, kata
kunci untuk pertumbuhan perusahaan
adalah “Value harus lebih tinggi dari
tambahan biaya yang dikeluarkan”.
Karena itu, menurutnya, kehati-hatian
dalam menggunakan anggaran
bukanlah berarti pembatasan, tetapi
agar anggaran tersebut berdaya guna
atau menghasilkan nilai yang lebih
besar dari yang dikeluarkan.
“Menjadi produktif itu maknanya
sangat luas. Sepanjang kita dapat
memastikan setiap upaya dan
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dana yang kita keluarkan dapat
menghasilkan nilai yang lebih
tinggi dari itu, maka itulah tindakan
produktif. Sekarang kita tinggal
memahami nilai apa yang kita
anggap lebih penting dalam usaha
ini. Nilai itu bisa berupa laba, sarana,
dan bisa juga bentuk manfaat lain
yang kita perlukan untuk membawa
perusahaan ini sehat, berkelanjutan,
dan karyawannya sejahtera,” ungkap
Komisaris Utama.
Ia berharap, acara family
gathering ini dapat diperluas
pelaksanaannya di setiap distrik dan
kebun untuk meningkatkan rasa
kebersamaan dan menjadi ajang
komunikasi karyawan PTPN IV.
“Perusahaan ini adalah salah satu
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perusahaan perkebunan terbesar
di Indonesia. Oleh karena itu, kita
juga harus berpikir besar, pandai
mengenyampingkan hal-hal pribadi
dan mengutamakan tujuan jangka
panjang,” kata Suwhono.
Pada kesempatan silaturrahim
ini, PTPN IV kembali memberi
piagam penghargaan dan uang tunai
kepada 93 pemanen terbaik yang
berasal dari 31 kebun. Pemanen
Terbaik I menerima uang sebesar Rp
1.000.000, Terbaik II Rp 700.000, dan
Terbaik III sebesar Rp 500.000.
Direktur Utama PTPN IV Siwi
Peni secara langsung mengucapkan
selamat atas prestasi-prestasi terbaik
itu dan meminta agar mereeka
terus mempertahankan kinerja, dan
menularkannya kepada karyawan
pemanen lain. “Ini adalah momen
yang sangat baik, sehingga saya
mengajak seluruh hadirin untuk
memanfaatkan ajang silaturrahim ini
sebagai titik baru dalam mengawali
kerja di tahun 2018. Caranya adalah
dengan lebih menjalin kekompakan,
meningkatkan kerjasama tim, dan
saling memompa semangat untuk
pencapaian target kinerja tahun
2018,” kata Dirut.
Siwi Peni juga mengajak hadirin
untuk bersyukur kepada Tuhan Yang

Maha Kuasa, karena perusahaan
telah diizinkan mengakhiri tahun
2017 dengan pencapaian laba di
atas RKAP 2017. “Namun perlu
saya ingatkan bahwa pencapaian itu
diberikan Tuhan melalui berkah harga
jual CPO yang berada di atas RKAP,
belum melalui pencapaian volume
produksi yang merupakan parameter
kualitas kinerja kita,” katanya.
Ketua Umum SP-Bun
Wispramono Budiman, mewakili
karyawan, menyatakan suka
cita-nya atas gagasan acara
family gathering yang melibatkan
karyawan pelaksana khususnya
yang berprestasi ini. Menurutnya, ini
merupakan wadah yang subur untuk
meningkatkan sinergisitas di antara
seluruh karyawan dalam meraih dan
melampaui target laba perusahaan
di tahun 2018. “Target tersebut
menjanjikan karyawan proporsi jasa
produksi atau bonus yang lebih besar
lagi,” katanya.
Ajang silaturrahim ini
menghadirkan seluruh lapisan
perusahaan, mulai dari jajaran
komisaris sebagai perwakilan pemilik,
dewan direksi sebagai pelaksana
manajemen, dan para karyawan
(pimpinan dan pelaksana) selaku
barisan operasional di kantor unit dan

lapangan.
Selain Komisaris Utama, Direktur
Utama, dan Ketua SP-Bun, juga
tampak hadir Komisaris Pos M.
Hutabarat dan Andogo Wiradi,
Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, Direktur SDM dan Umum
Rizal H. Damanik, Direktur Utama
PT Sarana Agro Nusantara
Taufiqqurrachman, Direktur PT Agro
Sinergi Nusantara Iman Suadinoto,
Direktur PT Prima Medica Nusantara
Abdul Majid, para kepala bagian/
project manager/general manager
distrik, dan para manajer unit usaha,
yang masing-masing bersama isteri.
Selain itu, ajang ini juga semakin
lengkap dengan hadirnya Pengurus
Serikat Pekerja Perkebunan (SPBun) PTPN IV Tingkat Perusahaan
dan Basis, Pengurus Persatuan
Purnakarya Perkebunan Republik
Indonesia (P3RI) Cabang PTPN
IV, karyawan pimpinan, karyawan
pelaksana, dan karyawan pemanen.
Dari kalangan mitra usaha, terlihat
perwakilan dari Bank Mandiri, Bank
BNI, dan Bank BRI Agro, yang pada
kesempatan itu memberi apresiasi
berupa beberapa doorprize, masingmasing satu unit sepeda motor.
(red)
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HUT Dapenbun ke-42

KC Dapenbun PTPN IV
Terima Penghargaan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Perkebunan
Nusantara IV (PTPN IV) selaku ex officio Kepala Cabang (KC)
Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) PTPN IV menyebutkan,
Kantor Cabang Dapenbun PTPN IV menerima penghargaan
sebagai Kantor Cabang Terbaik Tahun 2017 kategori jumlah
pensiunan di atas 10.000 peserta.

