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Redaksi Menyapa

Pembaca
yang budiman.
Selamat menjalankan
ibadah puasa Ramadhan 1439
H. Bila majalah ini sampai ke tangan
Anda di bulan Syawal, maka kami juga
menyampaikan selamat merayakan Iedul
Fitri. Semoga kemenangan melawan
hawa nafsu selama bulan suci akan
mencerminkan kemenangan korporatif
bagi kita di tahun 2018 ini. Amin.
Edisi ini juga kami namai sebagai edisi
kemenangan. Sejumlah berita khusus
yang kami sajikan memang berisikan
informasi kemenangan. Di ajang Porseni
BUMN 2018, PTPN IV berhasil meraih
posisi terbaik di tenis meja dan beberapa
peringkat lain di ajang seni. Secara
keseluruhan, PTPN IV menduduki posisi
tertinggi di antara anak-anak usaha
Holding Perkebunan Negara.

Pada ajang Duta
Sawit Indonesia di Bogor,
utusan PTPN IV kembali
menunjukkan supremasi
sebagai Juara Pertama untuk
putra. Pada posisi ketiga,
nama utusan dari PTPN IV juga
kembali tampil. Kita optimis
bahwa semangat juara itu juga
akan menular pada kinerja
produksi dan produktivitas PTPN
IV.
Pada edisi ini kami juga
menghadirkan unit usaha dengan
kinerja produksi terbaik, terutama
bila dilihat dari progress-nya
dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kebun Dolok Sinumbah memberikan
kita suatu harapan besar dalam
memaknai “perubahan”. Bila sebelumnya
mereka selalu duduk di zona merah,
maka di Triwulan I 2018, kebun ini telah
membuat kejutan yang menyenangkan.
Produksinya melampaui target, dan
produktivitasnya hanya terpaut tipis dari
Kebun Marjandi yang memang cenderung
berkinerja positif sejak tahun-tahun
sebelumnya.
Kami berharap, edisi ini dapat
memberikan hiburan dan harapan pada
kita semua. Memang belum saatnya
melakukan perayaan kemenangan dari sisi
korporasi. Tapi dari dapur redaksi, kami
selalu menghitung hari demi hari untuk
memilih kapan berbahagia dan kapan ikut
prihatin.
Selamat membaca edisi ini, dan selamat
berkumpul dengan keluarga. (Red)
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Refleksi

Tiga Momen Penting
di Bulan Juni
Oleh Sekretaris Perusahaan

Bulan Juni 2018 ini membawa kita pada 3 momen penting.
Masing-masing adalah Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni, Hari
Raya Iedul Fitri 1439 H, dan penyelenggaraan hari pencoblosan
untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 27
Juni.

B

ila dimaknai lebih cermat,
ketiga momen ini mewakili
dasar nasionalisme, kemenangan
relijiusitas, dan pelaksanaan
demokrasi sebagai wujud kedaulatan
rakyat. Sungguh, inilah dimensidimensi yang sangat mendasar
dalam perikehidupan kita sebagai
bangsa yang majemuk. Oleh karena
itu, setiap insan PTPN IV harus dapat
menangkap pesannya.
Terkait Hari Kelahiran Pancasila,
masyarakat kebun dituntut untuk
mengenal dan memperkuat ulang
dasar-dasar Pancasila sebagai
pondasi pemahaman diri dan perilaku
sosial kita. Peran dan kewajiban
kita ialah untuk aktif menarik
minat generasi muda dan seluruh
komponen bangsa terhadap nilai-nilai
Pancasila dan penerapannya. Setelah
itu, barulah kita bisa melengkapi 4
Pilar Kebangsaan dengan tiga pilar
lainnya, yaitu kesetiaan pada Undang
Undang Dasar 1945, NKRI, dan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Menyangkut Hari Raya Iedul
Fitri, kita diajari tentang sebuah
kemenangan yang paling besar, yaitu
keberhasilan mengendalikan hawa
nafsu. Musuh laten kita sepanjang
hidup adalah hawa nafsu. Dorongan
ini muncul dari dalam, dan tidak ada
satu cara pun untuk menaklukkannya
untuk selamanya.
Iedul Fitri adalah sebuah perayaan
yang menandai unggulnya spritualitas
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kita atas kezahiran tubuh kita. Nilainilai jujur, tulus, dan ikhlas adalah
perkara relijius yang juga bersumber
dari dalam. Selamanya ia akan
berkonflik dengan keinginan kita
untuk memuaskan nafsu, kemalasan
tubuh, dan pikiran yang tidak adil.
Apa yang didapatkan selama
sebulan berpuasa, pantaslah
dirayakan sepanjang ibadah penting
ini membawa kita pada pemuliaan
akhlak dan melahirkan energi positif
yang membuat setiap pikiran dan
tindakan kita lebih bernilai tinggi di sisi
Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dalam konteks hubungan kerja
kita dengan perusahaan, maka
perayaan Iedul Fitri ini hendaklah
mencuci hati kita agar bersih. Dengan
demikian, setiap bekerja kita bisa
mengawalinya dengan niat yang
baik dan tulus, disertai berdoa. Libur
yang diberikan selama Iedul Fitri
harus dimanfaatkan sebagai recharger untuk meningkatkan kinerja.
Kebersamaan dengan keluarga itu
amat penting. Sebab keluarga adalah
salah satu alasan pokok dan sumber
motivasi bagi kita untuk bekerja.
Adapun kaitan dengan
Pilgubsu, maka kita diimbau untuk
berpartisipasi memanfaatkan medium
kedaulatan rakyat ini. Pilgubsu adalah
dasar legitimasi kepemimpinan
di propinsi ini beserta implikasi
kebijakannya kepada kehidupan kita.
Secara kelembagaan, prinsipnya
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PTPN IV akan bersikap netral untuk
memberikan keleluasaan personal
bagi seluruh insan PTPN IV dalam
menentukan preferensi politiknya.
Marilah memilih sesuai hati nurani
masing-masing, dan sebagai warga
negara RI, kita diimbau untuk tidak
golput. Namun untuk menciptakan
suasana yang aman dan nyaman
di lingkungan masing-masing, kita
tidak perlu membuat pernyataanpernyataan dukung mendukung di
area publik. Area kita adalah area
pengabdian, dan partisipasi kita
dalam Pilgubsu juga harus dipandang
dengan cara demikian. Sebagaimana
dipaparkan sebelumnya, kita harus
memilih kemenangan yang lebih
tinggi, yaitu keberhasilan Pilgubsu itu
sendiri dan manfaat yang dibawanya.
Kemenangan calon yang kita pilih
adalah kemenangan kecil saja.
Perbedaan pandangan dalam
preferensi calon tidak perlu
membawa kita pada kerawanan
sosial yang merugikan semua
pihak. Sebagaimana ciri khas dan
keunggulan masyarakat kebun,
perbedaan politik dapat kita jadikan
sebagai guyon yang santun saja. Tak
perlu dibawa sampai ke mimpi.
Sebaliknya, seluruh karyawan
harus tetap waspada dan siap
melaporkan kepada pihak kepolisian
jika ada yang mencurigakan di sekitar
lingkungan masing-masing. Sebab
momen politik tidak jarang digunakan
pihak yang tidak bertanggung jawab
sebagai ajang rekayasa sosial untuk
mencapai kepentingan politik sesaat.
Terhadap hal demikian, kita semua
harus berdiri sebagai pagar sosial
demi kondusifitas lingkungan kita
masing-masing.

Liputan Khusus

Bimbel Gratis untuk 400 Siswa
PTPN IV menghadirkan bimbingan belajar (Bimbel) gratis di
Kabupaten Simalungun untuk 400 siswa-siswi Sekolah Menengah
Atas Negeri kelas XII, baik jurusan IPA maupun IPS. Program
ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing para siswa
setempat menembus perguruan-perguruan tinggi negeri terbaik
yang mereka inginkan. Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni hadir
langsung menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama
bimbingan belajar ini di Auditorium Kantor Direksi PTPN IV, Jalan
Letjen Suprapto No. 2 Medan, Selasa 15 Mei 2018.

“I

ni merupakan bagian dari Program
Kemitraan, Bina Lingkungan dan
Corporate Social Responsibility yang
kita laksanakan dengan pertimbangan
tepat sasaran dan mengandung
manfaat yang langsung dirasakan
sasaran kegiatan. Program-program
ini diperuntukkan bagi lingkungan
sekitar kebun/unit PTPN IV sebagai
tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap lingkungannya,” sebut Siwi

Peni.
Ia menjelaskan bahwa PTPN IV
melalui Program Bina Lingkungan
akan memberikan bantuan biaya
kepada siswa-siswi yang duduk di
kelas XII untuk 10 Sekolah Menengah
Atas Negeri jurusan IPA dan IPS yang
tersebar di sekitar kebun/unit PTPN
IV. Di antaranya dari Kecamatan
Siantar Marihat, Tanah Jawa, Bandar,
Hutabayu Raja, Pematang Bandar,

Bosar Maligas, Sidamanik, Dolok
Panribuan, Pematang Raya dan
Saribudolok, serta tidak tertutup dari
daerah lain. Mereka yang terpilih
selanjutnya dapat mengikuti Bimbel
Gratis di lembaga bimbingan belajar
Ganesha Operation.
Hadir dalam acara
penandatanganan kerjasama ini,
Ketua Dewan Pembina Yayasan Peduli
Pendidikan Marsiurupan (YPPM) Irjen
Pol. Drs. M. Wagner Damanik, M.AP,
Ketua YPPM Ir. Rijen Lamri Sinaga,
General Manager Operation Ganesha
Operation Sumatera Utara Jamso
Haryono Pangaribuan, Komisaris
Independen PTPN IV Osmar Tanjung,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik,
para kepala bagian, project manager
beserta siswa-siswi dari YPPM.
“Untuk mewujudkan sumber daya
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Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Bapak R.B. Bangun

Pensiunan Kepala Bagian Teknik PTP VIII
6 Mei 2018

Bapak M. Zein Daulay

Orangtua laki-laki Saudara Abdul Halim Daulay
(Asisten Tanaman Kebun Berangir)
16 Mei 2018

Bapak Hullemy

Mertua laki-laki Saudara Supriono
(Asisten Tanaman Kebun Tinjowan)
16 Mei 2018

Ibu Sity Samiyah Daulay

Mertua perempuan Saudari Rohana Sinaga
(Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia)
16 Mei 2018

Ibu Horma Minarlina Sitopu

Orangtua perempuan Saudara Robensius Purba
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Dolok Sinumbah
16 Mei 2018
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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manusia yang berkualitas dan mampu
memasuki perguruan tinggi yang
terbaik, maka PTPN IV mengadakan
kerjasama dengan Ganesha Operation
sebagai tempat kegiatan proses
belajar mengajar, dan tentunya akan
dilakukan seleksi terlebih dahulu oleh
tim independen dan berkompeten,
mulai dari pendaftaran, assesment, tes
potensi akademik, test bidang studi,
dan wawancara,” papar Siwi Peni.
Ia berharap, dengan
ditandatanganinya perjanjian kerjasama
ini, maka kesempatan bagi siswasiswi kelas XII untuk dapat masuk
ke perguruan tinggi negeri terbaik
akan lebih terbuka lebar. Di akhir
sambutannya Siwi Peni memberikan
saran kepada siswa-siswi, bahwa
prestasi masing-masing akan
tergantung kepada pribadi yang dapat
memotivasi diri sendiri untuk meraih
cita-cita yang dimulai dari saat ini.
Komisaris Osmar Tanjung
mengatakan, inisiatif PTPN IV
melaksanakan program ini merupakan
jawaban terhadap tuntutan menghadapi
era globalisasi serta digitalisasi, karena
siswa-siswi ini merupakan garda
terdepan bagi negara dan bangsa
Indonesia di masa mendatang. “Mari
manfaatkan kesempatan ini dengan
maksimal, dan semoga program ini
dapat ditularkan di daerah lain di
Propinsi Sumatera Utara, dan PTPN IV
nantinya dapat memberikan beasiswa
bagi mahasiswa yang berprestasi,”
katanya.
Turut memberi sambutan, Ketua
Dewan Pembina YPPM dan General
Manager Operation Ganesha Operation
dan mewakili siswa-siswi YPPM.
Sedangkan Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal
H. Damanik tampil menandatangani
Perjanjian Kerjasama PTPN IV dengan
Ganesha Operation, disaksikan
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni dan
Ketua Dewan YPPM Irjen Pol. Drs. M.
Wagner Damanik, M.AP. (red)

