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Redaksi Menyapa
Pembaca budiman.
Belakangan ini berbagai
pihak mulai mencemaskan
dampak informasi yang tidak
terkendali terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Itu
sebabnya Kementerian Kominfo
melakukan langkah-langkah
khusus untuk mempromosikan
penyelenggaraan informasi yang
positif dan membangun. Daya
rusak media yang makin bebas

memilih informasi yang sesuai
selera mereka.
Tidak pelak lagi, masyarakat
sudah menjadi pelaku media.
Lalu dimana kini posisi media
konvensional yang terikat pada
seperangkat aturan, disiplin, dan
etika?
Sejak awal, tugas komunikasi
adalah menyampaikan informasi.
Sedangkan tugas pers dan
jurnalisme adalah menyampaikan

tidak kuat dan tak mengubah apaapa.
Kami berharap, laporanlaporan Majalah MINAT bisa
menunaikan tugasnya, yaitu
memberikan dorongan dan
koreksi terhadap kinerja
manajemen dan korporasi,
sehingga ia menjadi produk yang
bermanfaat dan produktif.
Tidak ada laporan jurnalistik
yang hanya menyampaikan

telah menggoyahkan sendi-sendi
sosial.
Salah satu media baru
yang sangat rawan pada
saat ini adalah media sosial
(medsos). Karakternya
sangat individual. Belum ada
sistem kontrol yang dapat
memandu arah medsos kepada
suatu platform kebangsaan,
persatuan, dan keharmonisan
sosial. Bahkan setiap orang tidak
lagi membaca informasi, tetapi
mereka telah sampai pada tahap

kebenaran. Cara mengukurnya
adalah dengan dasar data dan
fakta. Disiplinnya adalah verifikasi.
Etikanya diatur dalam seperangkat
kode etik profesi. Seterusnya,
produk yang diharapkan adalah
laporan yang mendorong atau
mengoreksi masyarakat ke arah
yang lebih baik dan produktif.
Dorongan dan koreksi adalah
dua hal yang menjadi kekuatan
laporan jurnalistik. Tanpa dampak
itu, sebuah laporan hanyalah
informasi tawar saja. Pesannya

pujian saja, dan tidak juga
kritikan saja. Dia ada di antara
keduanya, menurut keperluan
dan empatiknya pada audiensnya,
yaitu publik.
Pada edisi ini, kami
menurunkan laporan mengenai
perayaan ulang tahun PTPN yang
dilakukan secara sederhana.
Kiranya momen ini bisa menjadi
ruang refleksi dan proyeksi bagi
kita ke arah yang lebih terbuka
dan produktif.
Selamat membaca!

April 2018
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Refleksi

Menuju Tahun Politik
Oleh Sekretaris Perusahaan

Seperti kereta api, peluit sudah dibunyikan. Tujuan kereta ini
adalah sebuah tahun politik yang sangat sarat penumpangnya.
Di dalam gerbong, segala bentuk kepentingan, rencana, dan
harapan sedang dibicarakan. Semua orang ingin kereta api ini
sampai di tujuan lebih cepat, dan tentu saja dengan selamat.

I

tulah analogi kebangsaan kita hari
ini. Hampir setiap ruang bernapas
kita disesaki dengan isu politik.
Media yang cepat membawa isu-isu
politik itu bagaikan angin yang sukar
ditebak arahnya. Masyarakat terpola
ke dalam kelompok-kelompok khas,
lalu membesar ke dalam kelompokkelompok mainstream, dan pada
akhirnya membeku.
Kebekuan adalah ancaman politik
bila kita melihat pada sifatnya yang
mudah retak atau getas. Bila salah
penanganan, maka masyarakat yang
beku bisa berubah menjadi bangsa
yang rentan perpecahan, yang
selanjutnya menjauhkan diri kita dari
tujuan dan keselamatan.
Kebekuan hanya dapat dicairkan
dengan kedewasaan dan keriangan
komunikasi. Untungnya, tiap etnik
dalam bangsa kita sudah memiliki
perangkat itu. Dalam masyarakat Jawa
namanya “guyon”. Dalam masyarakat
Batak namanya “giri”. Ada yang
menyebutnya kelakar, canda, dan
seterusnya. Dengan perangkat ini,
biasanya tema yang paling rumit atau
berat sekalipun bisa mencair. Yang
kompleks menjadi sederhana.
Kita pernah memiliki sosok yang
punya kecerdasan guyon ini. Namanya
Gus Dur. Banyak ancaman disintegrasi
bangsa yang muncul di masa
kepemimpinan beliau, tapi toh akhirnya
tidak pernah terjadi. Setiap kali
ada hubungan dan masalah yang
akan membeku, beliau selalu dapat
mencairkannya dengan guyon. Salah
satu kalimat yang kemudian sangat
melekat dengan dirinya adalah «Gitu
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aja kok
repot!”.
Tapi guyon bukan sembarang
guyon. Apa yang ditunjukkan almarhum
Gus Dur dalam guyonnya adalah suatu
solusi. Dia bukan pelawak, dan yang
beliau sampaikan bukan lawak-lawak.
Semua orang tahu, kecerdasan Gus
Dur melebihi rata-rata. Beliau dapat
mengubah perkara yang rumit menjadi
amat sederhana dan bisa dikerjakan
oleh siapa saja. Ia hanya memandu,
seperti masinis dalam kereta.
Kita memang tidak boleh
direpotkan dengan hal-hal yang tidak
produktif. Banyak hal sepele yang
dapat kita lupakan begitu saja dan
tidak membuatnya menjadi api besar.
Masalah-masalah kekuasaan dan
kaitannya dengan kelompok-kelompok
kepentingan perlu ditempatkan di
wilayah guyon saja, meskipun tetap
diperjuangkan dengan segenap usaha
yang sah dan beradab. Semua harus
tetap mengingat bahwa kita berangkat
dengan kereta yang sama. Kereta api
itu imparsial, dan ia tidak membedakan
keselamatan setiap penumpangnya.
Tujuan yang lebih penting harus
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mengatasi tujuan antara.
Keluarga besar PTPN IV tidak akan
luput dari perjalanan cepat ke tahun
politik 2019 ini. Satu sisi, kita semua
adalah subjek politik yang memiliki
hak dan kewajiban sebagaimana
warga lainnya. Tetapi di sisi lain, kita
adalah sebuah kesatuan produksi
yang menjalankan misi kenegaraan
di ruang perkebunan. Tugas kita yang
khas adalah mencapai produksi dan
keuntungan yang tinggi. Tapi tujuan
kita yang paling jauh adalah turut
berpartisipasi mewujudkan kehidupan
bangsa yang berdaulat, berkeadilan,
dan sejahtera.
Kita telah memiliki rute ke arah
cita-cita itu. Tapi dalam perjalanan,
bisa saja kepentingan-kepentingan
kecil menghambat perjalanan ini.
Gesekan dari dalam dan dari luar,
bahkan dari dunia internasional,
semakin vulgar saja belakangan ini
dalam menguasai atau melemahkan
industri strategis milik negara. Untuk
itu, mari memperkuat solidaritas dan
memperbaiki kinerja.
Tahun politik ini cukuplah menjadi
ajang silaturrahmi bagi kita. Yaitu
sebuah cara untuk memperkokoh
rasa kebangsaan dan persaudaraan.
Sebagai ‘orang kebon’, kita sudah
mengerti sehari-hari bahwa
kekeluargaan adalah yang utama. Kita
hanya dapat menghadapi masalahmasalah kita apabila secara bersama.
Tahun politik bisa jadi membelah
kita ke dalam pilihan-pilihan yang
berbeda. Adalah sebuah jaminan
bagi siapa saja untuk berbeda dalam
demokrasi, tapi itu hanya pesta saja.
Dan pesta akan segera usai. Kita
kembali ke rutinitas kita masing-masing.
Yaitu rutinitas yang menguji kesabaran
dan kesyukuran kita.
Semoga ‘orang-orang kebon’
mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Liputan Khusus

Poldasu Dukung Polres Terapkan
UU Perkebunan
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menyampaikan
komitmen untuk mendukung pihak kepolisian resort (Polres) di
wilayah-wilayah kerja PTPN IV untuk secara efektif menerapkan
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam proses tindak
pidana memanen TBS secara tidak sah.

S

ebagaimana termaktub dalam
pasal 107 dan pasal 111 UU
tersebut, setiap orang secara tidak
sah a) mengerjakan, menggunakan,
menduduki, dan/atau menguasai
lahan perkebunan; b) mengerjakan,
menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai tanah masyarakat atau
tanah hak ulayat masyarakat hukum
adat dengan maksud untuk usaha
perkebunan; c) melakukan penebangan
tanaman dalam kawasan perkebunan;
atau d) memanen dan/atau memungut
hasil perkebunan; sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55, dipidana
dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau denda paling banyak
Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
Sementara penadah hasil usaha
perkebunan yang diperoleh dari
penjarahan dan/atau pencurian
sebagaimana dimaksud dalam pasal
111 dan Pasal 78 dipidana dengan
pidana penjara paling lama tujuh
tahun dan denda paling banyak Rp

7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).
Hal ini terungkap saat Sosialisasi
UU No. 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan yang dilaksanakan di
wilayah hukum Kepolisian Resort
Asahan di Aula Polres dan Kepolisian
Resort Labuhan Batu, dan di Aula
Polsek NA IX-X, Rabu 4 April 2018
dalam waktu yang berbeda.
Kesepakatan lain yang diambil
adalah, dalam pembuatan laporan ke
pihak kepolisian, asisten SDM/umum
dan keamanan dari Kebun PTPN IV
agar ditunjuk sebagai kuasa manajer,
dan untuk kepentingan penyidikan agar
pihak PTPN IV melengkapi seluruh
alat bukti yang diminta penyidik dan
mengawal proses hukum sampai ke
tingkat pengadilan.
Demi kelancaran proses penyidikan
dalam pelaporan, juga dibuat pasal
berlapis, yaitu dengan Pasal 107 UU
No. 39 Tahun 2014 dan KUHP Pasal
363 dan 362 untuk menjerat pelaku
dapat ditahan.

Untuk tindak pidana yang terjadi
pada saat pengiriman TBS dari Kebun
Meranti Paham ke PKS Ajamu, Wakil
Direktur Reserse Kriminal Umum
Poldasu AKBP Andry Setiawan
menyarankan agar Manajer Kebun
Meranti Paham berkoordinasi dengan
Polres Labuhan Batu dalam hal
pengawalan atau membongkar sindikat
pemangkasan TBS di jalan.
Acara sosialisasi ini langsung
dihadiri Wadireskrimum Poldasu
AKBP Andry Setiawan, Kapolres
Asahan AKBP Yemi Mandagi S.IK,
Kasi Pidum Kejari Asahan Nixon
Lubis, Kabag Hukum dan Pertanahan
PTPN IV Jimmy LW Silalahi, General
Manager Distrik I Sukiman, Manajer
Kebun (Pasir Mandoge, Sei Kopas,
Pulu Raja dan Air Batu), Kapolsek
(Air Batu, Pulu Rakyat dan Mandoge),
Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu,
Kasi Pidum Donel Sitinjak, Kasi Intel
Ricardo Marpaung dari Kejari Labuhan
Batu, Kanit Reskrim Polsek NA IX-X,
Manajer Kebun (Berangir, Ajamu,
Meranti Paham), Kasubag Hukum dan
Pertanahan Nofan Herawan, Kabid
Distrik IV Godang Siregar, serta para
asisten SDM/umum dan keamanan
(Berangir, Ajamu, Meranti Paham).
(red)

April 2018
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PTPN IV Ikutkan TP4D dalam Kegiatan

Corporate Secretary PTPN IV Made Supantana menyampaikan
ekspose mulai dari profil PTPN IV hingga rencana pelaksanaan
kegiatan pekerjaan investasi bidang teknik tahun 2018 di hadapan
Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah (TP4D) yang dihadiri Wakil Ketua Munasim, SH, MH
(Asdatun Kejatisu), Sekretaris Futin Helen Laoli SH, Wakil
Sekretaris Rinaldi, SH dan beberapa anggota, di Lantai II Ruang
Rapat Kejatisu, Jalan AH Nasution Medan.

