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Redaksi Menyapa

Pembaca budiman.
Bukankah setiap pagi Anda melihat dua matahari
terbit? Satu di ufuk timur, dan satu lagi media massa
yang dilemparkan loper koran di halaman depan
rumah Anda. Demikianlah kita mengenang era
persuratkabaran hingga tahun 2000-an sebelum
akhirnya internet mengubah jadwal hidup kita yang
sudah teratur.
Sekarang, kita tidak lagi meluangkan kopi
membaca koran di pagi hari. Sebab tiap saat sudah
berkembang menjadi reading time. Di kereta api,
halte, kantor, makan siang, bahkan di belakang
setir bagi mereka yang cukup nekat. Pola hidup kita
berantakan, dan gadget telah menyita sebagian besar
kewajiban-kewajiban kita sehari-hari.
Hari ini, koran mulai tampak sebagai barang
antik. Beberapa kios lama masih menjualnya, dan
kita melihat bahwa ada beberapa kantor resmi yang
masih melangganinya. Tapi kita tidak tahu siapa
yang membacanya. Di ruang-ruang tunggu, media
cetak itu lebih mirip dekorasi ketimbang sumber
informasi. Sesekali kita menyaksikan, ada seseorang
berkacamata dan agak lanjut usia, memungutnya.
Bagaimana dengan majalah MINAT ini? Apakah
seluruh media cetak akan menjadi masa lalu?
Biarlah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kami bekerja
bukan untuk bersaing dengan media online. Bahkan
media online adalah sumber informasi penting
bagi kami. Media jurnalisme pada hari ini tidak lagi
semata-mata penyaji informasi, tetapi juga berperan
sebagai alat konfirmasi informasi.

Banyak sekali informasi di sekeliling kita, meskipun
masih mentah dan tidak utuh. Semakin lama, tingkat
kepercayaan terhadap informasi itu semakin rendah.
Berita-berita bohong dan parsial diproduksi oleh
berbagai kanal online, dan seseorang tidak lagi dapat
menyandarkan diri pada kebenarannya.
Di sinilah reposisi media jurnalistik dimulai lagi,
baik cetak maupun online. Peran media jurnalistik
kembali menguat, bukan sekadar pertimbangan
tingkat efisiensi dan efektifitas lagi. Kini tuntutan
kebenaran dan keutuhan berita menjadi lebih penting.
Majalah MINAT ingin berada di antara provider berita
dengan kategori tersebut.
Bersamaan dengan ulang tahun PTPN ke22 pada 11 Maret 2018 ini, kami juga ingin turut
bertambah matang dan dewasa. Semua ini tentu
tidak terlepas dari kritisisme Anda sebagai pembaca
dan partner kami. Menjadi media kepercayaan bagi
semua stakeholders korporasi adalah tugas yang tidak
mudah. Tantangan berupa banyaknya sudut pandang,
kepentingan dan multi-persepsi, baik secara struktural
formal maupun kultural di tengah masyarakat
kebun, menuntut untuk dimoderasi dengan tidak
mengabaikan substansi jurnalisme. Untungnya
adalah, perkebunan negara saat ini sudah bergerak
ke arah implementasi dari prinsip keterbukaan dan
peningkatan budaya dialog, sehingga kerja jurnalistik
bagi kru MINAT menjadi lebih mudah untuk
dilaksanakan.
Semoga kita semua menjadi bagian dari tren
keterbukaan ini. Selamat membaca.
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Refleksi

Solidaritas di Komunitas Perkebunan
Oleh Sekretaris Perusahaan
akan dapat berjalan secara efektif,
mengingat tingginya intensitas sosial
dan lingkungan yang dihadapi.
Solidaritas dalam komunitas
perkebunan tidak tumbuh dari
seperangkat aturan yang dipakai
berkenaan dengan hak dan kewajiban.
Lebih mendasar dari itu, solidaritas
adalah wujud dari rasa cinta dan
dalam.
Bentuknya
sangat
halus
dan
olidaritas tidak pernah
rasa memiliki secara kolektif. Aksi 21
bersifat kesadaran. Ia tidak sama
muncul dengan sendirinya.
Pebruari, misalnya, bukanlah dilakukan
dengan panggilan profesional, tapi
Ia harus melalui proses dan
atas dorongan kewajiban kerja, tetapi
semacam inner call.
memerlukan artikulator. Beberapa
lebih karena dorongan keprihatinan
Bedanya apa? Dalam suatu
tokoh perlu membangun kesadaran
bersama untuk menyelamatkan aset
konteks tindakan, panggilan solidaritas
kepada kelompok atau komunitasnya
bersama. Keadaan ini muncul dari hati,
akan melahirkan keinginan untuk
mengenai keadaan mereka sendiri,
bukan dari tugas resmi.
berkorban. Sedangkan panggilan
dan mengartikulasikan tujuan-tujuan
Kita berharap, wujud solidaritas
profesional muncul atas dasar kontrak
yang ingin mereka capai. Dengan
ini bukan hanya mencuat pada
transaksional.
itu, maka terbentuklah kesadaran
saat aksi-aksi seperti itu, tapi juga
Perlu diketahui, bahwa perusahaan
bersama (solidaritas) yang seterusnya
menjalar ke dalam pekerjaan kita
negara sebagai badan hukum adalah
akan bertransformasi menjadi sikap,
sehari-hari. Apabila tugas-tugas
buah dari rasa senasib bangsa
gerakan, atau pedoman hidup kolektif.
kita dikerjakan atas dorongan
Indonesia yang kemudian diorganisir
Apa yang dilakukan oleh 1.800
tujuan dan kepentingan bersama,
ke dalam wadah Negara Kesatuan
karyawan PTPN IV di Afdeling III,
niscaya energinya akan berlipat-lipat.
Republik Indonesia yang merdeka.
Kebun Dolok Ilir, Simalungun, pada
Sebab wujud solidaritas tidak
21 Pebruari 2018 lalu, adalah
hanya merupakan usaha untuk
salah satu contoh nyata dari
memenuhi target produksi atau
gerakan solidaritas. Mereka
Panggilan solidaritas akan melahirkan produktivitas, tapi juga sebagai
menghimpun diri dalam
keinginan untuk berkorban
ekspresi rasa cinta terhadap
satu aksi penyelamatan
pekerjaan dan komunitasnya.
aset perusahaan, karena
Perjuangan dalam konteks solidaritas
Dalam hal pengaturan hak ekonomi,
terbangunnya satu kesadaran kolektif
cenderung melahirkan para pahlawan
negara menuangkannya ke dalam
bahwa hilangnya aset dan potensi
di antara komunitas itu, yakni mereka
Pasal 33 UUD RI. Pemerintah
produksi akibat penguasaan lahan
yang bekerja melampaui tugasseterusnya melaksanakan amanah
oleh pihak luar adalah ancaman
tugas organisasinya karena adanya
itu, antara lain dengan membentuk
langsung terhadap keberadaan
dorongan yang lebih besar dari
perusahaan-perusahaan negara
mereka sendiri sebagai karyawan
sekadar pembagian kerja.
(BUMN) yang mengemban misi
perusahaan. Mereka memahami
Semoga ke depan kita mulai
kedaulatan ekonomi nasional,
bahwa gangguan terhadap
merasakan betapa berharganya
penyedia lapangan kerja dan
perusahaan merupakan gangguan
komunitas kita di perkebunan dalam
penyumbang devisa negara.
kepada sumber penghasilannya.
proses pembentukan jati diri kita, yaitu
Dalam proses pengelolaan
Solidaritas tidak dapat dibangun
masyarakat yang berpikir positif dan
BUMN ini, karyawan menjadi salah
oleh regulasi sebagaimana pendirian
produktif, yang karena pekerjaannya
satu key factor. Boleh saja sebuah
suatu organisasi. Sebuah organisasi,
mereka dapat memberikan kontribusi
perusahaan negara dibentuk
secanggih apapun dia, hanya dapat
besar kepada wilayah yang lebih
berdasarkan dokumen-dokumen
mengatur pembagian kerja dan
luas dari dirinya dan komunitasnya.
legal, tetapi bila tanpa terbentuknya
pengaturan wewenang. Sebaliknya,
Yaitu kontribusi kepada bangsa dan
budaya kebun di tengah karyawannya,
solidaritas mendahului terbentuknya
negaranya.
maka organisasi perkebunan tidak
suatu organisasi. Ia lahir dari

Apakah solidaritas dapat dibangun atau terbentuk dengan sendirinya?
Sejarah telah menyajikan fakta yang sangat kaya untuk menjelaskan
perihal ini. Negara-negara pasca kolonialisme di Asia dan Afrika adalah
buah dari terbangunnya solidaritas bersama. Bahan bakunya diambil
dari ‘rasa senasib’ yang kemudian dipandu dengan rumusan-rumusan
tentang tujuan bersama.

S
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Liputan Khusus

Kementerian BUMN Rombak Direksi
Holding Perkebunan

Kementerian BUMN selaku RUPS Holding Perkebunan Nusantara
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyerahkan salinan
Keputusan Menteri BUMN No. SK-37/MBU/02/2018 tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan
Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara, Pebruari 2018 ini.

S

urat Keputusan itu juga berisi
pengangkatan Dolly P. Pulungan
sebagai Wakil Direktur Utama, Jatmiko
K. Santosa sebagai Direktur Keuangan,
I Kadek K. Laksana sebagai Direktur
Pemasaran, Nurhidayat sebagai
Direktur Tanaman Tahunan, M. Cholidi
sebagai Direktur Tanaman Semusim,
dan Seger Budiarjo sebagai Direktur
SDM dan Umum. Jadi, dengan
nomenklatur ini, jabatan direktur utama
tidak ada lagi.
Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Rini Soemarno,
mengubah nomenklatur jabatan
Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero), dimana Dolly P.
Pulungan yang sebelumnya menjabat
sebagai Direktur Utama PTPN VII
dialihtugaskan menjadi Wakil Direktur
Utama Holding Perkebunan Nusantara
yang bertanggung jawab pada
bidang pengembangan dan teknologi
informasi.

Deputi Bidang Usaha Agro dan
Farmasi, Kementerian BUMN, Wahyu
Kuncoro, mengatakan, pengangkatan
dan pergantian direksi serta perubahan
nomenklatur jabatan Holding
Perkebunan Nusantara PT Perkebunan
Nusantara III (Persero) merupakan hal
biasa dan sebagai bentuk penyegaran
dan penataan di tubuh organisasi.
“Kami atas nama Pemerintah

mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas pengabdian
dan sumbangan pemikiran yang
membawa perseroan berkinerja baik
selama ini,” ujar Wahyu.
Dalam kesempatan tersebut, Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS)
juga memberhentikan Erwan Pelawi
sebagai direktur perusahaan serta
mengalihkan tugas Dasuki Amsir dan
IGN Suharta Wijaya ke perusahaan
BUMN lainnya.
Sekretaris Perusahaan Holding
Perkebunan Nusantara PTPN
III, Furqan Tanzala, mengatakan,
pergantian jajaran direksi dan
perubahan nomenklatur jabatan yang
dilakukan ini dititikberatkan pada
peningkatan kinerja perusahaan
dan penyegaran organisasi serta
memperkuat efektivitas perusahaan.
“Kami segenap karyawan juga
mengucapkan terima kasih atas segala
sumbangan dan pengabdian baik
tenaga maupun pikiran kepada Bapak
Dasuki, Bapak IGN Suharta Wijaya
dan Bapak Erwan Pelawi. Selama
memangku jabatan, mereka telah
membawa perubahan positif dalam
proses transformasi holding,” kata
Furqan. (red)

Daftar Direksi Holding Perkebunan Nusantara
Dolly P. Pulungan, semula Dirut PTPN VII, menjadi Wakil Direktur Utama
Seger Budiarjo, semula Direktur HCM & Umum PTPN III, menjadi Direktur SDM
dan Umum
Nurhidayat, semula Direktur Pelaksana PTPN III (Persero), menjadi Direktur
Tanaman Tahunan
M. Cholidi, semula Direktur PTPN XI, menjadi Direktur Tanaman Semusim
I Kadek Kertha Laksana, semula GM Pemasaran & Logistik Petrogres, menjadi
Direktur Pemasaran
Jatmiko Krisna Santoso, semula Direktur Strategi Korporasi & Keuangan ITDC
(Persero), menjadi Direktur Keuangan
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Membongkar Rantai Ninja Sawit
Kerugian dari Pencurian Capai 30%

Tidak sampai 3 pekan selepas audiensi Direksi PTPN IV perihal
tingginya pencurian sawit ke Mapolda Sumut, Kamis, 1 Pebruari
2018 lalu, jajaran Polda Sumut langsung bereaksi dengan sebuah
operasi yang cukup mengejutkan publik. Pada, Sabtu, 17 Pebruari
2018, sekira pukul 15.00 WIB, penyidik Subdit IV Tipiter bersama
dengan personil Ditintelkam Polda Sumut membongkar beberapa
rantai jaringan penadah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit
yang terindikasi sebagai hasil penjarahan perkebunan milik PTPN
IV Kebun Bah Jambi di Kabupaten Simalungun. Hal ini seketika
telah memperkuat sinyalemen Direksi PTPN IV yang melaporkan
bahwa produksi perkebunan milik negara ini telah hilang
mencapai 30% selama tahun 2017 akibat aksi pencurian.