“P

enghargaan itu diterima
oleh Wakil Kepala Cabang
Dapenbun PTPN IV Arihta Siregar
dari dari Direktur Utama Dapenbun
Edwind Sinaga pada acara puncak
Malam Keakraban HUT Dapenbun
ke-42 di Cottage Putri Duyung Ancol
Jakarta, Jumat 2 Februari 2018,” kata
Kepala Cabang Dapenbun, Rizal H.
Damanik.
Malam keakraban itu dihadiri
oleh Direksi Dapenbun, Kepala
Bidang, Wakil Kepala Cabang
Dapenbun dari PTPN I s/d XIV,
LPP, PT RPN, PT SAN dan seluruh
karyawan Dapenbun. Rizal H.
Damanik berharap, penghargaan
itu dapat mendorong kinerja Kantor
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Cabang Dapenbun PTPN IV agar
lebih responsif terhadap peserta
pensiunan yang ada dari lingkungan
PTPN IV, juga memelihara dan
mengusahakan kesinambungan
program ‘manfaat pasti’.
Wakil Kepala Cabang Dapenbun
PTPN IV Aritha Siregar mengatakan,
baru kali ini Dapenbun yang berdiri
sejak tahun 1976 ini memberi
penghargaan terhadap tata
kelola administrasi perkantoran.
“Sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan
setiap tahun agar masing-masing
Kantor Cabang Dapenbun dapat
berkompetisi untuk meningkatkan
pelayanan kepada peserta
pensiunan. Sampai saat ini jumlah
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anggota Dapenbun dari PTPN IV ada
sekitar 50.000-an dengan peserta
non aktif 35.000 dan peserta aktif
sekitar 15.000.
Ketua Persatuan Purnakarya
Pensiunan Republik Indonesia (P3RI)
Cabang PTPN IV Mahyuzar Maimun,
ketika diminta pendapatnya melalui
telepon mengatakan, pengelolaan
kantor Dapenbun Cabang PTPN IV
memang cukup baik, karena seluruh
personelnya pro aktif dan mau
menjemput bola dalam melayani
pensiunan, baik di dalam jam dinas
maupun di luar jam dinas.
“Kami pensiunan PTPN IV tidak
pernah merasa diabaikan oleh
personel Kantor Cabang Dapenbun
PTPN IV, karena contact person
yang bisa dihubungi juga stand
by selama 24 jam,” ujar Mahyuzar
Maimun.
Pada malam keakraban itu,
panitia memberi penghargaan
kepada Kantor Cabang Dapenbun
terbaik dengan jumlah sampai
dengan 10.000 peserta dan di atas
10.000 peserta. Juga diberikan
penghargaan terhadap karyawan
terbaik, karyawan dengan masa
kerja 25 dan 30 tahun. Pada
kesempatan yang sama, dilakukan
penandatanganan kode etik
karyawan. (red)

Beranda

Serial VII Konsekwensi Go Public

Keterbukaan
Keterbukaan atau sering disebut dengan keterbukaan informasi
(information disclosure) sudah menjadi tuntutan publik saat
ini. Publik menuntut segala sesuatunya dilaksanakan secara
transparan terutama atas hal-hal yang menyangkut kepentingan
publik seperti pelaksanaan administrasi pemerintahan bahkan
sampai kepada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah.

informasi-informasi penting
perusahaan ke publik bukanlah hal
yang mudah, artinya perusahaan
harus menjalankan usahanya dengan
sangat hati-hati dan tidak melanggar
ketentuan yang berlaku karena
kesalahan dalam menjalankan usaha
yang memberikan dampak pada

S

aat suatu perusahaan masih
merupakan private company atau
disebut juga perusahaan tertutup atau
perusahaan pribadi yang kepemilikan
sahamnya hanya ada pada beberapa
orang, tentu tidak memiliki kewajiban
untuk membagikan informasi ke
publik. Namun saat perusahaan telah
go publik dan menjadi perusahaan
terbuka dimana sebagian sahamnya
dimiliki oleh publik maka keterbukaan
informasi ini menjadi suatu keharusan.
Perusahaan harus membagikan
Informasi atau Fakta Material yang
penting dan relevan mengenai
peristiwa, kejadian, atau fakta
yang dapat mempengaruhi harga
Efek pada Bursa Efek dan/atau
keputusan pemodal, calon pemodal,
atau Pihak lain yang berkepentingan
atas informasi atau fakta tersebut.
Hal ini diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /
POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan
Atas Informasi Atau Fakta Material
Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
Dalam aturan tersebut, perselisihan
tenaga kerja, kasus hukum dan
kemungkinan tidak tercapainya
proyeksi keuangan yang telah
diumumkan secara material termasuk
hal yang harus diungkapkan ke publik
saat terjadi.
Ketentuan tersebut mengatur
bahwa informasi tersebut harus
dibagikan sesegera mungkin atau
paling lambat 2 (dua) hari setelah

terdapatnya informasi atau fakta
material yang dapat mempengaruhi
harga efek. Dan informasi ini harus
dibagikan melalui situs resmi
perusahaan, situs resmi bursa efek
dan 1 surat kabar.
Bila perusahaan tidak mematuhi
ketentuan ini maka terdapat sanksi
yang dapat dikenakan antara lain
: peringatan, denda, pembatasan
kegiatan, pembekuan kegiatan,
pencabutan izin, dan pembatalan
pendaftaran.
Bagi sebagian orang, membuka

harga saham harus dibagikan ke
publik, dan ini menjadi konsekwensi
yang harus dipertimbangkan saat go
public.
Namun di era keterbukaan
informasi ini, rasanya hal ini
bukanlah suatu keniscayaan, selama
manajemen perusahaan memiliki
komitmen untuk menjalankan
perusahaan dengan baik dan
mematuhi ketentuan yang berlaku
maka keterbukaan informasi justru
akan memberikan image positif
kepada investor. (IrM)
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Apa Kabar
Kebun Savana Sosa?
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Cuacanya sangat panas. Debu terangkat ke atas setiap kali truk
pengangkut sawit bermesin diesel melewati jalan-jalan produksi.
Bukit-bukit berkilau diterpa matahari langsung, memperlihatkan
fatamorgana seolah-olah pucuk-pucuk tanaman sawit itu berair.
Satu-satu, pohon balakka terlihat pada lahan kosong yang
tersisa. Tanaman endemik wilayah Padang Bolak itu selalu tampil
eksotis dengan batangnya yang bunting oleh cairan cadangan
untuk musim kering berkepanjangan. Orang-orang Padang Bolak
memanfaatkannya menjadi bahan kuah khas bernama “holat”.
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Menurunkan sawit di loading ramp PKS Sosa.

B

arumun Sosa yang termasuk ke
dalam wilayah Padang Lawas atau
yang dikenal juga dengan sebutan
Padang Bolak (padang nan luas),
memiliki iklim kering. Selama ratusan
tahun lahan di kawasan ini digarap
oleh penduduk dengan sistem ladang
berpindah (shifting agriculture). Selain
itu, padang yang ditumbuhi rumput
dimanfaatkan untuk penggembalaan
ternak secara tradisional (sistem
lepas), yang menyebabkan ekosistem
tidak dapat dipertahankan sehingga
membuat kemerosotan dalam hal
sumber daya alam. Sebelum diubah
menjadi kawasan perkebunan sawit,
Barumun Sosa berwujud savana.
Kondisi ini menjadi pertimbangan
utama yang menyebabkan wilayah ini
terpilih sebagai objek pembangunan
kebun inti dan plasma kelapa sawit.
Perkebunan Inti Rakyat Trans
Sosa berlokasi di Kecamatan Hutaraja
Tinggi, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara. Berdasarkan
surat permohonan PNP VII kepada
Gubernur KDH Tingkat I Propinsi
Sumatera Utara pada tahun 1983,

26

dan tindak lanjut Surat Menteri
Muda Urusan Peningkatan Produksi
Tanaman Keras, proyek Kebun Sosa
diizinkan membangun kebun inti
dan plasma masing-masing seluas
24.000 hektar. Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan pada saat itu juga
menyatakan persetujuannya melalui

Surat No. 133338/22/1983. Total lahan
untuk proyek ini adalah 48.000 hektar.
Namun realisasi konsesi lahan
yang kemudian dikelola adalah seluas
7.305,9 hektar untuk kebun inti dan
seluas 4.913,76 hektar untuk kebun
plasma. Kebun-kebun ini berbatasan
dengan Kecamatan Barumun Tengah