D

ari PTPN IV hadir juga Kabag
Logistik Dasam Marwan Saragih,
Kabag Teknik Darta Sembiring, PM
COE Noveri Idris Butar-Butar, Kasubag
Sekretaris Perusahaan, Bagian Tanaman
dan Bagian Teknik.
Pihak TP4D menekankan bahwa
aspek legal standing dari PTPN IV
sangat diperlukan dalam pengawalan
pengamanan mulai dari awal hingga
akhir pekerjaan. Tim hanya mempunyai
kewenangan meneliti kontrak apakah
sesuai dengan regulasi yang berlaku
di PTPN IV serta apakah harga sudah
sesuai dengan HPS.
Kedua pihak sepakat bahwa
diperlukan koordinasi antara PTPN IV
dengan TP4D untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan menjamin konsistensi
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waktu pekerjaan. Di samping itu juga
diharapkan bahwa kontrol sosial dari
wartawan/LSM/masyarakat tidak sampai
mengganggu sistem dan prosedur yang
berlaku di PTPN IV.
Untuk kepentingan tugas-tugas
pendampingan, ke depan akan
diupayakan penyediaan kantor
sekretariat TP4D di PTPN IV, mengingat
jasa ini sangat dibutuhkan untuk
kelancaran proses pekerjaan di PTPN
IV. Keterbukaan di antara tim sangat
diperlukan. Selain itu, dokumentasi setiap
kegiatan juga lebih mudah didapatkan.
Tugas TP4D adalah memberikan
penerangan hukum, pendampingan,
pendapat hukum, hingga penerapan
regulasi. Tim ini tidak berwenang
mengusulkan pemenang atau
membatalkan pelelangan karena TP4D
bukan bagian dari pelaksana organisasi
pengadaan.
Diharapkan, dengan adanya
pendampingan dari TP4D mulai dari awal
sampai akhir, maka PTPN IV tidak perlu
ragu-ragu mengambil keputusan, dan
tidak perlu takut tersangkut diskresi serta
pelanggaran administrasi. (red)
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Pameran Rakor BUMN di Bogor

Menteri Sarankan PTPN IV
Masuk ke Ritel Teh Kemasan
Pagi yang cerah dengan suhu sejuk di kawasan Agrowisata
Gunung Mas, Selasa, 13 Maret 2018. Lokasi tujuan wisata
milik PTPN VIII yang terletak di Kawasan Puncak Bogor ini
terpilih menjadi venue acara Rapat Koordinasi (Rakor) BUMN
di mana PTPN IV ikut serta di dalamnya. Selain Rakor yang
dihadiri seluruh Direktur BUMN dari segala bidang usaha itu,
diadakan juga pameran untuk memeriahkan acara yang dibuka
langsung oleh Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno itu. Rapat
berlangsung selama satu hari.

A

cara pada pagi hari dimulai
dengan tea walk oleh Menteri
BUMN beserta rombongan di kawasan
lahan perkebunan teh Gunung Mas
Bogor. Selepas tea walk, Menteri dan
rombongan sarapan pagi bersama.
Lalu Menteri membuka dengan resmi
Rapat antar-BUMN dan dilanjutkan
dengan melakukan tinjauan ke
stand-stand pameran. Selain PTPN
IV, produk perusahaan yang ikut
meramaikan pameran ini adalah Rolas

(PTPN XII Surabaya), Teh Walingi
(PTPN VIII Bandung), serta beberapa
mitra binaan PKBL dari PTPN VIII yang
menawarkan kerajinan dan batik yang
cukup menarik. Stand PTPN IV sendiri
memamerkan teh asal Tobasari dan
Bah Butong yang sudah cukup dikenal,
dan benih kelapa sawit unggul asal
kebun benih Adolina yang dikelola oleh
unit KSO Adolina.
Ketika mengunjungi stand PTPN
IV, Menteri didampingi oleh Connie

Francies (Kasubbag Pengolahan),
Mahmud Irfan Lubis (Kasubbag
Tanaman), Yunita Lestari Utami
Harahap (Pj. Kasubbag Pemasaran)
serta Effendi Tambunan (Karyawan
Corporate Secretary). Menteri Rini
memperlihatkan ketertarikannya pada
teh asal Tobasari dan Bah Butong
yang menurutnya berpotensi untuk
dipasarkan ke luar negeri bersama
dengan teh-teh yang dihasilkan
oleh PTPN lainnya. Menteri juga
menyarankan untuk memasuki pasar
retail dengan menjual teh kemasan
sebagaimana PTPN lain yang telah
memberikan nilai tambah terhadap
produk tersebut.
Pada kesempatan itu, Menteri
berkenan melaksanakan foto bersama
dengan seluruh personil stand PTPN
IV dengan gaya mempromosikan
produk-produk teh yang ia harapkan
nantinya bisa mendunia. (red)

April 2018
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Poldasu dan Kejatisu
Sosialisasikan UU Perkebunan
Sebagai upaya mendukung penegakan hukum untuk lingkungan
perkebunan di Propinsi Sumatera Utara, khususnya PTPN
IV, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi UU No. 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan di Auditorium Kantor Direksi PTPN IV
Medan, Selasa 27 Maret 2018.

A

cara sosialisasi ini dihadiri Wakil
Direktur Reserse Kriminal Umum
Poldasu AKBP Andry Setiawan,
Asisten Bidang Tindak Pidana
Umum Kejatisu Drs. Muhammad
Naim, SH, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal
H. Damanik, Kepala Bagian Hukum
dan Pertanahan PTPN IV Jimmy LW
Silalahi, General Manager Distrik,
Manajer Kebun, Kabid SDM/Umum,
Asisten SDM/Umum dan Keamanan.
Penegakan hukum yang
dipaparkan dalam sosialisasi ini,
terutama yang berkaitan dengan
pemanenan Tandan Buah Segar
(TBS) secara tidak sah. Undang
Undang No. 39 Tahun 2014 pasal
107 menyatakan, setiap orang
secara tidak sah a) mengerjakan,
menggunakan, menduduki, dan/
atau menguasai lahan perkebunan;
b) mengerjakan, menggunakan,
menduduki, dan/atau menguasai
tanah masyarakat atau tanah
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hak ulayat masyarakat hukum
adat dengan maksud untuk
usaha perkebunan; c) melakukan
penebangan tanaman dalam kawasan
perkebunan; atau d) memanen dan/
atau memungut hasil perkebunan;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55, dipidana dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau denda
paling banyak Rp 4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah), serta Pasal
111 yang menyatakan bahwa setiap
orang yang menadah hasil usaha
perkebunan yang diperoleh dari
penjarahan dan/atau pencurian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78, dipidana dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun dan denda
paling banyak Rp 7.000.000.000,00
(tujuh miliar rupiah).
Kepolisian Daerah Sumatera
Utara melalui Wakil Direktur Reserse
Kriminal Umum AKBP Andry
Setiawan mengatakan, pihaknya
akan melakukan sosialisasi UU No.

Majalah Internal Nusantara Empat

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
di tingkat Kepolisian Resort dan
Kepolisian Sektor di seluruh daerah
Sumatera Utara, dan diminta kepada
PTPN IV pada saat pembuatan
laporan pengaduan tidak lagi
menggunakan kata-kata “pencurian”,
tetapi menggunakan kalimat “kegiatan
memanen TBS tidak sah”.
Untuk memproses kehilangan
TBS di lingkungan PTPN IV akibat
kegiatan memanen TBS tidak sah,
pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara melalui Asisten Bidang
Tindak Pidana Umum Kejatisu Drs.
Muhammad Naim, SH, menyarankan
agar PTPN IV melengkapi seluruh alat
bukti sesuai dengan yang disyaratkan
dalam UU No. 39 Tahun 2014,
khususnya pada pasal 107 dan 111.
Sebelumnya Direktur SDM
dan Umum, Rizal H. Damanik,
mengatakan bahwa PTPN IV akan
lebih meningkatkan jalinan komunikasi
dengan pihak kepolisian, kejaksaan
dan pengadilan guna memonitor
pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan dan perusahaan
berkomitmen untuk membenahi
internal pengamanan, terutama yang
berkaitan dengan peluang terjadinya
kegiatan memanen TBS tidak sah di
seluruh kebun PTPN IV. (red)
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Pembekalan Agent of Change
JTI Distrik dan Unit

Dalam rangka internalisasi karakter dan perilaku “jujur, tulus,
ikhklas” (JTI) di distrik dan unit usaha PTPN IV, manajemen telah
menunjuk Kepala Bidang SDM, Umum dan Keamanan Distrik I
sampai dengan IV serta Asisten SDM, Umum dan Keamanan
seluruh kebun sebagai Agent of Change JTI. Penunjukkan ini
ditetapkan melalui Keputusan Direksi No: 04.01/Kpts/04/III/2018
tanggal 19 Maret 2018.

A

gar dapat melaksanakan
tugasnya, maka pada hari Selasa
tanggal 27 Maret 2018 lalu, dilakukan
acara sosialisasi dan pembekalan
kepada para Agent of Change
JTI Distrik dan Kebun di ruang
Auditorium Kantor Direksi PTPN IV.
Acara ini dibuka oleh Direktur SDM
dan Umum, Rizal H. Damanik, dan
dihadiri oleh Kepala Bagian Sekretaris
Perusahaan, Made Supantana dan
Kepala Bagian SDM, Setio Baskoro.

Dalam sambutannya, Direktur
SDM dan Umum menyampaikan,
budaya JTI telah menjadi
keseragaman di seluruh PTPN Group,
termasuk pembentukan Struktur
Tim JTI. Ia yakin bahwa Kabid dan
Asisten SDM, Umum dan Keamanan
akan segera mampu melaksanakan
tugasnya untuk menginternalisasikan
dan menjadi role model JTI di distrik
dan unit masing-masing.
Materi seputar jujur, tulus, ikhlas

disampaikan oleh AL Irwin Manova
selaku agent of change JTI Kantor
Direksi. Ia memaparkan mengenai
pentingnya unsur manusia dalam
sebuah organisasi. Kemudian
dilanjutkan dengan JTI sebagai value
dari integrity untuk menciptakan
insan PTPN IV yang terhormat dan
bermartabat, pengertian JTI, perilaku
JTI, dan alasan mengapa insan PTPN
IV harus JTI.
Selain itu, juga disampaikan
mengenai program kerja internalisasi
JTI yang telah disusun di Kantor
Direksi untuk dikombinasikan dengan
program kerja di distrik dan kebun.
Sebagai tambahan, Irwin Manova
menjelaskan mengenai teknis
penilaian JTI untuk masing-masing
insan PTPN IV. Penilaian JTI untuk
masing-masing insan PTPN IV akan
dilakukan oleh atasan langsung, diri
sendiri, rekan selevel dan bawahan
langsung dengan masing-masing
bobot penilaian yang berbeda.
Di akhir penyampaian materi,
masing-masing agent of change
JTI distrik dan kebun diminta
untuk menyampaikan langsung
komitmennya di hadapan Direktur
SDM dan Umum, Kepala Bagian
Sekretaris Perusahaan dan Kepala
Bagian SDM dan Umum, dan seluruh
peserta yang hadir. Komitmen ini
menggambarkan tekad dari masingmasing agent of change JTI untuk
siap merubah diri dan menjadi role
model JTI di distrik dan kebun masingmasing.
Sebagai penutup, Direktur SDM
dan Umum, Kepala Bagian Sekretaris
Perusahaan dan Kepala Bagian SDM
beserta seluruh agent of change JTI
melakukan yel-yel JTI yang dipimpin
oleh Yoga Lesmana selaku Agent Of
Change JTI Kantor Direksi. (red)

April 2018

11

Liputan Khusus

Peringati HUT ke-22, PTPN Bagikan
Bingkisan untuk 1.800 Anak Yatim
PT Perkebunan Nusantara IV menggelar
berbagai macam kegiatan untuk mensyukuri
Hari Jadi-nya yang ke-22 pada 11 Maret
2018. Peringatan HUT PTPN IV ke-22 ini
dilaksanakan secara serentak mulai dari Kantor
Direksi sampai ke 34 unit usaha yang terletak
di sembilan kabupaten di Propinsi Sumatera
Utara, Selasa 12 Maret 2018.

K

egiatan yang dilaksanakan antara lain, upacara
bendera, pemotongan nasi tumpeng, sarapan
bersama, kegiatan donor darah, dan
pemberian bingkisan kepada 1.800 anak yatim di seluruh
wilayaah operasional PTPN IV.
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni pada upacara
bendera mengajak agar peringatan ini dilaksanakan dalam
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suasana penuh kesederhanaan dan menjadi refleksi
atas apa yang telah dilakukan dan mencoba mengambil
pelajaran dari masa lalu untuk memperbaiki kekurangankekurangan agar bisa menapak masa depan dengan lebih
baik.
“Mari jadikan momentum yang baik ini untuk melakukan
kilas balik atas perjalanan PTPN IV, khususnya selama
setahun terakhir, karena momen ulang tahun adalah
saat yang tepat untuk me-review apa yang telah dilalui,
merenungkan posisi hari ini, dan yang paling penting,
bagaimana menyongsong masa depan dengan tekad
meningkatkan kinerja perusahaan,” tegas Siwi Peni.
Hadir dalam acara ini, selain Direktur Utama PTPN IV,
juga Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, Kepala Bagian, Project Manager, Pengurus P3RI
Cabang PTPN IV, Kepala Sub Bagian, Staf Sub Bagian,
Karyawan/karyawati Kantor Direksi PTPN IV, para undangan
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dari anak yatim, serta undangan lainnya.
Di bagian lain, Siwi Peni mengatakan, lahirnya PTPN
bukan sekadar dimulai dari penggabungan beberapa PTP.
Sejarah mencatat bahwa perkebunan sudah ada sejak