P

enggerebekan dilakukan personil
Poldasu pada 3 lokasi berbeda
atas dasar pengembangan dari
keterangan para pekerja yang telah
diinterogasi sebelumnya. Ketiga
tempat penampungan itu masingmasing Gudang UD. Rizky di Desa
Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa,
Simalungun, yang selanjutnya menjual
hasil tampungannya ke Gudang CV.
BD Mandiri di Desa Hatonduhan,
Simalungun. Setelah dilakukan
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penyortiran di Gudang CV. BD
Mandiri yang mengelola sebuah ramp
(wadah bongkar muat TBS), hasilnya
dikirim dan dijual ke beberapa pabrik
kelapa sawit (PKS), antara lain milik
PT. Aria Rama Persada di Desa
Perjuangan, Kecamatan Sei Balai,
Kabupaten Batubara, PKS milik PT.
PIS yang terletak di Desa Pengkolan,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten
Simalungun, dan PKS milik PT.
PPLI yang terletak di Huta Padang,
Kecamatan Pasar Mandoge,

Liputan Khusus

Kabupaten Asahan.
Berdasarkan valuasi dari hasil
penggerebekan di tiga lokasi ini,
PTPN IV selaku korban diperkirakan
telah mengalami kerugian sementara
sebesar Rp 15.634.330.000 selama
tahun 2017 hingga Pebruari 2018, di
luar kerugian lain berupa kerusakan
tanaman dan gangguan pertumbuhan
kelapa sawit akibat panen yang tidak
sesuai dengan prosedur standar
operasional.   
Dalam operasi penindakan itu,
para penyidik telah menyita sejumlah
barang bukti mulai dari dokumen,
sarana-sarana transportasi, peralatan
kerja yang diduga digunakan dalam
proses pencurian dan penadahan,
uang tunai hasil penjualan barang
curian, serta buah kelapa sawit yang
dikumpulkan di lokasi. Selain itu,
penyidik juga menahan 8 orang yang
diduga terlibat sebagai pemanen atau
penampung TBS.
Adapun saksi yang diperiksa untuk
menegakkan kasus ini sebanyak 54
orang, serta menghadirkan saksisaksi ahli yang berasal dari Dinas
Perkebunan Propinsi Sumut, Dinas
Lingkungan Hidup Propinsi Sumut,
dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(PPKS) Medan.
Berdasarkan fakta-fakta menurut
keterangan saksi dan barang bukti,
diketahui bahwa buah sawit telah
dicuri dari tiga kebun milik PTPN IV,
masing-masing Kebun Bah Jambi,
Balimbingan dan Tonduhan. Kerugian
material yang ditimbulkan atas
pencurian ini selama tahun 2017
hingga Pebruari 2018 bervariasi pada
masing-masing TKP.

Pada Gudang UD. Rizky,
jumlah pencurian TBS diperkirakan
± 6.021.740 kg. Bila harga TBS
diasumsikan Rp 1.500/kg, maka
kerugian material yang dijarah selama
tahun 2017 hingga Pebruari 2018
sebesar Rp 9.032.610.000.
Untuk Gudang UD. Pengusaha
Muda, TBS yang telah dijarah
diperkirakan ± 2. 714.000 kg, dengan
total nilai kerugian Rp 4.071.000.000.
Pada periode yang sama, Gudang
CV. BD. Mandiri diperhitungkan telah
menyebabkan kerugian senilai Rp 2.

530.720.000 berdasarkan kehilangan
TBS sebanyak ± 1.687.146 kg,
dengan asumsi harga Rp Rp 1.600/
kg.
Adapun kerugian lain dari sisi
kerusakan tanaman pohon kelapa
sawit, yaitu proses pembentukan dan
pematangan buah menjadi terlambat
akibat panen yang tidak sesuai
kriteria matang panen. Selain itu,
perkembangan tanaman terganggu
akibat pelepah yang seharusnya
belum dipotong sudah dipotong,
sehingga pohon mengecil dan berat
tandan menurun tidak sesuai standar
PPKS. Kerugian ini belum menghitung
hilangnya potensi pertambahan nilai
TBS apabila diolah menjadi minyak
mentah (CPO).
Pasal-pasal yang dikenakan
terkait dengan penyidikan dan laporan
peristiwa ini adalah Pasal 78 Jo
Pasal 111 dan Pasal 55 huruf (d) Jo
Pasal 107 UU Perkebunan No. 39

TITIK PENGGEREBEKAN
TKP

ALAMAT

TERLAPOR

Gudang UD. RIZKY

Desa Baja Dolok,
Kec. Tanah Jawa,
Kab. Simalungun

a) ISMAYANTI alias IIS, umur 32
tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/
pemanen buah kelapa sawit.
b) NELLYAWATI, umur 36 tahun,
pekerjaan ibu rumah tangga/
pemanen buah kelapa sawit UD.
Rizky.
c) ISMANAN alias IIN, umur 35 tahun,
pekerjaan bertani/pemanen buah
kelapa sawit.
d) SES SUPRIADI alias CES, umur
38 tahun, pekerjaan wiraswasta /
penampung buah kelapa sawit UD.
RIZKY.

Gudang UD.
PENGUSAHA
MUDA

Dusun II, Desa
Bah Kisat, Kec.
Tanah Jawa, Kab.
Simalungun

a) AMRI, SH alias ARI, umur 36 tahun,
pekerjaan wiraswasta/mandor UD.    
PENGUSAHA MUDA.
b) RISDIANTO alias IAN, umur 29
tahun, pekerjaan tani/pemanen buah
kelapa sawit.
c)  UCOK EFENDI alias MADU, umur
34 tahun, pekerjaan buruh harian
lepas PTPN IV Kebun Balimbingan/
pemanen buah kelapa sawit.

Gudang CV. BD.
MANDIRI

Desa Hatonduhan,
Kab. Simalungun

NASIB alias MABES, umur 54 tahun,
pekerjaan mandor CV. BD. MANDIRI.

Maret 2018
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Tahun 2014 Perkebunan Jo Pasal
362 Jo Pasal 64 Jo Pasal 55 dan 56
KUHPidana Sub Pasal 36 ayat (1) Jo
Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009,
tanggal 3 Oktober 2009, tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Jo Pasal 2 ayat (1)
dari Peraturan Pemerintah RI Nomor
27 Tahun 2012, tanggal 23 Pebruari
2012, tentang Izin Lingkungan Jo
Lampiran Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup RI Nomor: 05
Tahun 2012, tanggal 20 April 2012,
tentang Jenis Rencana Usaha dan
atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisa Dampak Lingkungan Hidup.
Kegelisahan jajaran Direksi
PTPN IV atas potensi pencurian
di unit-unit usahanya—terutama di
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kawasan Simalungun, Batubara, dan
Labuhan Batu—didasarkan pada hasil
evaluasi laporan realisasi produksi
keseluruhan yang jauh dari potensi
produksi tahun 2017. PTPN IV hanya
dapat membukukan keuntungan
sekitar Rp 500 miliar pada tahun
2017 dari potensi yang diperkirakan
seharusnya bisa mencapai angka di
atas Rp 1 triliun. Salah satu indikasi
kuat terhadap penurunan produksi itu
adalah tingginya potensi loses akibat
pencurian.
Masalah ini kemudian dibawa
oleh Direksi dalam audiensi khusus
dengan Kapolda Sumut, Irjend Pol.
Drs. Paulus Waterpauw, pada 1
Pebruari 2018 lalu. Menanggapi
laporan itu, Kapoldasu yang

Majalah Internal Nusantara Empat

didampingi Wakapoldasu Brigjend
Pol. Agus Adrianto SH, Irwasda,
Karoops, Dirreskrimsus, Dirreskrimum
dan Kabid Humas Polda Sumut,
menyatakan bahwa kondisi tersebut
sudah cukup memprihatinkan.
Saat menerima audiensi Direksi
PTPN IV di Ruang Rapat Sinabung
Lantai II Mapolda Sumut, Kapolda
Sumut mengatakan bahwa masalah
ini harus ditangani dengan sinergis.
Selain pihak PTPN IV dan Polri,
pihak TNI dan pemerintah perlu juga
dilibatkan secara aktif, antara lain
dengan membuat kebijakan-kebijakan
yang cukup ketat. Sejauh ini kasus
yang dilaporkan dari pihak PTPN
IV sudah ditangani oleh Ditkrimsus,
Polres, dan Polsek, dan seorang
tersangka telah berhasil ditangkap
serta telah dilakukan pengembangan
guna kelancaran penyelidikan.
Kapolda Sumut mengatakan,
institusinya mendukung penuh upaya
pencegahan tindak pencurian buah
sawit di PTPN IV, dan berjanji untuk
menuntaskan permasalahan yang
ada di PTPN IV dengan membentuk
sinergitas TNI/Polri dan Pemerintah
terkait pengamanan yang akan
dilakukan.
Selain mengemukakan masalah
pencurian, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV, Rizal
H. Damanik, juga memaparkan
gambaran PTPN IV yang ada di
sembilan kabupaten se-Propinsi
Sumatera Utara, terutama yang cukup
butuh bantuan yaitu di Kabupaten
Simalungun. Selain pencurian buah
sawit, juga terjadi penggarapan yang
menjadi sumber sengketa di beberapa
wilayah kerja PTPN IV.
Pada saat audiensi itu, Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni didampingi
oleh Direktur Operasional Rediman
Silalahi, Direktur Komersil Umar
Affandi, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, Corporate Secretary Made
Supantana, dan Perwira Pengamanan
Kolonel Toto Budiarto. (red)
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PKBL Harus Menyentuh
Kebutuhan Masyarakat
Lokasi unit usaha PT
Perkebunan Nusantara IV
(PTPN IV) berada di sembilan
Kabupaten Provinsi Sumatera
Utara, termasuk di Kabupaten
Simalungun. Terhadap semua
unit usaha itu, manajemen
PTPN IV sudah menetapkan
komitmen untuk secara
berkesinambungan melakukan
program Corporate Social
Responsibility (CSR), yaitu
tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap
lingkungan kebun/unit PTPN
IV.

H

al itu disampaikan Direktur
Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
ketika menerima kunjungan
konsultasi/diskusi Komisi I DPRD
Simalungun, Senin 26 Pebruari 2018.
Rizal H. Damanik yang didampingi
oleh Kabag Umum dan PKBL Ali
Musri, Kabag Tanaman Amrin
Pane, General Manager Distrik II
TM Siahaan, Kasubag Corporate
Secretary, Bagian Umum/PKBL,
Bagian Tanaman dan Kabid Distrik I,
menjelaskan bahwa pada semester
pertama sarana dan prasarana

di kebun/ unit akan lebih fokus
membenahi infrastruktur jalan dan
jembatan di areal HGU PTPN IV. Di
hari-hari mendatang, diharapkan
program Bina Lingkungan tahun
2018 harus menyentuh langsung
kebutuhan masyarakat seperti
program penebaran ‘Sejuta Benih
Ikan Air Tawar’, program bantuan
pakaian seragam sekolah bagi
siswa-siswi kurang mampu, program
beasiswa siswa-siswi tingkat SD, SMP,
SMU/ SMK atau sederajat, program
Gerakan Nasional Peduli Perlindungan
Pekerja Rentan (GN Lingkaran),
serta sosialisasi pencegahan dan
penindakan penyalahgunaan narkoba.
Ketua Komisi I DPRD Simalungun,
Sastra Joyo Sirait, mengharapkan
agar diupayakan adanya tindak lanjut
dalam melakukan monitoring dan
peninjauan mengenai penggunaan
dana desa di Kabupaten Simalungun,
terutama yang berkaitan dengan
perawatan infrastruktur jalan
dan jembatan di areal PTPN
IV. Menurutnya, perlu dicari jalan
keluar terhadap sarana prasarana
jalan yang dilintasi oleh masyarakat
nagori agar tidak bertentangan
dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, mengingat dana
desa yang bersumber dari APBN

pengalokasiannya tidak di areal HGU
PTPN IV.
Di sisi lain, para anggota Komisi
I DPRD Simalungun yg terdiri dari
Rospita Sitorus (Koordinator),
Usmayanto (Wakil Ketua), Esron
Simbolon (Sekretaris), dan para
anggota lain yaitu Sulaiman Sinaga,
Dadang Pramono, Makmur Damanik,
Thombak Siagian, Waridin Purba, Edy
Sumanto, dan Bonauli Rajagukguk,
menyampaikan aspirasi lain mulai dari
pemanfaatan objek wisata Kebun Teh
Sidamanik, Tobasari, Bah Butong,
perawatan sarana dan prasarana
infrastuktur jalan/jembatan, pola bagi
hasil perkebunan, dampak bencana
alam akibat banjir, aktivitas galian
C yang tidak memiliki izin, hingga
peruntukan dana desa yang perlu
dilihat dari sisi aspek legal dengan
pendekatan komprehensif dan
dukungan dari anggota dewan.
Pada bagian akhir, Ali Musri
menyampaikan bahwa semua
program tanggung jawab sosial
perusahaan itu akan dan tetap
dilaksanakan melalui Program
Kemitraan (PK), Program Bina
Lingkungan (BL), dan Program
Corporate Social Responsibility
(CSR), khususnya di Kabupaten
Simalungun. (rel)
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Lewat Program CSR,
PTPN IV Ingin Maju bersama Asahan
PTPN IV secara terus menerus akan melaksanakan misi sosial
di sekitar lingkungan kebun/unit usahanya yang berada di daerah
Kabupaten Asahan, yaitu lingkungan Kebun Pasir Mandoge, Sei
Kopas, Air Batu dan Pulu Raja.