Liputan Khusus

Direksi Sambut Kepulangan Kontingen
Porseni dan Duta Sawit Indonesia
Jajaran Direksi PTPN IV menyambut kedatangan kontingen yang
mewakili PTPN IV ke Pekan Olahraga dan Seni BUMN 2018 serta
kompetisi Duta Sawit Indonesia 2018, di lobby Kantor Direksi
PTPN IV Medan, Selasa 15 Mei 2018 pagi. Selain itu, Direktur
Utama Siwi Peni, Direktur Komersil Umar Affandi, Direktur
Operasional Rediman Silalahi, Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum Rizal H. Damanik, juga menyampaikan penghargaan
atas prestasi yang mereka raih pada kedua ajang tersebut.

official pada Porseni BUMN 2018
yang diselenggarakan Forum Humas
BUMN. Dari ajang itu kontingen
berhasil membawa 1 medali emas
dan 2 medali perunggu. Sedangkan
pada pemilihan Duta Sawit Indonesia
2018 yang diselenggarakan PT Riset
Perkebunan Nusantara, PTPN IV
tampil sebagai Juara I Putra atas nama

S

iwi Peni mengatakan, PTPN IV
telah mengirimkan kontingen untuk
mengikuti 2 cabang olahraga, yaitu
tenis meja dan tenis lapangan, dan
3 cabang kesenian yaitu tari daerah,
MTQ dan MTAQ pada Pekan Olahraga
dan Seni (Porseni) BUMN 2018 di
Jakarta. Di samping itu perusahaan
juga mengirimkan 3 peserta ke ajang
pemilihan “Duta Sawit Indonesia 2018”
di Bogor.
“Pada dasarnya manajemen
PTPN IV merasa bangga dan
sangat menghormati perjuangan
tim olahraga, kesenian, pelatih, dan

Juni 2018
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Muhammad Idris Al Fath dari Kebun
Gunung Bayu, dan Juara 3 Putra atas
nama Rachmat Fachnany Siregar
dari Bagian Tanaman Kandir PTPN IV
Medan,” jelas Dirut.
Menurutnya, semangat dan
perjuangan gigih yang cukup baik
dari kontingen dan peserta PTPN IV,
mulai dari persiapan, latihan hingga
dalam pertandingan, adalah kunci
utama yang membuat PTPN IV masuk
dalam delapan besar pada Porseni
BUMN 2018 dari 148 BUMN yang turut
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dalam kompetisi. PTPN IV juga tercatat
sebagai juara pertama di antara anak
perusahaan BUMN Perkebunan
(Holding Perkebunan Nusantara).
Khusus dalam ajang Duta Sawit
Indonesia 2018, PTPN IV mampu
menyisihkan 20 finalis di Bogor.
Sebagai catatan, sebut Siwi Peni,
cabang olahraga tenis lapangan pada
Porseni tahun sebelumnya meraih
medali emas, namun tahun ini mereka
gagal. “Ini menjadi pelajaran bagi
tim tenis lapangan untuk melakukan
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evaluasi secara menyeluruh. Demikian
juga cabang kesenian MTQ, MTAQ
dan tari daerah, agar dapat melihat
kekurangannya untuk ditingkatkan lagi
di masa yang akan datang,” harap Siwi
Peni.
Board of Directors (BOD) PTPN
IV mengucapkan selamat kepada
tim olahraga, kesenian dan peserta
Duta Sawit Indonesia 2018. Mereka
mengharapkan prestasi ini dapat
dijadikan sebagai motivasi dalam
bekerja di PTPN IV serta sebagai
penyemangat dalam menghadapi
event-event berikutnya.
Sebelumnya Ketua Kontingen
BM Setio Baskoro (Kapala Bagian
Sumber Daya Manusia PTPN IV),
menyampaikan terimakasih atas
sambutan dan penghargaan dari
manajemen PTPN IV yang begitu
peduli kepada kontingen/peserta, dan
memberi motivasi langsung dengan
hadir menyaksikan pertandinganpertandingan. “Ke depan kami akan
menambah cabang olahraga/kesenian
yang diikuti, yakni bulu tangkis, panco,
volley, vocal group, stand up comedy,
Duta BUMN, dan lomba marawis,”
sebut BM Setio Baskoro. (red)
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Mengisi Ramadhan dengan Pesantren
Kilat di PMT dan PKS Dolok Ilir

Manajer Pabrik Mesin Tenera (PMT) Bambang Agustian,
membuka kegiatan Pesantren Kilat Pemuda Remaja Islam Masjid
Dolok Ilir Kompleks (PRIMDIK) di Masjid Baitul Karim, Jumat,
18 Mei 2018. Kegiatan ini menjadi salah satu cara warga di unit
usaha terkait untuk mengisi Ramadhan 1439 H.

“I

ni adalah kegiatan tahunan, dan
sangat penting untuk kita teruskan
sebagai salah satu tradisi Ramadhan
di tengah warga unit usaha. Mewakili
manajemen PMT dan PKS Dolok Ilir,
saya mengucapkan selamat belajar
kepada para remaja yang bersemangat
mengisi Ramadhan tahun ini dengan
kegiatan yang positif dan bernilai
ibadah ini,” kata Bambang.
Ia menjelaskan, bulan Ramadhan
adalah bulan yang istimewa dan
merupakan bulan yang sangat baik
untuk melaksanakan ibadah-ibadah
sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW.
Para remaja sangat penting mengikuti
kegiatan ini karena tantangan zaman
sekarang jauh lebih berat dibanding
dengan tantangan remaja zaman
dahulu. “Saya mengingatkan, jangan
sampai kegiatan pesantren kilat ini

dianggap tidak ngetren lagi di zaman
sekarang, karena kegiatan ini adalah
kegiatan positif dengan tujuan agar
generasi muda/remaja Islam menjadi
generasi yang tetap memiliki nilai-nilai
baik, dan tidak tenggelam dalam arus
informasi,” papar Bambang Agustian.
Sebelumnya, Ketua Panitia Mhd.
Azhroi Mahesa Harefa melaporkan,
tahun ini panitia memilih tema
”Tingkatkan Iman, Taqwa, Akhlak dan
Jauhi Narkoba karena Musuh Kita
Semua”.
Peserta pesantren terdiri dari
putra-putri karyawan Unit PMT/PKS
dan Kebun Dolok Ilir, serta masyarakat
sekitar yang berjumlah 50 orang.
Pesantren kilat dilaksanakan selama
tiga hari sejak 18 hingga 20 Mei 2018 di
MTSS Al Ihsan Dolok Ilir. “Untuk acara
penutupan dilaksanakan di Masjid An

Najah Emplasmen Kebun Dolok Ilir,”
sebut Mhd Azhroi Mahesa Harefa.
Hadir dalam acara ini, selain
Bambang Agustian, juga tampak
Humas PTPN IV Syahrul Aman
Siregar, Ketua Majelis Taklim dan
Syiar Islam (MTSI) Komisariat PMT/
Dolok Ilir Rahmadhansyah, karyawan
pimpinan dan karyawan pelaksana Unit
PMT/PKS dan Kebun Dolok Ilir serta
masyarakat sekitar.
Acara diawali dengan pembacaan
ayat suci Al Quran oleh Mhd. Dhio
Irzwansyah dan saritilawah Syarifa
Nurhidayati. Kegiatan pesantren
diisi narasumber Ustadz Kurniawan
S,SPdI, Fauzansyah Harefa, SPdI, dan
Zulham Effendi, S.Sos, dengan materi
mengakrabi Al Quran, tauhid, sejarah
kenabian dan rasul, akhlakul karimah,
dan pengertian shaum. Acara ditandai
dengan penyematan tanda peserta
Pesantren Kilat PRIMDIK.
Punggahan
Sebelumnya, keluarga besar
PTPN IV Unit PMT Dolok Ilir juga
mengadakan punggahan dalam rangka
menyambut bulan Suci Ramadhan
1439 H di halaman workshop PMT.
Acara yang digelar pada Selasa 15
Mei 2018 pagi ini dimaksudkan untuk
memupuk kebersamaan dan rasa
saling menghargai di antara sesama
karyawan sepanjang bulan suci.
Bambang Agustian mengajak
para karyawan memperbanyak ibadah
sunat yang nilainya sama dengan
mengerjakan ibadah wajib. “Semua
amal ibadah yang kita kerjakan
di bulan suci Ramadhan ini akan
dilipatgandakan oleh Allah SWT,” sebut
Bambang Agustian.
Sebelumnya Ketua SP-Bun Basis
PMT J Saragih berharap, hendaknya
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keluarga besar PMT dapat meraih
hikmah dari acara punggahan ini. “Rasa
kebersamaan di antara kita harus
secara terus menerus dipelihara dan
ditingkatkan antar-umat beragama,”
katanya.
Di acara punggahan ini, manajer,
karyawan pimpinan, karyawan
pelaksana dan tenaga outsourcing
saling bersalaman dengan ungkapan
saling maaf memaafkan, dan diakhiri
dengan sarapan pagi bersama. (red)

MTSI Bagikan Bingkisan Anak
Yatim di Kebun Sosa
Berbagai Kegiatan MTSI Kantor Direksi Safari Ramadhan
1439H di Kebun/Unit PTPN IV
Sebagai bentuk kepedulian terhadap
lingkungan, Majelis Taklim dan Syiar Islam
(MTSI) PTPN IV memberi bingkisan kepada
anak yatim di Afdeling I hingga IX serta
masyarakat sekitar Kebun Sosa, Kamis, 31
Mei 2018. Bingkisan tali kasih ini dibagikan
melalui program Safari Ramadhan 1439 H.

Pemberian bingkisan kepada anak yatim dilakukan sebelum
acara buka puasa bersama oleh Manajer Kebun Sosa Misran,
Ketua MTSI Ali Musri, Sekretaris Rudi Hartono, Humas
Syahrul Aman Siregar, beserta karyawan pimpinan, di Masjid
Ar-Rahman Kebun Sosa, Kamis 31/5/2018.

12
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P

embagian bingkisan dilakukan sebelum acara buka
puasa bersama di Masjid Ar-Rahman Kebun Sosa yang
dihadiri Manajer Kebun Sosa Misran, Ketua MTSI Ali Musri,
Sekretaris Rudi Hartono, Humas Syahrul Aman Siregar,
karyawan pimpinan/pelaksana, serta undangan.
Direksi PTPN IV dalam sambutan tertulis yang
disampaikan Ketua MTSI, mengajak keluarga besar
perusahaan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah

Kegiatan Tim Safari Ramadhan 1439H Kantor Direksi di Kebun
Bah Birung Ulu dihadiri Distrik II, MTSI Sidamanik, Tobasari,
Marjandji, Bah Butong, Balimbingan, RS Balimbingan, Rabu
23/5/2018
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Kegiatan Tim Safari Ramadhan 1439H Kantor Direksi di
Kebun Laras dihadiri Distrik III, MTSI Dolok Ilir, Pabatu, RS
Pabatu, RS Laras, Marihat, PMT, Sawit Langkat, Adolina,
Kamis 24/5/2018.

Kegiatan Tim Safari Ramadhan 1439H Kantor Direksi di Kebun
Ajamu dihadiri MTSI Meranti Paham, Panai Jaya, Jumat,
25/5/2018.

Kegiatan Tim Safari Ramadhan 1439H Kantor Direksi di Kebun
Mayang dihadiri Distrik I, MTSI Pasir Mandoge, Bukit Lima,
Tonduhan, Bah Jambi, Sei Kopas, Tanah Itam Ulu, Dolok
Sinumbah, Gunung Bayu, Jum’at 25/5/2018.

SWT dan memotivasi diri dalam bekerja dengan tetap
memelihara semangat dan gairah kerja di bidang masingmasing walau dalam suasana berpuasa.
Direksi mengharapkan agar keluarga besar karyawan di

Kegiatan Tim Safari Ramadhan 1439H Kantor Direksi di Kebun
Air Batu dihadiri Distrik IV, MTSI Berangir, Pulu Raja, Tinjowan,
Padang Matinggi, Aek Nauli, Kamis 31/5/2018.