zaman penjajahan Belanda dan berkat usaha para pejuang
untuk merebut kemerdekaan, perkebunan milik Belanda
ini dapat dinasionalisasi pada tahun 1958, yang kemudian
menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) pada
tahun 1968, lalu menjadi Perusahaan Terbatas Perkebunan
(PTP) pada tahun 1971.
“Dua puluh dua tahun merupakan suatu usia perjalanan
yang cukup panjang, yang patut disyukuri. Saat ini PTPN
IV masih eksis meski dalam kurun waktu beberapa tahun
terakhir, banyak sekali rintangan dan tantangan yang
dihadapi. Tetapi berkat optimisme, kerja keras, keyakinan
kuat serta doa dari seluruh keluarga besar PTPN IV,
tantangan berhasil dilalui. Kita patut menyampaikan
terimakasih yang sangat besar bagi para pendahulu yang
telah meletakkan pondasi dan menghasilkan buah karya
yang telah dirasakan pada saat ini,” kata Siwi Peni.
Menurut Dirut, di tahun 2018 ini tantangan yang
dihadapi akan semakin besar. Untuk itu perlu koordinasi
dan persiapan yang lebih matang dalam hal perencanaan
dan persiapan, monitoring eksekusi dan evaluasi serta
upaya perbaikan terus-menerus. Selain itu juga peningkatan
koordinasi dan komunikasi antar-bagian dan unit kerja
sangat diperlukan agar target 2018 yang telah dicanangkan
dapat tercapai.
PTPN IV pernah menjadi yang terbaik dan diharapkan
agar semua pimpinan dan karyawan mengembalikan masa
kejayaan itu. Mari insan PTPN IV memberikan yang terbaik
dari diri sendiri, wujudkan PTPN IV menjadi juara satu
kembali,” katanya.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik mengatakan, perjalanan perusahaan
sampai saat ini menjadi sebuah keniscayaan karena
sesungguhnya keberhasilan perusahaan tidaklah terlepas
dari peran pendahulu yang telah meletakkan pondasi atau
dasar yang kuat dan kokoh menuju sebuah entitas bisnis
perkebunan dengan praktik terbaik. Bahkan, katanya,
pondasi yang kokoh sebenarnya sudah terbentuk jauh
sebelum terjadinya penggabungan PTP VI, PTP VII dan
PTPN VIII menjadi PTPN IV.
“Pagi ini kita berkumpul di tempat ini
sebagai momentum yang sangat penting untuk
mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan bagi
semua, dan sebagai sebuah bukti dari rasa tanggung jawab
dan kecintaan, bahwa perjalanan perusahaan sampai
dengan saat ini adalah buah dari karya dan doa bersama
yang telah dimulai oleh para pendahulu kita. Apalagi
sepanjang perjalanan perusahaan, kesempatan untuk
mengedepankan ungkapan rasa syukur dan introspeksi diri,
kesederhanaan, dan kepedulian sosial, telah dibiasakan.
Demikian juga peningkatan rasa kebersamaan di antara
manajemen dan karyawan, yang dalam hal ini menjadi
kunci untuk mencapai target perusahaan di tahun 2018,”
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papar Rizal.
Ia juga mengingatkan, tidak
ada yang pantas menerima
lantunan puja-puji serta sembah
sujud pada peringatan Hari
Jadi PTPN IV ke-22 tahun ini,
selain Sang Pencipta dan Pemilik
Alam Semesta , sebab kudrat dan
iradatnya, mulai dari matahari, angin,
air dan tanah, mampu mendengar
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bisikan dedaunan kelapa sawit dan
teh, karena kudrat dan iradatnya pula,
dedaunan bisa membaca isi hati para
pekebun, menghantarkan bertandantandan buah segar kelapa sawit
dan berpucuk-pucuk tunas daun teh
yang penuh dengan harapan dan
masa depan perusahaan.
Rizal H. Damanik
menegaskan, atas nama manajemen
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PTPN IV, ia sadar betul bahwa
perjuangan belum lagi sampai di
akhir, bahkan tidak akan pernah
berakhir. “Maka saya bertekad
untuk terus memompa semangat,
selalu bekerja keras, dengan Jujur,
Tulus dan Ikhlas. Oleh karena itu,
marilah berjabat erat, bergandengan
tangan menyambut fajar esok
hari dengan mewujudkan cita-cita
perusahaan, senantiasa berkarya
untuk memakmurkan negeri ini
agar lebih banyak berbagi pada masa
yang tak berujung, mewariskan harta
negeri bagi sesama anak bangsa.
Khusus di Kantor Direksi,
acara diawali dengan pemberikan
bingkisan kepada 100 anak yatim
dan pemotongan nasi tumpeng,
sarapan pagi bersama, kegiatan
donor darah. Pemotongan nasi
tumpeng dilakukan langsung
Siwi Peni didampingi Rizal H.
Damanik dengan memberikannya
kepada karyawan tertua Syaiful Amri
Hasibuan, karyawan termuda Fuad
Hasanul, dan Ketua P3RI Cabang
PTPN IV, Mahyuzar Maimun, serta
salah seorang anak yatim. (red)
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76 Diplomat Berkunjung
ke Adolina

Para diplomat yang akan bertugas ke berbagai negara di
Amerika, Eropa, Asia Pasifik dan Afrika diharapkan dapat
menekan black campaign seperti “labeling palm oil free” (tanpa
minyak sawit) di berbagai produk di negara Eropa, terutama
makanan ringan. Selain itu, juga menekan isu lingkungan yang
merusak flora dan fauna seperti orang utan, mempekerjakan
anak-anak di perkebunan, deforestasi, sampai kepada
penggunaan biofuel dari minyak nabati, khususnya minyak kelapa
sawit.

I

su-isu ini telah menarik perhatian
masyarakat dunia karena
perkembangan industri kelapa sawit
yang sangat cepat dan mengubah
peta persaingan minyak nabati global.
Oleh karena itu, PTPN IV selaku
salah satu pelaku industri kelapa
sawit berharap, diplomasi ekonomi
Indonesia akan dapat menangkal isuisu negatif dimaksud, karena memang
tidak benar.
Hal itu disampaikan General
Manager Distrik III Fauzi Oemar ketika
menerima kunjungan para pejabat

diplomatik dan konsuler, serta pejabat
pembantuan perwakilan RI di luar
negeri di PTPN IV Kebun Adolina,
Kamis, 22 Maret 2018.
Sebanyak 76 diplomat yang akan
bertugas di luar negeri itu, dibekali
pengetahuan tentang industri kelap
sawit di PTPN IV, mulai dari proses
tanaman hingga proses pengolahan
TBS menjadi CPO.
Pembekalan ini sebagai upaya
untuk mengoptimalkan hubungan
diplomasi bilateral dengan negara di
Asia Pasifik, Afrika dan Amerika serta

Eropa.
Kunjungan dipimpin oleh
Sekretaris Ditjen Amerika Eropa Ratu
Silvi Gayatri bersama Sekretaris Ditjen
Asia Pasifik dan Afrika Rosy Verona.
Turut hadir juga mantan Dubes RI
untuk Yunani Beni Bahana Dewa,
mantan Dubes RI untuk Turki Nahari
Agustini dan mantan Konjen RI untuk
Mumbay Saut Siringo-ringo.
Sekretaris Ditjen Amerika dan
Eropa Ratu Silvi Gayatri mengatakan,
dengan kunjungn ini diharapkan
peserta mendapat informasi yang
lengkap mengenai potensi industri
kelapa sawit Sumatera Utara,
sehingga dapat menjadi bekal bagi
diplomat untuk memperjuangkan
kepentingan negara Indonesia di
dunia dan sekaligus mempromosikan
Indonesia, khususnya Sumatera Utara
di luar negeri.
Kunjungan para diplomat ini juga
diisi dan ditutup dengan acara saling
memberikan cenderamata. (red)
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Potensi Besar PUSKOPKAR
Perlu Digali Lagi
Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) PTPN IV akhirnya
merampungkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)-nya yang
dilaksanakan di Auditorium Kantor Direksi PTPN IV, Kamis, 29
Maret 2018.

H

adir dalam rapat ini Penasihat
PUSKOPKAR yang juga
Direktur Utama PTPN IV, Siwi Peni,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum, Rizal H. Damanik, Direktur
Operasional, Rediman Silalahi,
Kepala Bidang Kelembagaan Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Utara, Yufadias, SE, MSi, Ketua
P3RI Cabang PTPN IV, Tim Audit
KAP Joachim Poltak Lian & Rekan,
perwakilan Bank Mandiri, General
Manager Distrik I s/d IV, Manajer
Kebun/Unit Usaha, SP Bun Pengurus
Pusat dan Basis, Pengurus Puskopkar
dan Koperasi Primer Kandir/Unit
Usaha, serta Pengurus dan Anggota
Pusat Koperasi Karyawan PTPN IV.
Siwi Peni dalam sambutannya
mengajak semua pengurus untuk
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mengelola koperasi secara fokus dan
profesional agar ia dapat tumbuh dan
berkembang secara lebih cepat. Ia
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menilai, potensi aset PUSKOPKAR
saat ini cukup besar. Namun
potensi itu belum secara maksimal
diberdayakan.
Oleh karena itu, Penasihat
berharap, kepengurusan yang baru
akan mampu menggali potensi yang
jauh lebih besar lagi, mengingat
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profit margin PUSKOPKAR juga
berpengaruh kepada kesejahteraan
seluruh karyawan PTPN IV.
“Memang kemajuan suatu
koperasi tidak terlepas atas kerjasama
dan soliditas antara Pengurus,
Pengawas dan Anggota dalam
menjalankan program yang telah
direncanakan. Ia dituntut mampu
menghadapi persaingan yang
sangat ketat sehingga koperasi
tetap eksis dan mampu tumbuh dan
berkembang,” kata Siwi.
Menurutnya lagi, untuk
meningkatkan daya saing koperasi,
Pengurus, Pengawas dan Anggota
Koperasi harus senantiasa
meningkatkan kompetensi diri sebagai
modal dasar mengelola koperasi, dan
mampu memberikan pelayanan yang
baik kepada anggotanya.
Pada kesempatan yang sama,
ia mengucapkan terimakasih
dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh peserta
atas terlaksananya Rapat Anggota
Tahunan Pusat Koperasi Karyawan
PTPN IV Tahun Buku 2017. “Semoga
keputusan-keputusan strategis yang
telah disepakati dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya dan berguna
bagi perkembangan usaha Pusat
Koperasi Karyawan PTPN IV,”
harapnya. (red)

Dua Karyawan CS
Masuki MBT

“D

i dalam kedinasan PTPN IV
memang kita sudah tidak
bersama lagi, namun pada dasarnya
kita masih dalam kebersamaan di
keluarga besar PTPN IV,” demikian
disampaikan Corporate Secretary
(CS) PTPN IV Made Supantana saat
melepas karyawan yang memasuki
masa bebas tugas (MBT) dari Bagian
Corporate Secretary di Ruang Rapat
Direksi, Senin 2 April 2018.
Hadir dalam acara ini seluruh
karyawan Corporate Secretary,
mulai dari Kasub, Staf Subag hingga
karyawan pelaksana. Karyawan
yang memasuki MBT terhitung mulai
tanggal 1 April 2018 di bagian ini
adalah Priyo Budi Sulistyo sebagai
Kasubag dan Muhammad Sumarno
yang sehari-harinya sebagai
Sekretaris Direktur Operasional
PTPN IV.
Made Supantana mengucapkan
selamat dan mengajak para
karyawan MBT untuk bersyukur
karena telah sampai ke ‘Pantai 56’.
“Memasuki MBT ini kita

sepatutnya bersyukur, karena
sebagai karyawan kita memang
mengharapkan dapat sampai
memasuki MBT,” kata Made.
Masa bebas tugas bukanlah
sebagai akhir dari pengabdian, justru
setelah itu karyawan bisa memiliki
waktu dan kesempatan banyak untuk
memberi kontribusi yang lebih lagi
kepada keluarga dan masyarakat.
“Kepada yang memasuki MBT, atas
nama manajemen PTPN IV, saya
mengucapkan terimakasih atas
sumbangsih tenaga dan pikiran untuk
kepentingan perusahaan selama ini,”
katanya.
Sebelumnya Priyo Budi
Sulistyo dan Muhammad Sumarno
menyampaikan permohonan maaf
atas kesalahan yang dilakukan
selama ini baik di dalam maupun
di luar kedinasan, dan mereka
mengajak keluarga besar Corporate
Secretary supaya jangan lupa untuk
saling menyapa dan tersenyum ketika
bertemu walau sudah tidak aktif lagi
di PTPN IV. (red)
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Penandatanganan PKB

Disnakertrans Sumut Apresiasi PTPN IV
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Propinsi Sumatera Utara, Fransisco Bangun, mengapresiasi
PTPN IV karena memiliki hubungan industrial yang
cukup kondusif. Hal itu ia sampaikan seusai menyaksikan
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PTPN
IV dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) PTPN IV di
Auditorium Kantor Direksi, Jumat 6 April 2018.