“K

ita pada dasarnya ingin maju
dan berkembang bersama
masyarakat sekitar, karena Program
PKBL dan CSR yang ada di PTPN
IV memang ditujukan untuk kemajuan
bersama dalam semangat kemitraan.
Kami sadar bahwa program ini bisa
terlaksana dengan baik karena
adanya dukungan masyarakat sekitar
terhadap PTPN IV untuk meraih
kinerja perusahaan yang lebih baik,”
sebut Corporate Secretary Made
Supantana, Rabu, 14 Pebruari 2018,
saat berbicara kepada delegasi
Komisi B DPRD Asahan di Meeting
Room Kantor Direksi PTPN IV.
Komisi B tiba di Kantor Direksi
PTPN IV dalam rangka pertemuan
konsultasi yang sudah terjadwal
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sebelumnya untuk membicarakan isuisu seputar peningkatan manfaat dari
penggunaan dana CSR dan PKBL
PTPN IV, khususnya yang berkaitan
dengan infrastruktur umum. Selain
itu dibahas juga topik mengenai
cara memelihara fasilitas umum
yang digunakan bersama antara
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perusahaan dan masyarakat.
Made Supantana yang didampingi
oleh Kabag Umum dan PKBL Ali
Musri, General Manager Distrik I
Sukiman, General Manager Distrik IV
Eddy Usman dan beberapa Kasubag
dari Corporate Secretary,
Bagian Umum dan PKBL serta
Bagian Tanaman, menjelaskan
bahwa PTPN IV sudah banyak
merealisasikan program
CSR dan secara terus
menerus akan melaksanakannya
menurut skala prioritas yang
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didasarkan dari analisis unit usaha dan
masukan masyarakat sekitar.
“Sesuai tagline dari pemegang saham,
yaitu ‘BUMN Hadir untuk Negeri’, maka dalam
tahun 2018 ini kami ingin PTPN IV memberikan
bantuan yang langsung menyentuh dan
bermanfaat secara personal, seperti pemberian
beasiswa dan pakaian seragam kepada
murid SD, pelajar SMP, siswa SMU/SMK atau
sederajat yang ada di sekitar Kebun/Unit PTPN
IV. Kita akan memilih sasaran yang memiliki
prestasi akademik dan non-akademik seperti
seni budaya, olahraga dan lain-lain, tetapi
berasal dari keluarga tidak mampu dari segi
ekonomi,” kata Made.
Wakil Ketua DPRD Asahan, Hj. Winarni
Supraningsih, sebelumnya menjelaskan
bahwa kedatangan mereka terkait dengan
hasil rapat dengar pendapat beberapa
waktu lalu. Salah satu hasil rapat itu adalah,
Komisi B DPRD Asahan menyatakan
keinginannya untuk berkonsultasi tentang
masalah sarana dan prasarana umum yang
dipergunakan oleh masyarakat dan pihak
perkebunan sendiri serta masalah lain
tentang program PKBL dan Corporate Social
Responsibility (CSR) PTPN IV di Kabupaten
Asahan.
Salah seorang anggota Komisi B, Ebenezer
Siregar, menyebutkan bahwa keberadaan PTPN
IV di Kabupaten Asahan sudah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan hampir
tidak ada lagi masalah yang krusial. “Namun
masih ada perhatian yang perlu sama-sama
kita tingkatkan lagi khususnya dalam masalah
perawatan sarana dan prasarana jalan
kabupaten yang menghubungkan jalan utama
Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau
Rakyat menuju jalan lintas sumatera,” katanya.
Selain itu, mereka juga mengharapkan,
untuk memaksimalkan manfaat PTPN IV
bagi warga lokal, penerimaan karyawan
tetap di PTPN IV dapat dilakukan dengan
memprioritaskan kesempatan kepada
masyarakat sekitar kebun.
Rombongan Komisi DPRD Asahan yang
hadir dalam pertemuan ini, masing-masing Wakil
Ketua DPRD Asahan Winarni Supraningsih,
Wakil Ketua Komisi B Bambang Rusmanto SP,
Anggota Komisi B Ebenezer Siregar, Lela Sari
Sinaga, Sri Irawati, Emaris, H Mapilindo, Alfred
Panjaitan dan staf dewan lainnya.

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

Ibu Hj. Dasmi

Orangtua mertua perempuan Saudara Danil Nafri
(Kepala Sub Bagian SPI PTPN IV)
14 Februari 2018

Ibu Helma Guci

Orangtua perempuan Saudara Ibnu Hiban Harahap
(Kasubbag Pengembangan Usaha)
21 Februari 2018

Ir. Eko Sujatmiko

Pensiunan Manajer Kebun Tinjowan
28 Februari 2018

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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DPRD Simalungun-PTPN IV
Bicarakan soal Banjir
Komisi II DPRD Simalungun yang membidangi perekonomian
dan pembangunan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
umum dan konsultasi dengan jajaran pimpinan PTPN IV di
Meeting Room Kantor Direksi PTPN IV Medan pada 20 Pebruari
2018, untuk membicarakan masalah pengendalian banjir.

“K

ami menerima aspirasi
masyarakat Kabupaten
Simalungun mengenai hal-hal yang
menyangkut masalah perkebunan,
khususnya dalam hal pengendalian
banjir serta infrastruktur jalan dan
jembatan yang menghubungkan
nagori. Kami yakin, PTPN IV juga
mempunyai kemauan dan keinginan
untuk membantu menyelesaikan
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masalah yang dihadapi masyarakat
ini, khususnya jika terjadi banjir
akibat curah hujan yang tinggi,” papar
Wakil Ketua DPRD Simalungun yang
juga Koordinator Komisi II, Timbul
Jaya Sibarani, menjelaskan maksud
kunjungan mereka ke Kantor Direksi.
Ali Musri selaku Kabag Umum
dan PKBL PTPN IV menanggapi
bahwa PTPN IV sudah merealisasikan
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program Corporate Social
Responsibility (CSR) dan secara
berkesinambungan akan terus
melaksanakan kegiatan di lingkungan
kebun/unit PTPN IV yang berada di
kawasan Kabupaten Simalungun.
“Kami ikut berpartisipasi dalam
pengendalian banjir di wilayah Kebun
Marjandi, dan akan terus berkomitmen
untuk berpartisipasi dalam masalahmasalah sosial lainnya di Kabupaten
Simalungun,” kata Ali Musri.
Manajer Kebun Marjandi, Noveri
Idris Butar-Butar, menyatakan, pada
dasarnya pihak PTPN IV selalu merasa
was-was setiap musim hujan datang.
“Curah hujan yang tinggi di Kabupaten
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Simalungun, khususnya di sekitar
Kebun Marjandi, selalu membuat kami
resah. Karena itu pada saat ini kami
sedang melakukan pencucian parit
di blok tanaman dan pembuatan parit
kanal untuk melancarkan arus air,” kata
Noveri.
Lebih lanjut ia menyebutkan,
dalam mengatasi banjir di sekitar
Kebun Marjandi, PTPN IV terus
berupaya melakukan pengalihan arus
air ke tempat lain yang tidak merusak
lingkungan. “Kami berharap upaya

pengendalian banjir ini akan rampung
pada Maret mendatang, karena
selama dua minggu terakhir ini kami
menggunakan alat-alat berat seperti
excavator dan lain-lain,” katanya.
Menurut catatan historis tindakan
penanggulangan banjir di Marjandi,
PTPN IV sudah melakukan upaya
sejak tahun 2012 dengan membuat
parit pembuangan sepanjang 1.200
meter untuk mengalihkan air yang
mengarah ke Nagori Panei Tongah.
Pada tahun yang sama, PTPN juga
membuat parit pengalihan air di areal
Afdeling 2 ke Sungai Bah Bolon dan
di areal Afdeling 1 ke Sungai Bah
Kuo. Parit pengalihan ini dibuat agar
Nagori Marpis terhindar dari banjir.
Tidak hanya melakukan pembuatan
parit-parit rajang di dalam blok untuk
pembagian air, PTPN juga melakukan
pembayaran ganti rugi akibat banjir di
Nagori Marpis dan Embong.
Pada tahun 2016, pihak
masyarakat, PTPN IV dan Pemerintah
Kabupaten Simalungun bekerjasama
dengan Balai Penanggulangan
Bencana Alam untuk merehabilitasi
parit kanal sepanjang 1.200 meter
yang telah dibangun oleh Kebun
Marjandi. PTPN juga memberi ganti
rugi kepada masyarakat Panei
Tongah sebesar Rp 90.000.000 untuk
perbaikan parit beton dan prasarana
umum yang dirusak banjir. Sementara
gotong royong bersama masyarakat
untuk perbaikan jalan Nagori Raya
Bosi dan Embong serta kampung
lainnya hingga saat ini masih terus
berjalan.
Di tahun 2018, program pencucian

dan pembuatan parit sedang berjalan.
Saat ini excavator sedang bekerja
memperbaiki jalan Nagori Bah Tangan,
dilanjutkan dengan merehabilitasi
parit di Nagori Panei Tongah dan jalan
Nagori Embong, Nagori Raya Bosi dan
Marpis.
Sebagai jalan keluar untuk
menanggulangi banjir pada tahun
2018 ini, PTPN IV memberi solusi
untuk merehabilitasi parit sepanjang
1.200 meter dan membuat parit-parit
kanal agar air hujan dapat dibuang
ke Parsaguan. Pembuatan parit
jalan itu telah didiskusikan dengan
Pemerintah Propinsi di Nagori
Panei Tongah. Rancangan ini sudah
dimusyawarahkan PTPN dengan
masyarakat, dan kegiatan ini sekarang
sedang berjalan, termasuk penanaman
kembali pohon-pohon di daerah
yang rawan banjir. “Semua sedang
diinventarisasi oleh kebun,” ujar Noveri.
Di bagian akhir konsultasi,
para anggota dewan dan pihak
PTPN IV menjalin kesepakatan
untuk lebih intens mengatasi banjir
dengan mengadakan pertemuan
lapangan yang terjadwal dengan
mengikutsertakan instansi terkait
lainnya.
Selain Wakil Ketua DPRD
Simalungun, Timbul Jaya Sibarani,
para anggota Komisi II DPRD
Simalungun yang hadir pada acara
konsultasi itu adalah Betty Rodearni
Sinaga (Ketua), Jhon Manat Purba
(Wakil Ketua), Burhanuddin Sinaga
(Sekretaris) dan anggota Guntur
Lumbansiantar, Pantas Sitanggang,
Johialam Saragih, John Marudut Tuah
Saragih, Najaruddin, Tumpak Silitonga,
Adianto Pasaribu, dan beberapa staf
komisi.
Sementara dari PTPN IV juga hadir
Kabag Tanaman Amrin Pane, General
Manager Distrik I Sukiman, General
Manager Distrik II TM Siahaan, dan
beberapa Kasubag dari Corporate
Secretary, Bagian Umum dan PKBL
serta Staf Sub Bagian Tanaman.
(red)
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Siwi Peni

Kita Bisa Berprestasi!

“K

ita bisa berprestasi!”
Itulah kata kunci yang ditegaskan Dirut
PTPN IV, Siwi Peni, dalam arahan dan bimbingannya
sebagai pembina upacara pada Senin, 17 Pebruari
2018, di Lapangan Upacara Kandir PTPN IV Medan.
Ia memperlihatkan bagaimana hal itu telah dilakukan
selama gebrakan awal tahun 2018, dimana produksi dapat
ditingkatkan dan sekaligus ditutup untuk pertamakalinya
dengan laporan buku yang menggunakan SAP, sebuah
aplikasi sistem teknologi yang terintegrasi.
Selanjutnya Siwi Peni mengajak semua karyawan yang
hadir untuk membangun kembali kepercayaan diri dalam
membenahi berbagai masalah di tubuh perusahaan ke
arah yang lebih baik dan membanggakan.
“Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita
semua telah diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat
kerja tim yang baik. Mari kita syukuri bersama prestasiprestasi sementara kita awal tahun ini,” ungkapnya.
Siwi menuturkan, di antara prestasi yang telah dicapai

16

Majalah Internal Nusantara Empat

selama awal tahun adalah produksi Januari 2018 yang
terealisasi sebesar 12,93% di atas target RKAP dan 3,93%
di atas RKO.
“Walaupun saat ini masih ada 2 kebun yang belum
mencapai target RKAP dan atau 7 kebun yang belum
mencapai target RKO, marilah kita beri semangat dan
kita dukung mereka agar pencapaian target inspiratif
ataupun target RKO yang telah dirumuskan oleh
para pejabat puncak pada rapat penyusunan RKO bulan
Januari lalu dapat diraih,” imbaunya.
Menurut Dirut, pencapaian target produksi
hanyalah salah satu indikator kinerja dan belum
dapat menjadi ukuran laba perusahaan. Agar
menjadi laba, maka produksi tersebut harus diolah menjadi
CPO, minyak dan inti, lalu dikurangkan dengan biaya-biaya
produksi dan biaya lainnya.
“Dari hasil kinerja keuangan bulan Januari 2018, dapat
dikatakan hasilnya belum memuaskan. Masih banyak
yang perlu diperbaiki dalam kinerja antara lain manajemen
panen, angkut, olah (PAO), manajemen pemeliharaan
tanaman, pemilihan vendor yang profesional dan masih
banyak diperlukan kerjasama antar-unit antar-bagian agar
pengeluaran biaya dapat lebih efektif dengan hasil yang
lebih produktif,” paparnya.
Dirut juga memberikan titik tekan agar
bagian supporting meningkatkan kecepatan dan ketelitian
kerja supaya dapat mendukung sepenuhnya rekanrekan yang bekerja di operasional. Karena, menurutnya,
beberapa biaya produksi masih di atas standar industri.
“Kami harap, kita semua insan PTPN IV ikut
berpartisipasi dalam meningkatkan laba di perusahaan
dengan sikap kerja yang lebih jujur, tulus dan ikhlas,
menggunakan biaya secara efektif dan produktif, dan
bersama-sama menjaga nama baik serta kejayaan PTPN
IV,” katanya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dirut memberikan
panduan yang didasarkan pada dua hal, yaitu konsisten
dan kontrol.
Pertama, konsisten menjalankan pekerjaan sesuai
norma perkebunan. Ia menilai akhir-akhir ini sudah ada
deviasi dalam pelaksanaan budaya planters. Untuk itu, ia
mengajak semua karyawan untuk konsisten menjalankan
budaya planters yang sudah terbangun dari tahun ke
tahun. «Apabila pelaksanaan pekerjaan telah konsisten
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atau sesuai dengan norma dari perusahaan, maka biaya
akan lebih efisien dan hasil lebih produktif,” katanya.
Kedua, konsisten menjalankan apa yang sudah
direncanakan bersama dalam target inspiratif. Ada 4 siklus
perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan, yaitu
konsisten pada rencana, konsisten pada kerja, konsisten
pada kontrol (pengawasan), dan konsisten memperbaiki
apa yang dikontrol.
Dirut selanjutnya menjabarkan, yang dimaksud dengan
konsisten pada rencana adalah, menetapkan standar kerja
berdasarkan perbaikan-perbaikan yang sudah
dicapai, sehingga standar kerja harus selalu lebih baik
dan lebih baik lagi. Kemudian disusul dengan konsisten
pada kerja, yaitu melaksanakan standar kerja yang
sudah ditetapkan, dan tidak boleh toleran
terhadap setiap penyimpangan standar kerja itu.
Adapun konsisten pada controlling adalah mengawasi
kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan
harus mengukur apa yang dikerjakan berdasarkan data di
lapangan secara akurat dan dapat dipercaya.
Terakhir, konsisten memperbaiki, maksudnya
adalah memperbaiki apa yang dikontrol. Jadi perbaikan
harus berdasarkan data hasil dari pengontrolan, bukan
berdasarkan isu atau penilaian subjektif.
“Selain konsisten, kontrol menjadi landasan kita dalam
mengelola bisnis PTPN IV. Kita tidak bisa mengelola
perusahaan kita kalau kita tidak bisa melakukan kontrol
bawahan dan bagian atau unit kita masing-masing,” tegas
Dirut.
Ia menjelaskan, dalam melakukan kontrol, ada 2 hal
penting, yaitu kontrol berkala dan kontrol berjenjang.
“Yang dimaksud kontrol secara berkala adalah kita
melakukan pengawasan proses dan hasil kerja kita dalam
skala jam, harian, mingguan, bulanan, tri-wulan, semester
dan tahunan. Jadi kontrol tidak hanya dilakukan setahun
sekali atau satu semester sekali, tetapi harus secara