Kegiatan Tim Safari Ramadhan 1439H Kantor Direksi di Kebun
Balap dihadiri MTSI Timur, Plasma Madina, Jum’at 1/6/2018.

masing-masing unit usaha dapat memakmurkan masjid dan
melakukan pembinaan keagamaan bagi putra-putri kebun
sebagai generasi penerus bangsa.
Sebelumnya Misran mengajak agar semua karyawan
memperbanyak rasa syukur, karena perusahaan telah
banyak memberi kesejahteraan pada keluarga karyawan.
“Mari kita coba tanya dalam pribadi masing-masing, apa
yang sudah kita perbuat kepada perusahaan, bukan
sebaliknya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi
lingkungan. Perbanyak rasa syukur dan istigfar kepada Allah
SWT supaya Kebun Sosa mendapat berkah, mengingat di
tahun 2018 ini kita canangkan sebagai tahun kebangkitan
Sosa,” kata Misran.
Setelah berbuka puasa bersama, Safari Ramadhan di
Kebun Sosa dilanjutkan dengan shalat Maghrib berjamaah,
shalat Isya dan sholat tarawih/witir berjamaah. Kemudian
dilakukan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Sofyan
Siregar dan tausyiah Ustadz Drs. H. Nuh Nazrul Fachri
Hamyar, yang mengetengahkan upaya perbaikan hubungan
kepada Allah SWT, agar Allah berkenan memperbaiki rezeki
hamba-nya. (red)
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PTPN IV Laksanakan Upacara Serentak
untuk Harlah Pancasila ke-73

P

TPN IV melaksanakan Upacara Hari
Lahir (Harlah) Pancasila ke-73 di
Halaman Kantor Direksi Medan dan secara
serentak di 34 kebun/unit usahanya, Jumat
1 Juni 2018.
Mengenakan dress code batik, upacara
ini mengusung tema “Kita Pancasila:
Bersatu, Berbagi dan Berprestasi”.
Hari lahirnya Pancasila, 1 Juni
1945, berpedoman pada deklarasi
hasil rapat BPUPKI 73 tahun silam.
Dalam deklarasi itu, dinyatakan bahwa
Pancasila ditetapkan sebagai dasar
dari philosofische grondslag atau dasar
filosofi bagi bangsa Indonesia.
Di Kandir, yang bertindak sebagai
Pimpinan Umum Upacara adalah Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN
IV Rizal H. Damanik. Upacara ini juga diikuti
Direktur Utama Siwi Peni, Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Operasional
Rediman Silalahi, kabag, project manager,
kasubag, staf subag, dan karyawan.
Sedangkan di distrik/kebun/ unit usaha,
pimpinan upacaranya adalah masingmasing general manager distrik, dan
manajer. (red)
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Alexander Maha Pimpin
GAPKI Sumut 2018-2023

Alexander Maha memperoleh
suara terbanyak dalam
tahapan akhir pemilihan Ketua
Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (GAPKI)
Cabang Sumatera Utara dalam
Musyawarah Nasional IV GAPKI
Sumut periode 2018-2023 di
Tiara Convention Center, Rabu
9 Mei 2018 lalu. Alexander akan
menyusun kepengurusan baru
menggantikan kepemimpinan
kepengurusan GAPKI Sumut
Periode 2014- 2017 yang diketuai
Setia Dharma Sebayang.

SEVP Operasional PTPN III) sebagai
Ketua GAPKI Sumut yang baru untuk
periode 2018-2023.
Namun salah satu dari pengurus
GAPKI Sumut merasa keberatan
dengan pemilihan calon tunggal

untuk menjadi ketua yang baru.
Maka disepakatilah pemilihan lima
orang formatur yang diketuai oleh
Alexander Maha untuk selanjutnya
menentukan ketua yang baru.
Setelah formatur terbentuk

A

walnya panitia musyawarah
membentuk tim sebanyak tiga
orang untuk menentukan calon
ketua. Setia Darma Sebayang
menyarankan agar Alexander Maha
(Senior Executive Vice President/

Juni 2018
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Dampak dari penyalahgunaan
Narkoba sangat merugikan
kesehatan fisik dan psikologis,
serta berpengaruh besar bagi
kehidupan penggunanya di
masa mendatang, khususnya
para pemuda yang masih
harus berjuang meraih citacitanya. Demikian disampaikan
Manajer Kebun Dolok Ilir,
Erwin Panggabean, mewakili
Kebun Dolok Ilir, Unit PMT,
dan Kebun Laras, dalam acara
sosialisasi Narkoba di Wisma
Karya Serbelawan, Selasa, 8
Mei 2018.

dan dinyatakan bersedia, mereka
selanjutnya mencari suara terbanyak
untuk menjadi Ketua GAPKI Sumut,
yang akhirnya menemukan nama
Alexander Maha.
Hadir pada acara ini Ketua
Umum GAPKI Pusat Joko Supriyono,
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni,
Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik, SEVP Operasional
PTPN III Setia Darma Sebayang,
Kepala Bagian PTPN III dan PTPN
IV, pengurus GAPKI Pusat dan
GAPKI Sumut, serta perwakilan dari
perusahaan swasta dan asing.
Joko Supriyono mengingatkan,
cikal bakal GAPKI adalah dari PTPN,
sehingga PTPN tetap merupakan
bagian penting dari GAPKI.
Sementara Setia Dharma
Sebayang mengatakan, masalah
yang dihadapi industri sawit
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saat ini adalah masalah RTRW,
keamanan dan black campaign.
Untuk itu GAPKI Sumut diharapkan
memberikan kontribusi pemecahan
masalah dan upaya counter-issues.
Hasil musyawarah formatur
selanjutnya menyusun komposisi dan
personalia pengurus GAPKI Cabang
Sumut yang baru dengan susunan,
yakni Ketua Alexander Maha (PTPN
III), Anggota Rizal H. Damanik
(PTPN IV), Timbas Prasad Ginting
(PT ERA SAWIT), Oemar Kadir (PT
STA GROUP) dan Mino Lesmana
(PT TIMBANG DELI).
Hasil kerja formatur ini akan
disampaikan kepada seluruh
anggota GAPKI Cabang Sumut
selambatnya 11 Juni 2018, dan
keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan
terbentuknya Pengurus GAPKI
Cabang Sumut Periode 2018-2023.
(red)
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S

osialisasi ini diselenggarakan
untuk menyahuti Surat Edaran
dari Direksi PTPN IV No. 04.12/
SE/05/I/2018 tanggal 16 Januari
2018. Hadir dalam acara ini, masingmasing Manajer Kebun/Unit, Kepala
BNN Pematang Siantar, Kapolsek
Serbelawan, Kanit Narkoba Polres
Simalungun, Koramil 05, Camat Dolok
Batunanggar, Lurah, Pangulu, tokoh
masyarakat/pemuda, pelajar di Kota
Serbelawan, serta para karyawan dari
3 unit usaha PTPN IV di kawasan itu.
Di bagian lain Erwin Panggabean
menyebutkan, akhir-akhir ini
pencurian Tandan Buah Segar
(TBS) di lingkungan perkebunan
cukup tinggi. Gejala ini diindikasikan
karena adanya kegiatan penggunaan
Narkoba yang meningkat terutama di
kalangan remaja.
“Oleh karena itu, PTPN IV melalui
program Bina Lingkungan, bertekad
berperang melawan Narkoba
dan berkomitmen mendukung
pemerintah dalam pemberantasan
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Sosialisasi Bahaya Narkoba
di Serbelawan

penyalahgunaan Narkoba dengan
melaksanakan tes urine Narkoba
kepada karyawan, baik karyawan
pimpinan maupun karyawan
pelaksana,” sebut Erwin Panggabean.
Sementara Camat Dolok
Batunanggar Zaenah Sembiring
mengatakan, masalah Narkoba
tidak hanya terdapat di kota besar,
tetapi sudah masuk ke pedesaan. Ia
mengharapkan, kerjasama antara
masyarakat dan pihak kepolisian
dalam pemberantasan Narkoba
dapat dilakukan secara sinergis.
“Saat ini, kita sudah membentuk
program operasi kasih sayang dengan
memberi bimbingan kepada anakanak remaja, khususnya di sekolahsekolah,” katanya.
Kanit Narkoba Polres Simalungun

M. Tampubolon menyebutkan,
Narkoba adalah barang haram yang
tidak boleh dikonsumsi. “Kita harus
peduli dengan masalah Narkoba,
karena tugas berat ini bukan hanya
tanggung jawab kepolisian, tapi juga
menjadi perhatian kita bersama,”
katanya.
Kanit mengatakan, jika ada
hal yang mencugikan di tengah
masyarakat, jangan sungkan untuk
segera melaporkan kepada pihak
yang berwajib agar penyebaran
barang haram ini semakin dapat
dipersempit atau dihentikan. “Dalam
mendidik putra-putri di zaman now,
tidak lagi boleh dengan mengeluarkan
kalimat kasar. Cobalah kita merangkul
mereka untuk memahami gejolak
yang sekarang sedang terjadi,” imbau

M. Tampubolon.
Rizki Qadar Avicemna dari
BNN Simalungun mengatakan,
saat ini negara Republik Indonesia
dalam status darurat Narkoba, dan
hal itu telah diungkap Presiden
Jokowi. Menurutnya, remaja adalah
kelompok usia yang paling mudah
dipengaruhi dan paling banyak
terkena Narkoba. Untuk itu, Rizki
mengajak semua kalangan untuk
memberantas Narkoba sejak dini.
“Jika ada dari keluarga kita yang
terkena Narkoba, jangan malu dan
segan untuk melaporkan kepada
BNN untuk mendapat rehabilitasi dari
pemerintah. Mari kita sayangi keluarga
dengan menjauhkan Narkoba yang
berdampak buruk bagi masa depan
putra-putri kita,” katanya. (red)
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Exit Meeting Assessment GCG Tahun 2017

Predikat “Sangat Baik”
Harus Sejalan dengan Praktik Pekerjaan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Sihar
Panjaitan, memaparkan, hasil penilaian assessment GCG Tahun
2017 pada PTPN IV yang mengalami peningkatan dari tahun
tahun 2016 harus sejalan dengan peningkatan nilai-nilai GCG
dalam praktik kerja masing-masing pimpinan dan karyawan.

“K

ita berharap, implementasi
nilai tersebut akan menutupi
setiap celah permasalahan yang akan
timbul. Setiap karyawan maupun
pimpinan yang menjalankan nilai-nilai
GCG akan jauh dari pemikiran untuk
melakukan perbuatan jahat yang
dapat menimbulkan kerugian baik
moril dan materil bagi perusahaan.
Yang utama adalah penilaian terhadap
diri masing-masing dalam bekerja,”
ungkapnya pada acara Exit Meeting
Assessment Penerapan GCG Tahun
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2017 pada PTPN IV, 21 Mei 2018, di
Kantor Direksi PTPN IV Medan.
Pada tahun 2017, skor penilaian
GCG di PTPN IV adalah 93.481, atau
meningkat 0,11% dibandingkan hasil
assessment tahun 2016 dengan skor
93.370.
Berdasarkan Assessment
Penerapan GCG pada PT
Perkebunan Nusantara IV tahun 2017,
dapat disimpulkan bahwa kondisi
penerapannya mencapai skor 93,481
dari skor maksimal 100. Capaian
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skor tersebut berada dalam kategori
dengan predikat “Sangat Baik”.
Dirut PTPN IV Siwi Peni
menyampaikan rasa syukur
atas capaian tersebut sekaligus
mengucapkan apresiasi kepada
semua pihak atas terlaksananya
assessment GCG tahun 2017 pada
PTPN IV. “BPKP Perwakilan Propinsi
Sumatera Utara sebagai institusi
independen yang kompeten dan
profesional telah melaksanakan
dengan baik tugas-tugasnya.
Assessment GCG ini tentu saja
dibutuhkan bukan saja sekadar
kewajiban yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri BUMN Nomor
Per.01/MBU/2011 tentang Penilaian
GCG di BUMN dan khususnya di
PTPN IV, tapi juga penting sebagai
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tolak ukur keberhasilan budaya
kerja yang Jujur-Tulus-Ikhlas,”
kata Siwi.
Ada beberapa parameter
dan indikator yang perlu
menjadi perhatian PTPN IV
seperti yang dipaparkan oleh
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sumut. Parameter
yang masih dapat ditingkatkan
skornya dan menjadi
improvement area sehingga
dapat melaksanakan tata
kelola perusahaan yang baik di
seluruh jenjang dan organisasi.
Diharapkan, penilaian
GCG ini akan relevan terhadap
kinerja perusahaan karena

hasil akhir penerapan GCG
adalah meningkatkan kinerja
serta citra perusahaan yang
baik.
Komisaris Utama PTPN IV,
Suwhono, dalam sambutannya
menyampaikan bahwa
keteladanan pada diri seluruh
karyawan akan membawa
konsekuensi yang positif
dalam bekerja. “Karena itu
hindari perbuatan yang bisa

merugikan perusahaan. PTPN
IV memiliki SOP dalam bekerja,
sehingga peraturan dapat
dijalankan dengan baik oleh
insan PTPN IV. Setiap lini perlu
mempertahankan prestasinya
secara berkelanjutan, yaitu
bekerja dengan menjungjung
tinggi nilai-nilai GCG,” katanya.
Turut hadir dalam acara
Exit Meeting ini, Tim Assessor
BPKP Perwakilan Propinsi
Sumut, Kepala Sub Divisi
Pengendalian Bisnis Holding
Perkebunan Nusantara, Dewan
Komisaris PTPN IV, Direksi
PTPN IV, dan Kepala Bagian/
PMO PTPN IV. (red)