“D

engan adanya penandatanganan
ini, mudah-mudahan kondisi
hubungan industrial di Sumatera Utara
khususnya di PTPN IV tetap kondusif,
karena PTPN IV sebagai salah satu
perusahaan terbesar di Sumatera Utara
mempunyai kontribusi penting bagi
hubungan industrial di propinsi ini,” kata
Fransisco Bangun.
Hadir dalam acara
penandatanganan ini, Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik, Direktur Komersil
PTPN IV Umar Affandi, Direktur
Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi, Ketua Umum Serikat Pekerja
Perkebunan PTPN IV Wispramono
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Budiman, para kepala bagian, project
manager, general manager distrik,
manajer kebun/unit, Tim Perunding
Perjanjian Kerja Bersama Periode
2018-2019, pengurus harian SP-Bun
PTPN IV, dan para ketua SP-Bun basis
kebun/unit.
Fransisco Bangun menambahkan,
sesuai pasal 27 Ayat 2 UUD 1945,
“Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Artinya, para pendiri
bangsa telah mempunyai visi yang jauh
ke depan sebagaimana pertumbuhan
ekonomi Indonesia di era sekarang
ini. Kita merasa bangga karena
pertumbuhan perekonomian Indonesia
mampu menampung banyak tenaga

Majalah Internal Nusantara Empat

kerja,” paparnya.
Direktur Utama PTPN IV, Siwi Peni,
mengatakan, acara penandatanganan
PKB ini adalah akhir dari suatu
rangkaian panjang yang dimulai dari
penyerahan draft PKB antara SP-Bun
PTPN IV dengan manajemen PTPN
IV pada tanggal 9 Januari 2018 yang
lalu di Meeting Room Kantor Pusat
PTPN IV. Kemudian dilanjutkan dengan
perundingan oleh Tim Perunding
dari SP-Bun PTPN IV yang telah
dilaksanakan dengan Tim Perunding
dari Manajemen PTPN IV pada tanggal
26 hingga 27 Januari 2018 yang lalu di
Hotel Horison Surabaya.
“Saya mengucapkan syukur
ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, karena telah memberikan
bimbingan-Nya sehingga kita
bisa sama-sama melakukan
penandatanganan PKB Periode 20182019 yang akan menjadi acuan dua
tahun ke depan,” ucapnya.
Disebutkan Siwi Peni, PTPN IV dan
SP-Bun telah mewujudkan hubungan
industrial yang harmonis dengan
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melaksanakan Perundingan PKB, dan
diharapkan PKB yang dihasilkan ini
sudah lebih baik dan lebih mendekati
motto SP-Bun “Perusahaan Sehat
Karyawan Sejahtera”.
Dengan ditandatanganinya PKB
yang berlaku terhitung mulai 1 Januari
2018 sampai dengan 31 Desember
2019 ini, Siwi Peni meminta kepada
semua karyawan untuk melaksanakan
ketentuan terkait hak dan kewajiban
yang tertuang di dalam PKB dengan
harapan, (1) karyawan dapat
memberi kontribusi yang lebih besar
kepada perusahaan, sehingga terjadi
peningkatan kinerja perusahaan
untuk kesejahteraan karyawan, (2)
karyawan harus mematuhi hal-hal
yang terkait dengan kewajiban dan
larangan yang tertuang di dalam PKB
sehingga tidak sampai menerima
sangsi atau hukuman dari perusahaan,
(3) tercipta hubungan industrial yang
sehat, harmonis dan dinamis serta
berkeadilan antara manajemen dan
karyawan sehingga dapat berdampak
positif terhadap kinerja perusahaan.
Dirut juga mengucapkan
terimakasih kepada Tim Perunding
dari SP-Bun maupun perusahaan,
dan mengapresiasi peran serta
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Utara yang mewakili
Pemerintah pada lembaga Tripartit
karena telah menunjukkan sikap yang
independen dan setia dalam mengikuti
setiap proses penciptaan hubungan
industrial di PTPN IV.
Khusus kepada seluruh anggota
SP-Bun PTPN IV yang tergabung di
dalam karyawan PTPN IV, Siwi Peni
menggarisbawahi bahwa target kinerja
inspirasi bersama pada tahun 2018
sangatlah menantang. Kalau berhasil
merealisasikannya, capaian itu akan
menempatkan PTPN IV menjadi nomor
satu dari seluruh PTPN Group. Karena
itu dibutuhkan curahan semua tenaga,
pikiran, semangat dan harus terjalin
komunikasi, koordinasi dan kerjasama
yang lebih intens dari semua lini.
Di bagian lain, Siwi Peni

mengharapkan adanya perbaikan
yang meliputi seluruh unsure: (1) aset
produktif dengan melakukan perbaikan
kultur teknis tanaman dan perbaikan
aset pabrik, (2) perbaikan berbagai
sarana infrastruktur pendukung, (3)
meningkatkan perbaikan pengamanan
dengan kerjasama dengan pihak
Polda, TNI, maupun peningkatan
keamanan internal dan meningkatkan
pagar sosial dalam bentuk corporate
social responsibility (CSR) kepada
masyarakat, (4) penataan organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia serta memperbaiki sikap
kerja dengan mematuhi prosedur yang
berlaku di perusahaan, (5) perbaikan
kualitas panen, CPO dan inti sawit.
“PTPN IV mencanangkan tahun
2018 sebagai tahun perbaikan. Karena
itu, tema kerja tahun 2018 adalah
Perbaikan Tiada Henti atau Continuous
Improvement. Keberhasilan korporasi
adalah keberhasilan bersama semua
unsur yang terdapat dalam korporasi
tersebut, mulai dari manajer, serikat
pekerja, karyawan terendah hingga ke
pucuk pimpinannya. Mari meningkatkan
semangat kebersamaan untuk
mencapai kinerja perusahaan dan kita
tumbuhkembangkan kinerja PTPN IV
ini menjadi perusahaan yang terbaik
di antara perusahaan lain dan menjadi
acuan di industri perkebunan yang
sejenis,” demikian akhir sambutan Siwi
Peni.
Sebelumnya Ketua Umum SP-

Bun PTPN IV, Wispramono Budiman,
mengatakan, proses perundingan
PKB ini dilaksanakan penuh dengan
dinamika, namun dapat dilalui
hingga sampai hari ini. “Memang
sampai saat ini belum semua PTPN
menandatangani PKB-nya. Tapi
PKB bukanlah akhir dari sebuah
kegiatan untuk mencapai sasaran bagi
kesejahteraan pekerja,” katanya.
Menurut Wispramono, PTPN
IV adalah salah satu perusahaan
perkebunan yang berasal dari
nasionalisasi zaman Belanda. Ia
mengingatkan bahwa perusahaan
perkebunan ini bukanlah merupakan
warisan, namun titipan agar dikelola
dengan baik untuk masa depan
generasi berikutnya. “Saya berharap,
semua anggota SP-Bun, mulai dari
pengurus harian di tingkat perusahaan,
pengurus dan anggota di tingkat
basis, mendukung semua program
perusahaan termasuk pengamanan
aset PTPN IV seperti tandan buah
segar yang selama ini cukup tinggi
potensi kehilangannya. Mari kita
melakukan peran di masing-masing
basis sesuai dengan sosial, budaya
dan kultur yang ada di masing-masing
tempat kerja kita, dengan melakukan
koordinasi kepada manajer,” imbaunya.
Acara penandatanganan PKB
diawali dengan doa, menyanyikan
lagu Indonesia Raya, Mars PTPN
IV, Mars SP-Bun PTPN IV, dan
penandatanganan. (red)
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PTPN IV-Unilever
Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan

PTPN IV dan Unilever melaksanakan sebuah lokakarya bersama
dengan tema “Kelapa Sawit Berkelanjutan” di Auditorium Kantor
Pusat PTPN IV, Rabu, 28 Maret 2018.

A

cara ini dilatarbelakangi kemitraan
bisnis antara PT Perkebunan
Nusantara IV dan Unilever dalam
industri kelapa sawit di Indonesia.
Terlebih lagi, dalam beberapa
tahun belakangan PTPN III Holding
dan Unilever juga telah memasuki
beberapa nota kesepahaman untuk
meningkatkan produksi kelapa
sawit berkelanjutan melalui program
sertifikasi dan kegiatan dengan
pekebun swadaya.
Kerja sama antara PTPN dan
Unilever berawal dari potensi besar
yang dimiliki perkebunan negara
dalam meningkatkan produksi kelapa
sawit berkelanjutan pada kebun inti
dan bagi pasokan Tandan Buah Segar
(TBS) pihak ketiga yang termasuk di
antaranya pekebun swadaya. PTPN
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IV khususnya adalah perusahaan
milik negara yang dihormati dengan
kepemilikan 16 pabrik kelapa sawit
dan lebih dari 100.000 ha kebun sawit.
PTPN IV memiliki visi “Menjadi
Perusahaan Unggul dalam Usaha
Agroindustri yang Terintegrasi”.
Sebagai operasionalisasi visi
ini, PTPN IV mengakui skema
sertifikasi berkelanjutan nasional dan
internasional (seperti Indonesian
Sustainable Palm Oil (ISPO) dan
Roundtable for Sustainable Palm
Oil (RSPO) sebagai indikator
berwawasan lingkungan dalam
menghasilkan produk yang lebih
ramah lingkungan dan sesuai
dengan prinsip minyak kelapa sawit
berkelanjutan.
Pada tahun 2016, Unilever

Majalah Internal Nusantara Empat

memperbarui kebijakan Sustainable
Palm Oil Sourcing mereka, yang
mendefinisikan keberlanjutan di sektor
kelapa sawit melalui prinsip-prinsip No
Deforestation, No Peat, and No
Exploitation atau pengembangan
kelapa sawit tanpa deforestasi,
tanpa pengembangan baru di lahan
gambut, dan tanpa eksploitasi pekerja
atau masyarakat, serta mendorong
dampak sosial dan ekonomi positif
sambil melindungi hutan, dan
transparansi.
Unilever mengharuskan semua
pemasok mereka untuk berkomitmen
dalam menerapkan prinsip-prinsip
tersebut paling lambat pada akhir
tahun 2018. Tetapi, Unilever paham
bahwa pemasok memerlukan waktu
dan dukungan untuk menyelaraskan
praktik mereka agar sesuai prinsip
Unilever. Untuk itulah lokakarya ini
diselenggarakan.
Untuk mewujudkan rencananya,
Unilever juga bekerja sama
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dengan Consortium of Resource
Experts(CORE) yang terdiri dari
organisasi pakar sumber daya alam
Daemeter dan Proforest. Lokakarya
ini juga difasilitasi oleh CORE.
Acara lokakarya berjalan
dengan sangat komunikatif, diskusi
berlangsung dua arah, sehingga
PTPN IV memperoleh tambahan
wawasan sustainability, sedangkan
Unilever mendapat gambaran
kondisi sustainability PTPN IV saat ini
dan rencana ke depan.
Lokarya ini berfokus untuk
memberikan PTPN IV perbandingan
antara sertifikasi sustainability yang
berbeda dan persyaratan antara
ISPO, RSPO, dan NDPE untuk
pabrik, kebun inti dan pekebun
swadaya.
Selanjutnya lokakarya juga
menginformasikan lebih lanjut
berbagai unsur lingkungan atau sosial
dalam sertifikasi yang relevan bagi
PTPN IV, seperti Nilai Konservasi
Tinggi, Mekanisme Pengaduan,
Ketentuan Ketenagakerjaan, dan
sebagainya.
Pihak PTPN IV sendiri
menyampaikan secara terbuka
kendala dan tantangan yang dialami,
serta aspirasi PTPN IV dalam
memenuhi persyaratan RSPO dan/
atau NDPE untuk semua pabrik,
kebun inti, dan TBS dari pihak ketiga.
Seterusnya, kedua
pihak bersepakat
membangun roadmap dan langkah
ke depan dalam perencanaan menuju
sertifikasi bagi seluruh kebun inti dan
pekebun swadaya yang memasok
TBS ke PTPN IV.
Acara ini dihadiri oleh Direktur
Operasional PTPN IV, semua
kabag, kasubag, GMD I-IV, kabid,
dan semua manajer kebun, PKS
dan PMT. Sedangkan dari Unilever
tampak hadir Head of Unilever
Trading Indonesia, Sustainable
Sourcing Manager, konsultan dari
Daemeter dan Proforest. (red)

Kunjungan Silaturahmi dan Bakti
Sosial IKBI se-Distrik I di Balimbingan
Ketua IKBI se-Distrik I PTPN IV Ny. Sukiman berkunjung dan
mengikuti serangkaian bakti sosial bersama rombongan dan
anggota IKBI masing-masing unit usaha di Kebun Balimbingan,
Jumat, 9 Pebruari 2018.

R

ombongan Ketua IKBI Distrik
I disambut meriah dan penuh
suasana keakraban oleh Ketua IKBI
Kebun Balimbingan, Ny. Elita Barus,
dan anggota IKBI lainnya.
“Kami sangat gembira dengan
kunjungan ini, karena kami
menganggap ini adalah bentuk
kepedulian Ibu Ketua IKBI Distrik I
pada kami yang mendampingi suami
di unit-unit usaha,” kata Ny. Elita Barus.
Agenda kunjungan Ketua IKBI
Distrik I antara lain, pemeriksaan
Kebun Gizi di Afdeling II Kebun
Balimbingan. Menyaksikan Kebun
Gizi ini, Ny. Sukiman menyampaikan
apresiasi dan menilainya sebagai
sebuah percontohan yang baik
bagi kegiatan yang sama di
lingkungan keluarga PTPN IV. Lebih
jauh, Ny. Sukiman berjanji akan
mempromosikan Kebun Gizi Afdeling
II Kebun Balimbingan menjadi objek
kunjungan kebun kepada IKBI Pusat
dan para direksi.
Seusai kunjungan kebun gizi,
acara dilanjutkan dengan bakti sosial
berupa donor darah yang diikuti

oleh kurang lebih 50 pendonor yang
terdiri dari karyawan pelaksana, para
karyawan/karyawati pimpinan, dan
anggota IKBI se-Distrik I PTPN IV.
Manajer Kebun Balimbingan sendiri,
Eddy TC. Barus, tampak di antara
para pendonor.
“Marilah menciptakan inovasi
sebanyak-banyaknya sembari berbuat
kebaikan sepanjang kita masih dapat
melakukannya, karena itu sangat
berguna bagi kita dan bagi semua
umat,” kata Eddy.
Pada akhir acara, Manajer Distrik
I, Sukiman, yang menemani istrinya
sembari melakukan kunjungan
kerja, mengatakan, apa yang sudah
dilakukan di Kebun Balimbingan
adalah kegiatan yang produktif. “Ini
hendaknya dapat diikuti kebun-kebun
lain di PTPN IV, khususnya di Distrik
I,” katanya.
Kegiatan IKBI se-Distrik I ini
merupakan realisasi dari berbagai
program kerja IKBI yang telah
ditetapkan pada rapat kerja organisasi
para istri karyawan PTPN IV tersebut.
(Deni Candra/BAL)
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Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Ibu Kartini Nainggolan