Hamparan Kebun Sosa dengan pemandangan pegunungan Bukit Barisan.
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di utara, Kecamatan Dalu-Dalu (Riau)
di timur, Pasir Pangaraian (Riau)
di selatan, dan Kecamatan Batang
Lubuk Sutam di barat.
Secara teknis, keseluruhan
proyek perkebunan dibagi menjadi
Sosa I dan Sosa II. Keduanya
dibedakan berdasarkan posisi dan
ketinggian lahan. Dengan vegetasi
yang umumnya rumput ilalang
gersang dan belukar, Sosa I berada
dalam ketinggian 150 meter di atas
permukaan laut, dan Sosa II berada
di ketinggian 161 meter di atas
permukaan laut. Afdeling 1-3 berada
di Sosa I, dan Afedling 4-9 menjadi
bagian dari Sosa II.
Ketika mulai dibuka tahun 1985,
cuaca di seluruh lahan konsesi
masih panas ekstrim dan kering
karena Kebun Sosa memiliki curah
hujan yang rendah. Namun setelah
penanaman dilakukan, iklim mikro
mulai sedikit berubah, dan curah
hujan pun meningkat. Dampak
ekstensif yang terjadi adalah, sistem
ekonomi masyarakat sekitar juga
berkembang dari cara-cara tradisional
menjadi cara budidaya yang lebih
bernilai ekonomis. Mereka mengikuti
pola perkebunan dan menjadi
mitra usaha PTPN IV meskipun
kemudian sejumlah masalah agraria
timbul sebagai ikutan, terutama
menyangkut konflik status lahan.
Selain itu, industri perkebunan sawit
semakin berkembang sejak hadirnya
perkebunan-perkebunan swasta yang
turut menikmati produksi rakyat dan
kebun sendiri. Saat ini setidaknya
terdapat 9 unit pabrik kelapa
sawit beroperasi di tengah sentra
perkebunan kelapa sawit Sosa yang
mengolah produksi sawit se-kawasan
dengan tingkat kompetisi yang cukup
tinggi.
Pendirian Pabrik Kelapa Sawit
(PKS)
Sejalan dengan pelaksanaan
Proyek Sosa yang diperkirakan
akan memulai panen perdana pada

pertengahan tahun 1988, maka
PTPN IV mulai membangun pabrik
pengolahan. Pada tanggal 8 Januari
1988, Direksi PTPN IV (dulu PTP
VII), menginstruksikan Unit Pabrik
Mesin Tenera (PMT) Dolok Ilir
untuk membangun sebuah pabrik

kelapa sawit (PKS) mini yang akan
dioperasikan guna mengolah hasil
kebun yang ada di Sosa dan Hutaraja
Tinggi sebelum nantinya pabrik
permanen dibangun.
Maka pada akhir Pebruari hingga
Juli 1988, PMT melaksanakan

Ikhtisar Lahan dan Tanaman PTPN IV Kebun Sosa
Tahun Tanam

Luas (Ha)

1994

317

1995

206

1996

126

1997

8

1998

40

2010

1.580

2012

2.190

2013

822

2015

1.262

Areal Bermasalah

125

Lain-lain

629,9

TOTAL

7.305,9

Ikhtisar Lahan Kebun Plasma PTPN IV
Nama Plasma

Jumlah KK Anggota (KK)

Mondang

100

Luas Lahan (HA)
200

Unit IA

250

500

Unit IB

250

500

Unit IIA

250

478,44

Unit IIB

250

478,44

Unit IIIA

250

478,44

Unit IIIB

250

478,44

Unit IV

300

600

Unit V

350

700

Unit VI

250

500

TOTAL

2.500

4.913,76

Produksi PKS Mini Sosa 1988
Produk

Jumlah (kg)

TBS Diolah

40.895

Minyak Sawit

6.602

Inti Sawit

770
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	Fasilitas di Kebun Sosa seperti sarana ibadah, olahraga, pendidikan dan mess.

pembangunan pabrik di lapangan.
Tepat pada tanggal 27 Juli 1988,
pabrik mini tersebut sudah bisa
melakukan uji coba operasional
pertama yang kelak dikenang sebagai
hari pertama Pabrik Mini Sosa
berhasil memproduksi minyak sawit.
Dewan Komisaris meresmikannya
pada 12 Agustus 1988.
Pabrik mini hanya beroperasi
selama setahun. Pada tanggal 5
Desember 1988, pabrik permanen
telah selesai dibangun. Namun
selama kurang lebih setahun itu,
pabrik mini buatan unit usaha milik
PTPN IV sendiri telah berhasil
mencatatkan produksi yang cukup
simbolik untuk kapasitasnya, yang
seluruhnya dijual secara lokal.
Pendirian pabrik permanen
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dimulai pada tanggal 11 Agustus 1988
menggunakan jasa PT United Tractors
sebagai pelaksana pekerjaannya.
Bangunan pabrik ini dirancang
dengan kapasitas terpasang 60
ton/jam, namun pembangunannya
dilakukan secara bertahap.
Pembangunan tahap pertama
memasang kapasitas 15 ton/jam yang
dirampungkan pada 5 Desember
1988. Penyelesaiannya ditargetkan
untuk menggantikan pabrik mini.
Kemudian dilanjutkan dengan
pembangunan tahap kedua untuk
memenuhi kapasitas terpasang 30
ton/jam yang rampung pada tanggal
3 Juli 1990. Tahap selanjutnya adalah
perluasan kapasitas dari 30 ton/jam
menjadi 50 ton/jam yang secara paket
dilakukan bertahap, mulai dari stasiun
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loading ramp hingga stasiun ketel uap
yang selesai tanggal 20 Maret 1995.
Areal pengolahan PKS Sosa
keseluruhannya mencakup lokasi
pabrik seluas 5,02 hektar, lokasi
perumahan 12,06 hektar, serta
lapangan olah raga dan taman
seluas 7,45 hektar. Jumlah areal yang
mereka gunakan seluruhnya 24,53
hektar.
Kinerja
Dengan lahan inti seluas 7.305,9
hektar, Kebun Sosa saat ini memiliki
sumber daya manusia sebanyak 971
orang, atau dengan rasio ‘man to land’
1 orang untuk 7,5 hektar. Karyawan
pimpinan berjumlah 20 orang yang
dibagi ke dalam 9 afdeling dan 1 unit
PKS. Saat ini, manajemen kebun dan
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pabrik telah digabung ke dalam satu
unit usaha di bawah kepemimpinan
seorang manajer. Kebijakan ini
dilakukan sebagai langkah efisiensi
karena menurunnya kinerja dan
produktivitas unit usaha. Adapun
karyawan pelaksana lainnya sebanyak
951 orang sudah termasuk karyawan
poliklinik kebun sebanyak 3 orang dan
karyawan Yayasan Pendidikan SMP
sebanyak 4 orang. Pusat adminsitrasi
dan ketenagakerjaan (emplasemen)
berlokasi di Hutara Tinggi, Kecamatan
Sosa, Kabupaten Padang Lawas,
Sumatera Utara.
Luas tanaman menghasilkan (TM)
yang tercatat per Desember 2017
adalah 4.841 hektar dengan realisasi
produksi sebesar 47.809 ton. Capaian
ini meleset dari target Rencana
Kerja dan Anggaran Pendapatan
(RKAP) tahun 2017 sebesar 49.813
ton (atau hanya terealisasi 95,98%).
Dari segi volume, capaian produksi
itu meningkat dari realisasi produksi
tahun 2016 sebesar 37.521 ton,
seiring adanya peningkatan areal
tanaman menghasilkan (TM) dari
4.019 hektar menjadi 4.841 hektar.
Sedangkan capaian produktivitas
(protas)-nya meningkat tipis dari
9,34 ton per hektar pada tahun 2016
menjadi 9,88 ton per hektar pada
tahun 2017. Realisasi protas ini tentu
saja memprihatinkan bila dilihat dari
target rata-rata protas seluruh kebun
PTPN IV yang berada di atas 20
ton per hektar. Rendahnya capaian
protas Kebun Sosa ini disebabkan
oleh kusutnya persoalan tanah dan
sosial yang telah menyelimuti unit
usaha ini sejak awal pendiriannya
hingga sekarang. Dengan itu, Kebun
Sosa masih menjadi titik lemah dalam
pemenuhan target-target bisnis
PTPN IV yang menuntut akselerasi
penyelesaian masalah agar kebun
ini dapat berproduksi kembali secara
normal.
Produksi minyak sawit (MS)
yang diolah melalui PKS Kebun
Sosa pada tahun 2017 tercatat