Tabel Penilaian Assessment GCG PTPN IV Tahun 2017
NO

ASPEK GOVERNANCE

I

Komitmen terhadap Tata kelola yang
Baik secara Berkelanjutan

BOBOT

CAPAIAN

%

PREDIKAT

7,000

6,886

98

Sangat Baik

II

Pemegang saham dab RUPS

9,000

8,323

92

Sangat Baik

III

Dewan Komisaris

35,000

33,3130

95

Sangat Baik

IV

Direksi

35,000

33,661

96

Sangat Baik

V

Pengungkapan Informasi dan
Transparansi

9,000

7,548

84

Baik

5,000

3,750

76

100,000

93,.481

VI

Faktor Lainnya
Total

Cukup Baik
Sangat Baik
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Perayaan Paskah PTPN IV Tahun 2018

“Paskah sebagai Inspirasi
menuju Kinerja Prima”
Perayaan Paskah PT Perkebunan Nusantara IV di Wisma
Sitalasari Bah Jambi, Sabtu 28 April 2018, berlangsung dalam
suasana penuh hikmat, sukacita dan sederhana. Pendeta Bachtiar
Sirait, STh dalam khotbahnya menyampaikan, bahwa melalui
kematian dan kebangkitan Kristus maka ke-Kristen-an itu menjadi
tidak sia-sia, dan orang yang percaya akan diselamatkan.

“K

ristus telah menyelamatkan
manusia yang berdosa melalui
kematian-Nya di kayu salib. Setelah
kejatuhan manusia ke dalam dosa,
tidak ada lagi kebenaran di dalam diri
manusia. Kristus diutus Tuhan untuk

20

membenarkan manusia di hadapan
Tuhan, sehingga status manusia
menjadi benar. Sebagai manusia yang
sudah dibenarkan di hadapan Tuhan,
maka kita sebagai orang percaya
juga dituntut agar menjadi benar di
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dalam kehidupan, khususnya di PT
Perkebunan Nusantara IV tempat kita
bekerja,” kata Pendeta Bachtiar.
Sesuai dengan Sub Tema Paskah
PTPN IV Tahun 2018, “ Semangat
Paskah Memberikan Inspirasi untuk
Bekerja dan Berperilaku dengan
Benar sehingga Menghasilkan Kinerja
yang Prima dalam Pencapaian Target
Perusahaan”, di akhir khotbahnya
Pendeta berharap semoga umat
Kristiani di PTPN IV dapat menjadi
berkat bagi perusahaan.
Sementara itu Direktur
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Operasional PT Perkebunan
Nusantara IV, Rediman Silalahi,
menyampaikan bahwa manusia yang
percaya terhadap kuasa kebangkitan
Yesus Kristus telah dibebaskan dari
kuasa dosa. Oleh sebab itu umat
Kristiani diharapkan melakukan
hal-hal yang benar dan baik dalam
pekerjaan, mengemban sikap jujur,

Panitia Paskah PTPN IV, Darwis I.E
Damanik, mengatakan bahwa telah
dilaksanakan kegiatan bakti paskah
pada tanggal 23 April 2018 dengan
mengunjungi dan memberikan
bantuan ke beberapa panti asuhan,
yaitu Panti Asuhan “Filadelfia” di
Pematang Siantar, Panti Asuhan
“Tabita Care” di Pematang Siantar,

melayani,” katanya.
SPBUN PTPN IV yang diwakili
oleh Pengurus Harian SPBUN Pusat,
Khairul Hilman Harahap, dalam kata
sambutannya mengimbau kepada
semua karyawan dan karyawati PTPN
IV agar selalu bekerja dengan benar
dan bersatu padu agar target kinerja
PTPN IV di tahun 2018 dapat tercapai.

tulus dan ikhlas, sehingga target
kinerja perusahaan dapat tercapai
dengan hasil yang baik pula.
Rediman Silalahi juga
mengucapkan terimakasih kepada
karyawan-karyawati yang telah
bekerja keras sepanjang tahun 2017
sehingga PTPN IV memperoleh
hasil yang lebih baik dari tahun
2016. Mewakili manajemen PTPN
IV, ia mengharapkan dukungan dari
Pemerintah Kabupaten Simalungun
beserta unsur Muspida dan
Muspika agar bekerja sama dalam
menciptakan suasana yang kondusif
sehingga PTPN IV dapat mencapai
target kinerja yang lebih baik dan
dapat memberikan kontribusi yang
lebih besar bagi negara di tahun 2018.
Dalam laporannya, Ketua

dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak “Murni” di Pematang Siantar.
Bantuan dalam bentuk natura
disampaikan langsung oleh Panitia
Paskah 2018 beserta pengurus PUK
PTPN IV. Ketua Panitia Paskah 2018
mengucapkan terimakasih kepada
pihak manajemen PTPN IV dan
seluruh pihak yang telah mendukung
Perayaan Paskah PTPN IV tahun
2018 sehingga acara terlaksana
dengan baik.
Ketua PUK PTPN IV, Ipan Gumara
Siahaan, dalam sambutannya
mengajak hadirin menjadikan paskah
sebagai inspirasi dalam bekerja
untuk memperoleh kesuksesan
dalam kehidupan. “Semakin sukses
seseorang dalam bekerja, maka
semakin banyak seseorang itu

Acara Perayaan Paskah PTPN
IV 2018 juga dihadiri oleh Bupati
Simalungun yang diwakili oleh Wilson
Manihuruk selaku Staf Ahli Bupati
Simalungun. Turut hadir juga Ketua
DPRD Simalungun yang diwakili oleh
Timbul Jaya Sibarani, serta unsur
Muspida dan Muspika Kabupaten
Simalungun.
Pada Perayaan Paskah PTPN IV
2018 ini dilaksanakan Festival Paduan
Suara yang diikuti oleh peserta dari
Distrik I, II, III, dan IV. Juara I diraih
oleh Distrik IV, kemudian disusul oleh
Distrik III sebagai Juara II, Distrik I
meraih Juara III, dan terakhir Distrik II
di posisi Juara IV. Penyerahan hadiah
kepada para juara dilakukan langsung
oleh Direktur Operasional Rediman
Silalahi. (red)
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IKBI Santuni Anak Yatim
“Kami merasa sangat senang bisa berada di tengah-tengah anak
yatim Panti Asuhan Yayasan Amal Sosial Al-Washliyah Jalan
Karya Jaya Medan ini. Berbagi kasih sayang adalah sumber
kebahagiaan kita, dan sudah jelas bahwa para yatim dan jompo
di sini membutuhkan kasih sayang dari orangtua dan masyarakat,”
demikian disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI)
PTPN IV Yubaidah seusai memberi santunan kepada anak yatim
dan orangtua jompo, Kamis, 25 Mei 2018.

I

KBI secara langsung memberikan
santunan kepada anak yatim,
orangtua jumpo, dan petugas penyapu
jalan dari masyarakat Kelurahan
Hamdan dan Aur di lingkungan sekitar
Kantor Direksi PTPN IV.
Yubaidah yang didampingi Wakil
Ketua Fitrina Pamari dan Pengurus
IKBI PTPN IV berharap anak-anak di
Panti Asuhan Al-Washliyah nantinya
dapat menjadi pemimpin yang baik
dan amanah. Dengan apa yang
mereka alami saat ini, maka mereka
bisa menjadi figur yang lebih peka
terhadap kesusahan orang lain dan
berkeinginan menolong sesama
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nantinya.
“Kepada seluruh pengurus panti,
saya berharap agar Bapak/Ibu sabar
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dalam mengasuh dan mendidik anakanak kita ini, dan juga harus mampu
menjalankan tugas dengan jujur, tulus
dan ikhlas. Harapan kami, semoga
anak-anak juga mendoakan PTPN IV
sukses dan jaya,” sebut Yubaidah.
Sementara itu, Nurbaiti selaku
perwakilan dari masyarakat Kelurahan
Hamdan menyampaikan ungkapan
terimakasih yang tak terhingga
kepada PTPN IV yang senantiasa
memberi bantuan kepada mereka.
(red)
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Kunjungan Direksi Holding ke
Kebun Berangir dan Pulu Raja

Direktur Tanaman Keras Holding Perkebunan Nusantara,
Nurhidayat, melakukan kunjungan kerja ke Kebun Berangir dan
Pulu Raja, dalam rangka melihat langsung kondisi pabrik dan
lapangan, Rabu, 23 Mei 2018. Dirut PTPN IV Siwi Peni menerima
langsung kunjungan ini.

“P

TPN IV memiliki potensi yang
cukup besar, dan kita semua
berharap supaya perusahaan ini
dapat meningkatkan produktivitas dan
mutu serta pengamanan TBS,” kata
Nurhidayat sembari menyampaikan
bahwa Kementerian BUMN sudah
mengevaluasi kinerja masing-masing
anak perusahaan BUMN Perkebunan
secara detail.
Secara filosofis, Nurhidayat
mengajak insan PTPN IV untuk
memulai kerja dengan niat yang baik.
“Pengamanan TBS seharusnya dimulai
dari internal perusahaan, dan jika
ada kendala di pabrik atau lapangan,
agar dicari solusi bersama,” katanya

seusai melihat proses pengolahan TBS
menjadi CPO di pabrik. Sementara
di areal tanaman, ia meninjau
kondisi tanaman dan mutu TBS yang
dihasilkan.
Nurhidayat didampingi oleh Kepala

Divisi (Kadiv) Satuan Pengawasan
Intern A. Diponegoro, Kadiv Pengadaan
Yudhi Cahyadi, Kepala Biro Sekretariat
Junedi, GM Distrik Asahan Ngadri,
Kabag Teknik Darmansyah. Sementara
Siwi Peni didampingi oleh Direktur
Operasional Rediman Silalahi, General
Manager Distrik IV Eddy Usman,
Manajer Kebun Berangir Swandi
Damanik, Manajer Kebun Pulu Raja
Mazriefnal Muaz, Kabid Distrik IV,
Asisten Kepala Tanaman, dan Masinis
Kepala Kebun Berangir. (red)
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Seger Budiarjo Resmikan
Rumah Kreatif BUMN di Labusel
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama
perusahaan-perusahaan milik negara membangun Rumah Kreatif
BUMN (RKB) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). RKB diharapkan bisa menjadi rumah bersama untuk
berkumpul, belajar dan membina para pelaku usaha, sehingga
menjadi UMKM berkualitas.

