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Redaksi Menyapa
Pembaca budiman.
Meskipun agak terlambat, kami ingin
mengucapkan selamat Iedul Fitri, sekaligus
dengan Iedul Adha 1439 H yang tidak
berapa lama lagi akan menyusul. Kedua hari
besar umat Islam ini tentu memberikan arti
tersendiri bagi mereka yang merayakannya,
terutama bagi para karyawan yang telah
mendapat giliran panggilan ke Tanah Suci
untuk menunaikan ibadah

haji.
Kata orang Perancis, “l’histoire de
repete”. Sejarah adalah siklus dan berulang.
Dengan demikian, kita dapat mengenali dan
merasakan kehadirannya, meskipun tidak
dapat mendeteksi kepastiannya. Dalam
pekerjaan media, siklus ini bahkan sudah
terhitung sebagai keharusan. Meliput,
menulis, melaporkan. Tidak ada yang
mengejutkan lagi dalam pekerjaan ini.
Tapi hasilnya dituntut untuk menampilkan
sesuatu yang baru. Inilah tantangan

jurnalisme.
Dalam industri perkebunan pun,
sepertinya hal ini sama saja. Orang-orang
kebun bekerja menanam, merawat,
dan memanen. Hasilnya bahkan sudah
diperhitungkan dalam bentuk target
bersama. Meskipun cara kerja dan kapasitas
bisnis tahun ini dan tahun sebelumnya
relatif sama, tetapi perusahaan manapun
ingin mendapatkan keuntungan yang lebih
tinggi dari capaian sebelumnya. Dan itulah
tantangan khas perusahaan.
Baiklah kalau begitu.
Kita akan mencoba
menemukan cara-cara
baru agar siklus kerja dan
sejarah yang berulang
itu dapat sedikit kita
temukan variasinya. Dengan
demikian, kita mungkin
akan terhibur dengan sedikit
kejutan dan kegembiraan.
Kami di dapur redaksi
berusaha untuk memperkaya
ragam tulisan dengan gaya
berbeda, yang kiranya akan
dapat memberikan kesan dan
daya tarik yang berbeda pula.
Dalam rangka itu, tulisantulisan ringan tapi mendalam
sangat diperlukan saat ini.
Selain untuk menjaga bahaya
rutinitas, tulisan serupa itu juga
diperlukan untuk memenuhi
kualifikasi sebuah majalah
bulanan. Untuk itu, Anda punya
kesempatan untuk berkontribusi
mengirimkan tulisan dan foto dengan gaya
Anda yang khas. Tidak mesti topik yang
serius dan berat, sepanjang disampaikan
dengan ringan dan informatif. Mungkin cara
ini dapat membuat produk jurnalisme kita
muncul dengan lebih tidak terduga.
Kami menyadari keterbatasan kami, dan
kini berusaha membuka diri untuk rubrikrubrik lepas. Semoga ke depan, majalah ini
makin memenuhi harapan Anda. Selamat
membaca. (red)
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Refleksi

Menjelang Paperless Office
Oleh Sekretaris Perusahaan

Akan tiba suatu masa dimana Anda akan bekerja di sebuah
kantor tanpa secarik kertas pun tampak memenuhi meja kerja.
Kelihatannya, masa itu sudah dekat. Tepat di depan Anda.

L

aporan-laporan penting maupun
kurang penting, catatan, dan
rekapitulasi, segera ghaib ke dalam
bit-bit komputer. Didistribusikan
melalui internet, di-reply lewat jalur
yang sama, dan dibahas secara live.
Bukan tidak mungkin pula, seluruh
kompleksitas kantor yang paperless
ini akan menuju ke tahap yang lebih
ghaib lagi. Yaitu, virtual office. Kali ini,
gedung kantornya yang akan ghaib,
karena para pegawai atau kerani tidak
memerlukan ruangan atau meja kerja
statis lagi. Mereka bisa mengerjakan
tugasnya di mobil, di kamar tidur,
atau di sebuah sekolah PAUD sambil
menunggu anak pulang. Kita tentu
tidak ingin membayangkan lebih jauh
lagi. Sebab bila para pegawai dan
kerani yang mendapat giliran ghaib,
maka narasi ini akan selesai.
Kita sudah memasuki era digital.
Cara kerja perkantoran telah masuk
dalam dunia matrix. Setiap bagian
terhubung secara online dan digital.
Lebih cepat dan realtime. Konon, lebih
praktis. Keuntungannya antara lain
dapat menebas jarak dan halangan
fisik. Namun dari sisi lain, ia menuntut
waktu yang makin banyak dan siaga.
Pertarungan antara efisiensi ruang
dan tuntutan waktu adalah paradoks
dari era digital ini.
Karena kecenderungan ini tidak
terhindarkan lagi, lalu bagaimana
menghadapinya? Perusahaan tidak
bisa lagi sekadar mengasumsikan
bahwa era digital ini dapat dihadapi
dengan penyediaan perangkat dan
pelatihan sumber daya manusia. Lebih
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dari itu, era digital menuntut cara
kerja dan kebiasaan-kebiasaan baru
yang sangat berbeda. Di antaranya
adalah perihal pengaturan waktu,
disiplin, dan respon yang lebih cepat.
Tujuan pokok kantor digital adalah
untuk mempercepat arus informasi
dan komunikasi. Bila para pemegang
simpul informasi dan otoritas teknisnya
tidak bekerja secara responsif,
maka paperless office ini hanya
akan menimbulkan frustrasi dan
ketidakpastian.
Proses kepemimpinan yang
berkesinambungan di PTPN IV
telah membuka jalan bagi kualifikasi
kepemimpinan yang sadar era digital.
Pemimpin-pemimpin yang lebih muda
secara transformatif mulai merintis
cara kerja ini sebagai kebudayaan
baru di perusahaan. Sedangkan para
seniornya juga membuka ruang bagi
masuknya era baru ini. Dua generasi
saling belajar, dan menghasilkan
hibrida antara nilai kerja dan
teknis kerja.
Secara
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bisnis, kita berharap era digital ini akan
mampu membawa peningkatan kinerja
usaha, baik dalam efisiensi biaya
maupun dampak produktivitasnya.
Semaju apapun kita memasuki
teknologi informasi, namun ia harus
diposisikan sebagai pendukung saja.
Teknologi ini tidak boleh memisahkan
kita dengan tanaman. Jangan sampai
“bertanam sawit di atas gadget”.
Laporannya cepat dan bagus, tapi
hasilnya jelek.
Sebagai perusahaan, kita harus
mampu memetik keuntungan dari
era paperless office ini. Di antaranya
adalah pengurangan pemakaian
kertas yang makin mahal harganya,
turut mengurangi pencemaran
lingkungan, serta berkontribusi dalam
penekanan laju penipisan O2 akibat
laju pemakaian pohon sebagai bahan
baku kertas.
Setiap perubahan meniscayakan
dua hal, yaitu tujuan dan dampak
perubahan itu sendiri. Semoga kita
di PTPN IV dapat menyongsong
perubahan ini dengan bijak dan efektif.
Teknologi baru ini barangkali akan
mengubah cara kerja kita, tapi kitalah
yang tetap mengendalikan
tujuannya. (red)

Capai Target Laba, Sinergisitas bersama
Mitra Usaha Harus Ditingkatkan
Laba PTPN IV tahun 2018 ditargetkan tumbuh 25% dibandingkan
tahun 2017. Laba itu diharapkan terus tumbuh pada tahun-tahun
mendatang. Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni menyampaikan
hal itu dalam acara Halal bi Halal 1439 H bersama mitra usaha
di Taman Camellia sinensis Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen
Suprapto No. 2 Medan, Sabtu 7 Juli 2018.

U

ntuk mencapai target-target
tersebut, Siwi Peni mengatakan,
kontribusi para mitra usaha sangat
penting. Oleh sebab itu ia berharap
agar sinergisitas bersama mitra usaha
terus ditingkatkan secara profesional.
“Dalam kesempatan ini, saya atas
nama manajemen menyampaikan
penghargaan yang setinggitingginya serta rasa terimakasih
yang mendalam, karena mitra usaha
telah berkontribusi menjalankan roda
perusahaan pada setiap proses bisnis
selama ini,” katanya.
Acara silaturahmi ini dihadiri para
mitra usaha PTPN IV yang dijamu
secara bersama oleh Dirut, Direktur

Operasional Rediman Silalahi, Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
Rizal H. Damanik, para general
manager distrik, manajer kebun/
unit, kepala bagian/project manager,
kasubag/kabid serta undangan
lainnya.
Di bagian lain, Siwi Peni
mengatakan, pengelolaan bisnis
PTPN IV harus semakin baik dan
berpedoman pada prinsip good
corporate governance atau tata
kelola perusahaan yang baik. Hal
ini mengingat kondisi persyaratan
eksternal yang semakin ketat seperti
adanya regulasi domestik dan luar
negeri, ancaman dan kecaman