9.314,6 ton, juga di bawah target
RKAP. Realisasi rendemennya
19,39 persen atau membaik sedikit
dari tahun 2016 yang tercatat 19,16
persen. Sedang produksi inti sawit
(IS) mencapai 1.648,2 ton dengan
capaian rendemen 3,51 persen atau
jauh menurun dari realisasi rendemen
tahun 2016 yaitu 4,41 persen.
Dari sisi biaya, realisasi harga
pokok untuk proses kebun sendiri
pada tahun 2017 adalah sebesar
Rp 9.038,44 per kg minyak sawit,
atau dapat ditekan sedikit dari RKAP
sebesar Rp 9.123,08 per kg. Pada
tahun 2016, harga pokok kebun
sendiri tercatat Rp 10.159,99 per kg.
Meskipun bila dibandingkan year
on year jumlah biayanya menurun,
namun secara keseluruhan biaya ini
masih terlalu tinggi dibanding harga
pokok rata-rata di kebun lainnya.
Kondisi ini disebabkan munculnya
biaya-biaya tidak langsung akibat
masalah sosial yang mencapai Rp
17,72 miliar, dan beban penyusutan
yang masih tinggi yakni Rp 22,28
miliar pada tahun 2017.
Pada tahun 2016, realisasi
pembelian TBS pihak ketiga
mencapai Rp 125,99 miliar dengan
biaya pengolahan Rp 7,2 miliar. Nilai
pembelian TBS pihak ketiga menurun
pada tahun 2017 karena hanya

mencapai Rp 82,42 miliar dengan
biaya pengolahan Rp 4,26 miliar.
Harga pokok gabungan hasil kebun
dan pembelian TBS pihak ketiga pada
tahun 2017 menjadi Rp 8.292,82 per
kg.
CSR dan Masalah Sosial
Masalah-masalah sosial dan
budaya yang berkembang di
lingkungan Kebun Sosa telah dimulai
sejak proyek pembukaan lahan
perkebunan dilakukan pada tahun
1985. Klaim konsesi dan realisasinya
untuk memenuhi lahan kebun inti
bagi perusahaan dan pemenuhan
kontrak pembukaan plasma untuk
rakyat ternyata tidak sesuai dengan
luas lahan yang tersedia. Keadaan
ini seterusnya menjadi konflik sosial
yang kusut dan melibatkan tuntutan
17 desa di sekitarnya, khususnya 3
afdeling di Sosa I dan Afdeling IX di
Sosa II.
Aksi-aksi pendudukan dan
penggarapan lahan oleh penduduk
setelah era reformasi membuat lebih
dari 1.000 hektar lahan tanaman
menghasilkan (TM) tidak dapat
diusahai dan dipanen hasilnya.
Pencurian TBS merajalela seolah-olah
pelakunya memanen secara sah,
sehingga potensi produksi Kebun
Sosa yang besar tidak pernah dapat

Realisasi Kinerja Bisnis Kebun Sosa 2015-2017

Areal TM (ha)
Produksi (kg)
Protas (ton/ha)
Minyak Sawit (kg)
Inti Sawit (kg)
Rendemen Minyak SawitS (%)
Rendemen Inti Sawit (%)
Harga Pokok Kebun Sendiri (Rp/kg)
Harga Pokok Kebun + Pembelian
TBS Pihak III (Rp/kg)
Jumlah Tenaga Kerja

2015

2016

2017

2.277

4.019

4.841

21.250.300 37.521.920

47.809.150

9,33

9,34

9,88

3.390.083

7.187.847

9.314.645

934.654

1.655.019

1.648.196

15,95

19,16

19,39

4,40

4,41

3,51

16.260,74

10.159,99

9.038,44

7.771,09

8.285,91

8.292,82

1.120

1.030

965
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direalisasikan.
Manajemen PTPN IV bersama
Muspida Kabupaten Padang
Lawas sudah berupaya melakukan
penyelesaian dan pendekatan
kepada masyarakat melalui berbagai
pertemuan dan forum tripartit. Namun
berbagai kepentingan yang berbeda
di tengah masyarakat membuat
sejumlah kesepakatan yang dihasilkan
selalu maju mundur, bahkan mentah
kembali. Di lain sisi, tuntutan dan
kompensasi yang disampaikan
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masyarakat sebagian berbenturan
dengan keterbatasan kemampuan
PTPN IV sendiri. Meskipun hampir
seluruh tuntutan mereka berusaha
diakomodir, namun proses
administratif, aspek legal formal, dan
prosedur bisnis PTPN IV memerlukan
waktu untuk pelaksanaannya,
sehingga di tengah proses ini sering
timbul ketidaksabaran masyarakat.
Dampak dari kondisi tersebut adalah
pelanggaran kembali perjanjian
berupa penguasaan lahan secara
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sepihak.
Kebun Sosa sendiri berupaya
melunakkan hati warga dengan aksi
PKBL berupa pendirian sekolah,
infrastruktur dan bangunan rumah
ibadah, namun upaya ini rupanya
tidak terlalu menyentuh kebutuhan
masyarakat. Tuntutan mereka
lebih kepada pemenuhan janji
pembangunan kebun plasma dan
kepemilikannya, berikut kompensasi
dari kerugian yang mereka alami
sepanjang proses penuntutan haknya.
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Dalam proses membangun
kesepakatan di antara warga dan
PTPN IV, letupan-letupan minor
masih terjadi di lapangan. Yang rumit
adalah munculnya tuntutan dua desa
atas perluasan lahan inti di Afdeling
IX seluas 448 hektar yang letaknya
di Desa Hutaraja Lama. Warga desa
bersedia melepas lahannya seluas
500 hektar, asalkan PTPN IV bersedia
membuka lahan plasma seluas 500
hektar untuk warga Desa Hutaraja
Lama yang berjumlah 250 KK. Ketika
pencarian lahan plasma ini dilakukan,
ternyata yang tersedia adalah areal
di Desa Mondang. Masalahnya,
warga Desa Mondang pun membuat
persyaratan yang sama, bahwa
mereka hanya bersedia melepaskaan
seluruh lahan yang dimaksud apabila
PTPN IV berjanji membangun plasma
untuk mereka seluas 500 hektar
sebagaimana yang berlaku pada
Desa Hutaraja Lama.