“T

ujuan dari pembuatan RKB
adalah sebagai wadah bagi
langkah kolaborasi BUMN dalam
membentuk Digital Economy
Ecosystem melalui pembinaan
bagi UMKM untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas UMKM
itu sendiri, sehingga dapat terwujud
UMKM Indonesia yang berkualitas,”
demikian disampaikan Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) Seger Budiarjo
ketika meresmikan RKB di Cikampak,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan,
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Senin, 28 Mei 2018.
Seger Budiarjo menyebutkan, RKB
akan mendampingi dan mendorong
para pelaku UMKM dalam menjawab
tantangan utama pengembangan
usaha UMKM dalam hal peningkatan
kompetensi, peningkatan akses
pemasaran, dan kemudahan akses
permodalan.
Pelaku UMKM akan melakukan
praktik secara langsung pembuatan
dan pengelolaan online commerce,
serta berdiskusi dan memonitor
perkembangannya. Hal ini sejalan
dengan visi kepala negara untuk
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menjadikan “Indonesia sebagai Energi
Digital Asia”.
“Rumah Kreatif BUMN ini akan
berperan sebagai pusat data dan
informasi serta sebagai edukasi,
pengembangan, dan digitalisasi
UMKM yang ada di sekitarnya. Usahausaha mikro ini perlu didorong untuk
dapat terus maju dan berkembang
sehingga dapat tumbuh skala
usahanya,” sebut Seger Budiarjo.
Lebih jauh, ia memaparkan,
pelaku UMKM dapat belajar mandiri
dengan cara membaca modul,
melakukan pencarian dan diskusi
menggunakan fasilitas digital yang
disediakan.
Fasilitas ini penting bagi ekonomi
nasional karena pertumbuhan pasar
global telah menggeser paradigma
bisnis nasional, dimana UMKM
memegang peranan penting dalam
memakmurkan ekonomi negara,
baik melalui penciptaan lapangan

Liputan Khusus

kerja, mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta
menciptakan inovasi baru.
“Saat ini, UMKM sebagai salah
satu pelaku dalam sektor industri di
Indonesia, merupakan penopang
perekonomian negara dan telah
memberikan kontribusi lebih dari
setengah gross domestic product.
Oleh karena itu, pertumbuhan dan
perkembangan UMKM sangat penting
bagi perekonomian Indonesia,” jelas
Seger Budiarjo.
Sebelumnya, Senior Executif
Vice President (SEVP) PTPN III
(Persero) SDM dan Umum, Ahmad
Gusmar Harahap, melaporkan, dasar
pembuatan RKB adalah Surat Direksi
Holding Perkebunan Nusantara
Nomor 3.06/PTPN/1566/2017
tanggal 21 Nopember 2017 perihal
Pelaksanaan Pembangunan RKB
dengan menetapkan dan mengatur
lokasi pembangunannya. PTPN III
menerima mandat sebanyak dua unit
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
dan Batubara, PTPN IV satu unit di
Kabupaten Mandailing Natal, dan
PTPN V satu unit di Kabupaten Rokan
Hilir Propinsi Riau.
Dalam proses peresmian di
Labusel, Bupati Wildan Aswan
Tanjung menyampaikan ucapan

terimakasih dan apresiasi kepada
Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III yang telah membangun RKB ini
bagi peningkatan perekonomian
daerah Labuhan Batu Selatan dan
daerah lain yang telah dibangun RKBnya.
Selain Seger Budiarjo, Wildan
Aswan Tanjung dan Ahmad Gusmar
Harahap, hadir juga dalam acara
ini Plt. Bupati Rokan Hilir Drs. H.
Jamiluddin, Kadis Koperasi dan UKM
Rokan Hilir Wazirwan Yunus, S.Sos,
M.Si, SEVP Operasional PTPN III
Alexander Maha, SEVP Keuangan

PTPN III Suhendri, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik, Direktur Komersil
PTPN V M. Arwin Nasution, Kepala
Bagian, Project Manager, District
Manager, Manajer Kebun dari PTPN
III, PTPN IV dan PTPN V beserta
undangan.
Dalam acara yang diawali dengan
doa ini, PTPN III, PTPN IV, PTPN
V dan Bupati Labusel juga memberi
santunan kepada 175 anak yatim
yang berasal dari desa sekitar Kebun
Tanjung Medan dan Tanah Putih
PTPN V. (red)
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Awal Tahun Gemilang
bagi Kebun Dolok Sinumbah
Sebuah kenangan lama kembali terbuka di kebun ini. Dinding
gudang dan perbengkelan masih memancarkan masa lalu
yang gemilang. Batu bata ekspos-nya memang sebagian luntur
dimakan zaman dan cuaca, tapi kondisi itu justru membuatnya
semakin berkharisma. Sedikit berlumut, membuat kesannya sejuk
dan segar. Inilah satu unit usaha penting milik PTPN IV yang
diwarisi dari PTP VII. Namanya Kebun Dolok Sinumbah.

S

ebagai salah satu karya NV
Handle Veroniging Amsterdaam
(HVA), sejak awal kebun ini sudah
didisain dan diproyeksikan untuk
tanaman kelapa sawit. Pada tahun
1973, Kebun Dolok Sinumbah yang
berada di bawah payung Perusahaan
Negara Perkebunan (PNP) VII
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diperluas menjadi 2 rayon. Rayon 1
terdiri dari Afdeling I-VIII, dan Rayon 2
terdiri dari Afedling IX-X. Kedua rayon
ini mencakup Kebun Dolok Sinumbah
sendiri, ditambah dengan Kebun
Tonduhan.
Pada tahun 1981, Kebun Dolok
Sinumbah dipecah lagi menjadi 3
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bagian, masing-masing Afdeling I-V
menjadi Kebun Dolok Sinumbah,
Afdeling VI-VIII menjadi Kebun Bah
Jambi, dan Afdeling IX-X menjadi
Kebun Tonduhan. Jadi, secara historis,
Kebun Dolok Sinumbah adalah
“mbah” dari tiga unit usaha yang
dimiliki PTPN IV sekarang.
Pada tahun 1985, ketika PNP VII
berubah menjadi PTP VII (Persero),
Kebun Dolok Sinumbah menjadi salah
satu unit usahanya, sampai akhirnya
kebun-kebun itu ganti payung menjadi
unit usaha milik PTPN IV (Persero)
pada tahun 1996.
Secara administratif, Kebun Dolok
Sinumbah terletak di 3 desa, yaitu
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	Fasilitas ibadah, mesjid dan gereja.

Ikon Kenun Dolok Sinumbah.

Dolok Sinumbah (Afdeling I-III), Desa
Maligas (Afdeling IV), dan Desa
Mancuk (Afdeling V). Ketiga desa
tersebut masuk ke dalam wilayah
Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten
Simalungun, Sumattera Utara. Dari
kantor pusatnya di Medan, kebun ini
terpaut jarak sejauh 147 km. Tapi dari
Kota Pematang Siantar hanya 35 km.
Topografi lahan di wilayah Kebun
Dolok Sinumbah umumnya datar,
sedikit bergelombang dan berbukit,
sehingga para pemanen di kebun
ini merasa nyaman menggunakan
angkutan panen berupa becak roda
tiga. Jenis tanahnya podsolik coklat
kuning (PCK) dan podsolik coklat
(PC), dengan ketinggian rata-rata 70150 meter di atas permukaan laut.
Dibagi ke dalam 5 afdeling, kebun
yang memiliki satu unit pabrik kelapa
sawit berkapasitas olah 30 ton per
jam ini memiliki areal konsesi seluas
4.159,57 ha yang terdiri dari tanaman
menghasilkan (TM) 2.673 ha,

pencapaian tertinggi dalam 10 tahun
terakhir, dan melampaui potensi versi
PPKS sebesar 8,15%.
Total realisasi produksi Kebun
Dolok Sinumbah pada tahun 2017
adalah 67.069.650 kg dengan protas
23,14 ton per hektar. Hingga Pebruari
2018, realisasi produksi sudah
mencapai 10.081.950 kg dengan
protas 3,77 ton per hektar. Apabila
produksi ini mencerminkan kinerja
kebun secara konsisten hingga
Desember 2018, maka proyeksi
capaian produksi Kebun Dolok
Sinumbah akan mencapai 60.486.000
kg, atau naik sekitar 400 ton. Tapi
manajemen kebun memiliki keyakinan

tanaman belum menghasilkan (TBM)
seluas 904 ha, dan rencana tanaman
ulang serta areal lain-lain seluas
582,57 ha.
Lahan seluas itu dikelola oleh
tenaga kerja sejumlah 478 orang
atau 11,5 hektar per orang (land
to man ratio). Bila ditinjau dari
capaian produksi, Kebun Dolok
Sinumbah mengalami peningkatan
produksi yang sangat signifikan
sampai Triwulan I 2018, baik bila
dibandingkan terhadap RKAP
maupun terhadap realisasi produksi
tahun 2017. Pencapaian produktivitas
(Ton/Ha TBS) Kebun Dolok Sinumbah
di Triwulan I 2018 merupakan

Grafik Produksi Triwulan I

Pencapaian Protas TW I - Unit DOS 10 Tahun Terakhir
Uraian
Real
Rkap
Selisih
Selisih(%)

2007
4,35
4,47
-0,12
-2,68

2008
4,73
4,58
0,15
3,28

2009
5,21
5,08
0,13
2,56

2010
4,95
5,11
-0,16
-3,13

2011
3,42
4,85
-1,43
-29,48

2012
4,46
4,97
-0,51
-10,26

2013
4,02
4,58
-0,56
-12,23

2014
4,38
4,37
0,01
0,23

2015
3,56
4,66
-1,10
-23,61

2016
3,22
3,22
0,00
0,00

2017
4,13
4,07
0,06
1,47
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2018
5,90
4,42
1,48
33,48
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PKS Dolok Sinumbah.

Pengangkutan buah sawit.

bahwa kenaikannya bisa jauh
melampaui angka proyeksi standar
itu karena belum diperhitungkannya
faktor panen besar dan menurunnya
potensi loses.
Dari catatan produksi hingga
Pebruari 2018, Kebun Dolok
Sinumbah memperlihatkan performa
kinerja yang amat gemilang. Betapa
tidak, produksi TBS-nya terealisasi
42,81% di atas target RKAP.
Protasnya juga melewati target 2,64
ton per hektar menjadi 3,77 ton per
hektar atau naik 42,80%. Minyak sawit
yang dihasilkan melampaui target
1.702 ton menjadi 2.343 ton atau
positif sebesar 37,66%. Kinerja zona
biru juga tampak dari produksi inti
sawit. Kebun Dolok Sinumbah hanya
perlu untuk memperbaiki rendemen
minyak sawit dan inti sawit sedikit lagi
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Para pemanen seusai mengangkut
brondolan.

agar mencapai target, dan mereka
masih memiliki peluang besar hingga
akhir tahun 2018.
Potensi loses akibat pencurian
TBS menjadi tantangan yang harus
dijawab oleh Kebun Dolok Sinumbah
sebagai konfirmasi terhadap penilaian
Kantor Direksi atas kemampuan
mereka mengendalikan pencurian

selama ini. Hingga Pebruari 2018,
telah tercatat 7 kali kehilangan
TBS sebanyak 351 kg. Sedangkan
yang berhasil diselamatkan adalah
7.707 kg dari 60 kasus pencurian.
Prestasi penyelamatan kerugian atas
kasus pencurian ini menunjukkan
keseriusan manajemen dalam
melindungi potensi loses kebun. Pada
tahun 2017 terungkap 347 kasus
pencurian, meningkat dari tahun 2016
yang berjumlah 252 kasus. Selama
dua tahun tersebut, kerugian akibat
kehilangan TBS tercatat masingmasing 13 ton dan 12 ton. Sedangkan
yang berhasil diselamatkan adalah 38
ton dan 63 ton.
Dari segi biaya, Kebun
Dolok Sinumbah masih mampu
mengendalikan realisasi biaya di
bawah RKAP selama Triwulan I 2018.
Didorong oleh capaian produksi yang
jauh melebihi target (RKAP), harga
pokok produksi hanya Rp 2.697,02
per kg, atau jauh berada di bawah
target yang ditentukan sebesar Rp
3.903,08 per kg.
Pada tahun 2017, Kebun Dolok
Sinumbah memberi kontribusi laba
sebelum pembebanan biaya Kantor
Direksi sebesar Rp 45,19 miliar, atau
jauh melampaui target sebesar Rp
28,35 miliar. Hingga Pebruari 2018,
realisasi keuntungan yang dicatat
sudah mencapai Rp 12,61 miliar.
Untuk mencapai target produksi,
protas dan laba di tahun 2018,
manajemen kebun berusaha
memperkuat nilai kerja dengan
meningkatkan kepedulian dan rasa

Riwayat Produksi 2015 - Pebruari 2018
Uraian
Produksi TBS (ton)