terhadap produk CPO dan fluktuasi
harga.
“Sebenarnya acara silaturahmi
ini sudah direncanakan sejak bulan
Januari yang lalu, namun karena
kesibukan kerja dan beberapa hal,
akhirnya tertunda. Alhamdulillah baru
dapat terselenggara pada hari ini,
yang sekaligus disatukan dengan
momen Halal bi Halal 1439 H,” sebut
Siwi Peni.
Setelah memperkenalkan jajaran
Direksi PTPN IV yang berubah
susunan pada tahun 2017 lalu, Siwi
Peni menjelaskan, saat ini BUMN
diharapkan semakin mengambil
peran pada pertumbuhan ekonomi
nasional. Setiap unit BUMN yang
menjadi sumber pendapatan negara,
juga dituntut untuk turut berperan
dalam pembangunan ekonomi daerah
dimana BUMN itu berada.
“Di satu sisi, BUMN diminta terus
meningkatkan kinerja sehingga laba
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yang diperoleh sebanding dengan
kapasitas atau modal yang dimiliki. Di
sisi lain, usaha itu dilakukan dengan
menerapkan prinsip transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas,
independensi dan fairness secara
konsisten serta dituntut lebih efisien,
sehingga dapat menghasilkan laba
yang lebih baik sesuai dengan
kapasitas perusahaan,” papar Siwi
Peni.
Dalam pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik, sejak tahun
2017, mulai dilakukan beberapa
perubahan, seperti sistem pengadaan
barang dan jasa dengan menerapkan
e-procurement. Dampak penerapan
e-procurement terkait dengan tata
cara pembayaran, serta perubahan
pihak yang terlibat dalam pekerjaan.
“Setiap ada perubahan, pasti
menimbulkan ketidaknyamanan
dan membutuhkan usaha yang
keras untuk mengadaptasinya.
Kami menyadari bahwa pelayanan
kepada mitra usaha masih jauh
dari sempurna. Hal ini karena baru
pertama kali ada perubahan, sehingga
ada mitra usaha yang terlambat
dibayar, atau banyak hal lagi yang
masih perlu disempurnakan,” sebut
Siwi Peni.
Ia mengatakan, di antara yang
belum sempurna itu, bisa jadi
informasi yang disampaikan belum
lengkap, sehingga mitra usaha tidak
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puas dengan pelayanan PTPN IV. 
Perusahaan, katanya, akan terus
memperbaiki sistem dan prosedur
yang ada, sesuai tema kerja PTPN
IV tahun 2018: “Perbaikan Tiada
Henti”. PTPN IV memiliki program
memperbaiki sarana dan prasarana
produksi yang terkait on farm dan
off farm dari tanaman, seperti
infrastruktur, pabrik, tanaman, sistem
dan prosedur, teknologi informasi,
sistem pengamanan. Selain itu
juga meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme semua sumber
daya manusia serta meningkatkan
pagar sosial kepada masyarakat
melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR).
Program CSR lebih banyak
difokuskan pada pembangunan
berkelanjutan, yaitu melalui pendidikan
anak sekolah dan pembangunan
lingkungan di masyarakat sekitar.

Majalah Internal Nusantara Empat

Semuanya ditujukan untuk
mendukung profesionalisme. PTPN
IV akan menerapkan syarat-syarat
yang mendukung profesionalisme atau
kemampuan bekerja dari perusahaan
yang akan mengikuti tender.
Kerugian telah banyak terjadi
di PTPN IV karena beberapa mitra
usaha melakukan wan prestasi dan
meninggalkan pekerjaan yang telah
dimenangkan. “Untuk itu kami minta
maaf apabila ada perubahan syaratsyarat yang lebih ketat,” sebut Siwi
Peni. Ia berharap, dengan perubahan
ini mitra usaha dapat meningkatkan
profesionalisme dalam mendukung
pekerjaan di PTPN IV.
Kepada para mitra usaha, Dirut
juga mengajak agar kerjasama
dilakukan dengan landasan ikhlas dan
rasa takut pada Allah SWT. “Sebagai
perusahaan yang bergerak di bidang
perkebunan, kami menyadari bahwa
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faktor dominan yang mempengaruhi
kinerja perusahaan adalah faktor
hubungan vertikal dengan Tuhan Yang
Maha Esa. Hal ini karena memang
variabel terbesar keberhasilan dalam
usaha perkebunan tergantung dari
ridho Allah SWT. Kita lihat bahwa
dalam kegiatan usahanya PTPN IV
mengandalkan hasil tanaman yang
merupakan makhluk hidup ciptaan
Tuhan yang ditanam di bumi milik
Tuhan, dan mengandalkan alam untuk
berperan dalam hasil produksinya,”
papar Siwi Peni.
Oleh karena itu, menurut Dirut,
kebersihan hati dalam melaksanakan
kerja dengan amanah merupakan
peran penting agar PTPN IV dan mitra
usahanya dapat terus jaya. Diwajibkan
semua sumber daya manusia yang
bekerja di PTPN IV bekerja dengan
Jujur Tulus Ikhlas dan Prima. Prima
adalah profitable, integrity, market
ahead dan accountability.
“Semua insan PTPN IV, termasuk
saya, dilarang untuk meminta
atau menerima cinderamata baik
berupa uang, barang ataupun jasa
lainnya yang akan menimbulkan
benturan kepentingan kepada direksi,
pemimpin, unsur pimpinan dan
karyawan-karyawati PTPN4,” sebut
Siwi Peni.
Sebelumnya Kabag Logistik
Dasam Marwan Saragih
mengemukakan, sistem pengadaan
barang dan jasa di PTPN IV memakai
aplikasi e-procurement. Berarti
dalam praktiknya, perusahaan sudah
memakai sistem dengan tujuan
efektif, efisien, transparan, terbuka,
berkompetisi, adil/tidak diskriminatif
dan akuntabel, sehingga mitra usaha
yang terdaftar di PTPN IV mempunyai
hak dan kesempatan yang sama
dalam bersinergi membangun usaha
bersama.
Perkembangan dalam dua tahun
terakhir ini, praktik e-procurement
memang masih dimulai di PTPN
IV dan PTPN lain, namun dalam
perjalanannya dibutuhkan perbaikan-

perbaikan. Dalam kesempatan ini
Dasam Marwan Saragih secara
terbuka mengajak mitra usaha untuk
berkomunikasi, berkoordinasi dalam
mendukung kinerja PTPN IV dalam
proses pengadaan barang dan jasa.
“Proses pengadaan barang
dan jasa di PTPN IV ada tiga jenis,
yakni pelelangan terbuka dengan
nilai di atas Rp 200 juta, penunjukan
langsung dengan nilai antara Rp 50
juta hingga Rp 200
juta dan pengelolaan
bagian fungsional
dengan nilai di bawah
Rp 50 juta. P
 TPN IV
membutuhkan mitra
usaha yang mampu
bersinergi, berkualitas
dan profesional dalam
bekerja di PTPN4,
walau masih terdapat
kendala di lapangan
dan perlu perbaikan
untuk meningkatkan
kualitas sistem yang
sudah ada,” sebut
Dasam Marwan
Saragih.
Di Bagian Logistik
sendiri, pada tahun
2018 ini ada 5.287
paket pekerjaan yang
harus dilakukan dan
sampai dengan bulan
Juni 2018 yang sudah
dikerjakan 67%. Ini
semua atas kerjasama
mitra usaha bersama
PTPN IV yang saling
bersinergi untuk
membangun.
“Proses
pengadaan tidak
ada pilih kasih, karena semua diberi
kesempatan dan peluang yang
sama dan diawasi dengan KPPU.
Diharapkan mitra usaha dapat
berkompetisi dengan baik untuk
melaksanakan proses bisnis di PTPN
IV,” kata Dasam.
Mewakili mitra usaha, Feberta

Sibero mengatakan sangat gembira
acara silaturahmi ini dapat terlaksana
karena ini sudah ditunggu-tunggu
sebagai wadah untuk dapat saling
bersinergi secara profesionalis
dalam mencapai tujuan bersama. 
Feberta Sibero menyarankan agar
pertemuan dengan mitra usaha dapat
ditingkatkan lagi di masa mendatang,
untuk mengevaluasi kinerja masingmasing.

Acara silaturahmi dimeriahkan
doorprize dari perbankan berupa 5
unit smartphone dan power bank,
yang dilaksanakan oleh Kesenian
Irama Minang (KIM) berupa batu
goncang dan diakhiri dengan makan
siang bersama serta bersalaman.
(red)
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PTPN IV dan P3RI Saling
Dukung Kinerja Perusahaan
 irektur Utama PTPN IV Siwi Peni merasa bersyukur dapat
D
bergabung dan tidak menduga dapat hadir di tengah-tengah
keluarga besar Persatuan Purnakaryawan Perkebunan Republik
Indonesia atau (P3RI) Cabang PTPN IV.

H

al itu ia ungkapkan dalam
kesempatan acara Halal bi
Halal 1439 H baru-baru ini bersama
P3RI yang dihadiri Penasihat P3RI
Dahlan Harahap, Razali Ishak,
Warsito Suhendro, Johannes Sitepu
dan Pembina Siwi Peni, Rediman
Silalahi, Rizal H. Damanik, Ketua P3RI
Cabang PTPN IV Mahyuzar Maimun,
Wispramono Budiman (Ketua Umum
SP-Bun PTPN IV), pengurus/anggota
P3RI, pengurus/anggota P3RI Ranting
Kebun/Unit serta undangan lainnya.
Siwi Peni selaku pembina mengutip
pidato Soekarno pada Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1966 yang menyebutkan,
“Jangan sekali-kali meninggalkan
sejarah” atau yang sering disingkat
”Jasmerah”. “PTPN IV yang
keberadaannya kita lihat sampai hari ini
juga merupakan hasil dan perjuangan
dari pendahulu kita. Kondisi PTPN4
saat ini cukup baik karena pendahulu
cukup hebat dalam meletakkan
pondasinya. Tidak ada murid yang
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hebat kalau gurunya tidak hebat,”
ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Dirut atas
nama manajemen mengucapkan
terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada purnabakti,
karena telah banyak berkontribusi
terhadap PTPN IV. Dikatakan, tanpa
perjuangan dan kerja keras yang penuh
keihklasan dari purnabakti sewaktu
berdinas, tidak mungkin PTPN IV dapat
eksis seperti sekarang ini.
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Menyingung kinerja perusahaan,
Siwi Peni mengatakan, laba bersih
perusahaan tahun buku 2017 sebesar
adalah Rp 742 miliar atau meningkat
dibanding tahun sebelumnya.
Tantangan korporasi saat ini adalah,
bagaimana menghadapi persaingan
ekonomi global, fluktuasi harga CPO
yang berkisar antara Rp 7.000-8.000
per kg, serta biaya operasional yang
cukup tinggi.
Sebelumnya, Mahyuzar Maimun
menyampaikan terimakasih atas
kehadiran Penasihat, Pembina,
Pengurus, dan Anggota P3RI dalam
memenuhi undangan Halal bi Halal
1439H keluarga besar P3RI. Ia
mengutip pesan Perdana Menteri
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Malaysia Mahathir Muhammad agar
yang sudah pensiun tetap semangat
dan jangan pernah berhenti untuk
berkarya serta beraktivitas dalam
kehidupan sehari-hari agar seluruh
anatomi tubuh bisa bergerak.
“Keberadaan PTPN IV di
lingkungan purnabakti sangat
bermanfaat, seperti adanya kenaikan
manfaat pensiun, kenaikan gaji
pensiun, adanya uang beras/
kemalangan/daging, fasilitas BPJS, dan
bantuan Dapenbun dalam rangka Hari