Tuntutan ini diakomodir PTPN IV
melalui pembangunan plasma seluas
1.000 hektar untuk Desa Hutaraja
Lama dan Desa Mondang. Namun
setelah pengerjaannya selesai,
ternyata berdasarkan pengukuran
ulang BPN Padang Sidempuan, lahan
yang dikerjakan hanya 650 hektar.
Kekurangan 350 hektar ini disebabkan
adanya penyerobotan lahan oleh
pihak lain dan munculnya lahan
perkebunan masyarakat di tengahtengah lahan yang digarap PTPN IV.
Persoalan tersebut menjadi
masalah baru, memerlukan
pertemuan-pertemuan dan tarik ulur
berbagai kesepakatan. Hingga saat
ini, solusi final kekurangan lahan
plasma belum dapat ditemukan.
Sementara itu, sepanjang lahan
tambahan belum ditemukan,
penduduk mulai gelisah dan
mengajukan tuntutan-tuntutan
kompensasi selama belum

dipenuhinya tambahan lahan plasma
itu. PTPN IV mengajukan syarat
bahwa seluruh kompensasi itu
akan dilaksanakan asalkan warga
membiarkan pihak perusahaan
mengelola dan memetik hasil
dari kebun plasma yang sudah
menghasilkan. Realisasi kesepakatan
ini masih menyisakan persoalan
hingga sekarang karena pada
kenyataannya masyarakat masih
menggarap dan mengambil hasil
kebun plasma tersebut.
Dampak langsung dari
permasalahan-permasalahan
sosial ini adalah tingginya beban
psikologis manajemen Kebun
Sosa, menurunkan produksi dan
produktivitas, serta naiknya biaya
tak langsung dalam usaha-usaha
menjalankan proses penyelesaian
konflik dan memenuhi tuntutan
masyarakat dalam setiap kesepakatan
yang diambil.

Memantau Kebun.
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Wawancara Plt. Manajer Kebun Sosa, Heri Susanto

“Konsentrasi Kembali
ke Produktivitas dan Rendemen”

Plt Manajer Kebun Sosa Heri Susanto.

Tidak seperti manajer kebun pada umumnya, Heri Susanto tidak
tinggal di sebuah rumah dinas manajer, melainkan di mess. Beliau
memang baru dua bulan menjalankan tugasnya di Kebun Sosa
menggantikan manajer sebelumnya yang memasuki masa bebas
tugas. Jabatan resminya pun masih pelaksana tugas sementara
manajer, dan segala urusan pindah tugas yang bersifat permanen
masih ia tunda untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan
amanah.