Ibu Nuri br Simanjuntak

Orangtua perempuan Saudara Idris Sardi Manurung
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Pabatu)

Orangtua perempuan Saudara Parlindungan Purba
(Asisten Tanaman Kebun Sei Kopas)

6 Maret 2018

23 Maret 2018

Ibu Sondang Tampubolon

Bapak L. Nainggolan

Purnakarya PTPN IV

Mertua laki-laki Saudara Marojahan Siahaan
(Asisten Tanaman Kebun Sosa)

10 Maret 2018

28 Maret 2018

Bapak Sugiyono

Mertua laki-laki Saudara Faisal Afif Parlindungan Lubis
(Staf Sub Bagian Logistik)
11 Maret 2018

Ibu Hj. Nurdiana

Isteri dari Bapak H. Sukardi (Purnakarya PTPN IV) dan
Orangtua perempuan Saudara Julardi Nuryono
(Project Officer COE)
29 Maret 2018

Ibu Siti Husna Nasution

Merlina Purba

Orangtua perempuan Bapak Rusdi Lubis
(Mantan Direktur SDM dan Umum PTPN IV)

Orangtua perempuan Saudara Fery Maruli Saragih
(Asisten Tanaman Kebun Laras)

12 Maret 2018

30 Maret 2018

Bapak H Zain Manaf

Ibu Hj. Fatimah Syum

Mertua laki-laki Bapak Zainal Arifin
(Mantan Komisaris PTPN IV)

Mertua perempuan Saudara Cipto Waluyo
(Project Coordinator COE)

16 Maret 2018

5 April 2018

Bapak Abdullah Sani

Ibu Hj. Siti Rohani Lubis

Orangtua laki-laki Saudara M. Isnar Reza
(Asisten Tanaman Kebun Sei Kopas)

Orangtua perempuan Saudara Zulfikar Z.A. Nasution
(Askep KebunTinjowan)

19 Maret 2018

7 April 2018

Ibu Hj. Jumiem

Ibu Tiranima Manik

Mertua perempuan Saudara Erwin Syafii Siregar
(Kabid Tata Usaha Distrik IV)

Mertua perempuan Saudara Jimmy L.W. Silalahi
(Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan)

22 Maret 2018

8 April 2018

Ibu Mutiara Sianipar

Orangtua perempuan Saudara Dedi Napitu
(Asisten Tanaman Kebun Mayang)
9 April 2018
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan
tempat yang layak disisi-nya
Majalah Internal Nusantara Empat
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

JTI
Seri I

JTI, Apakah Hal yang Baru?
Sejak dicanangkannya budaya Jujur, Tulus, Ikhlas (JTI) oleh
Direktur Holding pada tahun 2016 yang lalu, hal ini kemudian
menjadi tata nilai (value) baru, dan mulai digunakan di lingkungan
PTPN Group.

Gambar 1. Hubungan antara tata nilai PRIMA dan JTI

D

i lingkungan PTPN IV sendiri,
istilah JTI ini sudah digunakan
secara luas, baik di kantor direksi
maupun unit usaha. Istilah JTI juga
dikaitkan dengan tata nilai perusahaan
sebelumnya yang sudah ada, yaitu
PRIMA (Profitability, Responsibility,
Integrity, Market Ahead dan
Accountability), sehingga di PTPN IV
kita sering menyebutnya dengan istilah
JTI-PRIMA.
Salah satu tata nilai di dalam
PRIMA adalah Integrity. Ruang lingkup
dari integrity adalah:
1. Soundness, yang menekankan
pada penggunaan akal sehat yang
didukung data dan fakta serta
didukung oleh ilmu pengetahuan
sebagai dasar berpijak yang benar.
2. Completeness, memiliki sudut
pandang yang menyeluruh (holistik).
3. Sincerity, menggambarkan

keikhlasan, kelurusan,
kesungguhan, dan ketulusan.
4. Honesty, tidak melakukan segala
bentuk kebohongan.
5. Honour, menggambarkan perilaku
yang luhur, mulia, terhormat,
profesional dan excellent.
6. Incorruptibility, dapat dipercaya dan
diandalkan, bertanggung jawab dan
tidak korup.
Ternyata istilah keikhlasan,
ketulusan dan jujur (honest)
merupakan bagian dari ruang lingkup
integrity, sehingga dapat dikatakan
bahwa JTI sebenarnya bukan
merupakan hal yang baru di PTPN IV
karena merupakan perilaku inti dari
tata nilai integrity yang merupakan
bagian dari tata nilai PRIMA.
Hubungan antara tata nilai PRIMA
dan JTI dapat dilihat pada Gambar 1.
Setiap orang percaya bahwa

Kejujuran, ketulusan dan keikhlasan
merupakan sikap yang datang dari
hati yang bersih, sehingga Holding
Perkebunan Nusantara kemudian
menetapkan simbol baru JTI dalam
bentuk hati berwarna merah dan putih.
Arti dari simbol JTI ini adalah:

• Warna hati adalah putih,
melambangkan kebersihan dan
kecerdasan sebagai jati diri manusia
untuk menjadi mulia, luhur, dan
terhormat.
• Warna jujur adalah emas,
melambangkan bahwa kejujuran
dan merupakan pangkal dari budi
pekerti, sebagai tata nilai yang
diterima dan dihargai secara
universal oleh umat manusia
selayaknya emas.
• Warna tulus adalah hijau,
melambangkan tumbuh-tumbuhan
yang secara terus menerus
memberikan manfaat bagi
lingkungan tanpa pamrih.
• Warna ikhlas adalah biru,
melambangkan samudera yang
luas dan mampu menampung
apapun yang baik ataupun buruk,
senantiasa bergerak, tidak berputus
asa, tidak mengeluh, tetap optimis,
dan selalu berbaik sangka.
• Jantung hati berwarna merah putih,
merupakan perwujudan kebulatan
tekad dan gerakan bersama untuk
mengabadikan diri pada kemajuan
dan kejayaan bangsa dan Negara
Indonesia. (Al Irwin Manova)
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Beranda

Berbahagia,
Berdoa, dan Bersyukur
syukur di tempat kerja. Padahal untuk
mendapatkan pekerjaan tersebut
mereka sudah mengikuti berbagai
proses seleksi yang ketat, dan sudah

sehat untuk unjuk kinerja, dan lebih
sering unjuk rasa. Semua ini terjadi
karena hilangnya rasa syukur dan
terimakasih dengan pekerjaan yang
sudah didapatkan dengan tidak
mudah.
Ketidakmampuan untuk bersyukur
dan berterimakasih dengan pekerjaan
yang dimiliki membawa dampak buruk
bagi budaya kerja. Memang tidak

memenangkan di langkah pertama.
Sayangnya, di langkah-langkah
selanjutnya, mereka seperti menjadi
orang yang kalah dengan realitas
kerja, menjadi orang yang tidak
bahagia di tempat kerja, menjadi
seperti orang yang kehilangan akal

semua orang memiliki hati nurani
yang positif untuk mensyukuri dan
berterimakasih dengan kebaikan yang
didapatkan dari pekerjaan tersebut.
Perilaku buruk seperti keluh kesah dan
hitung-hitungan untuk berkontribusi
menjadi energy negative bagi

Setiap pagi Anda pasti memancarkan rasa syukur dan terimakasih
di tempat kerja, maka energy baik Anda itu akan menginspirasi
orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih bersemangat untuk
meningkatkan kinerja.

S

uatu kebahagiaan memiliki
pekerjaan adalah sebuah
anugerah yang wajib disyukuri. Tidak
semua orang bisa mendapatkan
pekerjaan dengan
gaji bulanan yang
tetap. Sangat
banyak orang
berharap dan
berdoa untuk
mendapatkan
sebuah pekerjaan
dengan gaji tetap.
Tetapi, kita semua
tahu bahwa jumlah
pekerjaan di
perusahaan dan di
instansi pemerintah
itu terbatas. Orangorang yang mencari
pekerjaan jumlahnya
sangat banyak
sehingga diperlukan
kompetisi yang
ketat untuk bisa
memiliki pekerjaan
dengan gaji tetap.
Intinya, tidak semua
orang yang sudah
sekolah tinggi-tinggi
bisa mendapatkan
pekerjaan dengan
gaji tetap. Jadi, apakah tidak
seharusnya Anda bersyukur dan
berterimakasih untuk pekerjaan
dengan gaji tetap yang sudah Anda
miliki sekarang?
Adalah sebuah fakta bahwa
orang-orang sering kehilangan rasa
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penguatan budaya kerja. Di sinilah
diperlukan peran kepemimpinan untuk
membudayakan rasa syukur dan
terimakasih di dalam perilaku kerja
setiap karyawan.
Ketika setiap pagi Anda
memancarkan rasa syukur dan
terimakasih di tempat kerja,
maka energy baik Anda itu akan
menginspirasi orang-orang di sekitar
Anda menjadi lebih bersemangat
untuk meningkatkan kinerja. Jelas,
kondisi ini meningkatkan kehebatan
budaya kerja dan sekaligus
mempromosikan budaya kerja yang
sehat di tempat kerja.
Ketika rasa syukur dan terimakasih
hilang, maka semua kekuatan tidak
baik pasti menguasai lingkungan kerja.
Dampaknya, orang-orang memiliki
kebiasaan bekerja dengan rasa takut,
khawatir, hitung-hitungan, marah,
kesal, merasa diperlakukan tidak
adil, merasa gaji terlalu kecil, dan
suka mengekspresikan perilaku tidak
terpuji di lingkungan kerja. Jadi, hal ini
menjadi perusak budaya kerja, dan
perusahaan juga sulit meningkatkan
kinerja bersama orang-orang yang
tidak bersyukur dan berterimakasih.
Sangat banyak orang yang
berpendidikan tinggi bekerja tanpa
gaji tetap, dan mereka tidak pernah
berhenti mencari pekerjaan untuk
mendapatkan gaji tetap. Kadangkadang, mereka mau menerima
pekerjaan bergaji tetap yang disiapkan
untuk level pendidikan rendah.
Bekerja dengan gaji tetap dan
fasilitas yang memenuhi kebutuhan
hidup haruslah disikapi dengan rasa
syukur yang tinggi. Ingat, bahwa
sangat banyak orang yang berharap
dan berdoa untuk sebuah gaji tetap
dan fasilitas terbaik, dan Anda
yang sudah memilikinya jangan
menyia-nyiakannya dengan perilaku
yang tidak bersyukur dan tidak
berterimakasih.
Budayakan dan biasakan kata
terimakasih di tempat kerja. Ucapkan
kata terimakasih dalam semua

interaksi dan proses kerja kepada
kolega, bawahan, atasan, pelanggan,
dan semua stakeholder lainnya.
Sering-seringlah mengucapkan kata
terimakasih. Ucapan terimakasih dari
hati yang tulus menguatkan energy
baik di tempat kerja. Energi baik

ini menjadi dasar untuk penguatan
budaya kerja.
Budaya bersyukur dan
berterimakasih di tempat kerja
meningkatkan produktivitas dan
kinerja. Orang-orang yang bersyukur
selalu sadar dan termotivasi untuk
bekerja tanpa hitung-hitungan
dan selalu memberi lebih dari
yang diharapkan. Rasa syukur
meningkatkan suasana hati menjadi
lebih positif. Rasa syukur dan
terimakasih menjadikan hidup Anda
selalu sehat secara fisik, mental, dan
spiritual. Rasa syukur dan terimakasih
adalah obat anti stres yang paling
hebat, sehingga hidup Anda memiliki
ketahanan mental yang lebih hebat
dan kuat di tempat kerja.
Membudayakan rasa syukur dan
terimakasih di tempat kerja berarti
menghilangkan budaya negatif di
tempat kerja. Artinya, emosi negatif,
seperti: kebencian, iri hati, dengki,
malas, dan kurang tanggung jawab
akan lenyap oleh budaya rasa syukur.
Budaya rasa syukur di tempat kerja
menularkan energy baik sehingga
dalam kehidupan kerja sehari-hari

terlihat saling menghargai, saling
membantu, saling berterimakasih,
saling bertanggungjawab, dan saling
menginspirasi dengan keteladanan
yang terpuji.
Membangun budaya rasa syukur
dan terimakasih di tempat kerja harus
dimulai dari semua pihak dengan
kesadaran yang tinggi untuk mencapai
kinerja terbaik. Para pemimpin di
semua level dan para karyawan
di semua level harus memberikan
kontribusi untuk terwujudnya budaya
rasa syukur di tempat kerja. Semua
pihak di internal perusahaan harus
dengan tulus dan sepenuh hati
mengungkapkan rasa syukur dan
rasa terimakasih di lingkungan kerja.
Semua orang di tempat kerja harus
mampu meningkatkan kepuasan kerja.
Perilaku dan sikap yang bersyukur
selalu memiliki kekuatan untuk
menunjukkan penghargaan kepada
yang lain. Perilaku dan sikap yang
bersyukur selalu memiliki kekuatan
untuk mencintai dan menghargai
pekerjaan yang dimiliki dengan kerja
keras.
Penulis menyampaikan, mari
kita tetap ber-BAHAGIA menjadi
Karyawan PTPN IV karena
kebahagiaan itu masih dapat kita
rasakan saat ini, dimana perusahaan
ini masih mampu menghasilkan
laba demi masa depan kita dan
perusahaan, tetap men-DOA-kan
pemimpin dan teman sejawat agar
kita tetap sehat dan semangat dalam
bekerja di PTPN IV, sehingga mampu
kita memberikan kontribusi kepada
perusahaan. Dan selalu ber-SYUKUR
atas rahmat-Nya kepada tanaman
yang kita jadikan BOS yang dapat
menghasilkan produksi untuk dijadikan
keuntungan (laba). Semoga dengan
pemahaman ini maka tantangan
perusahaan dapat kita pikul bersama
demi terwujudnya “Perusahaan Sehat,
Karyawan Sejahtera”, dan demi
Negara Makmur, Rakyat pun gembira.
Muchtar S. Sinaga (Kebun Gunung
Bayu)
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Dari Kebun ke Kebun

Pengarahan Manajer tentang pengaturan air
dan kepentingan masyarakat.
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Dari Kebun ke Kebun

Kebun Panai Jaya

Saatnya Keluar
dari Posisi Papan Bawah
Jalan tanah bergelombang dan
berdebu sepanjang belasan
kilometer setelah keluar dari
Jalan lintas RantauprapatAjamu harus dilalui untuk
mencapai kebun ini. Jembatan
panjang yang memotong dua
sisi Sungai Barumun menjadi
satu-satunya hiburan dalam
perjalanan. Akhirnya tibalah
di Kantor Manajer Kebun
Panai Jaya, Kecamatan Panai
Tengah, Kabupaten Labuhan
Batu, Propinsi Sumatera Utara.