Raya,” sebut Mahyuzar Maimun.
Selaku Penasihat, Razali Ishak
berharap kepemilikan PTPN IV akan
tetap dipegang oleh negara. Untuk
itu, katanya, purnabakti siap untuk
memberikan motivasi atau bimbingan
kepada junior yang ada di PTPN IV
dalam mengelola perkebunan.
Sementara Wispramono Budiman
selaku Ketua Umum SP-Bun PTPN
IV mengatakan sangat bangga
dan bahagia dapat bersilaturahmi
dengan para senior perkebunan

yang sejak zaman nasionalisasi turut
mengantarkan PTPN IV ke posisi
sekarang ini.
“PTPN IV harus dapat
berkesinambungan walau banyak
regulasi baru, karena PTPN IV
bukan warisan tetapi titipan untuk
ditumbuhkembangkan. Perusahaan
ini harus sampai kepada generasi
penerus,” tegas Wispramono Budiman.
Suasana akrab dan harmonis ini
diakhiri dengan makan siang bersama
dan bersalaman. (red)

Mutasi/Promosi PJP

Manajemen Membuka Kesempatan
yang Sama untuk Semua Calon Pemimpin

Menerima mutasi, promosi, memasuki Masa Bebas Tugas
(MBT), dan penerimaan karyawan baru adalah suatu
siklus kehidupan yang dapat dilihat. Bumi juga senantiasa
berputar mengelilingi matahari, sehingga ada pagi, siang,
sore, dan malam. “Itulah kehidupan yang terus berputar
dan berubah, yang tidak bisa kita hentikan,” ungkap
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni dalam acara serah
terima jabatan (sertijab) pelepasan pemangku jabatan
puncak dan pemberian penghargaan kepada manajer di
Auditorium Kantor Direksi, Senin 2 Juli 2018.

S

ertijab ini selain dihadiri Direktur Utama,
juga dihadiri Direktur Operasional Rediman
Silalahi, Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Rizal H. Damanik, kepala bagian/project
manajer, general manager distrik, manajer,
serta Ustadz Dr. H. Ardiansyah dan Pendeta
Luther Novryaman Lase.
“Suasana sertijab kali ini berbeda karena
diiringi dengan mengucapkan sumpah jabatan
dan menghadirkan ustadz/pendeta, yang
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nantinya juga akan diikuti oleh semua
Pemangku Jabatan Puncak (PJP),”
sebut Siwi Peni.
Ia menjelaskan, amanah yang
diberikan kepada PJP cukup besar
tugas dan tanggung jawabnya, dan itu
merupakan kontrak antara manusia
kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
bukan kepada sesama manusia.
Disebutkan Siwi Peni, tuntutan
dari seorang pemimpin bukan hanya
sekadar menunjukkan kinerja angka
saja, namun ada faktor lain, seperti
tuntutan orangtua kepada anak
supaya dapat sukses dalam meraih
cita-cita.
“Tugas dan kewajiban seorang
pemimpin bersifat kompleks, di
antaranya mengkaderisasi bawahan
untuk menjadi pemimpin dan
memastikan moral serta akhlak yang
baik, sehingga tuntutan seorang
manajer di kebun/unit harus sesuai
dengan tuntutan pemegang saham
dalam organisasi serta memastikan
hubungan dengan stakeholders
senantiasa harmonis,” harap Siwi Peni.
Dirut mengatakan, pemegang
saham menuntut kepada PTPN IV
sebagai salah satu BUMN perkebunan
untuk menyumbang kinerja yang
lebih baik lagi, karena perusahaan ini
merupakan PTPN yang terbesar dan
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selama ini berkinerja terbaik. “Namun
pada tahun 2018 ini banyak hal yang
masih harus dibenahi sehingga
manajemen memberikan kesempatan
kepada pemimpin baru selama tiga
bulan pertama, kemudian dievaluasi
tiga bulan berikutnya. Jika tidak ada
upaya dan kinerja nyata di masingmasing kebun/unit, maka pemimpin
baru akan dikembalikan ke posisi
semula,” tegas Siwi Peni.
Ia mengatakan, banyak generasi
muda yang mempunyai hak sama
untuk menjadi pemimpin. Manajemen
memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada seluruh
karyawan-karyawati untuk ikut
berkiprah memajukan PTPN IV.
Kesempatan ini diberikan untuk dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Saat ini manajemen baru hanya
memberi kesempatan, dan belum
memberikan kepercayaan.
“Kepercayaan akan timbul
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jika kesempatan yang diberikan
menunjukkan hasil yang baik, dan
manajemen baru bisa percaya bahwa
seseorang itu sudah layak menjadi
pemimpin,” kata Dirut.
Ia mengajak seluruh karyawan/
karyawati PTPN IV untuk
memanfaatkan kesempatan berkarya
di perusahaan. “Pintu gerbang
telah dibuka untuk mengoptimalkan
kinerja masing-masing personel,
dan manajemen akan mencari calon
pemimpin yang mampu meningkatkan
kinerja PTPN IV, karena semua
memiliki hak yang sama sehingga
yang bekerja baik yang akan diberikan
kesempatan untuk menjadi seorang
pemimpin,” jelasnya.
Dirut juga memberitahu bahwa
Direksi Holding Perkebunan
Nusantara sebenarnya menginginkan
kepada manajemen PTPN IV agar
memiliki SDM sendiri yang mampu
menjadi Direksi di PTPN. Maka
kesempatan ini harus dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya karena
organisasi harus terus berputar.
“Tunjukkan kinerja yang PRIMA untuk
mencapai laba di atas Rp1 triliun dan
kita harus mempunyai keyakinan
bahwa PTPN IV mampu bekerja keras
dengan prinsip jujur tulus ikhlas,”
demikian Siwi Peni.
Siwi Peni meminta kepada setiap
PJP untuk tidak mengeluh dan minta
maaf karena target tidak tercapai,
sebab seorang pemimpin mempunyai
kewenangan di kebun/unit masing-
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masing untuk mengelola sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang
tersedia.
Ditegaskan Siwi Peni lagi, bahwa
pemimpin kebun/unit jangan meminta
maaf jika target tidak tercapai,
karena capaian target merupakan
hasil analisa yang sudah ditetapkan.
Yang diperlukan masing-masing
kebun/unit adalah melaksanakan
komunikasi, koordinasi dan kerjasama
supaya target dapat tercapai, bahkan
melampauinya. Manajemen sendiri
akan membuka komunikasi yang
seluas-luasnya untuk peningkatan
kinerja di kebun atau unit usaha.
Acara sertijab ini sekaligus
melepas dua pemangku jabatan
puncak, yaitu Ir. Irianto dan Drs.
Rabiullah Harahap, karena terhitung
mulai tanggal 1 Juli 2018 keduanya
telah berakhir masa pengabdiannya di
PTPN IV.
Kepada keduanya, Dirut
mengatakan, bahwa seorang
karyawan yang memasuki MBT bukan
sesuatu hal yang mudah, karena
Irianto telah bekerja dan berkarya di
PTPN IV selama 28 tahun 2 bulan,
dan Rabiullah sudah bekerja selama
31 tahun sehingga sudah mempunyai
hubungan emosional dengan PTPN
IV. Untuk itu, Dirut menegaskan,
“Pak Irianto dan Pak Rabiullah

masih keluarga besar PTPN IV”.
Ia juga mengucapkan terimakasih
atas sumbangsih, kerjasama yang
diberikan kepada perusahaan selama

ini. “Selamat memasuki Masa Bebas
Tugas, semoga dengan kehidupan
baru, senantiasa sehat dan bahagia
melingkupi keluarga”. (red)

Penerima Mutasi, Promosi dan Masa Bebas Tugas
Menerima Mutasi:
- Eddy Tea Christian Barus, Kepala Bagian Teknik
- Edman Agus, setingkat Manajer di Distrik III
- Ima Sulastri, setingkat Manajer di Distrik II
- Adi Rahmat, setingkat Manajer di Distrik I
- Suherry, Manajer Kebun Bah Jambi
- Panto Hutagalung, Manajer Kebun Ajamu
- Darta Sembiring, Dewan Pakar
Menerima Promosi:
- Muhammad Ridho Nasution, Manajer Kebun Teh
- Warsidy, Manajer Kebun Meranti Paham
- Hwin Dwi Putera, Manajer Kebun Plasma Madina
- Heri Susanto, Manajer Kebun Tonduhan
- Jon F.E. Bangun, Manajer Kebun Marjandi
- Ansari, Manajer Kebun Aek Nauli
- Hadi Syahputra, Manajer PKS Bah Jambi
Memasuki Masa Bebas Tugas:
- Irianto, jabatan terakhir Manajer Kebun Tonduhan
- Rabiullah Harahap, jabatan terakhir Manajer Kebun Marjandi
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“Terminal” Parkir PTPN IV
Lepas 1.000 Pemudik
Sabtu, 9 Juni 2018, halaman parkir depan di wing kiri Kantor
Direksi PTPN IV terasa lain dari biasanya. Sebuah tenda didirikan,
dan ada satu spanduk besar bertuliskan “Mudik Gratis”. Pada hari
itu, sebanyak 1.000 calon pemudik memenuhi halaman parkir,
menunggu pemberangkatan bus yang akan membawa mereka ke
kampung masing-masing dengan biaya nol rupiah. Tak pelak lagi,
halaman kantor yang sehari-hari menjadi saksi kesibukan rutin
Kantor Pusat berubah seketika seperti terminal bus antar kota
dalam propinsi.