berkala sesuai tingkat urgensi masing-masing,” katanya.
Kemudian yang dimaksud dengan kontrol secara
berjenjang, menurut Dirut, adalah pengawasan yang
dimulai dari level atas sampai level paling bawah.
“Selain kontrol kepada bawahan, semua pegawai
PTPN IV tanpa terkecuali juga harus melakukan kontrol
terhadap diri sendiri dan sesama rekan kerja. Karena
semua insan PTPN IV memiliki peran penting untuk
pencapaian target yang telah kita canangkan,” ungkap
Dirut.
Ia juga menjelaskan,
untuk dapat melaksanakan konsistensi dan kontrol, maka
yang harus terus dijaga adalah komunikasi, koordinasi,
dan kerjasama antar-semua karyawan, baik
di dalam unit atau bagian itu sendiri, maupun antar-unit
dan antar-bagian.
“Saya sendiri akan konsisten mengingatkan dan
terus mengingatkan, marilah kita menjaga sikap
kerja kita untuk bekerja secara jujur, tulus dan ikhlas,
amanah, berintegritas dan profesional. Marilah kita
bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, bekerja lebih
ikhlas dan bekerja dengan tuntas untuk mencapai target
yang telah dicanangkan
dan bersamasama mengembalikan
kejayaan PTPN IV,” ajak
Siwi Peni mengakhiri
bimbingannya.
Upacara tanggal 17 ini
diharapkan menjadi ikrar
bagi semua karyawan
untuk memberikan
kemampuan terbaiknya
bagi perusahaan selama
tahun kerja 2018. (red)
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Empowering melalui Mutasi,
Rotasi dan Promosi

Direktur Utama Siwi Peni, menegaskan, setiap perubahan
dalam struktur organisasi PTPN IV, baik itu berupa mutasi
maupun promosi, dilaksanakan sebagai kebutuhan organisasi
dan pengembangan karir karyawan. Mutasi atau perpindahan
karyawan merupakan kegiatan rutin perusahaan untuk
melaksanakan prinsip the right man on the right place atau ‘orang
yang tepat pada tempat yang tepat’. Pelaksanaan seleksinya
dilakukan melalui sistem assessment dan hasil kinerja karyawan.

P

enegasan prinsip dan dasar
mutasi/promosi itu ia sampaikan
kembali, Senin, 5 Pebruari 2018,
pada acara serah terima jabatan
(sertijab) di lingkungan Pemangku
Jabatan Puncak (PJP) yang
dilaksanakan di Kantor Direksi PTPN
IV Medan. Dirut memimpin langsung
prosesi ini dengan didampingi
Direktur SDM & Umum Rizal H.
Damanik, Direktur Operasional
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Rediman Silalahi, dan dihadiri oleh
seluruh kepala bagian dan general
manager distrik.
Lebih lanjut Siwi Peni
menjelaskan, manajemen
perusahaan memerlukan penciptaan
budaya baru yang dapat mendorong
karyawan untuk melakukan sesuatu
yang berbeda, lebih percaya
diri, dan mampu melakukan
perubahan. “Mendorong pegawai
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untuk mengambil tanggung jawab
lebih besar, serta meningkatkan
atau memperbaiki cara-cara
menyelesaikan tugas dan tanggung
jawabnya, kita harapkan dapat
meningkatkan kontribusi mereka
dalam pencapaian sasaran
organisasi. Inilah bentuk empowering
yang efektif, dan kita harapkan
muncul sebagai dampak mutasi/
promosi ini,” katanya.
Siwi Peni berharap setiap
karyawan yang diberikan tour of
duty atau tour of area maupun
promosi, menggunakan kesempatan
tersebut untuk terus meningkatkan
kompetensinya, menjaga amanah
perusahaan dan mencapai target
unit yang dipimpinnya. Mereka
dituntut agar dapat memberikan
inspirasi kepada karyawan/karyawati
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yang lain untuk terus berprestasi,
sehingga di masa yang akan datang,
setiap insan PTPN IV dapat menjadi
tenaga profesional yang terbaik,
bukan saja di industri perkebunan,
tapi juga di industri yang lainnya.
Dirut juga berpesan agar
semua unsur pemimpin di PTPN
IV dapat mengoptimalkan seluruh
sumber daya yang ada di bawah
kepemimpinannya dan terus menjaga
keselarasan serta hubungan baik
dengan stakeholder di lingkungan
unitnya, karena stakeholder
merupakan salah satu mata rantai
keberhasilan bisnis perusahaan.
“Oleh karena itu kita berharap
agar keberadaan PTPN IV juga
bermanfaat kepada masyarakat di
lingkungan kebun/unit, khususnya
melalui program PKBL,” kata Dirut.
Mutasi maupun promosi pada
kesempatan ini dilaksanakan untuk
mengisi kekosongan jabatan puncak
karena beberapa pejabat telah
memasuki Masa Bebas Tugas (MBT),
yaitu Biduri Marahimin, Marthias
dan Dewa Putu Siantara. Sesuai
Surat Keputusan Direksi, terhitung 1
Pebruari 2018, para penerima mutasi
adalah Khayamuddin Panjaitan
dari Pj. Kabag Logistik menjadi
Pj. Kabag Perencanaan Strategis,

Dasam Marwan Saragih dari Manajer
Kebun Adolina menjadi Kabag
Logistik, Wispramono Budiman dari
Pj. Manajer Kebun Marihat menjadi
Pj. Manajer Kebun Adolina, Darma
Moga S. Purba dari Manajer Kebun
Mayang menjadi Manajer Kebun Air
Batu, Mahdi Al Haris dari Pj. Manajer
Kebun Bah Birung Ulu menjadi Pj.
Manajer Kebun Mayang, Misran dari
Pj. Manajer Tanah Itam Ulu menjadi

Pj. Manajer Kebun Sosa.
Sementara personel yang
mendapat promosi jabatan adalah
Showkun Damanik dari Asisten
Kepala Tanaman Berangir menjadi
Pj. Manajer Marihat, Irvan Faisal
dari Kasubag Tanaman menjadi
Pj. Manajer Bah Birung Ulu, Edi
Harianto dari Kabid Tanaman Distrik
III menjadi Pj. Manajer Kebun Tanah
Itam Ulu. (red)

Maret 2018

19

RDP Komisi B DPRD Sumut
tentang Kebun Madina Group
Kehadiran PTPN IV di Kabupaten Mandailing Natal telah
memperluas kesempatan bekerja dan berusaha di lingkungan
perkebunannya. Selain itu PTPN IV juga melaksanakan
fungsi sosial melalui program Kemitraan, Bina Lingkungan,
dan Corporate Social Responsibility (CSR).

C

orporate Secretary PTPN IV,
Made Supantana, mengemukakan
pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
di Gedung DPRD Sumut, Rabu 28
Pebruari 2018, bahwa PTPN IV pada
awalnya mengelola lahan inti dan
plasma dengan dibekali izin lokasi
seluas 17.000 hektar. “Namun dalam
perjalanannya, yang dapat dikuasai
hingga saat ini hanya seluas 5.581
hektar untuk Kebun Batang Laping,
4.934 hektar Kebun Timur dan
3.581,64 hektar untuk Kebun Plasma
Madina,” jelas Made.
Sementara itu, Adi Rahmat,
Manajer Plasma Madina, menjelaskan,
mitra plasma dari masyarakat sekitar
terhimpun dalam KUD Setia Abadi,
Maju Bersama, Pasar Baru, dan
Ombak Nan Badabua. Total lahan
plasma sudah mencapai 34% dari
kebun inti,” katanya.
Adi Rahmat juga memaparkan,
PTPN IV sudah melakukan proses
peningkatan status lahan untuk
memperolah sertifikat HGU.
Perusahan telah melengkapi data ke
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kantor BPN Kabupaten Mandailing
Natal, karena areal plasma yang
diperuntukkan bagi KUD Pasar Baru
masih ada irisan seluas 600 hektar
dengan PT Palmaris.
“Pada tahun 2013, PTPN IV sudah
mencoba membuka lahan seluas
126 hektar, namun berbenturan
dengan izin lokasi PT Palmaris. Yang
dapat dikuasai hanya 25 hektar, dan
selebihnya 101 hektar masih dalam
status stanvas,” kata Adi.  
Wakil Ketua Komisi B DPRD
Sumut, Aripay Tambunan,
mengatakan, perlu ada upaya
sinkronisasi luasan areal yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah
Mandailing Natal kepada perusahaan
perkebunan, di antaranya PTPN IV
dan PT Palmaris.
Di sisi lain, anggota Komisi B
DPRD Sumut, Richard Pandapotan
Sidabutar, menggarisbawahi perlunya
kejelasan peruntukan izin lokasi
seluas 17.000 hektar yang diterbitkan
Pemerintah Kabupaten Mandailing
Natal. “Kiranya sudah perlu dilakukan
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pengukuran ulang areal plasma dan
perlu untuk mendesak instansi terkait
agar menyelesaikan penerbitan
sertifikat Hak Guna Usaha,” katanya.
Menindaklanjuti hasil pertemuan
pada 28 Nopember 2017 yang lalu
dan 28 Pebruari 2018 antara Komisi
B DPRD Sumut dengan PTPN IV,
PT Palmaris, Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal, dan Dinas
Perkebunan Provinsi Sumut, DPRD
Sumut akan mengadakan pertemuan
ulang dengan mengikutsertakan
masyarakat anggota KUD.
RDP ini juga dihadiri oleh
jajaran PTPN IV lain, yaitu
Kepala Bagian Tanaman Amrin
Pane, General Manager Distrik III
Fauzi Oemar, dan beberapa Kepala
Sub/Bidang/Sub Bagian Corporate
Secretary, Bagian Umum/PKBL,
Bagian Tanaman, Distrik III, dan
Plasma Madina.
Sementara dari Komisi B hadir
Putri Susi Melani Daulay, Sampang
Malem, Siti Aminah Peranginangin, Mhd. Syarif Rawi, Lidiani
Rase, Hidayah Herlina Gusti, dan
Inge Amelia Nasution. Tampak juga
perwakilan instansi dari pemerintah,
yaitu Zainuddin Ahmad Daulay selaku
Kepala Bidang Perizinan, serta Indra
Gunawan Girsang mewakili Dinas
Perkebunan Propinsi Sumut. (red)
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Sikap Manajemen dan Karyawan
dalam Pilkada Serentak
Direktur SDM dan Umum Rizal H Damanik mengeluarkan Surat
Edaran No. 04.01/SE/01/II/2018 perihal pemilihan kepala daerah
di Sumatera Utara yang ditandatangani 12 Pebruari 2018. Surat
edaran ini memberikan petunjuk dan sikap yang harus diambil
oleh seluruh manajemen dan karyawan PTPN IV dalam mengikuti
tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.

”S

ebagaimana diketahui bahwa
Komisi Pemilihan Umum telah
menetapkan hari pemilihan kepala
daerah secara serentak tahun 2018
di 171 daerah pada tanggal 27 Juni
2018, termasuk di Propinsi Sumatera
Utara yang akan melakukan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera
Utara dan Bupati/Wakil Bupati periode
2018-2023 secara langsung, umum,
bebas dan rahasia. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka para
karyawan di Kantor Direksi,
distrik, kebun dan unit perlu untuk
memedomani hal-hal yang berkaitan
dengan sikap yang diharapkan dari
seluruh keluarga besar PTPN IV
terkait pilihan politik,” demikian antara
lain isi surat edaran tersebut.
Beberapa instruksi yang
disampaikan melalui surat edaran
itu antara lain, agar karyawan tidak
memasang, memakai, membawa,
mengenakan simbol, lambang, serta
atribut yang menunjukkan sikap

partisan kepada pasangan calon
kepala daerah dan partai politik.
Karyawan didorong menggunakan
hak pilih dengan baik dan benar
menurut hati nurani masing-masing
(tidak golput) dengan memberikan

suara pada saatnya nanti di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) masingmasing.
”Karyawan juga diajak berperan
aktif dan ikut berpartisipasi untuk
menjaga ketertiban, keamanan
dengan tidak menonjolkan ego dan
fanatisme pribadi dan golongan
di lingkungan tempat masingmasing, khususnya di TPS. Tidak
memberitahukan pilihan politiknya
kepada orang lain dan tidak
menanyakan pilihan politik orang lain,”
bunyi lain surat edaran itu.
Ditegaskan bahwa manajemen
PTPN IV akan bersikap netral dan
tidak memihak di dalam penyikapan
yang berkaitan dengan pasangan
calon kepala daerah, partai politik dan
pemilih. Dan yang terakhir, seluruh
karyawan diajak menyukseskan
pelaksanaan pemilihan Gubernur/
Wakil Gubernur Sumatera Utara dan
Bupati/Wakil Bupati, sehingga pesta
demokrasi dapat berjalan sukses dan
lancar tanpa hambatan. (rel/red)

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Tanggal

Kegiatan

8–10 Januari 2018

Masa pendaftaran pasangan calon. Semua calon kepala
daerah mendaftarkan diri ke KPU Daerah masingmasing.