2015

2016

2017

s/d Peb 2018

82.498

64.107

67.070

10.082

Luas TM (Ha)

3.539

2.898

2.898

2.673

Protas (Ton/Ha)

23,31

22,12

23,14

3,77

19.921

15.293

14.818

2.343

Inti Sawit (Ton)

Minyak Sawit (Ton)

3.473

2.636

2.369

402

Rendemen Minyak (%)

24,15

23,86

22,09

24,01

4,21

3,96

3,53

4,12

Rendemen Inti (%)
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memiliki segenap karyawan,
baik pada level karyawan
pimpinan maupun karyawan
pelaksana, meminimalisir
pencurian di afdeling dengan
cara mengaktifkan kegiatan
pengamanan swakarsa yang
dilakukan oleh karyawan
masing-masing afdeling
sebagai bentuk kepedulian
dan loyalitas terhadap
perusahaan, meningkatkan
konsistensi dalam menjaga
pusingan panen 5/7 dalam
upaya mengoptimalkan
pencapaian produksi dengan
tetap menjaga mutu panen
dan pencapaian persentase
brondolan di atas 5% setiap
hari (day to day), serta
memenuhi angkutan produksi
agar tidak terjadi buah restan.
(red)

Harga Pokok Unit Usaha Dolok Sinumbah S/d Bulan Maret 2018
Uraian

Real
RKAP
Selisih
% Selisih

Rp/Kg

2.697,02
3.903,08
(1.206)
(30,90)

Rp/Ha

4.367.013
4.993.734
(626.721)
(12,55)

Rp

11.673.025.659
13.348.252.000
(1.675.226.341)
(12,55)

Karpim Kebun Dolok Sinumbah.
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Wawancara Manajer Kebun Dolok Sinumbah, Aswin Ginting

“Kami Ingin Meraih Protas
Tertinggi di Tahun 2018”

Berperilaku low profile,
membuatnya tidak ubahnya
sebagai salah satu di antara
karyawan pimpinan lainnya.
Yang membedakannya adalah,
bahwa ia bekerja di sebuah
ruang pusat pengendalian
salah satu unit usaha PTPN IV.
Aswin Ginting, Manajer PTPN
IV Kebun Dolok Sinumbah,
membangun komunikasi
dengan tim kerjanya sambil
bergurau, meskipun instruksi
yang disampaikan tetap jelas.

P

embicaraan dengan Aswin
sering diselingi dengan soal-soal
relijiusitas. Dia dapat menjelaskan
berbagai perkara ibadah yang
bahkan sebagian sudah jarang
dilakukan orang. Namun yang cukup
menarik perhatian adalah, kebun
yang ia pimpin sekitar 1,7 tahun itu
membuat kejutan di Triwulan I tahun
2018. Selain untuk pertamakalinya
dalam 5 tahun terakhir Kebun
Dolok Sinumbah melampaui target
produksi, ini juga adalah saat yang
gemilang bagi mereka karena bisa
menduduki posisi kedua dalam hal
produktivitas terbaik di seluruh unit

30

usaha PTPN IV.
Keunikan lain dari kebun ini,
meskipun terhitung tetangga dekat,
bahkan berbatasan langsung
dengan beberapa kebun di sekitarnya
yang mengalami kasus pencurian
serius TBS, Kebun Dolok Sinumbah
tidak masuk dalam daftar darurat
pencurian TBS. Apa sesungguhnya
yang mereka lakukan di kebun ini?
Minat : Produksi kebun yang Anda
pimpin menunjukkan kinerja yang
sangat positif di awal tahun ini. Apa
yang membawa Anda dan tim Anda
sampai ke posisi ini?
Aswin Ginting (AG): Yang
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pertama adalah, pemanen jangan
dizalimi. Mereka itu kunci produksi.
Suasana hati para pemanen dapat
mempengaruhi langsung capaian
produksi. Dan itu dapat kita lihat
dari hitungan per hari. Inilah yang
menjelaskan mengapa kebun dengan
lahan Kelas A sering tidak performed
dalam hal produksi. Bukan salah
lahannya, tapi potensinya tidak keluar
karena tak dipanen maksimal.
Minat : Apa maksud Anda dengan
“dizalimi”?
AG : Bila seorang manajer
meninjau ke lapangan dan bertemu
dengan para pemanen, maka kita
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akan mengetahui dinamika riil di
lokasi pemanenan. Para pemanen ini
bisa saja merasa kesal pada kerani
produksi atau mandor yang mereka
curigai menipu timbangan, atau tidak
diperlakukan baik. Masalah ini tidak
akan pernah muncul ke permukaan,
sebab para pemanen itu kalau
kesal, mereka diam saja. Mereka
nggak pandai melawan. Protes
mereka adalah, dia cepat pulang
ke rumah karena dongkol. Protes
para pemanen itu tidak tampak, tapi
kita bisa merasakan dampaknya
langsung pada penurunan produksi.
Makanya saya kadang-kadang
sengaja ke lapangan tanpa koordinasi
dulu dengan staf. Di lapangan, saya
mengajak para pemanen berbincangbincang sebelum mereka kerja.
Makanya saya mengetahu hal ini,
meskipun mungkin tak berlaku
general.
Minat : Apakah masalah ini dapat
mengancam target produksi?
AG : Sudah jelas. Tidak jarang,
saya mendapat laporan penurunan
produksi harian yang cukup tajam.
Bukan karena penurunan potensi
produksi, tetapi karena TBS tidak
dipanen. Bila hal-hal ini dibiarkan
kendor, dan terjadi kemalasan
kolektif, maka prinsip panen bersih
tidak terjadi.
Minat : Sepertinya Anda tidak
terlalu kuatir dengan soal-soal
tanaman?
AG : Potensi tanaman dan
potensi SDM itu bukanlah kunci.
Kita sering sekali membatasi atau
mematok target produksi dan
evaluasi berdasarkan perkiraan
potensi-potensi itu. Hitungan teknis
sifatnya sangat terbatas, tapi hitungan
Allah tidak ada batas. Oleh karena
itu, penting sekali untuk menyadari
bahwa kita harus meminta kepada
Allah yang tidak terbatas pemberianNya. Kami melakukannya dengan
membiasakan shalat Shubuh

berjamaah. Para jamaah disediakan
makanan. Kita melakukan shalat Isra’
(shalat 2 rakaat sekitar 15 menit usai
shalat Shubuh). Dengan kesadaran
ilahiah itu, barulah kita mulai
bicara soal bagaimana mengambil
dan menggerakkan potensi yang
sudah ada pada kita. Termasuklah
tadi, bagaimana mendorong para
pemanen bekerja dengan gairah
tinggi. Sedang untuk keperluan
teknis, kita memiliki banyak ahli yang
mumpuni. Saya tak kuatir soal ini.
Minat : Menurut evaluasi akhir
tahun 2017, disepakati bahwa
masalah produksi PTPN IV adalah
pada loses, terutama pencurian TBS.
Bagaimana Kebun Dolok Sinumbah
menyikapi itu?
AG : Manajemen yang lebih
tinggi telah menetapkan penilaian
mengenai masalah tersebut. Kebunkebun digolongkan berdasarkan
skala pencurian. Unit usaha ini tidak
masuk dalam salah satu kebun yang
tergolong darurat. Artinya, kami
masih dinilai mampu mengendalikan
ancaman loses produksi dari
pencurian.
Minat : Apa yang Anda lakukan
untuk mengantisipasi ancaman
pencurian TBS?
AG : Kami menyelenggarakan
keamanan berlapis untuk mengunci
gerak pencurian. Masalah keamanan
tidak bisa diserahkan kepada papam
saja. Kebun itu adalah wilayah tugas
yang luas dan memiliki ruang-ruang
kosong yang dapat menyediakan
ruang gerak pada pencuri. Tapi bila
semua warga kebun tidak berpihak
pada pencuri dan bisa kita ajak
mengadakan pagar sosial, maka
ruang gerak pencuri akan menyempit.
Kalaupun masih ada kasus-kasus
sporadis, pada umumnya hanya
pencurian kecil karena dorongan
kebutuhan pribadi dan rumah tangga.
Tidak sampai membentuk jaringan.
Dari aspek pengawasan administratif,

saya sendiri memperkuat evaluasi.
TBS sore dihitung kembali. Apabila
berkurang, saya langsung meminta
penjelasan.
Minat : Setelah melampaui target
produksi, apa lagi agenda yang ingin
Anda realisasikan selaku manajer di
sini?
AG : Kami ingin menjadi kebun
dengan protas tertinggi di tahun
2018. Pencapaian kami di Triwulan
I adalah rekor produksi sepanjang
sejarah Kebun Dolok Sinumbah.
Target protas kami menurut RKAP
24%, target inspiratif 26%, potensi
protas menurut PPKS 30%. Di TW
I, pencapaian protas kami adalah
posisi kedua tertinggi di PTPN IV.
Kami hanya tertinggal sedikit dari
Kebun Marjandi, dan kami yakin akan
segera dapat melampaui mereka
untuk bisa menempati posisi kebun
dengan protas tertinggi di akhir tahun
2018.
Minat : Apa indikator yang Anda
pakai untuk mencapai ambisi itu?
AG : Pertama, saya yakin Allah
memberikan jalan bagi orang yang
bersungguh-sungguh. Kedua, kami
sudah on the track. Tim kerja sangat
memahami tugas masing-masing.
Gairah mereka untuk menjadi yang
terbaik sedang tinggi karena mereka
sudah dapat melihat peluang yang
sangat besar menuju kebun terbaik.
Apabila mental berprestasi sudah
ada dalam setiap diri karyawan,
mudah bagi kita untuk melakukan
lompatan-lompatan.
Minat : Bagaimana dengan kinerja
pengolahan di PKS Dolok Sinumbah?
AG : Sebagaimana Anda lihat,
kami merawat pabrik ini sebagaimana
mestinya. Meskipun tergolong pabrik
tua, tapi kinerja dan maintenance-nya
cukup terjaga. Capaian rendemen
kami selama Triwulan I 2018 sebesar
24,10%. Itu adalah angka yang
termasuk kategori baik di antara PKS
milik PTPN IV. (red)
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Keluarga Sukses

Keluarga Rocky Sihombing
dan Hotni Nurliana Napitupulu

“Demi Pendidikan Anak,
Kami Siap Lepas Harta”
Ketika ditemui di rumah pondoknya yang sederhana, karyawan
yang bertugas sebagai operator timbangan PKS Dolok Sinumbah
ini sedang sendirian. Istrinya kebetulan sedang mengunjungi
keluarga di Aceh yang sedang kemalangan. Sejak anak-anak
mereka mulai “keluar kebun” demi mengejar pendidikan masingmasing, kesendirian di rumah sudah menjadi hal biasa bagi
pasangan Rocky Sihombing dan Hotni Nurliana Napitupulu.

R

ocky dan Hotni dikaruniai 4 anak
perempuan. Keempatnya kuliah
tanpa kecuali. Leli Dediarti, anak
pertama mereka, menamatkan studi
di Manajemen USU, dan kini telah
bekerja di Asian Agri Jambi. Lilis
Uliarta, anak kedua, menyelesaikan
kuliah di Bahasa Inggris Unimed.
Lusi Indah, memilih Sistem Informasi
UI Jakarta, dan bekerja sebagai staf
IT. Adapun Asima Sinta Marito, putri
bungsu mereka, masih disibukkan
aktivitas kuliahnya di jurusan Psikologi
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UMA.
Bagaimana caranya kepala
keluarga yang hanya golongan
2A/0 ini bisa menopang pendidikan
keempat putrinya tersebut?
Alkisah, Rocky masuk PTPN IV
tahun 1989. Sebagai tamatan SMA,
pertama sekali ia diterima bekerja di
bagian pabrik, kemudian dipindahkan
ke kantor pengolahan, dan kemudian
di masa menjelang masuk masa
bebas tugas (MBT) ini, ia bertugas di
timbangan.