P

ara pemudik Lebaran itu
berasal dari Kota Medan dan
sekitarnya, yang diberangkatkan
langsung dari Kantor Direksi di Jalan
Letjend R. Suprapto No. 2 Medan.
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni
bersama Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal
H. Damanik, para Kepala Bagian,
dan Project Manager, langsung
menyaksikan dan melepas
keberangkatan masyarakat pemudik
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itu.
PT Perkebunan Nusantara IV
sebagai salah satu Anak Perusahaan
BUMN Perkebunan, memang
turut mengadakan program mudik
bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H
sebagai bagian dari Program Mudik
Bersama yang diselenggarakan oleh
Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
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Sebagaimana yang dipaparkan
Dirut Siwi Peni, dalam menyambut
mudik Lebaran 2018 ini, Kementerian
BUMN kembali menggelar
program mudik gratis dengan
menyediakan 200.000 kursi. Untuk
merealisasikannya, Kementerian
menggalang BUMN untuk
berpartisipasi mengikuti program ini
dengan tiga jenis angkutan, yaitu bus,
kereta api dan kapal laut.
Khusus di PTPN IV, seperti yang
dilaporkan Panitia Mudik Bersama,
moda angkutan yang dipilih adalah
bus eksekutif dengan kuota 1.000
kursi, masing-masing jurusan MedanLhokseumawe, Medan-Padang
Sidimpuan (via Sipirok), dan MedanRantauprapat.
Siwi Peni mengatakan, program
“Mudik Gratis” ini bertujuan
mengalihkan pemudik yang biasa
menggunakan sepeda motor ke
moda transportasi yang lebih nyaman
dan aman, sekaligus upaya untuk
menekan angka kecelakaan lalu lintas
jalan yang banyak menimpa para
pengguna sepeda motor menurut
catatan tahun lalu.
“Saya berharap program mudik
gratis ini dapat memberi berkah
bagi PTPN IV dan bermanfaat

bagi masyarakat. Di tahun-tahun
berikutnya, program ini harus dapat
terus dilanjutkan. Bagi masyarakat
yang bermudik hari ini, saya ucapkan
selamat menuju kampung halaman
dan selamat sampai ke tujuan,” sebut
Siwi Peni.
Ia mengharapkan, pemberian
tiket gratis bagi pemudik akan
membantu warga yang bersilaturahmi
ke kampung halaman. “Pelaksanaan
Mudik Bareng BUMN merupakan
amanah dari stakeholders, dan
alhamdulillah dapat kita laksanakan
dengan baik dan sangat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat,”
katanya.
Sebelumnya, Project Manager
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) PTPN IV, Riza
Fahlevi Naim, melaporkan, program
“Mudik Gratis BUMN 2018” ini
dilakukan demi menindaklanjuti Surat
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor SK-30/MBU/01/2018
tanggal 22 Januari 2018 dan surat
Holding Perkebunan Nusantara PTPN
III (Persero) Nomor 3.06/ PTPN/ 242/
2018 tanggal 6 Maret 2018.
“Target program Mudik Gratis
BUMN 2018 ini 200.000 pemudik
atau naik 69,18% dibanding tahun

lalu. Sementara Holding Perkebunan
Nusantara baru diikutsertakan tahun
ini, dan untuk PTPN IV sendiri dipilih
transportasi moda bus eksekutif
dengan kuota 1.000 kursi. Rinciannya
adalah, Medan-Lhokseumawe 40
pemudik dengan 1 bus, MedanPadang Sidimpuan (via Sipirok) 600
pemudik dengan 15 bus, dan MedanRantauprapat 360 pemudik dengan 9
bus,” kata Riza Fahlevi Naim.
Ia menambahkan, selain
menerima tiket gratis, pemudik juga
diberikan goody bag yang berisi kaos,
topi, snack, air mineral, dan obatobatan ringan. Untuk driver dan kru
diberikan kaos dan topi gratis.
Salah satu mahasiswa di
Medan, Esti, yang turut dalam
mudik gratis bersama PTPN IV
tujuan Rantauprapat, mengucapkan
terimakasih kepada PTPN IV, dan ia
berharap program perdana ini dapat
diteruskan pada tahun-tahun yang
akan datang.
“Program mudik gratis ini sungguh
bermanfaat bagi kami, khususnya
mahasiswa yang ada di Medan
untuk pulang ke kampung halaman
berkumpul bersama keluarga. Kami
mendoakan semoga PTPN IV tetap
jaya,” sebut Esti. (red)
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Peringati Nuzul Quran,
PTPN IV Bagikan Bingkisan Dhuafa

“Peringatan Nuzul Quran sesungguhnya mengandung ajakan
pada kita untuk introspektif pada diri masing-masing. Sudah
sejauh manakah kita mencintai, rutin membaca, mempelajari,
memahami dan mengamalkan isi Al Quran dalam kehidupan
sehari-hari”.

D

emikian disampaikan Direktur
Komersil PTPN IV Umar Affandi
pada peringatan Nuzul Quran 1439
H keluarga besar PTPN IV di Masjid
Al Muhajirin, Kantor Direksi, Medan,
Rabu 6 Juni 2018.
Dalam bulan suci Ramadhan
ini, kata Umar, keluarga besar
PTPN IV dituntut agar lebih
meningkatkan keimanan dan amal
ibadah dalam mencapai ketaqwaan,
meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan dimanapun berada, serta
meningkatkan rasa memiliki yang
tinggi terhadap perusahaan dengan
bekerja keras dan berprestasi
maksimal di bidang tugas masingmasing.
Ia juga menjelaskan, Al Quran
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diturunkan Allah SWT dengan tujuan
menuntun umat Islam mengenai apa
yang harus dilakukan dan apa yang
tidak boleh dilakukan, sehingga ada
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benang merah antara yang dibuat di
dunia ini dengan yang akan diraih di
akhirat kelak.
“Mudah-mudahan amal ibadah
kita diterima Allah SWT. Dengan
menjalankan ibadah di bulan suci
Ramadhan, semoga Allah SWT
memberikan berkah, maghfirah,
ampunan dan hidayah-Nya kepada
kita, sehingga dapat membawa
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perubahan sikap dan
perilaku untuk menjadi
manusia yang amanah,
beriman dan bertaqwa
kepada Allah SWT,” papar
Umar Affandi.
Acara peringatan
Nuzul Quran juga
dihadiri Dirut Siwi Peni
dan suami, Direktur
Operasional PTPN
IV Rediman Silalahi,
Wakil Ketua Ikatan
Keluarga Besar Isteri/
IKBI PTPN IV Gusti Koni
Pakpahan , Corporate
Secretary PTPN IV
Made Supantana, para
kepala bagian, project manager,
Ketua Umum MTSI Pusat PTPN IV
Ali Musri, Pengurus P3RI Cabang
PTPN IV, Yayasan Pendidikan PTPN
IV, kasubag, staf subag, Tim Safari
Ramadhan 1439 H Kandir, karyawan
pelaksana Kandir, serta undangan
lainnya.
Sebelum acara berbuka puasa
dimulai, Siwi Peni beserta Wakil
Ketua dan Pengurus IKBI PTPN
IV berkesempatan membagikan
bingkisan kepada 50 dhuafa, yang

berasal dari Kelurahan Aur dan
Hamdan sekitar Kandir. Kemudian
acara dilanjutkan dengan berbuka
puasa, shalat Mahgrib, makan malam,
shalat Isya dan tarawih berjamaah.
Acara Nuzul Quran diawali dengan
pembacaan ayat suci Al Quran oleh
Syahrul Amani Saragih (Staf Subag
Tanaman Kandir) dan saritilawah oleh
Mardhatilla Ulfa, SpdI.
Tausiyah disampaikan oleh Al
Ustadz Dr Ardiansyah, LC, MA, yang
pada intinya mengajak umat Islam,
khususnya karyawan PTPN IV, untuk

berusaha masuk ke dalam kelompok
yang mendapat rahmat Allah SWT.
Untuk itu mereka harus dekat dengan
ajaran Al Quran dalam arti membaca,
mempelajari, mengamalkan dan
menghayati isi kandungan Al Quran di
dalam kehidupan sehari-hari, termasuk
di dalam bekerja di perusahaan.
Sebelumnya Ketua Panitia Noveri
Idris Butar-Butar (Project Manager
COE) mengucapkan terimakasih atas
bantuan moril maupun material dari
perusahaan atas terselenggaranya
acara ini. (red)
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Evaluasi Strategi
Peraihan Laba 2018
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, didampingi Direktur
Operasional PTPN IV Rediman Silalahi, me-review kinerja
perusahaan sampai dengan Mei 2018 di hadapan para kepala
bagian, project manager, dan kasubag, di Auditorium, Rabu 6 Juni
2018.

S

iwi Peni mengharapkan adanya
peningkatan komunikasi,
koordinasi lintas bagian/distrik/kebun/
unit dengan melibatkan kasubag/
asisten kepala, agar tidak terjadi miss
communication.
Dirut juga menekankan agar
masing-masing selalu berdiskusi
sekaligus melakukan eksekusi
untuk mencari strategi peraihan laba
perusahaan tahun 2018.
Sementara Rediman Silalahi
pada kesempatan itu mengutarakan
capaian produktivitas TBS sebesar 23
ton/ha, rendemen 23,75%, dan harga
pokok masing-masing distrik masih
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di bawah Rp 3.000/kg, dengan tidak
tertutup kemungkinan ada kebun yang
harga pokoknya sekitar Rp 2.100.
“Kita berharap, produktivitas masih
dapat terus ditingkatkan, dan harga
pokok dapat ditekan, agar target laba
dapat direalisasikan sesuai harapan
dari pemegang saham di tahun 2018,”
papar Rediman Silalahi. (red)
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Halal bi Halal 1439 H Keluarga Besar
Kandir di Taman Camellia sinensis

Keluarga Besar Kantor Direksi PTPN IV melakukan acara halal
bi halal Iedul Fitri 1439 H di Taman Camellia sinensis, halaman
belakang Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV, Jalan Letjen Soeprapto
No. 2 Medan, Selasa 19 Juni 2018. Selain membawa agenda
silaturahim, acara ini juga dimanfaatkan untuk membicarakan
berbagai isu yang berkembang di seputar kinerja perusahaan
dengan cara yang lebih informal.