10-27 Januari 2018

KPU melakukan verifikasi pasangan calon, apakah
pasangan calon kepala daerah lolos atau tidak untuk
maju ke Pilkada 2018.

12 Februari 2018

KPU mengumumkan penetapan para pasangan calon
kepala daerah.

13 Februari 2018

KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan
calon yang akan berpartisipasi di Pilkada 2018.

15 Februari–26 Juni 2018

Masa kampanye dan debat publik Pilkada 2018.

24–26 Juni 2018

Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.

27 Juni 2018

Pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS.

28 Juni–9 Juli 2018

Masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU.
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SP-Bun Selamatkan Aset PTPN IV

Aksi 212 untuk 121

Ini tidak sama dengan aksi jutaan orang di Silang Monas Jakarta
pada tahun 2017 lalu. Tapi benar, meskipun tujuannya sangat
berbeda, tapi kode aksinya sama: 212.

P

ada Rabu, tanggal 21 Pebruari
(212) tahun 2018 kemarin, ribuan
karyawan PTPN IV yang tergabung
dalam Serikat Pekerja Perkebunan
(SP-Bun) PTPN IV, menghimpun
diri dalam aksi damai untuk
menunjukkan solidaritas sesama
karyawan dalam satu perusahaan di
Kebun Dolok Ilir, tepatnya di Afdeling
III Desa Bah Damar.
Aksi damai yang digelar SPBun PTPN IV ini dilakukan dalam
upaya penyelamatan aset berupa
lahan HGU perusahaan seluas
121 hektar yang di atasnya telah
didirikan bangunan-bangunan liar
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tanpa alas hak oleh pihak lain yang
mengatasnamakan diri sebagai
Kelompok Tani Karya Mandiri.
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Momentum 212 untuk pembebasan
lahan seluas 121 hektar ini menjadi
kode aksi yang sangat unik dan
kreatif dari SP-Bun.
“Pelaksanaan aksi ini sudah
merupakan hasil diskusi bersama
antara manajemen PTPN IV dan SPBun sebagai mitra kerja. Manajemen
melihat rasa kepemilikan SP-Bun
di PTPN IV sangat tinggi terhadap
aset PTPN IV. Aksi ini adalah murni
sebagai wujud rasa solidaritas
kepada perusahaan,” jelas Made
Supantana.
Aksi damai dipusatkan di Kantor
Afdeling III Kebun Dolok Ilir dengan
pengawalan ketat dari personel
Kepolisian Resort Tebing Tinggi dan
Satuan Brigade Mobile. “Tujuan aksi
ini adalah mempertahankan aset
perusahaan berupa areal HGU yang
merupakan produk hukum yang sah
dan dimiliki PTPN IV Kebun Dolok Ilir.
Lahan ini sebelumnya diserobot oleh
Kelompok Tani Karya Mandiri yang
tidak memiliki alas hak yang sah
untuk mendirikan bangunan pada
areal HGU seluas 121 hektar,” papar
Made.

Menurutnya, kebutuhan yang
dikeluarkan dalam aksi tersebut
hanya menggunakan biaya
operasional SP-Bun PTPN IV.
Karyawan yang melakukan aksi
pada umumnya berasal dari bagian
administrasi, dan bukan karyawan
pemanen. Dengan demikian, tidak
ada kerugian yang timbul bagi
perusahaan atas pelaksanaan aksi
ini.
“Pada hari pelaksanaan aksi,
perusahaan meraih jumlah produksi
sebesar 103 ton TBS di areal 121
hektare, sementara pada hari-hari
sebelumnya hanya 20 ton TBS saja.
Jika hal ini tidak dapat dikuasai,
maka perusahaan mengalami
potensi kehilangan TBS selama
setahun sebanyak 1.040 ton. Jika
dikalikan dengan harga TBS Rp
1.600/kg, maka potensi nilai kerugian
perusahaan adalah sekitar Rp 1,6
miliar,” Made merinci lebih jauh.
Sampai saat ini manajemen
sedang melakukan kerjasama
dengan institusi terkait untuk
menyikapi penguasaan tak sah atas
lahan Afdeling III Kebun Dolok Ilir

oleh Kelompok Tani Karya Mandiri itu.
Menurut valuasi perusahaan, selain
kerugian produksi, ada juga potensi
kerugian material dan non material
atas masalah yang ditimbulkan
penguasaan lahan tersebut.
“Secara material, karena
karyawan pemanen PTPN IV
tidak bisa melakukan panen,
pemeliharaan, dan pemupukan
secara normal. Bahkan ada
tanaman kelapa sawit yang diracun.
Sedangkan kerugian non material
timbul oleh rasa kurang nyaman pada
saat karyawan pemanen melakukan
panen di Afdeling III PTPN IV Kebun
Dolok Ilir,” tambah Made.
Aksi ini dikoordinir langsung oleh
Ketua SP-Bun PTPN IV Wispramono
Budiman. Dalam orasinya ia
menyatakan bahwa sudah menjadi
komitmen bersama seluruh
anggota SP-Bun PTPN IV untuk
mempertahankan dan peduli kepada
aset perusahaan serta bertekad tidak
akan membiarkan walau sejengkal
pun areal HGU PTPN IV dikuasai
oleh penggarap.
“Kami selaku karyawan meminta
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kepada penegak hukum supaya
segera menuntaskan proses
hukum dan menindak para
penggarap di areal HGU PTPN
IV Kebun Dolok Ilir sesuai dengan
ketentuan dan peraturan, serta
stop kegiatan penggarapan liar
di seluruh areal HGU PTPN IV,”
serunya.
Menurut kronologinya, tuntutan
kepemilikan lahan dari Kelompok
Tani Karyawan Mandiri dimulai
sejak tahun 1997, sementara
PTPN IV sudah memiliki HGU di
areal ini sejak tahun 1981, yang
diperpanjang hingga tahun 2030.
Wispramono menyebutkan,
dasar dari aksi damai solidaritas ini
mengacu kepada UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 126 Ayat (1) UU ini
menyebutkan, pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan pekerja/
buruh wajib melaksanakan
ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama (PKB).
Di dalam PKB antara PTPN IV
dengan SP-Bun PTPN IV Periode
2016-2017, Pasal 67 Ayat (1)
disebutkan bahwa setiap karyawan
berkewajiban memelihara,
menjaga, melindungi serta
mempertahankan aset perusahaan
dari tindakan perusakan atau
pengambilan aset secara melawan
hukum yang dilakukan pihak-pihak
luar perusahaan.
Aksi solidaritas ini berjalan
tertib dan terkoordinir. Dengan
mempertahankan lahan seluas
121 hektar di Afdeling III Kebun
Dolok Ilir, maka salah satu potensi
produksi yang selama ini tidak
terkelola kini dapat menyumbang
peningkatan jumlah produksi
untuk PTPN IV. Ini adalah peran
nyata dari para karyawan dalam
mewujudkan target produksi
tahun ini, dimana potensi-potensi
produksi harus digali, dan
potensi loses harus segera ditutup.
(red)
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Family Gathering
PUK PTPN IV di Parapat
Persatuan Umat Kristen (PUK) PTPN IV melaksanakan family
gathering pada tanggal 23-24 Pebruari 2018 di Parapat.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan
di antara umat Kristen lingkungan PTPN IV dalam membangun
iman, kasih persaudaraan dan pengharapan dalam Kristus.
Dengan demikian, diharapkan akan tercipta keharmonisan
dan interaksi yang semakin dekat antar-umat Kristiani dalam
mencapai kinerja perusahaan yang prima, meningkatkan
motivasi, dan takut akan Tuhan.

A

cara family gathering dihadiri
oleh seluruh anggota PUK
PTPN IV dan keluarga. Di
antara mereka juga tampak Rediman
Silalahi, Direktur Operasional PTPN
IV, yang juga adalah Penasihat PUK.
Acara diawali dengan ibadah
kerohanian dengan tema: “Menjadi
Pengikut Kristus yang Tangguh”,
yang disampaikan oleh Pdt. Haposan
Silalahi. Dalam khotbahnya, Pendeta
Haposan menyampaikan bahwa
“Menjadi pengikut Kristus yang
tangguh, hendaknya kita fokus pada
tujuan” .
Pada acara tersebut juga turut
dilakukan pelepasan/perpisahan
pemangku jabatan puncak (PJP)
yang memasuki masa bebas tugas
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(MBT) dengan pemberian farewel
gift sebagai kenang-kenangan yang
langsung diserahkan oleh Penasehat
PUK, Rediman Silalahi. Cinderamata
tersebut antara lain diberikan kepada
Lidang Panggabean (mantan Kabag
Hukum dan Pertanahan), Wilson M.
Siahaan (mantan Manajer Distrik
III), Leonard Parlindungan (mantan
Kabag SPI), dan Hatorangan Siahaan
(mantan Kabag. Keuangan).
Dalam pesan dan kesan purna
bakti, masing-masing pejabat
yang memasuki MBT tersebut
menyampaikan pengalamanpengalaman selama bekerja di PTPN
IV. Dalam pesannya, mereka antara
lain berharap agar PUK tetap dapat
berperan menjadi wadah untuk
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mempererat tali persaudaraan dan
kekompakan dalam kekeluargaan
sehingga tercipta suasana harmonis,
damai, dan sukacita dalam bekerja di
perusahaan.
Rediman Silalahi mengajak
semua hadirin untuk mensyukuri apa
yang telah diberikan perusahaan.
“Dengan rasa syukur, semua anggota
PUK PTPN IV, baik di unit, distrik dan
kantor pusat dapat bekerja secara
maksimal layaknya seperti ibadah,
karena bekerja adalah ibadah.
Pada kesempatan ini, saya sebagai
Penasihat PUK menyampaikan
ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada purna bakti atas
pengabdian selama bekerja di PTPN

4 dan partisipasinya membina PUK
selama ini,” ungkap Rediman.
Pada 24 Pebruari 2018, diawali
dengan ibadah pagi berupa
siraman rohani oleh Pdt. Parinsan
Simanungkalit, peserta family
gathering kemudian melakukan
sarapan bersama sebelum aktivitas
jalan pagi dengan rute “keliling pantai
umum”. Jalan pagi mulai start dari
Wisma Tirta Maya PTPN 3 dan finish
di Pekarangan Mess Oleo PTPN
IV. Namun, sebelum jalan pagi,
Penasihat PUK didampingi oleh
Ketua Umum PUK, Ipan Gumara
Siaahan, dan Koordinator Jalan Pagi,
Candra Simanjorang, memberikan
pengarahan lebih dulu kepada

peserta.
Jalan pagi dengan rute pendek
(sekitar 4-5 km) tersebut memakan
waktu sekitar satu jam. Semua
peserta ikut dengan penuh semangat
tanpa lelah. Sesampainya di garis
finish Mess Oleo PTPN 4, peserta
sudah disambut oleh tim outbond dari
Mikroskil untuk senam pagi dan family
play game.
Sebelum masuk ke acara family
play game, peserta terlebih dahulu
melakukan senam pagi untuk
pemanasan. Family play game terdiri
dari beberapa permainan seru.
Kelompok dibagi menjadi 4 kelompok,
masing-masing Tim Pucuk, Tim
Hama, Tim Tankos, dan Tim TBS Oke.
Masing-masing tim terdiri dari sekitar
10 orang, dan setiap kelompok akan
berkompetisi untuk meraih juara.
Permainan cukup seru dan lucu
dah bahkan kesannya “menjebak” dan
cukup menguji ketangkasan peserta.
Peserta antara lain diminta secara
cepat mendeskripsikan gajah dengan
body language yang mendeskripsikan
kecil, dan body language besar
terhadap semut. Peserta ada juga
yang berhasil, tetapi ada juga yang
terkecoh, hingga akhirnya diberi
“hukuman” berjoget diiringi peserta.
Permainan family lainnya
adalah kompetisi membawa gelas
berisi air penuh dengan kain
oleh tim kelompok. Permainan ini
membutuhkan konsentrasi yang tinggi
agar airnya tidak tumpah hingga ke
garis finish.
Tim yang menjadi juara 1-4 secara
berturut-turut adalah: Tim Pucuk, Tim
Hama, Tim Tankos, Tim TBS Oke,
dan tim pilihan favorit adalah Tim
Hama. Setiap tim mendapat hadiah
dari Team Outbond yang diwakilkan
kepada Penasehat PUK.
Setelah pemberian hadiah kepada
juara, peserta selanjutnya kembali
ke Mess Tirta Maya PTPN 3 untuk
melakukan persiapan dan makan
siang bersama, ditutup dengan doa
kepulangan. (Plip)
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YJI Sumut Apresiasi Dukungan PTPN IV

	Audiensi Pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Utama Sumut kepada Dirut PTPN IV di Kandir PTPN IV.

Pengurus Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Utama
Sumatera Utara melakukan audiensi kepada Direktur Utama
PTPN IV di Kantor Direksi PTPN IV, Jumat, 23 Pebruari2018.
Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua I YJI Sumut, Prof. dr. Sutomo
Kasiman, Sp.JP, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas
kepedulian dan dukungan PTPN IV terhadap kegiatan-kegiatan
YJI Sumut.