K

ebun Panai Jaya merupakan
unit pengembangan yang
dikerjakan setelah terlaksananya regrouping perkebunan negara yang
menetapkannya sebagai bagian
dari unit usaha PTPN IV sekarang.
Kebun muda ini dibuka dengan izin
lokasi yang dikeluarkan Pemerintah
Kabupaten Labuhan Batu Nomor
4 Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005
seluas 4.065 hektar. Areal lahannya
tersebar di Desa Bagan Bilah,
Desa Sei Rakyat, dan Desa Sei
Pelancang. Secara administratif,
sebagian lokasinya berbatasan
langsung dengan Propinsi Riau.
Dari Rantauprapat, kebun ini
terpaut jarak 115 km, atau sekitar
403 km dari Kota Medan. Berada
pada ketinggian yang nyaris sejajar
dengan permukaan laut, yakni
hanya sekitar 1,5 meter, sebagian
besar lahannya masih gambut
(organosal) dengan iklim antara 2531 derajat Celsius.

Kantor Manajer

Karena tanahnya yang
masih labil, tantangan yang
cukup serius di kebun ini adalah
usaha pengerasan lahan untuk
infrastruktur pengangkutan maupun

pemukiman, di samping dinamika
pasang surut air gambut yang
dapat menyebabkan banjir di satu
musim, dan kekeringan di musim
yang lain. Manajemen air menjadi

Riwayat Produksi dan Produktivitas Kebun Panai Jaya
TAHUN

PRODUKSI
(KG)

PROTAS
(TON/HA)

2013

22.348.100

6,69

2014

28.520.990

8,53

2015

34.378.400

10,29

2016

44.392.450

13,28

2017

46.809.820

14,01

8.935.370

2,67

Sampai dengan Triwulan I 2018
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Kantor Afdeling.

perhatian pokok yang spesifik dalam
pengelolaan kebun ini. Apabila debit
air tak dapat dikontrol, bukan hanya
kultur teknis yang akan terganggu,
tapi operasional lain juga akan
terkendala, termasuk pemanenan.
Dengan tanaman menghasilkan
(TM) seluas 3.342 hektar, Kebun
Panai Jaya dikerjakan oleh 343
orang, termasuk outsourching
sebanyak 14 orang. Dengan
demikian, perbandingan orang
dengan lahan adalah, satu orang
mengerjakan 9,74 hektar. Dibagi
ke dalam lima afdeling, kebun ini
dipimpin oleh seorang manajer dan
10 karyawan pimpinan.
Bila ditinjau dari capaian
produksi, Kebun Panai Jaya
mengalami peningkatan volume
yang konsisten sejak tahun 2013.
Namun peningkatan tersebut
belum mencerminkan prestasi bila
dibandingkan dengan target RKAP.
Pada tahun 2017 misalnya, target
produksi yang ditetapkan adalah
61.200 ton, tapi realisasinya hanya
46.809 ton, atau masih cukup jauh
dari harapan. Pada tahun 2018 ini,
target itu dikoreksi menjadi 56.344
ton. Dan hingga Triwulan I 2018,
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realisasinya tercatat 6.244 ton,
atau melampaui target. Di satu sisi
hal ini adalah langkah yang baik
untuk membawa Kebun Panai Jaya
keluar dari posisi produksi papan
bawah selama ini. Namun di sisi
lain, capaian rendemennya belum
sesuai ekspektasi, dan meskipun
capaian produksi itu melampaui
RKAP yang ditetapkan sebesar
5.700 ton, namun Kebun Panai Jaya
tetap memiliki tantangan konsistensi
di bulan-bulan mendatang untuk
mencapai target produksi dengan
produktivitas 17 ton per hektar dari
yang sebelumnya 14,01 ton per
hektar.

Dari segi rendemen, pencapaian
Panai Jaya juga masih harus
digenjot agar mencapai target
yang ditetapkan. Selama tiga
tahun terakhir hingga tahun 2017,
capaian rendemen belum pernah
melewati angka target. Catatan
terbaik adalah tahun 2016 sebesar
20,97 persen dari yang ditargetkan
sebesar 22 persen. Pada tahun
tersebut volume produksi TBS yang
diolah adalah sebesar 44.392.450
kg, dan menghasilkan minyak sawit
sebanyak 7.742.013 kg dan inti
sawit 1.567.758 kg.
Dengan riwayat capaian
produksi selama lima tahun terakhir,
dapat disimpulkan bahwa potensi
produksi dan produktivitas Kebun
Panai Jaya masih cukup besar bila
dibanding dengan produktivitas
standar yang dapat dicapai di areal
gambut. Selain itu, kebun ini masih
memiliki lahan yang belum dapat
dikelola sampai hari ini seluas
669 hektar. Apabila peningkatan
produksi dan protas dapat
ditingkatkan bersamaan dengan
penyelesaian lahan yang masih
belum terkelola, maka kemampuan
produksi Kebun Panai Jaya akan
bisa sejajar dengan kebun-kebun
lain.
Sedangkan dari segi biaya,
Kebun Panai Jaya masih harus
menanggung beban yang lebih
besar dibanding kebun lainnya
karena adanya penyusutan yang

Pengolahan dan Rendemen
s/d TRIWULAN
I TAHUN 2018

URAIAN

TAHUN 2016

TAHUN 2017

TBS Diolah

44.392.450 kg

46.809.820 kg 8.935.370 kg

Minyak Sawit (MS)

7.742.013 kg

7.831.857 kg 1.507.064 kg

Inti Sawit (IS)

1.567.758 kg

1.479.255 kg

222.738 kg

Rendemen MS

17,44 %

16,73 %

16,87 %

Rendemen IS

3,53 %

3,16 %

2,49 %

20,97 %

19,89 %

19,36 %

Total Rendemen MS + IS
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	Salah satu
saluran
air yang
dimanfaatkan
sebagai jalur
angkutan
alternatif

Pemanfaatan rakit dari
tong bekas

besar untuk dana infrastruktur,
perumahan karyawan, dan sarana
sosial. Hingga saat ini, perumahan
karyawan belum memenuhi
kebutuhan seluruh karyawan
sehingga sebagian karyawan
pelaksana harus tinggal di barak
atau memilih menyewa rumah di
luar kebun. Meskipun demikian,

Kebun Panai Jaya tetap berusaha
memenuhi kewajiban-kewajiban
sosial dan lingkungannnya seperti
memberikan bantuan terhadap
pembangunan rumah ibadah,
beasiswa berprestasi dan kurang
mampu, serta pembersihanpembersihan parit demi kepentingan
umum. (red/foto oleh fakhrullah)
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Wawancara Manajer Kebun Panai Jaya, Terkelin Sinuraya

“Kuncinya Terletak pada
Manajemen Air”
Rapat koordinasi untuk mempersiapkan RKO sedang berlangsung
ketika Tim MINAT mengunjungi Kebun Panai Jaya di Labuhan
Batu akhir Pebruari lalu. Para manajer di lingkungan Distrik 4
harus berkumpul untuk merumuskan target-target yang akan
dicapai dan bagaimana cara mencapainya, sebelum nantinya
dibawa ke Kantor Direksi di Medan.

kondisinya dengan Kebun Panai.
Dengan demikian saya melihat
bahwa kebun ini masih memiliki
ruang yang luas untuk meningkatkan
produksinya. Apalagi realisasi protas
di sini masih 14,01 ton per hektar

D

menurut catatan tahun 2017.
Minat: Mengapa disparitasnya
demikian lebar?
TS: Harus saya akui, ini adalah
capaian yang mengundang banyak
pertanyaan. Saya kira, ada beberapa
masalah yang semestinya sudah
selesai di awal pembukaan kebun
ini karena terkait langsung dengan
produktivitas. Misalnya adalah
masalah jalur panen, angkutan,
dan pemetaan air. Dukungan
perencanaan lebih detail sangat
diperlukan. Misalnya, untuk mengatur
suplai air, menyisakan buffer
zone sehingga pada musim
kemarau, suplai air tetap cukup.

i sela-sela itulah Manajer Kebun
Panai Jaya, Terkelin Sinuraya,
menerima MINAT di ruang kerjanya.
Sebagai pimpinan tertinggi di unit
usaha ini, Terkelin memiliki tugas
yang cukup spesifik, yakni mencoba
mengangkat pamor sebuah kebun
dengan level produktivitas di posisi
papan bawah, menuju kebun yang
dapat menjadi kebanggaan seluruh
tim kerjanya. Tugas ini tentu memiliki
peluang dan tantangan yang khas.
Berbicara tentang Kebun
Panai, maka kita akan berbicara
tentang manajemen kebun
lahan gambut, kinerja tim, dan
kemampuan adaptasi SDM dengan
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lingkungan kerjanya. Khusus bagi
manajer, maka diperlukan juga
kemampuan diplomasi vertikal untuk
mendapatkan kebijakan-kebijakan
manajemen yang lebih spesifik
dalam mengatasi berbagai hambatan
teknis yang memerlukan alokasi
resources perusahaan.
Minat: Dalam hal produktivitas,
kontribusi seperti apakah yang
menurut Anda bisa dimaksimalkan
dari Kebun Panai Jaya?
Terkelin Sinuraya (TS):
Kalau bercermin dari bench
mark, perkebunan swasta bisa
mencapai protas 28 ton per hektar
dari lahan gambut yang sama
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Minat: Apa risiko kekurangan air
pada musim kemarau?
TS: Risiko yang paling ringan
adalah gangguan pertumbuhan
dan perkembangan pada tanaman.
Tentu ini akhirnya berpengaruh pada
potensi produksi. Sedangkan risiko
paling tidak kita inginkan adalah
terjadinya kekeringan yang ekstrim
dan mengakibatkan kondisi lahan
yang irreversible dry atau lahan mati.
Minat: Apa upaya yang Bapak
lakukan untuk mengatasi ini?
TS: Karena kunci berkebun
di lahan gambut ini adalah
manajemen air, maka kami sangat
memperhatikan akses-akses masuk
dan keluar air, serta distribusinya.
Secara teknis, kondisi ideal air
gambut harus konsisten 40-50 cm
di bawah permukaan tanah. Oleh
karena itu, kita memasang sekatsekat air untuk mengatur ketinggian.
Disiplin pengaturan air ini sangat
penting.
Minat: Apa risiko yang dihadapi
pada musim hujan?
TS: Musim hujan menyebabkan
dua kendala teknis, yaitu gangguan
pada tanaman dan gangguan pada
proses panen. Biasanya, pada
musim banjir besar, produksi kita
otomatis turun di afdeling tertentu.
Para pemanen di Afdeling 5 misalnya
kesulitan mengoleksi hasil panen.
Hingga saat ini, tanah jalan yang
dikeraskan di Afdeling 5 hanya 12
persen. Dan secara keseluruhan di
Kebun Panai, jalan yang dikeraskan
77 persen. Maka di jalur yang belum
dapat dilalui truk, kita menggunakan
angkutan alternatif air. Saat ini,
sarana yang dimanfaatkan adalah
rakit dari tong bekas.
Minat: Seefektif apa
pemakaiannya?
TS: Cukup membantu, dalam
pengertian para pemanen tidak
perlu sampai menganggur di musim
banjir. Memang tidak secepat dan
sebanyak daya angkut truk, tapi bisa
diandalkan untuk mengikuti SOP

panen. Dampak dari pemanfaatan
rakit ini adalah, brondolan kutip
menjadi kurang maksimal, dan pada
saat buah banyak, hasil panen bisa
restan sampai satu hari.
Minat: Apakah sistem sekat
dan lepas air tidak dapat mengatasi
banjir?
TS: Pada saat banjir besar, ia
hanya bisa menolong, itu pun dengan
satu pilihan yang agak dilematis.
Karena sekat itu dibangun dengan
timbunan tanah dan pasir, maka ia
harus dibongkar pada musim banjir.
Nah, setiap banjir besar, kita perlu
membongkar 10 sampai 15 sekat.
Pilihan kita pada kondisi tersebut
adalah, kerugian sekat atau kerugian
panen? Setelah dihitung, potensi
kerugian panen jauh lebih besar bila
sekat tidak dibongkar.