“H

alal bi halal merupakan tradisi
masyarakat di Indonesia setelah
melaksanakan shalat Iedul Fitri, dan
sangat bagus dilaksanakan untuk bisa
saling maaf memaafkan,” kata Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni dalam
sambutannya.
Hadir juga dalam acara ini, Direktur
Operasional Rediman Silalahi, Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
Rizal H. Damanik, para kepala bagian/
project manager, kasubag/staf subag,
dan karyawan/karyawati Kandir PTPN
IV.

Acara silaturahim itu dilaksanakan
di bawah cuaca yang mendukung
di hari pertama kerja setelah libur
bersama lebaran 2018.
“Ada dua keuntungan bagi kita
pada acara ini, yaitu bagi yang berbuat
salah dan bagi yang merasa salah,
dapat saling memaafkan dengan hati
yang damai, karena kesalahan di
antara kita Tuhan tidak ikut campur
sebelum kita sendiri yang saling
memaafkan,” jelas Siwi Peni.
Lebih jauh ia mengatakan, meminta
maaf itu lebih baik, bukan hanya di

bulan Syawal ini tapi setiap saat jika
memang ada salah.
“Terkait dengan hari libur
bersama, perusahaan mengambil
kebijakan untuk libur Lebaran ini
diperpendek. Bukan berarti tidak boleh
memperpanjang cuti lagi, karena
kebijakan perusahaan cukup fleksibel,
namun kita harus bersemangat lagi
bekerja setelah libur panjang,” kata
Dirut.
Sebelumnya Edwin Seto Kusbandi
(Kasubag Logistik) memimpin doa
bersama yang pada dasarnya
memohon pada Allah bahwa setelah
bulan Ramadhan berlalu, Allah SWT
memberikan perusahaan dan karyawan
sebuah lembaran baru yang bersih, hati
yang suci, jujur, tulus, ikhlas dan sabar
menghadapi berbagai tantangan.
Acara diakhiri dengan bersalamsalaman dan sarapan pagi bersama.
(red)
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Gebyar Pesantren Kilat Kantor Direksi

“Membangun Generasi Islam
Yang Cerdas Literasi”. Itulah
tema yang diangkat dalam
rangkaian kegiatan Pesantren
Kilat Ramadhan 1439 H/2018
M di Masjid Al Muhajirin Kantor
Direksi PTPN IV, Minggu,
10 Juni 2018. Kegiatan ini
merupakan kali ke-empat
dilaksanakan setiap tahun,
dan pada taahun ini peserta
pesantren kilat sebanyak
73 orang, baik dari Sekolah
TK maupun SD dengan usia
antara 4 Tahun sampai dengan
10 tahun.
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A

cara ini digelar dengan
memanfaatkan momentum Bulan
Ramadhan. Kepanitiaan bekerja sama
dengan Yayasan Senyum Dunia yang
dipimpin oleh dr. M. Shahreza SpOT.
Yayasan Senyum Dunia mengemas
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acara ini sedemikian rupa sehingga
seluruh peserta dapat memahami
tujuan dari kegiatan pesantren.
Acara dimulai pukul 09.00 WIB
dengan didahului pembukaan oleh
Ketua Panitia, Sutan MS Siregar.
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Kegiatan yang telah disusun
berlangsung mulai dari pagi hingga
sore hari dengan bentuk ceramah,
tanya jawab, diskusi, pemutaran film,
bermain bersama di luar, dongeng,
dan kunjungan pustaka keliling.
Adapun materi yang disampaikan
yaitu, Ta’aruf dan Persiapan Belajar,
Belajar Tauhid, Kunjungan Mobil
Pintar GSM, Bermain Bersama,
Kecil-kecil Bisa Buat Robot, Puasa
Itu Menyehatkan, Kreativitas dan
Sains, Shalat Berjama’ah, dan
Bermain di Luar Kelas (sekitar
masjid).
Ketua Panitia menyampaikan,
kegiatan ini merupakan kegiatan rutin
tahunan di Kantor Direksi PTPN IV
dan sudah berlangsung 4 kali sejak
pertamakali dilaksanakan.
Animo karyawan Kantor Direksi
mengikutsertakan putra/putrinya
tampak sangat antusias, sehingga
tahun depan diharapkan adanya
penambahan kepesertaan. (rh)
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Laba PTPN IV Tahun 2017
Rp 742 Miliar
Direktur Utama Siwi Peni mengucapkan terimakasih atas
kerja keras dan kerjasama seluruh unsur pimpinan, karyawan/
karyawati dan keluarga besar PTPN IV sehingga laba PTPN IV
menurut posisi audited tahun 2017 mencapai Rp 742 miliar. Dirut
menyampaikan hal itu pada acara halal bi halal keluarga besar
PTPN IV di Camellia sinensis Kantor Direksi (Kandir), Minggu 24
Juni 2018.

D

alam kesempatan di tengahtengah acara halal bi halal 1439
H itu, Siwi Peni juga mengucapkan
terimakasih secara khusus kepada
Dewan Komisaris atas dukungan
dan saran yang diberikan secara
terus menerus, demikian juga halnya
kepada mitra usaha dan stakeholder
lain.
“Dan saya tidak lupa untuk
menyampaikan penghargaan yang
tinggi kepada para senior kami, purna
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karya PTPN IV atas dukungan dan
doanya,” tambah Siwi Peni.
Acara ini dihadiri oleh para
anggota Dewan Komisaris, Direksi,
Direktur Anak Perusahaan PTPN IV,
Pemangku Jabatan Puncak, Ketua
Umum SP Bun, Ketua dan Pengurus
IKBI, Karyawan Pimpinan, Pengurus
P3RI, Ketua SP-Bun Basis Kebun/Unit,
serta undangan lainnya.
“Menyinggung kondisi saat
ini, banyak sekali berita hoax

Majalah Internal Nusantara Empat

khusus tentang Pilkada yang dapat
menimbulkan kemarahan pada
beberapa orang atau golongan, yang
bertujuan untuk memecah belah
persatuan dan budaya kekeluargaan
yang selama ini sudah ada di
Indonesia. Karena itu, melalui ajang
silaturrahim ini saya mengimbau, mari
memerangi hal-hal yang bertujuan
memecah belah persatuan baik
melalui pemecahan antar-agama,
antar-suku, maupun antar-angkatan
di PTPN IV. Mari tetap fokus pada
persatuan dan peningkatan kinerja,”
kata Siwi Peni.
Dalam hal produksi, ia
menyampaikan bahwa perusahaan
telah melakukan berbagai upaya
baik dengan dukungan eksternal
maupun internal. Dari dukungan
eksternal, telah dilakukan kerjasama

Liputan Khusus

dengan Kepolisian Daerah Sumatera
Utara dan Angkatan Darat dalam
pengamanan. Perusahaan juga
melakukan pengamanan melalui pagar
sosial dengan program corporate
social responsibility (CSR) yang tahun
ini diprioritaskan di sektor pendidikan,
peningkatan pemberdayaan
masyarakat, pembangunan tempat
ibadah, dan kegiatan sosial lainnya
kepada masyarakat sekitar kebun.
Sementara upaya internal
dilakukan dengan perbaikan
infrastruktur jalan, perbaikan sarana,
dan prasarana produksi baik tanaman
maupun pabrik. “Bersamaan dengan
itu, kita melakukan peningkatan
kompetensi SDM dan peningkatan
sistem pengawasan internal,” papar
Siwi Peni.
Lebih khusus, Siwi Peni
mengingatkan kepada insan PTPN IV
agar selalu ingat bahwa bekerja pada
perusahaan yang usahanya di bidang
perkebunan, harus dilandasi beberapa
kesadaran. Pertama, kesadaran
bahwa karyawan bekerja di atas bumi
milik Tuhan. Kedua, mengandalkan
hasil tanaman yang merupakan
makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ketiga,
mengandalkan alam untuk berperan
dalam hasil produksinya. “Semua
sangat tergantung dari kemurahan
Tuhan. Mari meminta ridho dari Allah

SWT dengan cara membersihkan
hati, jaga sikap kerja dengan lebih
positif, melaksanakan budaya kerja
PRIMA, serta Jujur-Tulus-Ikhlas
dengan konsisten. Jadilah pemimpin
dan karyawan yang amanah,

bertanggungjawab serta berintegritas,”
urainya.
Sebelumnya Ketua Umum SPBun PTPN IV Wispramono Budiman
menyampaikan permohonan maaf
kepada manajemen perusahaan atas
nama seluruh anggota dan pengurus
SP-Bun atas kemungkinan berbagai
kesalahan dan kekurangannya. “Pada
prinsipnya SP-Bun mendukung penuh
program perusahaan untuk meraih
target, bahkan untuk melampauinya,”
kata Wispramono.
Komisaris Utama PTPN
IV Suwhono, mengungkapkan
permintaan kepada kesatria-kesatria
atau karyawan PTPN IV agar menjaga
barisan dalam satu gerbong dan
satu mata rantai. Pemegang Saham
mengharapkan agar seluruh bagian
dalam perusahaan bekerja lebih baik
lagi secara berkelanjutan, sehingga
PTPN4 dapat lebih maju dan jaya.
(red)
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Berita Foto

Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni didampingi Direktur Operasional
Rediman Silalahi dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Rizal
H. Damanik ketika memberikan motivasi strategi pencapaian kinerja 2018
di hadapan Kabag/Project Manager, General Manager Distrik, Manajer
Kebun/Unit. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan
Mars PTPN IV di Auditorium, Selasa 12 Juni 2018.
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Berita Foto