H

eri menyambut Tim MINAT di
Ruang Utama Mess Kebun Sosa
yang berlokasi nun di puncak Bukit
Subur. Sejauh mata memandang,
bukit ini menyajikan panorama lembah
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barisan sawit. Gradasi warna sawit
dari hijau ke biru berujung pada garis
perbukitan yang memisahkan bumi
dan langit di cakrawala. Ini sungguh
pemandangan yang luar biasa.
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Meskipun terlihat indah, namun
Kebun Sosa adalah satu di antara
unit usaha PTPN IV yang memiliki
masalah pelik. Selain kurang
berprestasi dari aspek produksi dan
protas, kebun ini juga menyerap biaya
tinggi akibat konflik tanah yang terus
berlarut dan mempengaruhi kinerja
usaha secara keseluruhan. Di sinilah
kualitas kepemimpinan seorang
manajer diuji dan dipertaruhkan.
Dan apa yang akan dilakukan Heri
Susanto? Berikut wawancaranya.
Minat : Apa prioritas Anda
untuk Kebun Sosa?
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memenuhi target produksi?
sedangkan fixed cost tetap sama.
Heri Susanto (HS): Sesuai
HS : Kita melakukan pendekatan
Saat ini kita belum punya solusi
arahan direksi, masalah pokok yang
persuasif dengan kebun-kebun
yang tepat mengingat tidak adanya
paling mendesak adalah menekan
sekeliling agar mereka menjual ke
kebijakan pensiun dini.
biaya produksi. Pada tahun 2015,
pabrik kita. Saat ini ada sekitar 9
Minat : Apakah itu juga
biaya produksi mencapai Rp 16.260,
unit pabrik kelapa sawit (PKS) milik
menyebabkan restan dan ALB
kemudian turun pada tahun 2016
swasta di Sosa yang saling berebut
tinggi?
menjadi Rp 10.159, dan pada tahun
TBS milik rakyat dan TBS kebun
HS : Sudah pasti risikonya
2017 lalu kita berhasil menekannya
swasta. Sawit pihak ketiga sangat
demikian.
lagi menjadi Rp 9.038.
penting bagi kita, namun jumlahnya
Minat : Tapi bukankah
Minat : Apakah biaya produksi
belum sesuai harapan. Selain kerja
pendekatannya tidak mesti melalui
tahun terakhir sudah ideal?
jangka pendek, usaha peningkatan
pengurangan tenaga kerja?
HS : Belum. Kebun lain sudah bisa
produksi pengolahan ini memerlukan
Apakah tidak ada jalan lain?
menekan hingga sekitar Rp 6.000-an,
solusi jangka panjang dan melibatkan
HS : Yang paling ideal adalah
bahkan lebih rendah dari itu. Kami
banyak pihak.
meningkatkan produksi olahan.
masih harus kerja keras menurunkan
Minat : Selain pemaksimalan
Itu artinya kita harus mampu
beban produksi di sini. Dan saya kira,
potensi produksi, apakah kinerja
mengadakan pasokan maksimum
itu akan terkait dengan beberapa
dan motivasi karyawan sudah
TBS untuk memenuhi kapasitas
masalah penting yang spesifik di
memuaskan?
terpasang pabrik. Ini adalah pekerjaan
kebun ini.
HS : Saya kira, dalam soal teknis
jangka panjang, karena selain
Minat : Apa masalah yang
dan proses kerja tidak ada masalah.
terkait dengan program peningkatan
membuat biaya produksi begitu
Para karyawan memberikan
tinggi, dan upaya apa yang
terbaik untuk perusahaan.
dilakukan untuk normalisasi?
“Masalah yang paling mendesak yang
Namun permasalahanHS : Secara struktural, pada
adalah menekan biaya produksi.” permasalahan sosial dan hukum
awalnya ada dua manajer di
memang sedikit mempengaruhi
sini, yaitu manajer pabrik dan
kualitas kerja. Misalnya, persyaratanproduksi kebun sendiri, juga terkait
manajer kebun. Dengan dua unit
persyaratan yang dibebankan pada
dengan strategi pembelian TBS pihak
usaha, tentu anggarannya terpisah
kita untuk membangun hubungan
ketiga.
dan dihitung berdasarkan anggaran
dengan masyarakat melalui perjanjian
Minat : Dengan hasil evaluasi
dua organisasi. Sekarang, kedua unit
mitra kerja dan ketenagakerjaan
direksi mengenai potensi yang
ini digabung di bawah kepemimpinan
dengan masyarakat desa, seperti
hilang pada tahun 2017, apakah
seorang manajer. Tetapi jumlah
pengangkutan TBS dan sebagainya,
memungkinkan bahwa Kebun
tenaga kerjanya tetap sama. Nah,
membuat kita bersikap agak moderat.
Sosa akan mampu meningkatkan
inilah yang membuat beban bagi
Namun sejauh ini, proses kerja
produktivitas dan produksinya di
kebun. Banyak tenaga kerja yang
masih cukup baik dan akan terus
tahun 2018?
sebenarnya kurang produktif karena
ditingkatkan, dan saya berusaha
HS : Saya yakin produktivitasnya
terkait dengan rendahnya jam kerja.
melakukan pendekatan dari hati
dapat dicapai sesuai harapan direksi.
Minat : Bukankah kebun-kebun
ke hati dengan mereka. Maklum,
Tapi itu belum dapat memenuhi
lain yang memiliki pabrik juga
hubungan sosial di sini masih agak
kapasitas terpasang di pabrik.
menghadapi masalah yang sama?
sensitif.
Pabrik pada awalnya didisain untuk
HS : Ini sedikit berbeda, karena
Minat : Berapa target yang
menampung seluruh hasil produksi
pabrik di Kebun Sosa belum
dibebankan pada Kebun Sosa
Kebun Sosa dalam keadaan normal,
dapat bekerja mencapai kapasitas
untuk tahun 2018?
tapi sampai hari ini sekitar 1.000
maksimum terpasang. Kapasitas
HS : Untuk produktivitas, kami
hektar lahan yang sudah berproduksi
pabrik ini 30 ton/jam, sedangkan saat
diminta mencapai 11,175 ton per
tidak bisa dipanen dan dirawat karena
ini pabrik hanya dapat melakukan
hektar dengan rendemen tidak kurang
dikuasai oleh masyarakat. Masalah
pengolahan sekali dalam tiga hari,
dari 23%.
hukum, budaya, dan sosial masih
karena TBS yang masuk baru
Minat : Apakah seluruh
memerlukan penyelesaian lebih cepat
mencukupi untuk diolah setelah tiga
karyawan sudah dimaklumkan
dan final di Kebun Sosa.
hari. Artinya, terjadi idle capacity
dengan target ini?
Minat : Bagaimana dengan opsi
selama dua hari yang menyebabkan
HS : Ya, itu yang pertama saya
pembelian TBS pihak ketiga untuk
produktivitas pabrik rendah,
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lakukan. Saya berusaha menyentuh hati mereka,
dan mereka harus memandang ini sebagai tugas
mulia yang dapat dilaksanakan sebagai tim kerja.
Saya mengajak mereka melaksanakan “manajemen
dengkul”. Para asisten diminta lebih rajin mendatangi
blok, dan saya mengeceknya. Saya ingatkan bahwa
kita di sini bukan orang kota yang lebih banyak
memanfaatkan teknologi informasi ketimbang tenaga.
Boleh saja memanfaatkan gadget, tapi orang kebun
tempatnya harus di kebun. Mereka diminta bekerja
mendatangi kebun sampai ke ujung-ujung blok.
Minat : Apakah para karpim dapat memenuhi
harapan Anda?
HS : Mengembalikan budaya kebun memiliki
tantangan tersendiri, tapi dapat dilakukan dengan
berbicara dari hati ke hati. Permasalahan bagi
karyawan pimpinan yang masih muda-muda sekarang
adalah latarbelakang mereka berasal dari kehidupan
kota. Tapi harus saya akui, mereka unggul dalam hal
pemanfaatan teknologi. Tugas saya adalah mengubah
anak-anak kota ini menjadi anak kebun yang terampil
menggunakan teknologi informasi.
Minat : Upaya-upaya teknis apa yang dilakukan
untuk memaksimalkan potensi dan mengurangi
loses?
HS : Yang pertama, kita meningkatkan praktik
panen bersih. Di tempat pemungutan hasil, kita adalah
satu-satunya kebun yang menggunakan hamparan
karung untuk menjaga kebersihan brondolan lepas dan
mempermudah pemungutannya. Kita juga melakukan
pemberian bahan organik untuk menambah kesuburan
tanah agar produksi TBS meningkat, mengingat sifat
kritisnya lahan di sini. Selain itu tanaman diberikan
hormon perangsang buah. Sedangkan untuk menekan
potensi pencurian, kita meningkatkan jumlah tenaga
pengamanan dan membuat konsentrasi-konsentrasi
pengamanan khusus di wilayah yang kita sinyalir rawan
pencurian selama ini.
Minat : Menurut Anda, apakah peran
Kebun Sosa dan PKS-nya dapat dikembalikan
sebagaimana ia pernah menjadi perintis penting
dalam pengembangan industri perkebunan di
wilayah ini?
HS : Saya optimis bisa, sepanjang masalah
sosial dan hukum dapat segera diselesaikan dengan
melibatkan penyelesaian kebijakan di level yang lebih
tinggi, dan selanjutnya kita dapat lebih berkonsentrasi
untuk menaikkan produksi, protas, rendemen, efisiensi,
dan memenangkan kompetisi pembelian TBS pihak
ketiga untuk memenuhi kapasitas olah pabrik agar tidak
mengalami idle yang terlalu tinggi. (red)
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Konsep menuju kesuksesan suatu perusahaan
semakin meyakini adanya “hukum 80/20”,
artinya, delapan puluh persen hasil yang
diinginkan akan bersumber dari dua puluh
persen aktivitas kepemimpinan. Harry
Firestone menyatakan bahwa pemimpin akan
mendapatkan yang terbaik dari orang lain
kalau ia memberikan
yang terbaik, termasuk
bersifat amanah
sebagai pemimpin
dan mampu menjadi
teladan.