"Dalam dua bulan pertama di
awal tahun 2018 ini, kami telah
membuktikan bahwa produksi Kebun
Panai Jaya bisa melebihi target"
Minat: Menurut Anda, apa solusi
yang dapat menuntaskan masalah
ini?
TS: Kita berharap, pembangunan
infrastruktur jalan dapat diselesaikan
sesegera mungkin untuk
memudahkan proses pemungutan
hasil. Manajemen telah mendukung
kita untuk membangunnya secara
bertahap. Sebagai kebun muda,
masih ada beberapa hal yang
harus dilengkapi di sini, termasuk
sarana pemukiman karyawan yang
masih minim dan sebagian masih
berbentuk barak. Biaya infrastruktur
maupun pengadaan sarana di lahan
gambut itu jauh lebih besar dari lahan
mineral. Harga pokok produksi tahun
2017 sebesar Rp 7.654, sangat tinggi
dibanding harga pokok kebun lain
yang rata-rata di kisaran Rp 4.000an.
Minat: Berapa target produktivitas
Panai Jaya untuk tahun 2018?
TS: Berdasarkan RKAP

ditetapkan 17,5 ton per hektar.
Minat: Menurut Anda, apakah itu
target yang dapat dicapai?
TS: Saya kira itu target yang
wajar. Dengan kondisi yang ada,
kami bisa memaksimalkan potensi
produksi melalui semangat kerja dan
kepercayaan diri. Selama ini Panai
Jaya dikenal sebagai kebun dengan
protas papan bawah. Tapi dalam dua
bulan pertama tahun 2018 ini, kami
telah membuktikan bahwa kami bisa
duduk di papan tengah. Kuncinya
adalah panen bersih.
Minat: Apa faktor yang
mendorong karyawan bekerja lebih
produktif?
TS: Kami selalu menanamkan
solidaritas di tengah karyawan.
Kepada karyawan yang berprestasi
kita memberikan insentif
berupa lembu, dan tunjangan
sewa rumah bagi yang masih
tinggal di luar kebun. Kita juga
memperkenalkan tagline «Panai
Jaya Bangkit» untuk memberikan
pemahaman kondisi sekarang dan
arah yang jelas terhadap tujuan kami
bersama.
Minat: Bagaimana dengan para
karyawan pimpinan, apakah mereka
seirama dengan maksud Anda?
TS: Saya bersyukur mereka
memiliki semangat yang sama,
khususnya para karyawan pimpinan
yang masih muda. Yang perlu mereka
tingkatkan adalah adaptasi terhadap
lingkungan gambut. Kebetulan saya
adalah pimpinan yang termasuk
paling lama bertugas di lahan
gambut dan biasanya ditugaskan
juga sebagai instruktur untuk tema
lahan gambut kepada para calon
karyawan pimpinan. Karena mereka
tidak banyak tahu tentang lahan
gambut, maka posisi mereka di
hadapan saya sering seperti sedang
berguru daripada sedang bertugas.
Namun mereka adalah orang-orang
pilihan, dan kemampuan belajarnya
sangat cepat. (red/foto oleh
fakhrullah)
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KARYAWAN BERPRESTASI

Jasim Afdika
Karyawan Afdeling 4
Kebun Panai Jaya

Prestasi tidak tumbuh dari satu jalur saja. Banyak
sekali pintu yang dapat dilalui untuk menunjukkan
kemampuan dan keseungguhan. Demikianlah yang
antara lain dibuktikan oleh Jasim Andika, karyawan
pelaksana panen di Afdeling 4 Kebun Panai Jaya,
Labuhan Batu. Pria kelahiran 17 Juni 1976 ini hanya
beruntung menamatkan studi hingga SD saja. Karena
itu, ia mengambil prestasi dari jalur yang lain.

M

eskipun hanya mencetak
skor panen sekitar 1,5 ton
per hari, namun angka ini ternyata
sangat berarti besar di lingkungan
Kebun Panai Jaya. Tantangan alam
gambut yang kadang tergenang dan
terkadang kering membuat proses
panen lebih sulit dari biasanya.
“Kalau sedang banjir, saya dapat 1
ton saja. Tapi kalau sedang kering,
bisa sampai 1,5 ton lebih,” tuturnya.
Menjadi karyawan pemanen
terbaik di kebun tempatnya bekerja
bukanlah kesengajaan bagi pekerja
yang baru diangkat menjadi
karyawan tetap sejak tahun 2015 ini.
“Saya hanya ingin bekerja sepenuh
hati. Tidak mau setengah-setengah.
Kalau ternyata terpilih menjadi
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pemanen terbaik, itu saya syukuri,”
kata Jasim.
Ayah dari dua orang anak ini
bercita-cita untuk menyekolahkan
anak-anaknya setinggi
kemampuannya. Motivasi inilah
yang menjauhkannya dari sifat
mengeluh dan cenderung membuat
pekerjaannya sebagai kesenangan.
Kecelakaan-kecelakaan ringan
seperti ditimpa pelepah, menerobos
semak raitan, dan melalui banjir
ia anggap sebagai rutinitas kerja
saja. “Ketika masih berstatus buruh
harian lepas (BHL), saya sudah
bertekad menyeriusi pekerjaan ini.
Kalau ini yang diberikan Tuhan pada
saya, maka saya wajib mensyukuri,”
katanya.
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Untuk memelihara kebugarannya
dalam mendukung kerja, Jasim
memiliki resep khusus, yaitu dengan
meminum jamu beras tomolo campur
ginseng yang ia dapatkan dari para
penjaja jamu. Menurutnya, jamu ini
cukup manjur untuk menghilangkan
penat dan kelelahan seusai kerja.
Selanjutnya adalah memenuhi jam
istirahat yang normal.
Jasim telah menerima
penghargaan sebagai pemanen
terbaik beberapa kali. Yang terakhir ia
terima langsung dari Dirut PTPN IV
di Bah Jambi. Penghargaan tersebut
semakin memicu semangatnya untuk
tetap bekerja dengan kemampuan
terbaik dan sepenuh hati. (red/foto
oleh fakhrullah)

Inovasi

Tali Putri, Pengendali Gulma
secara Biologis

Namanya cukup indah, tali putri. Orang Melayu menyebutnya
“rambut putri”. Sebagian orang Sunda—terutama anak-anak—
menyebutnya sebagai “emas-emasan”, sebagian lainnya memberi
nama “sangga langit”. Sementara di masyarakat Barat, meski
punya nama resmi dodder, tumbuhan ini lebih dikenal karena
julukannya yang khas, seperti “si rambut malaikat” (angel’s hair)
atau “si rambut setan” (devil’s hair).

S

emua nama dan julukan itu
tak lepas sebagai bagian dari
upaya masyarakat di planet Bumi ini
memberi identifikasi–baik dengan
alasan mengagumi atau olok-olok–
berdasarkan ciri-ciri penampilan
tumbuhan ini. Dilihat dari ciri fisiknya,
tali putri yang bernama ilmiah
Cuscuta sp atau sinonim lainnya
sebagai Cassytha capillaris dan
Cassytha filiformis, memang memiliki
bentuk seperti tali, mirip spaghetti.
Warnanya yang kuning keemasan
akan tampak cemerlang jika

mendapat sinar matahari, sehingga
cukup menarik perhatian, meski dari
jarak yang relatif jauh.
Kehadirannya dalam bentuk
tumpukan atau menumpang di atas
tanaman perdu (biasanya tanaman
pagar) dan semak-semak yang
berwarna hijau akan menciptakan
kontras tersendiri. Tumpukan yang
ditandai dengan sulur yang berjuraijurai ini terlihat laksana rambut
berwarna keemasan yang menghiasi
tumbuhan perdu atau semak. Banyak
orang tertarik karenanya. Anak-anak

sering menjadikan tali putri sebagai
bahan mainan. Dengan seluruh daya
tariknya, tali putri pun bisa tampil bak
putri nan genit.
Anatomi dan Morfologi Tali Putri
Tali putri merupakan tanaman
yang termasuk dalam salah satu
jenis keluarga tanaman lauracea.
Tanaman ini digolongkan tanaman
parasit yang cara hidupnya
menempel dan membelit pada
tanaman lain. Tanaman tali putri
tumbuhnya merambat dan memiliki
ukuran panjang berserabut. Batang
tanaman tali putri memiliki ukuran
yang kecil yang berbentuk seperti tali
yang kusut bercabang banyak, dan
panjangnya dapat mencapai 8 meter.
Batang tali putri ini berwarna
kuning, coklat dan kadang hijau.
Pada batangnya terdapat alat hisap
yang digunakan untuk mengambil
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makanan dari tanaman lain yang
menjadi inangnya. Daun tanaman
ini kecil seperti sirip, bunga tanaman
tali putri berwarna putih kekuningan,
berbentuk bulir dengan posisi tegak.
Buah tanaman tali putri ini berbentuk
bulat dan mudah rontok.
Tali putri tersebar di daerah tropis.
Syarat hidupnya, intensitas curah
hujan dan cahaya matahari harus
cukup. Habitat tanaman tali putri
berada pada dataran rendah hingga
pada daerah yang memiliki ketinggian
1.200 mdpl. Ia berkembang biak
dengan cara menggunakan bijinya.
Karakteristik
Di awal kehadirannya, tali putri
bersimbiosis dengan tumbuhan
inang. Ia hanya membelit, melilit, dan
kemudian sedikit mengisap saripati
makanan dari tumbuhan inang.
Kebutuhan nutrisi, air, dan mineral
untuk melanjutkan kehidupannya
tergantung pada inang. Namun,
seiring dengan perkembangan
dan pertumbuhannya, tali putri tak
hanya “sedikit menghisap” nutrisi
sang inang. Ia juga akan bersaing
memperebutkan ruang dan jatah
cahaya matahari. Yang semula hanya
melilitkan sulurnya pada bagian
batang bawah tumbuhan inang,
secara perlahan ia akan bergerak
naik dan secara bergerombol
“hinggap” dan menutupi tumbuhan
inang.
Dengan karakteristriknya yang
khas sebagai parasit, tali putri ini
sangat cocok digunakan untuk
menekan pertumbuhan gulma di
lapangan. Akibat “perbuatan” tali
putri, tak sedikit tumbuhan yang
menjadi inangnya hidup meranggas.
Sebagian lainnya malah mengering,
lalu mati.
Biologi dan Penyebaran
Tali putri tersebar di kawasan
tropik dan ditemukan tumbuh pada
beberapa tanaman perdu dan
semak yang rendah, baik semak
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belukar maupun lapangan terbuka
pada daerah pantai atau jauh dari
pantai. Tumbuh tidak teratur dan
dapat menutup tumbuhan inang
(host) hingga tidak kelihatan sama
sekali. Batangnya berbentuk bulat
seperti benang, lemah, bercabang,
dengan diameter kurang dari
0,5 mm, berwarna cokelat muda
kekuningan, panjangnya bervariasi,
bisa mencapai 3-8 meter, melekat
pada tumbuhan lain dengan alat
pengisap. Daunnya berupa sisik kecil.
Sedangkan bunganya juga berukuran
kecil, berwarna putih kekuningan,
berkumpul berbentuk bulir dengan
panjang 2-5 cm. Buahnya berbentuk
bulat, berdaging, dengan diameter
3-7 mm. (dr. Setiawan Dalimartha,
“Atlas Tanaman Obat Indonesia”,
Puspa Swara, 2006).
Tiap tahun tali putri menghasilkan
biji yang jatuh ke tanah dan
berkecambah dalam tanah. Tali putri
muda panjangnya 2-4 inci, yang
tumbuh dan bergerak ke arah inang.
Pada musim panas dan gugur atau
musim kemarau di Indonesia, tali
putri menghasilkan bunga-bunga
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berukuran kecil berwarna putih.
Bunga ini memproduksi dua sel
kapsul buah yang meretak dan
melepaskan 1-4 biji, di mana tiap
bijinya bisa menghasilkan tumbuhan
baru tiap tahun.
Meski demikian, di luar
sifatnya sebagai parasit dan dapat
dimanfaatkan sebagai pengendali
biologi gulma, tali putri ternyata
juga punya manfaat lain. Menurut
Dr. Setiawan Dalimantha, alat
pengisap yang sering merugikan
tumbuhan inang dapat digunakan
untuk pengobatan penyakit kanker.
Rasanya manis agak pahit, sejuk,
dan beracun. Herba ini masuk
meridian hati dan ginjal, berkhasiat
sebagai pembersih darah, pereda
demam (antipiretik), antiradang,
peluruh kencing (diuretic), dan
penghenti pendarahan (hemostatis).
Tuhan memang Maha Adil,
menciptakan setiap makhluknya
dengan sempurna dan seimbang.
Di balik sifat parasit satu tumbuhan,
selalu tersedia potensi positif yang
berguna bagi kehidupan. (ChiptoTanaman/dari berbagai sumber)
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Cara Ampuh Mematikan Bambu
Jika tidak dikendalikan dengan
benar, pohon bambu bisa
menjadi gulma yang serius
bagi tanaman kelapa sawit.
Pasalnya pohon bambu dapat
berkembang biak dengan
cepat melalui rimpang, dan
tingkat populasinya pun
tinggi. Tanaman ini mampu
mengambil unsur hara yang
dibutuhkan oleh tanaman
kelapa sawit secara cepat.
Keberadaan pohon bambu
juga dapat mengganggu
pekerja perkebunan karena
bulu halusnya (miang)
menyebabkan iritasi kulit.
Tapi bambu adalah sejenis
tanaman yang sulit dimatikan,
karena kekuatannya terletak
pada perakarannya yang
kokoh di dalam tanah.