Majalah Internal Nusantara Empat

Sebagai lelaki Batak yang
sebagian lingkungannya cenderung
lebih memuliakan anak lelaki sebagai
penerus marga, banyak orang yang
menyampaikan saran yang kurang
mendukung pendidikan anak-anaknya.
Tapi sebagai Kristen yang taat, Rocky
lebih memilih keyakinannya kepada
Tuhan. Baginya anak lelaki dan
anak perempuan sama mulianya.
“Meskipun anak-anak saya semuanya
perempuan, saya dan istri saya tetap
bersemangat menyekolahkan mereka
setinggi-tingginya. Merekalah harta
saya,” tukas Rocky.
Dengan pandangan itu, mereka
mulai membangun rencana dan fokus
pada pendidikan anak-anak. “Saya
sudah berjanji pada keluarga untuk
menyekolahkan mereka sampai
kuliah atau pendidikan tertinggi yang
dapat mereka raih. Bahkan putri kami

Dari Kebun ke Kebun

yang nomor dua menyatakan ingin
lanjut ke S2, dan saya bilang, kami
akan siap walaupun harus jual harta.
Semua yang kami dapat dari hasil
kerja seumur hidup, siap kami lepas
demi pendidikan anak-anak. Nantinya
kami cukup melewati masa-masa
tua kami dengan mengelola harta
warisan orang tua di kampung,” kata
lelaki yang dulunya ternyata sangat
mengimpikan kuliah, tapi tidak
kesampaian itu.
Untuk mencapai tujuan keluarga
mereka, maka Rocky berusaha fokus
dan seiring sejalan dengan istrinya.
Keduanya menjadi rajin menabung
dan mencari uang tambahan di
luar gaji bulanan. “Untuk memenuhi
keperluan, istri saya dulu sampaisampai jualan kedai sampah. Cukup
lama. Tapi kemudian ia berhenti
karena kecelakaan naik sepeda
motor,” katanya.
Sebagaimana kehidupan kebun,
mereka melalui rutinitas jam kerja
yang membatasi aktivitas di luar

lingkungan kebun. Oleh sebab itu,
mereka harus bisa memaksimalkan
potensi pemasukan dari putaran
usaha di sekitar warga kebun. Jualan
kedai sampah adalah salah satu
pilihannya. Begitupun, tabungan
mereka tidak pernah bertahan lama.
Bonus kerja hanya untuk menyambut
biaya kuliah berikutnya, dan tidak
selalu cukup. “Kadang rasanya buntu,
tapi pada akhirnya Tuhan selalu kasih
jalan. Bagi kami ini adalah keajaiban.
Untungnya anak-anak juga menyadari
betul kondisi orang tuanya, jadi
mereka tidak menuntut hal-hal yang
berlebihan, dan cenderung segan
membebani orang tuanya,” tutur Rocky.
Setelah melalui krisis demi krisis,
mereka justru merasa semakin kuat.
Mereka kian yakin, akan selalu ada
pertolongan. “Saya tidak sayang pada
harta. Untuk pendidikan, apa yang
saya punya akan saya lepas. Ilmu
lebih tinggi nilainya bila ditukar dengan
harta,” kata Rocky.
Kini semua putri mereka sudah

keluar dari rumah. Tinggallah Rocky
dan Hotni berduaan lagi. Tapi mereka
sangat bahagia dengan apa yang
telah mereka perjuangkan. Susah
senang sudah menjadi kenangan saja.
Untuk pendidikan, mereka bahkan
masih siap berjuang lagi meskipun
lelang harta. Toh tidak akan ada yang
dibawa mati. Bagi Rocky dan istrinya,
pendidikan adalah warisan paling
tinggi yang dapat mereka tinggalkan
kepada anak-anaknya. Ia berharap,
ilmulah yang akan menjaga anakanaknya kelak.
“Setelah pensiun, saya akan
pulang kampung ke Nagori Bandar.
Melanjutkan hidup dengan warisan
orang tua. Tugas kami sebagai orang
tua selesai. Kini tugas mereka untuk
menjaga harapan Inang dan Amangnya. Dan saya sangat yakin kepada
cita-cita anak-anak kami,” kata Rocky
sembari memandang foto keluarganya
di dinding rumah. Sebuah potret
keluarga yang kompak dan bahagia.
(red)

KARYAWAN BERPRESTASI

Darwanto

Karyawan Panen Afdeling II
Kebun Dolok Sinumbah

“Doa dan Kesungguhan”

P

ria usia 38 tahun ini mencetak skor panen
dengan kapasitas 3,5 ton per hari pada tahun
2017. Dengan capaian itu, Darwanto didaulat
sebagai karyawan panen terbaik dan membuat
Afdeling II Kebun Dolok Sinumbah berbangga atas
prestasi dari salah satu warganya itu.
Ia memulai karirnya dengan menjadi buruh
harian lepas (BHL) di Dolok Sinumbah. Kemudian
pada tahun 2015, ia menerima status karyawan
tetap dan berhak atas fasilitas karyawan PTPN IV
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sebagaimana karyawan lainnya. Kini sehari-hari
Darwanto berjuang untuk menghidupi istri dan
tiga anaknya.
Menggunakan angkutan becak dan
seperangkat alat panen standar, Darwanto tidak
segan-segan mengajak keluarganya ikut bekerja
membantunya. “Istri saya membantu saya
sepanjang tidak ada pekerjaan yang penting di
rumah. Kadang, anak-anak yang besar juga ikut,
tetapi hanya mengerjakan bagian yang mudah
dan tidak berisiko, seperti mengutip brondolan
jatuh. Hitung-hitung sekalian mendidik mereka
biar lihat ortunya bekerja,” kata Darwanto.
Anaknya yang paling besar sudah duduk di
bangku SMA. Darwanto sudah menyiapkan diri
untuk menyekolahkan anak-anaknya sepanjang
mereka punya kemauan dan kemampuan.
“Saya sendiri cuma tamatan SMP. Anak-anak
saya harus bisa sekolah lebih tinggi, kalau
memungkinkan sampai kuliah,” katanya.
Sebagai pemanen yang boleh dikatakan
sudah berpengalaman, Darwanto sudah punya
list kegiatan harian yang berkenaan dengan
aktivitasnya di lapangan. Pagi-pagi sebelum
memulai kerja ia dahului dengan berdoa. Lalu
memastikan diri sudah melengkapi seragam alat
pengaman diri (APD). “Yang paling penting, ya
harus selalu memperhatikan safety. Pekerjaan
ini, kalau sembrono, bisa juga berisiko. Makanya
saya selalu berusaha waspada dan tidak lengah
meskipun sudah capek. Mengejar kapasitas
boleh saja, tapi keselamatan jauh lebih penting.
Kalau sudah terjadi apa-apa, keluarga juga yang
repot,” ungkap Darwanto.
Pengaturan waktu menjadi kunci bagi
prestasi Darwanto. Mendapatkan skor panen
yang tinggi di antara rekan-rekannya, bukan
berarti ia tidak menggunakan waktu istirahat.
Ia dapat mengukur kemampuan tubuhnya,
sehingga waktu istirahat di lapangan maupun
di rumah sangat perlu bagi pekerjaan fisik.
“Minum harus cukup untuk mengganti keringat.
Di luar itu, saya kira tidak banyak masalah yang
kami hadapi. Kebun di sini lahannya rata. Kalau
pandai merawat angkutan TBS, pekerjaan kita
jadi lancar,” katanya.
Setiap karyawan punya sistem kerja yang
nyaman bagi dirinya masing-masing. Tapi bagi
Darwanto, doa dan kesungguhan hati dalam
bekerja adalah syarat utama untuk menunaikan
pekerjaan lapangan ini. (red)
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Gambar 1. Hewitt-Sperry AutomaticAirplane

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin
memanjakan manusia dalam beraktifitas.
Dalam dunia fotografi, misalnya, apabila kita
ingin mengambil gambar dari ketinggian, telah
berkembang teknologi pesawat tanpa awak,
atau yang biasa disebut drone. Penggunaan dan
pengembangan teknologi drone muncul sejak awal
abad 19, sebelum Perang Dunia I. Pertama kalinya
diaplikasikan di tanggal 22 Agustus 1849, yang
tujuan awalnya untuk melontarkan bom.Tahun 1935,
bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa
awak bernama “DH.82B Queen Bee” (ratu lebah),
hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula
munculnya sebutan “drone” (lebah jantan).
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Drone dan Implementasinya
di Kebun Sawit

S

aat ini, penggunaan drone sebagai
hobi atau penunjang pekerjaan,
bukan hal yang aneh lagi. Bahkan
sudah banyak komunitas yang
bermunculan mewadahi penggiat
fungsi pesawat nirawak itu. Menurut Awi
Wicaksono, pendiri Komunitas Drone
Indonesia (KDI), drone ini dirasakan
mulai mencuat popularitasnya sejak
masa kampanye calon Presiden RI
2014 lalu, ketika salah satu kontestan,
Joko Widodo, mengangkat soal drone
saat acara debat Capres, Minggu
22 Juni 2014, dengan rivalnya saat
itu Prabowo Subianto. Joko Widodo
mengatakan Indonesia membutuhkan

drone untuk ketahanan nasional.
Akibatnya, kata ”drone” ramai
diperbincangkan di media sosial. Kata
“drone” yang diangkat Joko Widodo itu
mengundang lebih dari 20 ribu kicauan
tentang drone di linimasa Twitter pada
malam acara debat Capres tersebut.
Tak hanya itu, saat kampanye akbar
kedua calon presiden itu berlangsung,
dokumentasi pun dilakukan dengan
bantuan drone untuk menunjukkan
ribuan massa yang terkumpul, dan
pada praktiknya juga kita sering melihat
drone merekam keramaian dari atas,
lazimnya pada saat konser musik.

Sejarah Drone
• Tahun 1849. Pada saat itu, ada
pertempuran antara Austria
melawan kota Venesia, Italia. Austria
yang menguasai mayoritas wilayah
Italia meluncurkan ratusan balon
tanpa awak dari kapal Austria
Vulcano. Dan balon - balon tersebut
pun berhasil mengenai target,
walaupun beberapa diantaranya
justru meleset berubah arah karena
tertiup angin dan malah meledak di
perbatasan Austria dan Italia.
• Tahun 1898, Nicolas Tesla, penemu
AS keturunan Serbia mematenkan
remote control atau pengendali
jarak jauh temuannya. Remote
control ini menjadi dasar ilmu robotik
kontemporer. Tesla membuat kapal
dan balon yang bisa dikendalikan
dari jarak jauh.
• Tahun 1916, sebuah konsep
pesawat tanpa awak dibuat
dan diberi nama “Aerial Target”.
Namun sepanjang pembuatannya,
ternyata alat tersebut tak kunjung
diterbangkan. Namun beberapa
waktu kemudian, debut pesawat
tanpa awak bernama “HewittSperry Automatic Airplane” pun
selesai diproduksi (Gambar 1).
Dan pesawat tanpa awak jenis ini
yang pertama kali terbang dengan
membawa misi bom terbang.
• Teknologi tersebut pun sudah
mengusung konsep Unmanned
Aerial Vehicle (UAV) dan
dapat dikontrol dari jarak jauh.
Penggunaanya pun untuk
meluncurkan terpedo udara atau
rudal jelajah. Dan pada saat itu,
pesawat tanpa awak tersebut pun
dikendalikan menggunakan giroskop
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(penyeimbang gravitasi).
• Pada tahun 1917, pesawat “HewittSperry Automatic Airpane” tersebut
akhirnya dikembangkan sebagai
mesin terpedo udara milik militer US.
• Tahun 1918, debut lanjutan pesawat
tanpa awak tersebut melahirkan
generasi selanjutnya yang
diberinama “Bug Kettering”.
• Tahun 1931, pesawat tanpa awak
bernama “Fairey Queen” juga
dikembangkan oleh Inggris.
• Tahun 1935 bersamaan dengan
lahirnya generasi pesawat
tanpa awak bernama “DH.82B
Queen Bee” (ratu lebah) hasil
pengembangan Inggris pun menjadi
awal mula munculnya sebutan
“drone” (lebah jantan, Gambar 2).
• Tahun 1973, militer AS akhirnya
secara resmi mengkonfirmasi
bahwa mereka telah memanfaatkan
teknologi UAV di Vietnam, dengan
menyatakan bahwa selama
perang, lebih dari 3.435 misi UAV
diterbangkan, dimana sekitar 554
hilang dalam pertempuran.
• Tahun 1987, Israel telah
mengembangkan UAV berbasis
siluman, dengan tiga dimensi
vectoring control, UAV jet untuk
pertama kalinya.
Penggunaan Drone di beberapa
Bidang
1. Bidang Militer
Pesawat penyerang kamp-kamp
musuh, pesawat pengintai atau
mata-mata, pesawat kamikaze
(pesawat bunuh diri untuk
ditabrakkan ke musuh), pesawat
patroli perbatasan, dan lain-lain.
2. Bidang Sipil
Melihat luas lahan dan kontur yang
ada sehingga memudahkan dalam
perencanaan pembangunan lahan
tersebut, membantu pemerintah
dalam membuat tata kota yang
lebih teratur, mengetahui luas lahan
yang terbakar dalam kebakaran
hutan, menciptakan peta tambang
3 dimensi yang telah digarap dalam
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Gambar 2. Firebee_Q_2C_drone

bidang pertambangan, dan lain-lain.
3. Bidang Entertainment dan Hobi
Tidak ada yang lebih menyenangkan
dalam menyalurkan bakat aerial
kita dengan menggunakan drone
di udara lepas. Drone juga kerap
digunakan untuk membuat film
karena alat ini bisa membantu
proses pengambilan gambar dari
ketinggian tanpa bantuan helikopter
atau sejenisnya, terutama untuk filmfilm dokumenter. Kualitas gambar

yang dihasilkan sendiri sangat
tergantung dengan spesifikasi
drone dan kamera yang digunakan.
Semakin bagus kualitas drone dan
kamera, semakin baik pula gambar
yang bisa dihasilkan. Spesifikasi
drone yang makin canggih semakin
memungkinkan untuk mengambil
gambar dengan resolusi tinggi.
4. Bidang Jasa
Jasa pengiriman barang.
5. Bidang Ilmu Pengetahuan dan