Membangun silaturahmi dan sinergitas PTPN I, II, III, IV melalui Safari Ramadhan 1439 H
dan buka puasa bersama. Acara dihadiri Komisaris PTPN III (Persero) Dahlan Harahap,
Direktur Utama PTPN III (Persero) Dolly P. Pulungan, Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni,
Direktur Utama PTPN I Uri Mulyari, Direktur Utama PTPN II Teten Djaka Triana, beserta
jajaran Direksi/SEVP masing-masing di MICC, Senin 11 Juni 2018. Acara diisi dengan
menyerahkan bingkisan kepada 150 anak yatim yang berasal dari sekitar Kantor PTPN
II, III, IV. Tampil sebagai pembaca Al Quran H. Muda Wali, S.Ag (PTPN II) dan saritilawah
Suziana (PTPN IV). Panitia juga menghadirkan Ustadz H. Irfan Yusuf. Shalat Maghrib, Isya
dan tarawih diimami oleh H. Zaeni Lubis.
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Berita Foto

Dewan Komisaris PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) selaku salah satu anak perusahaan PTPN IV
menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2017. Rapat ini
dilaksanakan di Ruang Rapat Direksi PTPN IV, Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan, Selasa 5 Juni 2018.
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Berita Foto

Rapat evaluasi kinerja Anak
Perusahaan PTPN IV, dengan
harapan dapat memperoleh
laba yang optimal. Hadir
dalam rapat ini, Komisaris
Independen PTPN IV Osmar
Tanjung, Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, Sekretaris
Perusahaan Made Supantana,
Kabag Pengembangan Usaha
Erry Sukartono Surasno, dan
Kasubag. Acara berlangsung di
Ruang Rapat Direksi, Senin 11
Juni 2018.
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Anatomi Pencurian
TBS dan Strategi
Umum Pengelolaan
Pencurian tandan buah segar (TBS) saat ini merupakan
momok bagi industri kelapa sawit dan faktor pembatas
produksi yang dominan. Pencurian menurut Wikipedia
adalah pengambilan properti milik orang lain secara
tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini digunakan juga
pada kejahatan lain seperti perampokan, penjarahan,
dan penggelapan. Pencurian dilakukan akibat adanya
hasrat pemenuhan kebutuhan pelaku, sehingga pelaku
terpaksa mengambil milik orang lain secara tidak sah.

Diagram 1. Penyebab Pencurian
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represif merupakan alternatif terakhir
dalam pengelolaan pencurian, karena
pencurian merupakan akibat dari
ketidakterpenuhinya kebutuhan.
Upaya represif juga dapat berakibat
terganggunya keharmonisan antara
stakeholder dan perusahaan yang
juga akan berakibat buruk terhadap
lingkungan bisnis perusahaan
sehingga akan menurunkan corporate
image.
Faktor yang terpenting, kebun
harus dapat membentuk koalisi
yang green barrets pada daerah
sekitar. Koalisi bukan hanya pada
tokoh-tokoh masyarakat, tetapi harus
sampai kepada personal masyarakat.
Dengan banyaknya koalisi kebun yang
terbentuk, kekuatan kelompok pencuri
di daerah tersebut akan minoritas,
sehingga lebih mudah dieliminasi.
Membentuk koalisi tidak selalu
harus mengeluarkan biaya yang
besar, terkadang hanya dengan
silaturahmi, beribadah di desa-desa,
dan komunikasi di kedai-kedai kopi
akan membentuk koalisi yang green
barret. (Mahdi Al Haris/Mayang)

Tabel 1. Rekapitulasi pencurian TBS yang ditangani Polsek Bosar Maligas
berdasarkan kelompok umur (2015-2018)

Kelompok Umur (tahun)

Distribusi Pencuri
(%)

Status

10-20

17

Belum Menikah

21-30

30

Menikah

31-40

27

Menikah

41-50

16

Menikah

51-60

10

Menikah

Tabel 2. Rekapitulasi pencurian TBS yang ditangani Polsek Bosar Maligas
berdasarkan kebutuhan (2015-2018)

Kelompok
Umur (Tahun)

Distribusi Pencurian Berdasarkan
Pemenuhan Kebutuhan (%)
Primer

Sekunder

10-20

-

2

7

8

17

21-30

3

7

10

10

30

31-40

7

10

6

4

27

41-50

9

3

3

1

16

51-60

7

1

2

-

10

JUMLAH

26

23

28

23

100

U

ntuk menelaah lebih
lanjut, mari kita
melihat anatomi mengapa
pencurian terjadi dari
diagram 1 dan Tabel 1 dan
Tabel 2:
Dari data yang dihimpun
dari Polsek Bosar Maligas
Periode 2015-2018 dapat
disimpulkan bahwa
“Pencurian dominan
dilakukan oleh kelompok
umur produktif (21-60 tahun)
dengan status menikah untuk
pemenuhan kebutuhan tertier dan
narkoba”.
Strategi yang dikembangkan
untuk mencegah pencurian dapat
disesuaikan dengan daerah
berdasarkan hasil analisa yang
dihimpun pada daerah tersebut.
Penangkapan pencurian dan upaya

Tersier

Jumlah
(%)

Narkoba

Diagram 2. Strategi umum
Pemenuhan Sifat
Kebutuhan Akomodatif/
Adaptif
Primer
Sekunder
Tertier

Mudah berubah
jika kebutuhan
terpenuhi

Strategi
1.
2.
3.
4.

Narkoba

Sulit berubah

Peningkatan ekonomi masyarakat
melalui program kemitraan, bina
lingkungan, CSR dan TJSL
Pemberdayaan sebagai tenaga
kerja di kebun sendiri atau kebun
lain
Relokasi melalui program plasma
Penangkapan/upaya represif

1. Pemberdayaan
media
sosial
tentang peredaran narkoba pada
daerah tersebut
2. Penangkapan/upaya
represif
terhadap pengedar
3. Penangkapan/upaya
represif
terhadap pemakai
4. Sosialisasi narkoba, baik oleh
BNN, Polri dan tokoh agama

Juli 2018

29

Dari Kebun ke Kebun

Kebun

Pulu Raja

Kesuburan dalam Rahim Sungai Asahan
Suara berbagai jenis kendaraan sudah seperti abadi di
emplasemen kebun ini. Dari arah Medan ke Rantauprapat,
berbagai jenis transportasi publik akan terdengar menjerit
lebih dahulu menapaki tanjakan sebelum akhirnya melintasi
komplek emplasemen yang berlokasi di kiri dan kanan Jalan
Lintas Sumatera yang semakin sibuk. Sebelumnya, mereka
harus melalui Jembatan Pulu Raja yang menghubungkan dua
sisi Sungai Asahan. Kebun Pulu Raja adalah salah satu dari
kebun milik PTPN IV yang dilintasi oleh jalur kereta api yang
menghubungkan Kota Medan dengan stasiun terakhir di Kota
Rantauprapat.
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T

idak ada tanda-tanda spesifik
yang membuat kebun ini
tampak berbeda dari kebun lain.
Satu-satunya keistimewaan Kebun
Pulu Raja adalah letaknya yang
bersentuhan dengan Sungai
Asahan, salah satu sungai populer
yang berhulu di Danau Toba.
Sepanjang waktu, sungai inilah yang
mengalirkan kesuburan ke daerah
aliran sekitarnya, termasuk pada
tanaman-taanaman kelapa sawit di

Dari Kebun ke Kebun

Pulu Raja.
Kebun ini pertamakali dibangun
oleh perusahaan Belanda, NV.
Rubber Culture Maatschappij
Amsterdam (RCMA), pada tahun
1912. Selanjutnya badan hukum
pemiliknya berubah nama menjadi
NV. CMO, dan kemudian berubah
lagi pada tahun 1933 menjadi NV
Bandar Oli Culture Maatschappij
(BOCM). Pada tahun 1942 NV.
BOCM diambil alih Jepang selama 3

tahun lebih, yang kemudian diambil
alih lagi oleh Belanda setelah

kekalahan Jepang pada 1945.
Perusahaan Belanda mengelola
kebun ini hingga tahun 1957,
sebelum akhirnya dinasionalisasi
menjadi bagian dari PPN Baru.
Restrukturisasi dan perubahanperubahan kebijakan ekonomi
negara pada akhirnya membuat
Kebun Pulu Raja masuk dalam salah
satu unit usaha PTPN IV sejak tahun
1996.
Terletak di Desa Orika,
Kecamatan Pulu Rakyat, Kabupaten
Asahan, Pulu Raja terpaut jarak
sekitar 204 kilometer dari Kota
Medan. Sedangkan dari Kota
Kisaran, hanya sekitar 45 kilometer.
Memiliki topografi yang rata dan
masuk dalam kategori lahan Grade
A, kebun ini berada pada ketinggian
100 meter di atas permukaan laut
(mdpl).
Tahun 2017 lalu, Kebun Pulu
Raja menghasilkan 70.402 ton TBS
dengan protas 23,79 ton/ha. Target
yang dibebankan pada mereka
sesuai RKAP adalah produksi
sebesar 63.924 ton dengan protas
21,60 ton/ha. Dari peringkat protas,
dengan indikator RKAP, Kebun
Pulu Raja menduduki posisi kedua
tertinggi di antara seluruh kebun
PTPN IV pada saat tutup buku.
Sepanjang tahun yang sama,
minyak sawit yang dihasilkan
mencapai 15.981 ton dengan tingkat
rendemen 22,70% atau sekitar
5,4 ton/ha. Rendahnya capaian
rendemen membuat selisih antara
realisasi produksi minyak dengan
target RKAP menjadi tipis, meskipun

Produksi dan Protas Kebun Pulu Raja Tahun 2017
PRODUKSI

REALISASI TONASE REALISASI TON/HA RKAP TONASE

RKAP TON/HA

TBS

70.402

23,79

63.924

21,60

Minyak Sawit (MS)

15.981

5,401

15.278

5,16

Inti Sawit (IS)

3.075

1,019

3.004

1,02

RENDEMEN
Rendemen MS

22,70%

23,90%

Rendemen IS

4,37%

4,70%

27,07%

28,60%

Total Rendemen
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masih berhasil melampaui target.
Target rendemen minyak sawit
adalah 23,90% dan ekspektasi
produksi minyak sawit adalah 15.278
ton. Produksi tersebut dihasilkan dari
lahan tanaman menghasilkan (TM)
seluas 3.405 hektar dengan pekerja
sebanyak 526 karyawan pelaksana,
meliputi kebun dan pabrik.
Hingga tahun 2018, kinerja
kebun masih menunjukkan
perkembangan positif dari bulan per
bulan. Pada bulan Mei, misalnya,
Kebun Pulu Raja mengeluarkan TBS
sebanyak 7.128 ton, atau melampaui
lebih dari 25% target RKAP. Bulan
Mei menyumbang protas 2,09,
realisasi rendemen minyak sawit
sebesar 24,37% dan inti sawit
sebesar 4,05%. Sehingga total
rendemennya 28,42%. Bila bulan
Mei bisa dipatok sebagai benchmark
atau cermin untuk capaian bulanbulan lainnya sepanjang 2018, maka

Fasilitas perumahan.