J

ika kita melihat
sejarah, hal yang
serupa tapi tak sama
telah diingatkan para
leluhur bangsa kita.
Berbagai kalimat
maupun syair dibuat
untuk mengingatkan
para pemimpin. Salah
satunya adalah syair tembang
“Gundul-gundul Pacul”. Syair yang sederhana
tetapi memiliki makna filosofi kehidupan yang tinggi dan
bermartabat. Tiada lain kedudukan (pangkat, jabatan)
hanyalah suatu amanah yang harus senantiasa dijaga dan
jangan menjadikan kita menjadi dumeh (sombong).
Syair nan ringan itu berbunyi:
“Gundul gundul pacul-cul, gembelengan...
Nyunggi nyunggi wakul-kul, gembelengan
Wakul ngglimpang
Segane dadi sak latar”
Gundul adalah kepala plontos tanpa rambut, kepala
sebagai lambang kehormatan sebagai bagian tertinggi dari
anggota badan dan laksana kemuliaan seseorang yang
merupakan wadag (tempat) tumbuhnya rambut yang selalu
disebut mahkota dipasangkan. Gundul dimaknai seorang
pemimpin harus menjaga kehormatan sebagai hamba
Allah yang terpilih diamanahkan memiliki mahkota sebagai
pemimpin di muka bumi.

Beranda

Pemimpin “Gundul-gundul Pacul”

Gundul pacul
mengingatkan kita sebagai pemimpin,
sesungguhnya pemimpin bukan orang
yang diberi mahkota tetapi adalah
pembawa cangkul untuk mengolah
sumber daya yang ada, bercocok
tanam sehingga memberikan
keamanan, kedamaian, ketenteraman
dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Kata pacul memiliki makna lain,
yaitu papat kan gucul (empat yang
lepas). Artinya, bahwa kemuliaan
seorang pemimpin sangat tergantung
empat hal, yaitu bagaimana
menggunakan mata, hidung, telinga
dan mulutnya. Mata seharusnya
digunakan untuk melihat kesulitan
rakyat, telinga digunakan untuk
mendengar nasihat, hidung digunakan
untuk mencium wewangian kebaikan
dan mulut digunakan untuk berkatakata yang adil. Jika empat hal itu tidak
dilakukan, maka sesungguhnya telah
lepaslah kehormatannya.
Gembelengan bermakna
besar kepala, sombong dan tidak
amanah serta main-main dalam
menggunakan kehormatannya.
Tidak sedikit pemimpin secara sadar

maupun tidak telah menggunakan
kekuasaannya sebagai kemuliaan
dirinya, menggunakan kedudukannya
untuk berbangga-bangga di antara
manusia dan menganggap kekuasaan
itu karena kepandaiannya semata.
Banyak yang lupa bahwa dirinya
sesungguhnya mengemban amanah
Allah sebagai pemimpin untuk
menyejahterakan rakyatnya.
Nyunggi wakul, gembelengan,
bermakna bahwa pemimpin
mengemban amanah penting, yaitu
membawa bakul di kepalanya. Bakul
sebagai tempat nasi beserta isinya
merupakan simbol kesejahteraan
rakyat yang dipikulkan kepada
pemimpin. Kepala yang dianggap
kehormatan (pemimpin) berada di
bawah bakul milik rakyat. Kita tentu
tidak perlu bertanya lagi, “Siapa yang
lebih tinggi kedudukannya, pembawa
bakul atau pemilik bakul?”
Pembawa bakul hanyalah
pelayan dan pembantu si pemiliknya.
Tetapi tidak jarang pemimpin
masih gembelengan (melenggaklenggokkan kepala dengan sombong
dan bermain-main) sehingga

mengakibatkanwakul nggelimpang
segane dadi sak latar (bakul terguling
dan nasinya tumpah ke mana-mana).
Nasi yang tumpah di tanah tak akan
bisa dimakan lagi karena kotor.
Ketika pemimpin gembelengan,
maka sumber daya akan tumpah
ke mana-mana. Sumber daya dan
seluruh kekayaan yang dimiliki tidak
dapat dioptimalkan dan terdistribusi
dengan baik sehingga kesenjangan
ada di mana-mana. Hal ini bermakna
telah gagalnya pemimpin mengemban
amanah yang dikaruniakan Ilahi dan
rakyat.
Akhirnya, kepada Tuhan, Allah
SWT, kita bermunajad…
Jadikanlah kami pemimpin
yang amanah dan mampu
mengayomi. Anugerahkan kepada
kami kecerdasan dalam berpikir,
kearifan dalam bertindak, keikhlasan
dalam berkarya dan kemudahan
dalam segala urusan kami. Ajarkan
kepada kami apa yang kami tidak
mengetahuinya dan jadikan tahun
2018 tahun penuh kesuksesan bagi
PTPN IV sehingga perusahaan
PTPN IV maju dan karyawannya lebih
sejahtera. (Buya Ammar Panjaitan)
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Inovasi

Berteman dengan Ilalang
Salah satu masalah di bidang perkebunan yang dihadapi
para planters adalah adanya tanaman pengganggu (gulma).
Keberadaan tanaman pengganggu ini dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan.