Tabel 1. Perhitungan Penerapan Tahun Pertama untuk Citra Udara (Drone)
No

URAIAN

Satuan Biaya
(Rp)

Unit /
Hari

Frekwensi
setahun

Jumlah (Rp)

25,000,000

2

1

50,000,000

20

1

54,000,000

1

Pesawat Drone DJI Phantom 4 pro

2

Extra Battery Drone DJI Phantom 4 pro

2,700,000

3

Charging Dock Battery Drone

1,500,000

4

1

6,000,000

4

Display Unit (iPad)

8,000,000

2

1

16,000,000

5

Micro SD 64 GB class 10

450,000

2

1

900,000

6

Komputer/Laptop High End

30,000,000

1

1

30,000,000

7

Software AcrGIS (single licence)

35,000,000

1

1

35,000,000

8

Drone Deploy Premium Account (1 bulan)

3,500,000

1

2

7,000,000

9

Tim Drone 2 orang

600,000

20

2

24,000,000

10

Operator GIS 1 orang

300,000

6

2

3,600,000

11

Print Peta/Blok

100

2

1,000,000

Jumlah
* Harga diperoleh dari berbagai sumber.
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5,000

227,500,000
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Pertanian
Media untuk mempelajari
aerodinamika dan penerapannya,
pemetaan, penelitian atmosfir,
penyebaran benih, pengamatan
vegetasi daerah kritis yang sulit,
pengawasan bencana, membuat
hujan buatan. Dengan memiliki
kemampuan untuk membawa beban
hingga ratusan kilogram, maka
UAV atau pesawat tanpa awak
bisa digunakan untuk membawa
muatan lain seperti muatan benih
ataupun bubuk kimia tertentu untuk
ditebar dalam sebuah area sehingga
dapat digunakan untuk penyebaran
benih dan membuat hujan buatan,
pengendalian hama dan penyakit.
Selain itu juga, UAV ini dapat
membawa berbagai sensor yang
diperlukan untuk penelitian atmosfir
dan sebagainya.
Saat ini masih banyak bidangbidang lain yang memanfaatkan
drone untuk memudahkan kegiatan
operasionalnya mengingat drone selain
pesawat yang dapat terbang tanpa
awak, juga dapat digunakan untuk
pengambilan dokumentasi dengan
hasil akhir video ataupun gambar.
Drone di Perkebunan Kelapa Sawit
Dunia perkebunan kelapa sawit
saat ini sudah tidak awam lagi dengan
penggunaan drone untuk berbagai
aktifitas seperti perhitungan pokok
(inventaris pokok), pengendalian hama
dan penyakit, pemetaan areal dan
sebagainya.
Pemetaan areal dengan drone ini
bertujuan untuk menilai kondisi kebun
kelapa sawit, terutama aset dari kebun
itu sendiri. Kegiatan ini biasa dikenal
dengan survei aset atau inventori.
Survei aset merupakan kegiatan yang
terus dilakukan secara rutin oleh
perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Tanaman sebagai bagian dari aset
perkebunan mengalami perubahan
nilai setiap tahunnya, sehingga aset
tersebut harus diperhatikan. Salah satu
tolak ukur aset perkebunan kelapa

sawit dapat dilihat dari seberapa
banyak jumlah pokok yang ada di
lapangan.
Teknik pemetaan dengan
menggunakan drone mempunyai
beberapa kelebihan, salah satunya
adalah dapat lebih akurat dalam
menghitung tanaman dan aset yang
ada. Jika dibandingkan dengan metode
sensus darat, yaitu mengerahkan
pekerja untuk menghitung jumlah
pokok di tiap blok kebun, kegiatan
tersebut bisa berlangsung lama,
tergantung jumlah tenaga yang
mengerjakan (normal 2 ha/orang).
Apabila menggunakan drone sebagai
wahana pemetaan udara, waktu yang
dibutuhkan relatif singkat, yakni untuk
luas 2.000 hektar hanya dibutuhkan
waktu pengumpulan data (citra udara)
selama 20 hari efektif menggunakan
DJI Phantom 4 Pro (prestasi per hari
100 ha), dan interpretasi selama 1
minggu. Di samping itu, data yang
diperoleh adalah merupakan data
aktual dan faktual, sehingga faktor
human error dapat diminimalisir.
Manfaat lain yang dapat
dirasakan oleh para pemilik kebun
yang melakukan inventaris pokok
dengan wahana drone setelah
tahun pertama, yaitu kebutuhan
biaya inventaris pokok lebih sedikit
dibandingkan dengan perhitungan
melalui sensus darat (asumsi pada
tahun pertama perusahaan melakukan
pengadaan unit drone dan perangkat
pendukungnya).
• Perhitungan Penerapan Tahun

Pertama.
1. Sensus darat (manual).
Luas lahan 2.000 ha, dibutuhkan
1.000 orang pekerja dengan gaji per
orang Rp 125.000.
Biaya yang dikeluarkan Rp
125.000.000, inventaris dilakukan 2
kali setahun (semester 1 dan 2).
Total biaya Rp 250.000.000.
2. Citra udara (drone).
Luas lahan 2.000 ha, dibutuhkan
20 hari kerja (per hari 2 orang) dan
1 orang operator GIS selama 6 hari
(Tabel 1).
• Perhitungan Penerapan Tahun
Kedua dan Seterusnya.
Unit drone dan perangkat
pendukungnya sudah tersedia dari
inventaris tahun pertama.
1. Sensus darat (manual).
Luas lahan 2.000 ha, dibutuhkan
1.000 orang pekerja dengan gaji per
orang Rp 125.000.
Biaya yang dikeluarkan Rp
125.000.000, inventaris dilakukan 2
kali setahun (semester 1 dan 2).
Total biaya Rp 250.000.000.
2. Citra udara (drone).
Luas lahan 2.000 ha, dibutuhkan 20
hari kerja (per hari 2 orang) dan 1
orang operator GIS selama 6 hari.
Dapat dilihat bahwa pada tahun
kedua, sangat signifikan penghematan
yang dapat diperoleh dari penggunaan
drone untuk perhitungan pokok apabila
dibandingkan dengan perhitungan
secara manual atau sensus darat.
(Chipto-Tanaman Kanpus)

Tabel 2. Perhitungan Penerapan Tahun Kedua dan Seterusnya untuk Citra Udara
1

Software AcrGIS (single licence)

35,000,000

1

2

70,000,000

2

Drone Deploy Premium Account (1 bulan)

3,500,000

1

2

7,000,000

3

Tim Drone 2 orang

300,000

20

2

12,000,000

4

Operator GIS 1 orang

150,000

6

2

1,800,000

5

Print Peta/Blok

100

2

1,000,000

Jumlah

5,000

91,800,000

* Harga diperoleh dari berbagai sumber.
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar :

Amplop
Ada sebuah budaya remang-remang di antara kita. Ya, antara
kita. Kebiasaan yang berasal entah dari mana, dan tak jelas
juga tujuannya untuk apa.

A

mplop adalah salah satu kemasan
yang pada awalnya spesifik untuk
membungkus surat. Tak boleh sembarang
orang membaca isi surat. Komunikasi
surat itu personal sifatnya. Mungkin ada
pula rahasia di sana. Kita bisa membaca
peringatan pada selembar amplop: “rahasia”
atau “confidential”.
Demikianlah mengapa amplop amat
diperlukan pada masanya. Ia telah
menyembunyikan banyak rahasia, ungkapan
cinta, nostalgia, permohonan, pemberitahuan
penting, dan seterusnya. Semua kedai merasa
harus menyediakan amplop. Dan kita pernah
membelinya bersama beberapa materai.
Hayo ngaku, Anda juga pernah menyimpan
selembar surat cinta dalam amplop, bukan?
Kemudian, datanglah internet. Lalu
muncul aplikasi media sosial. Semua orang
memindahkan suratnya ke dalam soft files,
mengirimnya dengan satu tuts, dan sampai
dalam satu detik.
Tapi uniknya, amplop tetap penting
dan makin banyak dijual dimana-mana.
Mesin ketik bisa hilang, tapi amplop tidak.
Bentuknya bahkan tidak berubah sedikit
pun. Amplop yang berbingkai garis-garis
merah dan biru itu masih dijual di kedai
sampah. Harganya Rp 1.000 per lembar.
Siapa sih yang memerlukannya?
Di dalamnya tak ditemukan lagi surat.
Amplop ini juga bukan untuk dikirimkan
lewat kantor pos. Tapi diberikan langsung
pada seseorang dengan sejumlah uang di
dalamnya.
Amplop bertumpuk di kotak-kotak
sumbangan pesta pernikahan. Keberadaannya
menjadi substansi pokok pesta. “Berapa
jumlah amplopnya? Balek modal tidak?»
Undangan
pesta,
sunat,
berangkat
haji, horja adat, kampanye, dan sssst...di

kantor-kantor instansi, kantor humas, dan
ormas, amplop beredar tiap hari.
Amplop di mana-mana. Digunakan untuk
menarik suara, menjinakkan wartawan,
menunjukkan kehadiran pada pesta,
memudahkan urusan dan sebagainya.
Amplop jadi barang sakti mandraguna.
Sampaikanlah ucapan terimakasih dengan
amplop. Tanpa amplop, Anda bisa dianggap
tak tahu berterimakasih. Nah!
Di Yunani, mereka mengenal istilah
“fakelaki” untuk tiap urusan. Samalah
dengan konotasi amplop yang kita ketahui.
Mengapa harus amplop? Karena kita tahu
apa yang kita lakukan tidak pantas. Remangremang. Makanya kita perlu amplop untuk
melindunginya. Membuatnya lebih terasa
sopan, dan tersamar dari pandangan.
Kebiasaan amplop ini sudah menjadi
budaya kita. Bila tak melakukannya, akan
terasa janggal dan tak patut. Semua orang
merasa amplop sebagai kewajiban. Ya, pada
saat Lebaran, saat Imlek, atau Tahun Baru.
Anak-anak tak mau ketinggalan. Mereka juga
menuntut amplop. Mereka bilang angpau.
Budaya amplop ditunaikan oleh anak-anak
hingga orang dewasa. Demikianlah cara
kita mulai membangun hubungan. Hati kita
dipertemukan dengan perantaraan amplop.
Dalam amplop tidak ada lagi surat.
Tapi amplop masih dicari dimana-mana.
Membuat setiap langkah kita semakin
dihantuinya. Amplop berubah menjadi
kontrak yang wajib, meskipun tak tertulis.
Bila bukan orang yang memberi, tentu
Anda adalah orang yang menerimanya. Kita
tidak membuatnya jadi peraturan, tapi kita
membuatnya jadi kebudayaan.
Amplop makin banyak beredar di manamana. Tapi aneh, tidak ada lagi surat di
dalamnya...
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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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