	Sarana PAUD.

	Sekolah binaan perusahaan untuk
siswa dasar dan lanjut.

	Sebuah peringatan.

	Taman bacaan.

	Tempat ibadah.

Capaian Produksi Kebun Pulu Raja hingga Bulan Mei 2018
PRODUKSI

REALISASI TONASE REALISASI TON/
HA

RKAP TONASE RKAP TON/HA

TBS

30.857

9,06

24.169

7,098

Minyak Sawit (MS)

7.442

9,02

5.752

1,689

Inti Sawit (IS)

1.233

0,382

1.148

0,475

RENDEMEN
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Rendemen MS

24,24%

23,80%

Rendemen IS

4,02%

4,75%

Total Rendemen

28,26%

28,55%
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Bermain di depan rumah ibadah
Afdeling 5.

Dari Kebun ke Kebun

Perangkap serangga.

Tanaman menghasilkan usia remaja.

ekspektasi produksi Kebun Pulu
Raja adalah 85.536 ton, dengan
protas 25,08 ton/ha. Untuk itu,
mereka memerlukan konsistensi
kinerja bulan per bulan.
Bila mengacu pada catatan
kumulatif kinerja Januari hingga Mei
2018, konsistensi itu terlihat masih
terpelihara. Produksi total sampai
dengan bulan Mei 2018 tercatat
sejumlah 30.857 ton, melampaui
target RKO dan RKAP. Protas yang
terealisasi 9,06 ton/ha. Minyak sawit
yang dihasilkan sebanyak 7.442 ton,
dan inti sawit sebanyak 1.233 ton.
Produksi minyak sawit dan inti sawit
itu diperoleh dengan total rendemen
28,26% atau tidak begitu jauh dari
capaian kinerja bulan Mei.
Dari capaian produksi TBS,

Jalur koleksi.

Crane pabrik.

terlihat adanya fluktuasi ringan
setiap bulan bila acuannya adalah
produksi bulan Mei. Demikian
juga terdapat perbedaan tipis
pada realisasi rendemen. Untuk
menutupi ketertinggalan di triwulan
pertama itu, maka Kebun Pulu Raja
memerlukan kinerja surplus pada
bulan-bulan mendatang (dengan
patokan bulan Mei), sehingga
ekspektasi produksi TBS dan minyak
sawit dapat tercapai di akhir tahun.
Harga pokok yang terbentuk
sampai dengan bulan Mei 2018
mencapai Rp 2.979,16 untuk
seluruh proses produksi, termasuk
pembelian TBS plasma dan Pihak
III. Sedangkan biaya produksi dan
pengolahan untuk kebun sendiri
Rp 2.757,00. Target realisasi harga
pokok produksi maksimal tahun
2018 menurut RKAP adalah Rp
4.493,97. Keberhasilan Kebun Pulu
Raja dalam menekan biaya produksi
sebagaimana yang tercermin
pada tahun 2017 telah membuat
kontribusi laba yang dihasilkan
kebun ini kepada total laba PTPN IV
cukup signifikan.
Sebagai bentuk kepedulian sosial
yang dilakukan melalui kegiatan

	Ramp di PKS.

	Sentuhan pemeliharaan merpati di depan pabrik.
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corporate social responsibility (CSR),
Kebun Pulu Raja telah menyalurkan
dana bantuan pada tahun 2018
ini kepada dua proyek di Desa
Bangun, Kecamatan Pulu Rakyat,
masing-masing Pembangunan
Pagar Tanah Waqaf Desa Bangun
Tahap I sebesar Rp 25.676.313, dan
Pembangunan Pagar Tanah Waqaf
Desa Bangun Tahap II sebesar
Rp 59.928.767. Kegiatan CSR ini
menyusul kegiatan-kegiatan CSR
pada tahun-tahun sebelumnya yang
telah terealisasi lebih dari Rp 650
juta bila dihitung dari tahun 2006.
(red)

	Tempat peristirahatan untuk pemeliharaan TBM.

Harga Pokok Produksi hingga Mei 2018
URAIAN

BIAYA (RP)

Biaya Tidak Langsung

4.034.099.000

466,01

Biaya Tanaman

9.733.184.000

1.121,93

Biaya Pabrik

3.847.124.000

443,45

Penyusutan

6.303.593.000

Total Biaya dan HPP

23.918.000.000

Karyawan pimpinan Kebun Pulu Raja.
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BIAYA PER SATUAN (RP/KG)

726,61
2.757,00
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Wawancara Manajer Kebun Pulu Raja, Mazriefnal Muaz

“Harus Berani Bermimpi!”
Sejatinya, dia bukanlah nama yang asing di majalah ini, karena
Manajer Kebun PTPN IV Pulu Raja Mazriefnal Muaz merupakan
kontributor aktif ketika masih bertugas di Bagian Pengembangan
Usaha. Setelah menapaki jabatan baru sebagai manajer di
beberapa kebun, namanya hilang dan tidak ada tulisan yang
dikirimkan. Menurutnya, tugas-tugas manajerial tidak memberinya
lagi kesempatan yang cukup untuk berlama-lama di depan
komputer, meskipun ia mengakui bahwa bahan untuk tulisan
saat ini justru lebih melimpah karena tersedianya sejumlah
pengalaman empiris di kebun.

K

ru MINAT menemui Mazriefnal
beberapa hari selepas Hari Raya
Iedul Fitri 1439 H, sehingga suasana
Lebaran masih terasa di kebunkebun. Namun pada saat yang sama,
panen puncak sedang berlangsung,
dan tidak ada kata jeda bagi mereka
untuk melepas rutinitas kebun,
sebab panen dan pengolahan kelapa
sawit tidak bisa menunggu, kalau
tidak mau menghadapi risiko restan.
Pabrik harus terus berasap agar TBS
dan berondolan dapat diolah tepat
waktu untuk mendapatkan kualitas
terbaik. Lebih dari itu, masalahmasalah operasional dan manajemen
kebun sudah berputar kembali, dan
menunggu segera ditangani.
MINAT : Bagaimana cara Anda
mencapai target tahun 2018, dan
apakah realisasi produksi hingga bulan
terakhir sudah mencapai harapan?
Mazriefnal Muaz (MM): Dalam
konteks kerja, saya tidak tertarik
melihat target formal. Kami lebih
fokus pada usaha menggali potensi

kebun semaksimal mungkin. Dan
potensi riil akan tercermin dalam
protas. Protas seluruh afdeling
Kebun Pulu raja melampaui target
RKAP. Untuk memompa semangat
pencapaian, kami menaruh target
protas di atas potensi, dan kita harus
berani bermimpi. Rezeki itu Allah yang
tentukan, bukan para ahli. Para ahli
hanya dapat menentukan patokan.
Karena itu, saya katakan pada staf,
jangan terlalu memelototi RKAP lagi.
MINAT : Apakah cara itu berhasil?
MM : Saat ini protas kami sudah
mencapai 24,25 ton/ha, sedangkan
RKAP 23,28 ton/ha. Tahun 2017,
realisasi protas hanya 22,25 ton/ha.
Meskipun demikian, itu sebaiknyaa
tidak dipandang sebagai prestasi yang
dapat mengendorkan kinerja. Kepada
afdeling, saya tidak suka memberi
target standar. Mereka harus berani
bermimpi. Caranya, saya ajak para
pemanen bergembira dulu. Hanya
dengan hati yang gembiralah mereka
bisa melakukan tugas dengan senang
dan ikhlas. Dengan kenyamanan
dan semangat yang tinggi, barulah
saya ajak mereka bermimpi. Tahun
ini harus dapat protas 30 ton/ha.
Menurut perhitungan RKAP hal ini
boleh jadi terlalu berat, tapi kita tidak
bisa membatasi rezeki dari Allah.
Kalau Allah berkehendak, dan kita