P

engurus YJI Sumut lainnya yang
ikut hadir adalah H. Eka Susila,
MT (Ketua BPKJ Sumut), Hartati, SE
(Bendahara BPKJ Sumut) dan Nensi
Susanti, SE (Sekretaris BPKJ Sumut).
Prof Sutomo mengatakan, PTPN
IV telah mendukung keberadaan klub
jantung sehat melalui izin pemakaian
tempat halaman kantor PTPN IV
untuk senam klub jantung sehat setiap
minggu pagi pukul 07.00.
“Hubungan baik YJI Sumut dan
PTPN IV tetap berjalan baik walaupun
Ketua YJI Sumut sebelumnya yang
juga adalah mantan Dirut PTPN
IV Erwin Nasution telah meninggal
dunia,” kata Prof. Sutomo.
Kepada Dirut PTPN IV Siwi
Peni, pengurus YJI berharap agar
silaturahmi ini dapat terus langgeng
dan ditingkatkan. Mereka melaporkan
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bahwa selain aktifitas senam di
halaman kantor PTPN IV setiap
Minggu pagi, YJI Sumut juga pernah
melakukan senam jantung sehat
di Lapangan Merdeka yang diikuti
puluhan ribu massa dari warga Kota
Medan dan sekitarnya. Beberapa
prestasi membanggakan juga telah
diraih oleh Tim YJI Sumut di kancah
nasional berkat dukungan dan
bantuan PTPN IV.
Untuk kegiatan sosial, YJI
Sumut melakukan pemeriksaan
kesehatan secara gratis kepada
masyarakat setiap Minggu pagi
di Lapangan Merdeka Medan,
bekerjasama dengan instansi terkait.
Selain itu beberapa event seperti
peringatan World Heart Day juga
diperingati dengan keterlibatan
dari PTPN IV sebagai salah satu
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peserta sponsorship.
Diskusi berkembang ke arah
keinginan YJI Sumut untuk berperan
dalam membugarkan kesehatan para
pegawai dan keluarga besar PTPN
IV melalui senam jantung sehat
yang direncanakan melalui pelatihan
instruktur untuk tiap-tiap kebun/unit
sehingga olahraga jantung sehat juga
bisa diikuti oleh keluarga besar PTPN
IV di manapun berada.
Dalam kesempatan tersebut Dirut
PTPN IV Siwi Peni menyambut baik
silaturahmi ini dan sangat senang
dengan laporan dan penyampaian
oleh YJI Sumut. Ia berjanji ikut serta
bila waktunya sesuai dengan senam
bersama, serta akan ikut membantu
perkembangan YJI Sumut ke depan
melalui bantuan dana dan lain-lain.
Beberapa event nasional tahun
2018 direncanakan akan diikuti oleh
YJI Sumut. Untuk itu, keterlibatan
berbagai pihak akan sangat
diperlukan. Disampaikan bahwa
program-program YJI Sumut saat
ini lebih pada usaha preventif dan
edukatif untukmenurunkan dan
mencegah penyakit jantung dan
pembuluh darah. (red)

JTI

Jujur
Tulus
Ikhlas

Sosialisasi dan
Internalisasi JTI
Sebagai bagian dari penerapan jujur, tulus, ikhlas
(JTI) di lingkungan PTPN, Holding Perkebunan
Nusantara melakukan Training of Trainer Agent of
Change JTI di Kantor Pusat LPP Yogyakarta pada
tanggal 13 Pebruari 2018. Pelatihan ini dihadiri oleh
perwakilan dari masing-masing PTPN I s.d XIV.

P

TPN IV sendiri mengutus AL
Irwin Manova dan Yoga Lesmana
sebagai Agent of Change JTI PTPN
IV. Tugas dan tanggung jawab
mereka adalah untuk membantu
Direksi memastikan internalisasi JTI
berjalan dengan baik bagi seluruh
karyawan di lingkungan PTPN
IV dengan menyusun program
kerja, melakukan internalisasi, dan
melakukan evaluasi program.
Sebagai lanjutan pelatihan di
Yogya, PTPN IV melakukan kegiatan
internalisasi, pada hari Jumat, 2
Maret 2018, di Auditorium Kantor
Direksi PTPN IV. Kegiatan ini dihadiri
oleh seluruh direksi, kepala bagian,
project manager, general manager,
dan kepala sub bagian.
Dalam sambutannya Dirut Siwi
Peni menyampaikan bahwa Holding
Perkebunan Nusantara sejak tahun
2016 yang lalu telah mencanangkan
budaya perilaku jujur-tulus-ikhlas atau
yang sering disingkat dengan JTI
di lingkup PTPN. Hal ini kemudian
menjadi tata nilai atau value baru di
lingkungan PTPN. Sementara selama
ini di lingkungan PTPN IV sendiri,
istilah JTI sudah digunakan secara
luas baik di Kantor Direksi maupun

di kebun/ unit yang dapat dikaitkan
dengan tata nilai perusahaan PTPN
IV, yaitu profitability, responsibility,
integrity, market ahead, accountability
atau disingkat PRIMA.
“Saat ini kita menyebutnya
dengan istilah JTI- PRIMA,” kata
Dirut di akhir sambutannya. Ia juga
menyampaikan apresiasi atas
pelaksanaan sosialisasi ini dan
mengharapkan peran aktif dari
semua peserta yang hadir karena
nantinya setiap peserta sosialisasi
akan menjadi agent of change JTI di
bagian masing-masing.
Siwi meminta semua karyawan
mampu menerapkan nilai jujur,
tulus, ikhlas dalam setiap tugas

dan tanggung jawab yang diemban
sesuai dengan peran dan fungsi
masing-masing untuk mencapai visi
dan misi perusahaan.
Materi presentase disampaikan
oleh Agent of Change JTI Kantor
Direksi PTPN IV. Isi presentase
adalah mengenai keterkaitan tata
nilai PRIMA dan JTI, simbol JTI,
pengertian JTI, perilaku utama
JTI, alasan mengapa insan PTPN
IV harus JTI, dan peran JTI untuk
mencapai tujuan perusahaan.
Di akhir presentase, direksi
dan seluruh peserta sosialisasi
meneriakkan yel-yel baru JTI sesuai
yang telah ditetapkan Holding
Perkebunan Nusantara. (AOC JTI)
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Berita Foto

Silaturahmi Pengurus P3RI Cabang PTPN IV
dengan Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni,
Kamis 7/12/2017
Pengurus P3RI Cabang PTPN IV yang berhadir
yaitu H. Mahyuzar Maimun, SE (Ketua), Ir. H.
Sulaiman Lubis (Wakil Ketua), H. Ramli Hasibuan (Sekretaris), Ir. H. May Mahmud (Wakil
Sekretaris), H. Yusrul Siregar, BA (Wakil Sekretaris), Ir. H. Aspan Efendi Nainggolan (Anggota/
Pengurus PB).
Kesan dan pesan Pengurus P3RI Cabang PTPN
IV kepada Board of Director PTPN IV :
1. Kami selaku pengurus, mengucapkan terima
kasih atas keterbukaan dan sambutan baik dari
Manajemen PTPN IV kepada Pengurus P3RI Cabang PTPN IV.
2. Dapat membantu/ memfasilitasi yang berkaitan dengan organisasi P3RI Cabang PTPN IV.
3. Mengundang/ mengharapkan kehadiran pengurus P3RI Cabang PTPN IV yang berkaitan dengan kegiatan
sosial di PTPN IV.
4. Mengharapkan kerjasama yang baik khususnya peningkatan produksi PTPN IV (pencegahan pencurian
maupun doa)

Peran Aktif
Salah satu Anak Perusahaan PTPN IV berperan aktif memberi
penghargaan kepada Pemanen Terbaik PTPN IV, sebagai ujung tombak
dalam meraih produksi.
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Hal ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Sarana Agro Nusantara (SAN)
Taufiqqurrachman saat menyerahkan piagam penghargaan kepada 93
karyawan pemanen terbaik pada acara family gathering di Padang Golf
Majalah Internal Nusantara
Empat
PTPN
IV Kebun Pabatu, 20/1/2018.

Berita Foto

Seusai Upacara Bendera Senin 19 Februari 2018 Direksi dan Karyawan yang beragama Islam menghadiri
acara pembinaan mental tausiyah dari Ustadz Marajaksa Harahap di Masjid Al Muhajirin Kandir PTPN IV.
Tausiyah mengenai sikap kita dalam bekerja di perusahaan yang diawali dengan
Bismillahirrahmanirrohim dan berserah diri kepada Allah SWT serta bekerja dengan jujur tulus dan ikhlas
hanya karena Allah SWT. Seimbangan kebutuhan jasmani dan rohani dalam hidup dan kehidupan kita.

Acara Lepas Sambut Dandenpom I/5 dihadiri oleh Direktur SDM dan Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
dan Corporate Secretary PTPN IV Made Supantana, di lapangan Madenpom I/5 Jl. Letjend Suprapto No. 3
Medan, Kamis 22/2/2018.
PTPN IV berkesempatan memberikan plakat kepada Komandan Detasemen Polisi Militer 1/5 Medan yang
lama Letnan Kolonel CPM David Medion, SIP.
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Acara Lepas Sambut dari Dandenpom 1/5 Medan yang lama Letnan Kolonel CPM David Medion, SIP kepada
Maret 2018
Dandenpom 1/5 Medan yang baru Letnan Kolonel CPM Sudarsono.
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Kebun ‘Warisan’ Namura
Sesekali suara perahu bermesin tempel
terdengar di muara Sungai Barumun,
membelah permukaan air yang beriak
malas karena dihadang pasang. Para
nelayan dan angkutan sungai hilir mudik
untuk kepentingan masing-masing. Pada
petang hari, sekitar pukul 15.00 WIB, laut
dari Selat Malaka akan naik, menciptakan
benturan keras dengan arus sungai dari
hulu. Arah sungai seketika berbalik, kembali
ke hulu, dan menciptakan ombak besar
yang bunyinya bergemuruh sepanjang
puluhan kilometer ke pedalaman, hingga
energinya melemah dan hilang di sutau
tempat. Kemudian air sungai mengalir
sediakala. Penduduk sekitar muara Sungai
Barumun menyebut fenomena ini dengan
‘bona’. Selepas itu, mereka akan mencari
ikan-ikan sungai yang mabuk diterjang arus,
dan menjadikannya lauk pauk. Di beberapa
sungai di Riau dan Malaysia, ‘bona’ atau
‘bono’ telah dijadikan sebagai ajang surfing
internasional.
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	Angkutan lori di pabrik.

Mesin-mesin yang sedang
bekerja.

Pekerja di ramp.
	Tumpukan buah, pekerjaan
besar untuk mesin tua.
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H

anya sekitar 150 meter dari
pinggir Sungai Barumun, sebuah
pabrik kelapa sawit (PKS) Kebun
Ajamu milik PTPN IV, berdiri sejak
tahun 1938. Pabrik tua ini masih terus
mengeluarkan suara keras yang tak
kalah gemuruhnya dengan suara
bona di sungai tempat ia berdiri.
Di titik pertemuan Selat Malaka
dengan sungai-sungai yang berasal
dari Bukit Barisan ini, PKS Ajamu
mengumpulkan dan mengolah
hasil-hasil dari tiga kebun seinduk,
yaitu Kebun Meranti Paham, Kebun
Panai Jaya, dan Kebun Ajamu sendiri.
Dengan kapasitas terpasang 30 ton
per jam, pabrik bikinan Jepang ini
harus beroperasi sepanjang pekan
tanpa jeda kecuali terhenti karena
faktor kerusakan yang belakangan ini
makin sering terjadi.
Pada 5 Maret 2018 lalu, produksi
TBS di tiga kebun terdekat di Grup
Ajamu sedang meningkat. Untuk
mencegah risiko restan buah yang
mulai menumpuk di ramp bagian truk
dan lori, pabrik bekerja bahkan hingga
dini hari. Karena ‘dipaksa’, stasiunstasiun tua mulai menunjukkan
keterbatasannya. Beberapa bagian
mesin mengalami batuk, dan
kebersihan pabrik sulit terjaga.
Pada mulanya, sebuah dermaga
permanen telah dibangun di pinggir
sungai. Fasilitas ini berfungsi sebagai
wadah penampungan crude palm
oil (CPO) yang dialirkan melalui pipa
langsung dari pabrik ke sebuah tug
boat. Kapal seterusnya membawa
CPO menyusuri sungai ke Selat
Malaka, untuk mencapai pelabuhan
utama di Belawan, Medan. Disain
produksi dan transportasi ini telah
dirancang sedemikian teliti dan
efisien, sehingga perusahaan tidak
lagi terlalu direpotkan oleh persoalan
infrastruktur darat yang menampung
terlalu banyak beban kepentingan
sosial dan menciptakan inefesiensi.
Namun karena suatu hal, transportasi
air ini telah ditinggalkan sejak 10
tahun lalu, sehingga dermaga tua

Latihan silat,
salah satu
kegiatan ekstra
sekolah.

Kegiatan pendidikan
di Yaspendar Ajamu.
	Fasilitas pendidikan. Suasana di dalam
kelas taman kanak-kanak.

Jalan komplek Emplasemen
Kebun Ajamu.

Masjid Al-Mukhlisin.

	Rumah karyawan pimpinan
bergaya bangunan kolonial.

	Fasilitas rumah ibadah untuk
karyawan beragama Kristen.
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Perawatan tanaman.

Perawatan TBM.

itu terlantar dan jadi kenangan. Kini
sebuah kafe kecil didirikan di sana
sebagai wahana hiburan dan tempat
relaksasi pada pagi dan sore hari.
Kebun Ajamu merupakan kebun
induk bagi dua kebun milik PTPN IV
lainnya di sekitarnya, yang dulunya
masuk dalam afdelingnya sebelum
kemudian dilepaskan menjadi unit
usaha dengan manajemen tersendiri.
Di bagian komplek emplasemennya
masih terdapat gedung-gedung tua
peninggalan masa kolonial, dengan
fasilitas 22 unit rumah karyawan
pimpinan dan 735 unit rumah
karyawan pelaksana. Untuk fasilitas

umum dan peribadatan, manajemen
mendirikan 10 unit masjid dan
mushalla, 1 unit gereja, 1 unit rumah
tamu (mess), 17 unit bangunan
sekolah, 5 unit penitipan bayi, dan
1 unit lapangan tenis, di samping
poliklinik dan sarana lainnya.
Kebun Ajamu dinasionalisasi pada
tahun 1961 dari perusahaan Jepang
bernama Namura. Bila PKS Ajamu
dibangun pada tahun 1938, maka
diperkirakan kebun ini sudah mulai
ditanam sekitar tahun 1934. Secara
administratif, Kebun Ajamu berlokasi
di Desa Ajamu, Kecamatan Panai
Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Dari

Penempatan pelepah secara tepat.