I

lalang yang sering disebut alangalang merupakan salah satu
jenis tanaman pengganggu yang
banyak ditemukan di berbagai lahan
perkebunan di Indonesia. Tanaman ini
membawa pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan dan perkembangan
tanaman lain di sekitarnya karena
Alang-alang dapat menghambat laju
pertumbuhan tanaman lain, juga
sesama jenis tanaman itu sendiri.
Pada lahan kritis dengan vegetasi
ilalang (Imperata cylindrica) yang
banyak, telah membuktikan oleh
para ahli bahwa Allelopathy yang
dikeluarkan ilalang dapat menghambat
pertumbuhan, perkecambahan, dan
mendatangkan kematian. Tanaman
di sekitar ilalang akan tumbuh lebih
kerdil, bahkan menjadi layu dan mati
akibat zat Allelopathy.
Dalam fungsinya, zat
Allelopathy mengganggu aktivitas
hormon giberelin pada tumbuhan,
sehingga pertumbuhan tanaman
menjadi terganggu. Untuk
menangkal terjadinya gangguan
ini, maka timbullah gagasan untuk
mengembangkan Allelopathy agar
terjadi teknik pemberantasan gulma
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secara alamiah. Hal ini tentu akan
lebih mudah, lebih aman, dan relatif
ekonomis.
Penelitian membuktikan cara kerja
Allelopathy tidak jauh beda dengan
herbisida kimiawi (non alami). Zat
ini dapat dijadikan alternatif pilihan
para planters dalam memberantas
gulma sehingga pada akhirnya para
planters tidak terlalu bergantung
pada penggunaan bahan-bahan
kimiawi yang berdampak buruk bagi
kesehatan dan biaya.
Sejarah Allelopathy
Allelopathy berasal dari kata
dalam bahasa Yunani alel dan pathy
yang artinya ‘saling merugikan’.
Allelopathy pertama kali digunakan
pada tahun 1937 oleh Profesor
Hans Austria Molisch dalam buku
berbahasa Jerman dengan judul Der
Einfluss auf einer Pflanze Andere
Mati-Allelopathie. Profesor Hans
menggunakan istilah itu untuk
menggambarkan interaksi
biokimia yang menghambat
pertumbuhan tanaman. Pada
tahun 1971, Whittaker dan
Feeny menerbitkan hasil
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studi mereka dalam jurnal Science
yang mendefinisikan hal itu sebagai
sebuah interaksi allelochemicals
antara organisme.
Sejauh ini, Allelophaty belum
diterima secara universal. Hingga
awal abad ini, masih banyak para ahli
ekologi berpendapat bahwa dampak
dari pengaruh negatif (kompetisi) tidak
dapat dibedakan dari Allelopathy.
Kompetisi adalah pengaruh-pengaruh
negatif yang terjadi ketika dua atau
lebih organisme menggunakan
sumber daya yang sama.
Allelophaty adalah zat yang
berbeda. Secara tidak langsung zat
ini mempengaruhi organisme lain.
Allelophaty adalah proses yang
melibatkan metabolit sekunder
yang dihasilkan tumbuhan, mikroorganisme, virus, dan jamur yang
mempengaruhi tumbuh kembang
sistem pertanian dan sistem biologis
tumbuhan.
Kandungan Allelophaty
Allelophaty mengandung
senyawa-senyawa aromatik
seperti fenol dan laktan,
alkaloid tertentu, asam
organik, dan asam
lemak, serta ion-ion
logam penghambat
pertumbuhan.
Senyawasenyawa ini
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pada umumnya memiliki karakteristik
tersendiri dalam menghambat
pertumbuhan dan perkembangan
tanaman.
Allelophaty adalah zat yang
bersifat antagonis dengan hormon
pertumbuhan tanaman seperti
Giberelin, Auksin, dan Sitokinin.
Namun dampaknya lebih terlihat pada
pertumbuhan tinggi tanaman. Dengan
kata lain, dampak Allelophaty relatif
dapat membuat tanaman menjadi
kerdil. Secara teknis, Allelophaty
menghambat aktivitas hormon
giberelin yang ada pada tumbuhan.
Giberelin adalah zat yang
mempengaruhi pertumbuhan
dan perkembangan embrionik
sel, termasuk mendorong proses
pembelahan dan perpanjangan sel,
sehingga tumbuhan menjadi kerdil,
bahkan bisa layu dan mati.
Daya Hambat Allelophaty
Begitu pun, kemampuan
Allelophaty menghambat
pertumbuhan tanaman tergantung
pada jumlah konsentrasinya.
Dalam konsentrasi yang rendah
hingga sedang, secara fisik terlihat
tanaman menjadi kerdil. Jika jumlah
konsentrasinya besar, tanaman
yang diberi Allelopathy akan layu,
bahkan mati. Memang, proses ini
tergantung pada jenis tanaman yang
dipengaruhi. Jika tanaman yang
akan diberi pengaruh Allelophaty
memiliki daya tahan kuat, maka
pemberian konsentrasi Allelophaty
harus ditinggikan. Jika tanaman tidak

memiliki daya tahan yang cukup kuat,
sedikit konsentrasi Allelophaty saja
sudah mampu membuat tanaman itu
layu dan mati.

membantu meringankan pekerjaan
tanam dan rawat di perkebunan
karena terbukti sangat efektif untuk
memberantas tanaman pengganggu.

Cara Mendapatkan Allelopathy
Selain pada tumbuhan ilalang,
Allelopathy juga terdapat pada kasia
(Acacia mangium) dan pinus (Pinus
merkussi). Namun unsur Allelopathy
yg terbanyak ada pada ilalang dan
cara mendapatkannya juga relatif
lebih mudah, yaitu dengan cara
membuat akstraknya saja. Ekstrak ini
bisa diperoleh pada semua bagian
ilalang, mulai dari akar, batang, dan
bagian-bagian lain. Menurut penelitian,
Allelophaty lebih banyak bertumpu
pada bagian akar.
Jika ditelaah dari aspek
kemudahan dan nilai ekonomis, ilalang
merupakan pilihan yang tepat untuk
memperoleh Allelopathy. Ilalang tidak
perlu ditanam karena ilalang adalah
jenis tanaman yg dapat tumbuh di
mana saja. Mudah didapat, tersedia
di alam terbuka dengan
jumlah yg sangat besar.
Dalam bidang usaha
perkebunan,
Allelopathy
dapat

Manfaat di Bidang Pertanian
Allelopathy Ilalang pada umumnya
memiliki dampak positif dan negatif
yang mempengaruhi kelangsungan
hidup organisme dan ekosistem.
Di bidang pertanian pemanfaatan
senyawa ini antara lain untuk
pengendalian gulma yang bisa
memberantas tanaman-tanaman
pengganggu. Dari ekstrak yang dibuat,
kita bisa langsung menggunakan
Allelopathy pada sebuah lahan. Cara
seperti ini relatif mudah dilakukan
dengan hanya menggunakan biaya
yang tidak terlalu mahal.
Penyebaran ekstrak Allelopathy
dapat diatur agar tidak memberi
dampak dan pengaruh negatif
terhadap tanaman budidaya. Tujuan
utama penggunaan Allelopathy
adalah memberantas gulma secara
lebih optimal. Sistem penataan lahan
menjadi salah satu faktor pendukung
keberhasilan Allelopathy dalam
pemberantasan gulma. Dengan
ekstrak ini, para planters dapat
menekan biaya perawatan karena
jauh lebih ekonomis ketimbang
penggunaan herbisida kimiawi.
Inovasi sederhana yang ingin
diterapkan ini pada dasarnya dapat
mengefisiensikan biaya operasional,
sekaligus ramah lingkungan karena
tidak memiliki dampak buruk terhadap
kesehatan manusia. (AZHIR,SP/ulu)
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Perjuangan dan Doa
Ketika keputus-asaan telah membelenggu jiwa dan pemikiran
Ketika inovasi dan ijtihad seakan menjadi tabu dalam berkarya
Ketika ketakutan berbuat salah telah menggelayuti jiwa
Ketika kebingungan telah merasuk dalam pola kerja
Ketika itu, kesuksesan hanya angan dan kenangan
Saat integritas telah dikesampingkan
Saat keberanian telah dimatikan
Saat saling mendukung telah dicampakkan
Saat saling membantu untuk kebaikan telah punah
Saat itu, pasti kegalauan, kegusaran datang menjelma
Muhasabah akhir tahun telah dilakukan
Keluh kesah kini tiada tempat untuk bersemayam
Benang merah yang kusut telah diluruskan
Kontemplasi melahirkan wujud dalam pikir, harapan dan cita-cita
Saatnya kini...
Perjuangan harga diri dikobarkan
Inovasi dan ijtihad disemai dan ditumbuhkembangkan
Integritas dijunjung tinggi
Super team jadikan budaya
Ya Rabb...
Ikhtiar telah kami lakukan,
Kami mahfum ketidaksempurnaan kami
Karena itu ya Rabb...
Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui
Mudahkan kami dalam meraih cita-cita kami
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Say No to

Demi M
asa

Depan

Himbauan ini disampaikan oleh :

VISI :
Menjadi perusahaan yang unggul dalam usaha agroindustri terintegrasi.

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