L

alu, bagaimana cara yang ampuh
untuk mematikan bambu?
Teknik pengendalian pohon
bambu secara manual biasanya
menggunakan alat-alat potong dan
didongkel. Batang-batang bambu
yang telah ditebang dapat dijual ke
pengepul. Namun untuk perkebunan
berskala besar, metode ini dirasakan
kurang efektif dan efisien karena
menghabiskan waktu yang lama,
jumlah tenaga kerja yang banyak,
dan biaya yang tidak sedikit.
Sebagai alternatifnya, perkebunan
kelapa sawit moderen biasanya
mengandalkan herbisida. Herbisida
dinilai cukup efektif dan efisien dalam
mengurangi populasi pohon bambu
yang tumbuh di area perkebunan.
Pada penerapannya, pemakaian
herbisida harus memperhatikan
faktor-faktor yang meliputi pemilihan

herbisida, tata cara pemberian, dan
dosis yang sesuai.
Setidaknya, terdapat 3 metode
yang biasa diaplikasikan untuk
mematikan pohon bambu di
perkebunan kelapa sawit.
Cara Mekanis
Pengendalian pohon bambu
secara mekanis dilaksanakan
dengan mencabut/mendongkel
pohon bambu menggunakan
peralatan tertentu. Alat berat yang
biasa dipakai umumnya adalah
excavator. Setiap rumpun bambu
didongkel menggunakan excavator,
lalu posisi batangnya dibalikkan ke
arah bawah sehingga pohon tersebut
akan mati dan tidak dapat tumbuh
lagi. Lama-kelamaan pohon tersebut
akan mengalami pelapukan sehingga
menyuburkan tanaman di sekitarnya.
Oleh karena itu, metode ini akan
menjadi efektif dan efisien manakala
dikerjakan dalam waktu bersamaan
dengan proses stacking lahan kelapa

sawit.
Cara Biologis
Metode biologis merupakan
teknik pengendalian gulma yang
dilakukan dengan memanfaatkan
bahan-bahan alami, sehingga
penerapannya tidak mencemari
lingkungan sekitar. Tahukah Anda,
pohon bambu ternyata bisa dibuat
membusuk menggunakan ampas
kelapa. Caranya adalah, tebang
seluruh pohon bambu tersebut
hingga tersisa bagian pangkal
batangnya saja. Kemudian taburkan
ampas kelapa di atas pangkal batang
bambu tadi. Tinggal menunggu
waktu saja, niscaya seluruh rumpun
bambu ini akan membusuk dengan
sendirinya.
Cara Kimiawi
Secara kimiawi, Anda bisa
mematikan pohon bambu
menggunakan herbisida. Namun
agar cairan herbisida ini cepat
terserap ke dalam pohon, potonglah
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batang bambu terlebih dahulu
dengan menyisakan bagian
pangkalnya setinggi kira-kira 30 cm.
Kemudian bersihkan lingkungan
di dalam rumpun bambu tersebut
dari sampah-sampah yang dapat
menghalangi herbisida. Siramkan
herbisida dengan konsentrasi 1520% pada rumpun bambu tersebut,
termasuk bagian batang dan anakan
bambu.
Alternatif lainnya yakni anda bisa
memakai herbisida dengan merk
dagang Starlon 665 ec dan Nuguat
276 sl. Gunakan dosis campuran
30 ml Starlon dan 40 ml Nuquat
per 15 liter air. Sebelum aplikasi
herbisida ini, lakukan pemangkasan
secukupnya hingga rumpun bambu
yang tersisa memiliki ketinggian
50-100 cm. Cara mengaplikasikan
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herbisida ini adalah dengan
menyemprotkannya secara merata
ke seluruh bagian rumpun. Lakukan
penyemprotan susulan dalam waktu
1,5 bulan kemudian apabila rumpun
bambu tersebut masih mampu
menumbuhkan tunas tanaman yang
baru.
Dari ketiga jenis metode di atas,
metode ke-2 (secara biologis)
merupakan alternatif yang dapat
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digunakan di dalam menekan biaya
perawatan tanaman karena jauh lebih
ekonomis daripada menggunakan
metode secara mekanis maupun
kimiawi. Inovasi sederhana yang
hendak diterapkan ini pada dasarnya
dapat mengefisiensikan biaya
operasional serta ramah lingkungan
karena tidak memiliki dampak buruk
terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan. (AZHIR,SP/ulu)
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Membaca Karakter Pemimpin
Banyak entitas bisnis terkadang di kala mengambil keputusannya
tidak mampu bergerak sejalan dengan perubahan waktu. Dalam
perjalanan panjang PTPN IV, telah lahir banyak pemimpin mulai
dari tingkat direksi hingga tingkat afdeling dengan karakter
yang berbeda-beda. Walau tipikal dan karakter berbeda, pada
hakikatnya ada 5 jenis karakter bakat alamiah pemimpin yang
saling menguatkan, yaitu pemimpin dengan karakter visionaris,
karakter perintis, karakter pengembang, karakter pemelihara dan
karakter pengurai. Sebuah tim kerja yang ideal adalah memiliki
anggota tim dengan karakter yang berbeda sesuai kebutuhan tim.
Hal ini berfungsi agar tim dapat melihat secara komprehensif dan
mampu melakukan deteksi pertumbuhan dan perkembangan di
masa depan.
Karakter Visionaris
Pemimpin ini adalah orang-orang
yang menciptakan pola pikir baru,
mengenali kebutuhan dunia dan
menciptakan produk atau jasa yang
sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Mereka memiliki daya cipta, gemar
meneliti, berpikir, mengutak-atik dan
ingin tahu serta sangat kreatif.
Pemimpin visionaries memiliki sifat
pembuat solusi yang kreatif, bergairah
terhadap sesuatu, bersemangat
dengan ide dan kesimpulan,
pemikir, mampu melihat big picture
dari sebuah situasi, pendiam atau
mungkin pemalu, kemampuan visual
yang kuat, dan mampu bekerja
menggunakan pemikiran atau
menggunakan teknologi.
Pemimpin ini kebanyakan tidak
mampu mengambil tindakan atas
idenya, sulit menciptakan tindak lanjut
atau memeliharanya, membutuhkan
waktu dan ruang untuk berkreasi, sulit
menyesuaikan diri kecuali mereka
yang membuat peraturan, dan
memiliki keterikatan yang sangat kuat
terhadap idenya.
Strategi yang harus dilakukan
karakter visionaries ini adalah
menciptakan ruang dan waktu dalam
hidup selain kerja, menerima bahwa

cara bekerjanya mungkin berbeda
dengan cara tim manajemen,
mempelajari cara mengakses
kesadaran pikiran, membangun
kehidupan kerja di sekitar bakat
alami visionaris, membangun tim di
sekitar kekuatan Anda minimal satu
pemimpin perintis dan satu pemimpin
pengembang, menjaga hubungan
dengan bidang pekerjaan dan
mengamati polanya serta memahami
proses kreatif, membaca pemikir
terdepan dan jangan berasumsi
bahwa orang lain mengerti apa visi
kita.
Karakter Perintis
Pemimpin perintis sangat cerdas
dalam mengambil ide visionaries dan
mewujudkannya. Mereka memiliki
energi yang besar dan dapat membeli
ide, menghasilkan strategi luar biasa
untuk dikembangkan dan sukses
dalam melakukannya. Perintis sangat
berperan dalam menjual produk, ide
baru, lalu menerjemahkan hasrat
mereka ke dalam tindakan. Perintis
juga bisa mengambil ide yang sudah
ada dan mengembangkannya.
Seorang perintis dengan visionaries
merupakan kombinasi yang
ampuh, karena mereka tidak

hanya memberikan ide, tetapi juga
melaksanakannya.
Pemimpin perintis memiliki
sifat sangat fokus pada tujuan dan
sasaran yang ditetapkan, memiliki
hasrat untuk memulai sesuatu yang
baru, mampu mengambil ide orang
lain dan menjalankannya, berorientasi
pada tindakan daripada pikiran,
mampu melihat gambaran besar dari
sebuah situasi serta mampu menjadi
pengadopsi awal produk dan jasa.
Pemimpin perintis memiliki
kelemahan, yaitu rentang perhatian
yang pendek, kesulitan untuk
menciptakan tindaklanjut atau
mempertahankan suatu hal,
konsentrasi berkurang dengan
bertambahnya tingkat kerumitan,
mampu mengendalikan dan
membatasi sumber dan informasi,
jika berdiam terlalu lama dalam
satu peran, mereka bisa membatasi
potensi pertumbuhan perusahaan,
bisa menimbulkan ketegangan
antara kebutuhan perusahaan untuk
berkembang dan kebutuhan perintis
untuk mengendalikan.
Strategi yang harus dilakukan
karakter perintis ini adalah
menyadari dan memahami bahwa
harus menikmati sebagai yang
memulai sesuatu, tetapi tidak
menyelesaikannya, membangun
tim kerja yang melibatkan
seorang karakter visionaries dan
pengembang, belajar melepaskan
tugas yang sudah dimulai dengan
mendelegasikan orang lain untuk
mengerjakannya.
Karakter Pengembang
Ketika seorang tipikal perintis telah
menyelesaikan pekerjaannya, maka
pemimpin karakter pengembang akan
menempati sistem, struktur, budaya
dan sumber yang dibutuhkan pada
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karakter pemelihara adalah
merekrut seorang pemimpin
berkarakter pengembang
dan belajar bagaimana
mengembangkan sebuah
bisnis dan dilanjutkan
dengan membebaskan
diri dari kebutuhan untuk
mengendalikan sesuatu
serta ubah beberapa waktu
kerja untuk membuat strategi
dan tujuan masa depan.

tempat yang tepat untuk membawa
perusahaan maju menuju tingkat
lebih baik sesuai dengan kondisi dan
tujuan perusahaan.
Pemimpin pengembang memiliki
sifat sangat fokus pada tujuan
dan sasaran yang sudah dibuat,
bergairah untuk melihat masukan dan
pencapaian hasil, mampu memotivasi
tim untuk bersama-sama mencapai
tujuan serta mampu mengambil
tindakan.
Pemimpin ini memiliki kelemahan
relative kurang sabar dan
memaksakan pertumbuhan awal
tanpa benar-benar memikirkannya
serta terkadang hanya mengandalkan
kata hati.
Strategi yang harus dilakukan
karakter pengembang ini adalah
fokus dan disiplin, berpikir secara
strategis dan responsif bukan reaktif,
bersabar terhadap mereka yang
belum mampu mengimbangi tetapi
tantang mereka untuk bergerak maju,
fokus pada pertumbuhan bakat alami
individu anggota tim dan periksalah
sistem, struktur, dan proses relasi
bisnis terhadap tujuan dan sasaran,
benchmark dan kunjungi pesaing
untuk melihat keberagaman ide yang
diterapkan serta bebaskan waktu
dengan melepaskan diri dari fungsi
pemimpin pemelihara.
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Karakter Pemelihara
Karakter pemelihara adalah
perekat dan pemersatu yang
memastikan perusahaan berjalan
dengan lancar dan tidak menyukai
perubahan. Mereka dapat diandalkan
untuk menghasilkan kinerja yang
berulang-ulang dan menciptakan
hasil yang dapat ditebak. Dari
sudut pandang pemimpin karakter
pengembang maupun visionaris,
karakter pemelihara bisa membuat
frustrasi dan merupakan penghalang
pertumbuhan perusahaan.
Pemimpin pemelihara memiliki
sifat hati-hati dan menghindari risiko,
memiliki dasar yang detail, sangat
bersemangat ketika terikat pada visi
tetapi kemudian skeptis, teratur dan
mampu memotivasi tim mencapai
tujuan, berorientasi pada tugas tanpa
memperhatikan hasil nyata serta
dapat bertahan lama dalam sebuah
peran.
Kelemahan pemimpin karakter
ini adalah terlalu hati-hati, pelawan,
berpikir di dalam kotak dan menolak
perubahan, dan berpotensi
menimbulkan ketegangan antara
kebutuhan perusahaan untuk
berkembang dan kebutuhan
pemimpin untuk kelangsungan hidup
perusahaan.
Strategi pertama seorang
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Karakter Pengurai
Karakter pengurai sangat
tepat pada pembuatan keputusan
sulit atau ketika muncul masalah
tentang divisi atau produk yang
kurang bekerja dengan baik. Mereka
hanya akan mengalami sedikit
kesulitan untuk membuat keputusan
yang tepat.
Sifat-sifat karakter pengurai akan
melakukan tugas sulit dan membuat
keputusan sulit tetapi penting demi
perusahaan, tidak takut memisahkan
atau menghancurkan sesuatu demi
melihat kemajuan atau memulai
kembali, tidak memiliki keterikatan
pada sejarah perusahaan dan bisa
menjadi pelawan
Karakter ini memiliki kelemahan
terlalu cepat menyarankan
perampingan atau pemotongan dan
tidak memiliki keterikatan dengan
struktur yang ada.
Strategi yang harus dilakukan
sang pengurai adalah, biarkanlah
orang lain sebagai partner
mengembangkan peran mereka
dalam mengembangkan bisnis
dan bangunlah sebuah tim dengan
karakter perintis, pengembang dan
pemelihara.
Tulisan ini semoga bermanfaat
sehingga dapat dijadikan bahan
dalam menyusun tim kerja kita.
Karakter apa yang kita butuhkan
menuju the dream team di setiap unit
kerja masing-masing. Semoga tahun
2018 sebagai titik balik kejayaan
PTPN IV. (KP: BagianLogistik)
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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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