Inventaris Tanaman

Kategori Tanaman

Tahun Tanam

TBM 3

2015

120

TBM 2

2016

56

TM

1993

417

TM

1994

343

TM

1995

480

TM

1996

118

TM

2000

593

TM

2005

390

TM

2006

479

TM

2009

287

TM

2010

92

TM

2011

110

TM

2012

237

Persiapan Tanaman Ulang (TU)

2018

TOTAL TBM-TM-TU
Jumlah lahan untuk lain-lain
TOTAL LAHAN KONSESI
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Luas (Ha)
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357
4.280,00
185,09
4.465,09

Lori, angkutan di lahan gambut.

ibukota Kabupaten Labuhan Batu,
Rantauprapat, kebun ini terpaut jarak
sejauh 90 km, dan bila diukur dari
Kota Medan jaraknya sekitar 400 km.
Secara geografis, lahan Kebun
Ajamu berada pada ketinggian 3-7
meter dari permukaan laut dengan
kondisi tanah sebagian besar
bergambut (orgonosol). Sebagian
lahan lainnya memiliki jenis tanah
hidromorfik kelabu, khususnya di
sepanjang tepian Sungai Barumun
dengan kadar humus yang tinggi,
serta tanah glay humus yang
merupakan peralihan antara
hidromorfik dan orgonosol. Total luas
lahan tersebut menurut HGU adalah

Dari Kebun ke Kebun

5.737,09 hektar, namun realisasi
konsesinya hanya 4.465,09 hektar.
Dari segi iklim, kawasan pesisir
timur Sumatera Utara ini masuk dalam
Tipe D1 (Oldemen) atau A1 (Koppen),
yaitu iklim tropis tanpa musim kering.
Rata-rata curah hujan setiap bulan di
atas 60 mm. Namun masalah alamiah
yang dihadapi lahan ini adalah
instabilitas air dan potensi kebakaran
yang tinggi pada musim kemarau.
Dengan lahan tanaman
seluas 4.280 hektar, Kebun Ajamu
menduduki peringkat menengah
dalam hal produktifitas pada tahun
2017, demikian juga menurut catatan
sementara realisasi produksi di
Januari 2018. Lahan yang sudah
mulai beralih ke golongan mineral
ini sejajar dengan produktifitas
rata-rata keseluruhan kebun-kebun
milik PTPN IV, bahkan sebagian
melampaui produktifitas kebun yang
dikategorikan ke dalam lahan Kelas
A di kawasan Simalungun. Meskipun
capaian itu tidak menggambarkan
sebuah prestasi apabila dihadapkan
dengan target RKAP, namun sedikit
banyaknya ia dapat memperlihatkan

Bekas pipa CPO yang tidak terpakai lagi (kiri atas), Dermaga CPO yang kini
berubah fungsi menjadi lokasi rekreasi (kiri bawah), dan Dermaga Sungai CPO
Ajamu (kanan).

potensi loses yang lebih ringan.
Capaian rendemen TBS yang
dicatat Kebun Ajamu berkisar
22,84%, dan pada tahun 2017
mereka menyumbang laba sebelum
pembebanan biaya di luar kebun

sebesar Rp 50 miliar lebih. Selain
karena produksi, laba ini juga
didukung oleh harga pokok produksi
yang rata-rata dapat ditekan di bawah
Rp 5.000 per kg selama lima tahun
terakhir.

Manajer dan para karyawan pimpinan Kebun Ajamu di depan PKS Ajamu.
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Tenaga kerja per Januari 2018
di Ajamu berjumlah 680 orang,
termasuk 14 karyawan pimpinan.
Dengan luas konsesi 4.465,09
hektar, itu berarti satu orang
mengerjakan 7 hektar. Merujuk pada
perusahaan-perusahaan benchmark
di perkebunan kelapa sawit nasional
yang bisa mencapai rasio man to land
1:9, Kebun Ajamu masih dapat sedikit
lagi melakukan efisiensi dari segi
jumlah tenaga kerja.
Para pekerja di Kebun Ajamu,
khususnya bagian panen, memiliki
angkutan khas berupa sepeda tipe
lama. Sarana ini cocok untuk lahan
bergambut bila musim hujan dan
banjir tiba. Karena memiliki roda dan
ban yang kurus dibanding sepeda
motor atau gerobak dorong, sepeda
lebih mudah digerakkan dalam kondisi
jalan berlumpur.
Satu hal lagi yang unik, di
beberapa bagian di jalur koleksi,
kebun ini masih memanfaatkan lori
untuk mengangkut buah hingga ke
pabrik. Lori lebih fungsional dipakai
pada lahan-lahan gambut. Lori
menggunakan rel yang lebih stabil
di atas permukaan tanah dibanding
pengadaan prasarana jalan yang
memerlukan proses pemadatan yang
sulit dan mahal. Oleh karena itu, di
pabrik sendiri terdapat dua jenis ramp,
yaitu ramp untuk stasiun lori dan ramp
untuk menampung muatan truk.
Dalam kiprah lingkungannya,
manajemen Ajamu telah melakukan
serangkaian kegiatan CSR seperti
pemberian beasiswa kepada siswa
berprestasi dan kurang mampu,
khitanan massal, pelayanan
kesehatan kepada masyarakat kurang
mampu, bantuan rumah ibadah,
bantuan alat-alat shalat, gula, kopi
(pada bulan Ramadhan), memberikan
bantuan fasilitas kendaraan kepada
masyarakat yang ditimpa kemalangan,
serta membangun infrastruktur dan
bantuan kepada masyarakat sekitar
perkebunan melalui program PKBL.
(red/ foto: fakhrullah)
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Wawancara Manajer Kebun Ajamu, Swandi Damanik

Memutus
Lingkaran Lama

Selepas memimpin kebun kecil bekas perkebunan teh di Marjandi,
Swandi Damanik ketiban tugas pada kebun baru yang cukup
kontras dengan karakteristik kebun sebelumnya. Dimutasi ke
Kebun Ajamu, Labuhan Batu, ia seumpama diterjunkan dari
dataran tinggi Simalungun ke dataran rendah yang hampir sejajar
dengan permukaan laut. Dari tanah mineral ke tanah gambut. Dan
dari kebun yang sejuk dan sepi ke kebun yang lembab dan bising
suara pabrik.

T

ujuh bulan bertugas di pusat
Distrik IV ini, Swandi berusaha
memahami peta lingkungan,
masalah dan peluang yang dapat ia
kembangkan. Dan ternyata masalah
pokok yang harus ia hadapi adalah
menyangkut pabrik yang persis berdiri
di depan ruangan kantornya sendiri.
Kepada MINAT, ia memaparkan
tantangan dan usaha yang mereka
lakukan untuk bisa keluar dari
lingkaran “kutukan lama” di kebun tua.
MINAT : Kami melihat ada
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masalah serius dengan PKS Ajamu,
terutama menyangkut kebersihan dan
kualitas stasiun per stasiun. Apakah
ini tidak mengganggu kinerja kebunkebun seinduk?
Swandi Damanik (SD): Bila Anda
melihat kondisi hari ini, maka Anda
seharusnya melihat kondisinya tujuh
bulan lalu. Masalah pabrik ini sudah
menjadi topik yang lama di PTPN
IV, bagaikan lingkaran yang belum
ditemukan penyelesaiannya. Saya
hanya bisa bertahan dan melakukan

Dari Kebun ke Kebun

apa yang dapat dilakukan agar pabrik
ini tetap dapat beroperasi mengolah
hasil di tiga kebun, yaitu Ajamu, Panai
dan Meranti Paham.
MINAT : Kami melihat di
lantai ramp tumpukan sawit yang
membusuk hingga lantainya seperti
berlumpur beberapa sentimeter.
Penumpukan yang terlalu banyak
juga ditemukan di lantai bagian
pengolahan inti sawit. Apakah hal ini
tidak menjadi perhatian manajemen
di sini?
SD : Ini adalah salah satu pabrik
di PTPN IV yang beroperasi secara
terus menerus tanpa henti selama
7 hari dalam seminggu. Dengan
kapasitas terpasang 30 ton per jam,
saya melihat para karyawan kerepotan
untuk menangani berbagai masalah
yang hampir muncul di setiap stasiun
pengolahan. Mereka sering tidak
punya waktu lagi untuk membersihkan
pabrik karena sibuk membetuli
bagian ini dan itu. Mesin pabrik ini
sudah sangat tua dan memerlukan
reinvestasi. Sambil menunggu
keputusan di level yang lebih tinggi,
kami hanya dapat bertahan. Ada
hal-hal yang dapat diatasi di unit
usaha, tapi ada hal-hal yang di luar
wewenang kami di sini. Tapi sejauh ini,
saya cukup bangga, karena dengan
pabrik setua ini, kami masih dapat
mencapai rendemen 22%.
MINAT : Apa upaya yang telah
Anda lakukan untuk memaksimakan
kinerja pabrik?
SD : Ada dua masalah yang saya
hadapi. Pertama adalah masalah
internal, yaitu bagaimana mengubah
mindset karyawan pabrik. Kedua,
bagaimana meyakinkan direksi
bahwa penanganan PKS Ajamu
adalah prioritas, bahkan memerlukan
peningkatan kapasitas dari 30 ton per
jam menjadi 60 ton per jam mengingat
perkembangan potensi panen dari
kebun seinduk ke depan, serta
potensi hasil panen pihak ketiga yang
dapat ditampung.
Untuk masalah internal, saya

melihat adanya kebiasaan lama
yang terbentuk di antara karyawan
yang terlalu menyandarkan semua
masalah pabrik pada vendor. Bahkan
untuk hal-hal yang kecil saja, mereka
selalu vendor mindset. Padahal, kalau
mau, bisa ditangani sendiri. Ini terjadi
karena kebiasaan lama, semuanya
ingin instan dan mudah. Akhirnya
kemandirian pabrik menurun. Mereka
tidak paham bahwa regulasi sudah
berubah. Sistem E-Procurement
tidak memungkinkan lagi bagi kita
untuk mendapatkan kebutuhan kita
segera dengan pengadaan barang
dari vendor. Semua harus melalui
prosedur yang lebih panjang dan
lama, sementara pabrik harus tetap
berjalan atau kita akan mengalami
kerugian akibat kehilangan jam
produksi dan restan sawit. Untuk
itu, saya menekankan kepada para
karyawan agar melakukan apa yang
dapat dilakukan sendiri. Kerusakankerusakan minor bisa kok diatasi bila
dilakukan dengan dasar tanggung
jawab yang tinggi.
Nah, untuk masalah kebutuhan
memperbaiki kualitas dan kapasitas
pabrik, saya sudah mengajukan
anggaran sebesar Rp 25 miliar di
Triwulan I 2018, dan sudah disetujui
meskipun belum direalisasi. Saya
akan mengajukannya kembali pada
anggaran Triwulan II ini. Perbaikan
yang diperlukan akan mencakup
boiler, lori, loading ramp, hidro
cyclone, dan sebagainya.
MINAT : Sementara itu, apakah
kebersihan pabrik dapat ditingkatkan?
Kami lihat, PKS di Kebun Gunung
Bayu bisa memperlihatkan kebersihan
yang baik meskipun itu juga PKS tua.
SD : Untuk kebersihan, kita
sudah berusaha memperindah
lingkungan pabrik, membuaat
taman, dan memasukkan aspek
seni untuk membuat sekitar pabrik
lebih nyaman. Para karyawan pernah
saya bawa studi banding ke PKS
Aek Loba milik PT Socfindo. Di sana
mereka menyaksikan langsung

bagaimana pabrik dioperasikan,
dijaga kebersihannya, semua
kinclong dan nyaman. Mereka dapat
memahami tujuan saya, tapi setelah
itu mereka nyeletuk juga, “Tapi
rendemen mereka kok cuma 19%.
Kita aja dapat 22%”. Saya jelaskan,
tentu banyak faktor yang membuat
capaian seperti itu, dan kinerja pabrik
tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Mungkin saja mereka mengolah sawit
dari sumber kebun yang berbeda
dengan kualitas buah yang berbeda
pula. Jadi, rendemen yang rendah
tidak selamanya mengindikasikan
loses yang tinggi. Yang penting ingin
saya tunjukkan pada mereka adalah,
pabrik bisa dikelola dengan bersih dan
menyenangkan.
MINAT : Menurut Anda, apakah
perbedaannya memimpin kebun
tanpa PKS dengan kebun yang ada
PKS-nya?
SD : Bagi saya, dalam perspektif
manajemen, tidak banyak bedanya.
Dalam masalah teknis barangkali
iya. Tapi pada prinsipnya, semua
tantangan proses pengolahan
adalah mencegah loses semaksimal
mungkin. Hal ini akan menyangkut
rangkaian yang panjang, dimulai
dari mutu buah, usia panen,
pengangkutan, hingga akhirnya
pengolahan. Masing-masing tahapan
ini menentukan besar kecilnya loses,
dan tidak ada bagian yang berdiri
sendiri. Khusus di proses pengolahan,
kualitas mesin, kebersihan dan
maintenance yang baik tentu sangat
menentukan.
MINAT : Lantas, untuk
meningkatkan produksi kebun, apa
yang Anda lakukan?
SD : Unit Usaha Ajamu adalah
kebun lahan gambut yang sangat
tergantung pada stabilitas air. Oleh
karena itu, kunci produksi di sini
adalah manajemen air. Sepanjang
pasokan air dapat distabilkan dengan
teknik dan manajemen pengairan,
maka produksi kelapa sawit akan
sesuai dengan yang kita harapkan.
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MINAT : Dengan protas
sebesar 19 ton per hektar di tahun
2017, apakah masih ada peluang
untuk meningkatkannya pada
tahun 2018?
SD : Ya, kami dibebankan
target protas sebesar 22 ton
per hektar. Saya yakin target
itu dapat dicapai bila semua
karyawan pimpinan dan
pelaksana kompak. Memang ada
perbedaan kekompakan antara
kebun yang kecil dengan kebun
yang lebih besar. Saya lihat di sini
kedekatan antara pimpinan dan
bawahan masih kurang. Untuk
itu saya meluangkan waktu untuk
memanggil dan mengundang
para mandor dan kerani ke kantor
saya. Kami berbincang-bincang
tentang kebun dan mendengarkan
masalah-masalah yang mereka
hadapi. Anda tahu? Ada di
antara mereka yang mengaku,
sepanjang bekerja di kebun ini,
baru sekali itulah mereka masuk
kantor manajer. Bagi saya, ini
salah satu titik lemah yang bisa
diperbaiki. Bagaimana mungkin
membangun kekompakan kalau
pimpinan dan bawahan tidak
saling memahami dan saling
mengenal? red/foto: fakhrullah

KELUARGA SUKSES

Keluarga Abd Rahman dan Nuriati

Tak sampai
setengah tahun
lagi, Abd Rahman
(55 tahun) akan
memasuki masa
bebas tugas (MBT).
Tapi ini bukan
masalah penting
lagi baginya.
Semua kewajiban
telah terpenuhi.
Dua anaknya telah
berkeluarga dan
menghadiahinya
dengan cucu-cucu
yang lucu.

KARYAWAN BERPRESTASI

Sutomo

Karyawan Pelaksana Afdeling 5 Kebun Ajamu

P

ada tahun 2017 lalu, karyawan pemanen ini mencatat
prestasi dengan rekor kapasitas panen rata-rata 5 ton per
hari. Predikat “pemanen terbaik” telah ia sandang berturutturut sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 lepas, Sutomo (32
tahun), menerima sertifikat dan tunjangan prestasi berbentuk
uang binaan secara langsung dari Direktur Utama PTPN IV,
Siwi Peni, pada sebuah acara khusus di Kebun Pabatu.
Setiap pagi, ayah dari dua orang anak ini memulai
rutinitas dengan memulai kerja di hancaknya pada pukul
06.30 pagi. Bersama istrinya, lelaki tamatan sekoah dasar
ini kemudian fokus pada proses menjatuhkan tandan buah
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segar (TBS) dan mengeluarkannya ke titik pengumpulan
buah. Sutomo menggunakan alat cekrek, dan istrinya bekerja
memungut brondolan jatuh.
“Kami bekerja untuk anak-anak kami. Jangan sampai
pendidikan mereka seperti saya yang cuma tamat SD.
Sekolah mereka akan memerlukan biaya, sehingga kami
harus mulai merencanakannya sejak sekarang. Yang
bisa saya lakukan bersama istri saya hanya kerja keras,
keterampilan lain nggak punya,” tutur Sutomo yang kini
sedang menyekolahkan anak tertuanya di kelas 5 SD.
Sutomo merawat kesehatan dan stamina kerjanya

Dari Kebun ke Kebun

A

bd Rahman dan istrinya, Nuriati,
juga sudah lama membiasakan
diri tinggal di luar rumah pondok.
Kini mereka telah memiliki satu unit
rumah di Sungai Sentosa, Panai
Hulu, di dekat sebuah masjid kecil.
Berdampingan langsung dengan
masjid, keduanya dapat beribadah
segera setelah panggilan azan
berkumandang.
Menjabat sebagai Kerani I,
lulusan SPMA Kisaran ini bergabung
dengan PTPN IV pada tahun 1990.
Di bawah bimbingan Asisten Sunarto,
ia dan istrinya mulai merencanakan
masa depan kehidupan keluarganya,
terutama menyangkut sekolah anakanak.
“Saya banyak diajari oleh Asisten
Sunarto. Waktu masih kerja di awal, ia
langsung memotong gaji saya karena
kuatir tidak bisa saya kelola. Saya
sih manut saja. Ketika mau mutasi,
ia mengembalikan semua potongan
gaji saya, lalu menyuruh saya
menggunakan modal itu untuk beli
tanah dan lembu. Sebelum anak-anak
masuk SMA dan sekolah tinggi, saya
sudah harus memiliki 4 ekor lembu.
Begitu anak-anak masuk SMA, saya
menjual satu ekor lembu. Sementara
mereka sekolah, lembu saya tetap
bertambah dari tiga ekor jadi empat

atau lima ekor. Kalau masuk kuliah,
jual lagi lembu secukupnya. Itu sudah
cukup untuk biaya sekolah dan
kuliahnya. Sedangkan seluruh bonus
saya cadangkan untuk biaya bulanan
mereka. Dengan cara seperti ini, maka
biaya pendidikan anak-anak tidak
mengganggu gaji untuk kehidupan
kami sehari-hari di kebun,” papar Abd
Rahman.
Menurut Abd Rahman, banyak
di antara rekan sejawatnya yang
kurang percaya diri menyekolahkan
anak-anak karena hanya menghitung
gaji mereka saja. Padahal kalau
tahu caranya, seorang kerani
atau karyawan pelaksana bisa
menyekolahkan anak mereka
hingga pendidikan tinggi. “Mereka
semua punya keinginan yang kuat
untuk menyekolahkan anak. Selain
itu anak-anak kebun juga banyak
yang pintar-pintar. Tapi seringnya
itu terbentur masalah biaya. Nah,
sekarang berdasarkan pengalaman
saya, mereka saya beritahu caranya.
Alhamdulillah, beberapa teman
sejawat saya sudah merencanakan
masa depan pendidikan anakanaknya,” kata ayah dari sepasang
anak ini.
Anak tertua mereka, Setiawan,
adalah seorang dokter hewan

alumnus IPB, dan kini bekerja di
sebuah perusahaan peternakan ayam
milik Thailand di Cianjur. Sedangkan
adiknya, Atikah, lulus dari Universitas
Djuanda, Ciawi, Bogor, juga secara
kebetulan bekerja sebagai supervisor
di perusahaan pengolahan daging
ayam untuk menyuplai berbagai
perusahaan makanan.
“Kami mendidik mereka dengan
disiplin dan perhatian. Selalu berusaha
menyampaikan kata-kata yang baik
dan motivasi. Meskipun tidak mematok
standar pada pendidikan mereka, tapi
anak-anak selalu tahu bahwa saya
dan ibunya memerhatikan hasil-hasil
pelajaran mereka. Alhamdulillah,
anak-anak menjadi serius dengan
pendidikannya,” kata Abd Rahman.
Menurut karyawan keturunan
‘orang kebon’ ini, kunci sukses
membangun keluarga di kebun
adalah melakukan perencanaan
dan kedisiplinan sejak dini, dan tidak
terlena dengan kehidupan kebun
yang rutin dan santai. Dan seorang
karyawan harus bisa menyisihkan
penghasilannya meskipun sedikit
untuk investasi. Adapun investasi
yang paling aman dan bernilai tinggi
bagi seorang karyawan adalah
membeli tanah dan lembu. red/ foto:
fakhrullah

dengan mengonsumsi telur, susu dan kacang hijau yang disediakan
perusahaan. Meskipun ia mengaku tidak memaksa dirinya melebihi
kemampuan tubuh, namun pada masa-masa puncak buah, lelaki kelahiran
Sungai Pinang ini bisa mengeluarkan hasil panen sebanyak 5 ton per hari.
Sejak bergabung dengan Kebun Ajamu tahun 2005, Sutomo memang sudah
menunjukkan totalitas dan keseriusan kerja. Ia memanfaatkan waktu sebaikbaiknya dan tidak ingin menyia-nyiakannya.
“Apa yang saya lakukan, sebenarnya bisa juga dilakukan teman-teman
yang lain. Saya hanya memanfaatkan waktu lebih baik. Pekerjaan memanen
ini memerlukan keseriusan dan motivasi. Motivasi saya adalah keluarga,” ujar
pria yang bahkan lupa tanggal dan bulan kelahirannya itu.
Sepanjang melakoni profesinya sebagai pemanen, Sutomo belum
pernah mengalami kecelakaan serius. Hanya sekali ia mengalami luka
ringan karena terkena gancu karena kurang hati-hati. Menurutnya, bila para
karyawan mematuhi peraturan operasional dan alat perlengkapan diri,
kecelakaan kerja akan jarang terjadi. “Tentunya harus dibarengi dengan doa
juga,” katanya. red/foto: fakhrullah
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Sudut Bidik

IzHarry Agusjaya Moenzir

Menyikapi Kecoa
“It’s your interview, not the reporter’s.
Be prepared. Take initiative.

D

i seberang meja, persis di depan saya, duduk seorang
laki-laki berwajah kusut. Dia selalu mengelak tatapan
mata saya, sehingga saya sangat leluasa mengamati kujur
tubuhnya. Rambut kaku berbelah tengah, wajah bertotol
jerawat, dan busana lusuh. Jaket salah satu organisasi
massa bergengsi menyelimuti badannya. “Saya wartawan,”
katanya keras.
Okelah. Dia wartawan. Lantas apa? Saya tanya kartu
pers-nya. Tidak ada. Dia tidak terdaftar di mana-mana.
Dapatkah saya kategorikan dia sebagai wartawan?
Punyakah dia hak menjalankan profesi sebagai wartawan?
Saya ragu pada kredibilitas dirinya. Saya telpon teman di
induk organisasi yang sesuai warna jaketnya. Saya minta
keberadaan wartawan ini diperjelas.
Dia ternyata tidak berada di mana-mana. Total stranger
coming from nowhere. Namun pria ini punya media sosial
pribadi. Bermodal satu komputer, dia melanglang di alam
virtual sebagai wartawan on line. Nama medsos-nya keren,
dimirip-miripkan dengan nama medsos mainstream
yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berita-berita yang ditampilkan di medsos miliknya sering
memojokkan instansi. Tulisannya menerjang berbagai
arah, sangat bikin gerah orang-orang gelisah. Bahasanya
jelek. Penulisan amburadul, ejaan bersalahan, nilai tulis
nol, berita selalu menohok, menggiring, dan menghunjam.
Siapa pembaca medsos miliknya? Hanya ada 31
orang yang meng-klik. 15 berasal dari dia sendiri. Tapi
keyakinannya tinggi melangit. “Jika saya tak diperhatikan,
saya terus melakukan kritik sampai pimpinan BUMN ini
bertumbangan,” tegasnya.
Kritik? Dapatkah itu dinilai sebagai kritik jika
bertujuan menjatuhkan orang per orang? Makna kritik
adalah penganalisaan dan pengevaluasian yang bertujuan
meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau
membantu memperbaiki kinerja pekerjaan. Pekerjaan
wartawan bukan mengecam, mengancam, atau mencari
kesalahan. Jadi dapatkah saya menilai orang yang di
depan saya ini sebagai wartawan profesional yang objektif
jika secara gamblang dia berkata: “Saya akan serang terus
sampai saya diperhatikan! Saya akan tulis terus sampai
presiden dan para menteri membaca tulisan saya.” Wow!
Bagi pihak-pihak yang tak mengerti fungsi dan tugas
pers, wartawan abal-abal seperti ini sering dianggap hebat
yang tajam, pengamat objektif, dan penulis berbahaya.
Perlu dikhawatirkan, bahkan ditakuti. Para pihak yang
menjalankan kinerja perusahaan tanpa ketulusan pastilah
demam melihat sosok ini. Kekhawatiran dan ketakutan
yang tumbuh melahirkan sikap berjaga-jaga. Kendalikan

tulisannya, turuti kemauan mereka agar nama dan berita
negatif tidak tercantumkannya.
Namun bagi pihak Hubungan Masyarakat yang
mengerti public relations, wartawan abal-abal seperti ini
harus disikapi dengan tegas. Jangan gubris mereka. Hatihati meladeni mereka. Jangan buru-buru demam seperti
cacing dan menggigil seperti disengat nyamuk. Hadapi
para abal-abal itu secara profesional dan matang. Humas
toh punya kiat-kiatnya.
Harus disadari, setiap personel pada instansi adalah
juga petugas humas. Petugas humas resmi harus
menggetoktularkan ilmu kehumasan kepada setiap orang
di perusahaan. Bahkan seorang sekretaris, kerani, satpam,
supir, bahkan office boy adalah bagian dari petugas humas,
apalagi karyawan yang sehari-hari berinteraksi dengan
masyarakat. Sepotong keluhan saja keluar dari mulut
pegawai, itu bisa jadi malapetaka jika dibesar-besarkan
oleh wartawan abal-abal.
Maka kenalilah siapa lawan bicaramu. Pahami media
yang berkonotasi negatif. Cari tahu cara mereka mencari,
mengumpulkan, dan melakukan analisis. Jika berbicara
dengan wartawan, hematlah berpendapat. Terutama jika
diwawancara. Jawablah secara lugas. Jangan bertele-tele.
Biasanya wartawan abal-abal selalu bertanya tentang
kepincangan dan ketidakberesan. All about bad news.
Tanggapi semua dengan anteng dan ringan. Jangan
menunjukkan perasaan, apalagi wajah kecut. Datar dan
ramah sajalah. Selalulah ceria dan terbuka, tapi jangan
bercanda, apalagi melucu.
Bicaralah sesuai realitas. Kendalikan pembicaraan dan
jangan terpancing dalam debat. Jangan melebar. Simak
segala keluhan. Be concise, bicaralah seringkas mungkin.
Langsung to the point dan tetaplah pada topik. Jangan
berlebihan. Keep it simple. Beri respons yang cepat. Jangan
banyak berpikir. pelihara key points. Jangan pernah bilang
“No comment!” karena kata itu berkonotasi sebagai kalimat
untuk menutupi kesalahan.
Sudah? Belum. Masih banyak lagi cara mengatasi para
pemburu berita di zaman transparan seperti now. Kita
bingung soal hoax, tak tahu beda true dan false. Mana
yang benar dari kesalahan, mana pula yang salah dari
kebenaran. Dunia pemberitaan memang jungkir balik.
Jadi jangan ikut melebarkan kebohongan dan kebencian.
Peganglah kiat-kiat kecil tadi. Bicara dari hati. Tulus dalam
bekerja. Dan tetap; jangan sekali-kali memberi imbalan
uang kepada wartawan abal-abal ! Mereka pasti akan
datang dan datang lagi, lebih banyak, lebih sering, dan
lebih memusingkan. Mirip kecoa.
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Perbaikan Tiada Henti
Continuous Improvement

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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