melakukan ikhtiar, mengapa tidak?
MINAT : Apa yang Anda gunakan
sebagai sumber motivasi para staf dan
karyawan? Adakah semacam insentif
penghasilan?
MM : Memotivasi tidak selalu bicara
uang. Motivasi yang berkelanjutan
justru dilakukan dengan internalisasi
nilai-nilai, yang pada akhirnya kita
harapkan menjadi budaya. Selama
ini mereka sudah jauh dari nilai-nilai
yang seharusnya dimiliki oleh warga
kebun. Oleh sebab itu, saya harus
menanamkan kembali di benak
mereka nilai-nilai yang benar sebagai
landasan kinerja mereka.
MINAT : Apakah ada metode yang
dilakukan untuk usaha itu?
MM : Budaya kerja terbentuk
melalui proses. Nilai-nilai yang baik
harus ditanamkan dengan cara
diulang-ulang sesering mungkin,
sehingga hasilnya pun menjadi
kebiasaan yang berulang. Metodenya
antara lain dengan membuat yel-yel
maupun permainan kedisiplinan yang
dilaksanakan secara rutin di afdelingafdeling. Kuncinya adalah, diulang dan
diulang. Sebab bila hal-hal yang benar
ini tak didengar berulang-ulang, maka
justru pengaruh yang keliru itu yang
mereka anggap benar. Latihan dan
apel rutin itu sangat mempengaruhi
cara berpikir karyawan.
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MINAT : Ini mirip indoktrinasi?
MM : Hahaha..Ya, kurang
lebih seperti itu. Tapi kita harus
melaksanakannya secara kreatif
sehingga tidak membosankan
mereka. Di lapangan, metode ini tak
ubahnya permainaan. Mereka justru
senang dan merasa terhibur karena
mendapatkan kegiatan yang lebih
rileks di luar rutinitas kebun.
MINAT : Apabila aspek produksi
dan protas ditekankan secara intens,
apakah itu tidak akan berpengaruh
negatif terhadap kualitas produksi?
MM : Ini memang jadi tantangan
bagi kami. Saya menyadari risiko ini,
sehingga di awal kerja, saya justru
lebih menekankan prinsip prioritas
pada mutu panen. Pada awalnya hal
ini menimbulkan reaksi di lapangan,
sebab mereka sudah jelas cenderung
pada kapasitas panen untuk mengejar
premi. Ada sifat dalam diri pemanen
untuk memanen buah yang belum
mencapai criteria matang. Tapi
secara pelan-pelan, saya memahami
kekuatiran mereka. Para pemanen itu
kuatir bila mereka meninggalkan buah
yang sudah merah, maka pencurilah
nanti yang akan memanennya. Oleh
sebab itu, saya katakan pada mereka,
tinggalkanlah buah yang belum
matang panen, dan kita akan samasama menjaganya. Dengan putaran
yang benar, toh mereka juga nanti
yang akan memanennya, bahkan
dengan bobot yang lebih berat lagi.
MINAT : Apakah kekuatiran
karyawan pemanen itu sudah bisa
diatasi?
MM : Alhamdulillah, soal
pencurian sawit, saya melihat bahwa
implementasi UU Perkebunan sangat
efektif mengurangi angka pencurian,
meskipun belum seluruhnya tuntas
di lapangan. Undang-undang itu
memberikan efek jera, dan telah
memberikan kehormatan dan
martabat kepada para centeng
kebun. Saya sendiri mendatangi
Kapolres dan meminta langsung agar
UU Perkebunan dan konsekuensi
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hukumnya digembar-gemborkan
ke kawasan sekitar kebun. Dalam
beberapa kasus di awal tahun 2018,
maling langsung diserahkan ke Polsek
dan diproses hukum hingga saat ini.
Tindakan pencurian kelapa sawit di
perkebunan tidak lagi masuk dalam
tindakan pidana ringan (tipiring).
Kalau dulu, centeng-centeng capek
saja nangkap, besoknya maling itu
sudah nongkrong lagi di kedai kopi.
Sekarang, centeng mulai ditakuti dan
dihargai.
MINAT : Apa lagi cara lain yang
Anda lakukan untuk meningkatkan
protas?
MM : Dari pengalaman saya, para
karyawan sangat merasa dihargai
bila kita sebagai pimpinan ikut
melibatkan diri dalam profesi yang
mereka lakukan. Oleh karena itu, saya
selalu berusaha melibatkan diri atau
‘nimbrung’ secara langsung dengan
pekerjaan mereka. Misalnya, ikut
menyerahkan maling yang mereka
tangkap ke Polsek. Dengan demikian,
mereka merasa bahwa pekerjaannya
sangatlah penting, karena manajer
ada bersama mereka. Saya juga
menyempatkan diri berbincangbincang dengan para pemanen untuk
memahami masalah dan keluhan
mereka.
MINAT : Masih dalam usaha yang
sama, dari segi teknis, menurut Anda
apa yang bisa dilakukan?
MM : Saat ini, dalam setiap
kinerja teknis kebun, kita masih punya
masalah dalam hal speed (kecepatanred). Tanaman memerlukan ketepatan
waktu dalam hal perlakuan mulai
dari perawatan, pemupukan, panen,
dan lain-lain. Demikian juga dengan
perawatan pabrik. Tidak boleh ada
stagnasi yang terlalu lama. Setiap
penundaan menimbulkan dampak
kerugian bagi perusahaan.
Khususnya dalam pola perawatan
tanaman, saya melihat adanya pilihan
yang lebih baik dari ketergantungan
yang terlalu penuh pada penggunaan
chemical. Saya kira, cara-cara manual
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seperti garuk piringan tanaman sangat
diperlukan. Karena bahan kimia telah
menciptakan kejenuhan pada tanah di
sekitar pohon, sehingga tanaman tidak
bisa maksimal lagi menyerap nutrisi.
Dengan cara garuk piringan, akan
tersedia celah dan pori-pori tanah yang
sangat berguna dalam hal penyerapan
pupuk dan sebagainya. Saya mau
challenge untuk menerapkan hal itu
di sini, meski pekerjaannya mungkin
agak lebih rumit. Tapi dari segi
hitungan bisnis, saya yakin itu lebih
produktif. Makanya tahun depan
saya akan mengajukan hal itu untuk
dimasukkan dalam RKAP.
MINAT : Bagaimana dengan
capaian rendemen di pabrik? Apakah
Anda sudah puas dengan hasilnya?
MM : Sejauh ini saya sangat
gembira dengan rendemen yang
selalu di atas 24%. Tapi rendemen
ini tidak selalu terkait dengan kinerja
pabrik. Minyak sawit dan mutu
produksi sangat ditentukan oleh
mutu panen. Pabrik hanya menjaga
loses. Karena pada prinsipnya kita ini
mengejar minyak, bukan tonase TBS,
maka prioritas mutu itu sangat penting.
Ini terkait kembali pada tema masalah
panen di awal tadi. Kebijakan mutu ini
sempat membuat kapasitas produksi
kami terganggu. Saya sebelumnya
ditugaskan sebagai manajer di
kebun teh, sehingga terbiasa dengan
standar mutu yang ketat di kebun
teh. Pemilihan daun teh saat panen
sangat menentukan proses mutu. Bila
tidak disiplin dalam hal panen, maka
seluruh proses produksi setelahnya
akan menghasilkan mutu rendah. Tapi
saat ini, para pemanen sudah mulai
mengerti. Apa yang perlu mereka
lakukan adalah menjaga kriteria
buah matang. Bila hal ini dijaga,
maka mereka mendapatkan dua
keuntungan, yaitu berat buah yang
bertambah dan panen yang tidak
perlu tergesa-gesa. Tugas kita adalah
meyakinkan bahwa buah itu tetap
milik mereka, dan akan dijaga dari
pencurian. (red)

Keluarga Sukses

Suhardiman dan Tukinem
Kerani /Mandor I Afddeling V Kebun Pulu Raja

Memupuk Kemauan Anak
Keduanya sama-sama berusia 50 tahun. Pasangan suami
istri ini membesarkan tiga anak sepanjang karir sang suami
yang dimulai sebagai karyawan panen hingga menjadi kerani
dan pelaksana Mandor I di Afdeling V Kebun Pulu Raja.
Suhardiman dan Tukinem adalah kisah satu keluarga orang
kebun di antara yang berhasil mengasuh anak-anaknya
dengan perjuangan di bidang pendidikan.

A

nak mereka yang tertua, Onny
Suhefni, SPd, adalah alumni
Universitas Asahan (UNA), kini
berprofesi sebagai guru SMAN I Aek
Loba, dan sudah berkeluarga.
Putra satu-satunya, Rizki
Ramanda, SP, juga menamatkan
studi terakhir di Universitas Asahan.
Mengikuti jejak ayahnya, Rizki baru
saja memulai karirnya sebagai

karyawan panen di PTPN IV Kebun
Pulu Raja. Bagi Rizki, pekerjaan
memanen bukanlah hal yang sulit
karena jauh hari dia sudah kerap
membantu ayahnya memanen untuk
membantu biaya-biaya sekolahnya
sendiri.
Sedang putri bungsi mereka,
Enny Destriandani, saat ini masih
kuliah Semester V di STMIK Kisaran.

“Kami merasa beruntung dan
bersyukur karena anak-anak
memiliki kemauan untuk belajar
dan menekuni pendidikan mereka.
Semangat mereka membuat kami
juga bersemangat untuk memenuhi
cita-cita mereka,” tutur Suhardiman.
Untuk mewujudkan mimpi anakanaknya, Suhardiman dan Tukinem
melakukan sistem tabungan hidup,
yaitu dengan memelihara kambing
dan lembu sebagai sampingan kerja.
“Ketika mau perlu biaya yang agak
besar seperti daftar kuliah, sidang,
dan biaya lainnya, saat itulah ternak
dijual,” kata Suhardiman.
Sekarang, setelah dua anaknya
memiliki penghasilan sendiri, mereka
mulai bisa membantu sekolah
adiknya yang masih menekuni
kuliahnya. Menjadi keluarga yang
utuh dan saling mendukung ternyata
membuat rencana keluarga menjadi
lebih ringan. Saat ini, Suhardiman
dan Tukinem mulai bisa membagi
fokusnya untuk mempersiapkan diri
menjalani kehidupan mereka kelak
setelah tidak berkarir di kebun lagi.
“Saya dan istri saya selalu
percaya, bilamana ada kemauan, di
situ ada jalan. Kemauan ini bisa kita
pupuk pada anak-anak sejak mereka
kecil dan tumbuh dewasa. Anakanak kami tidak ada yang merokok.
Rizki bahkan mau kerja memanen
membantu keluarga, sehingga ia
selalu jadi perbandingan kepada
anak-anak karyawan lain. Orang
bilang, dia yang anak kerani saja mau
kerja. Biasanya anak kerani dipandang
malas,” papar Suhardiman.
Ia mengaku, menyekolahkan anak
sampai pendidikan tinggi sudah pasti
banyak tantangannya. Di antaranya
ada hal yang bahkan tidak enak untuk
diceritakan. Namun pada akhirnya,
semua kenangan itu menjadi sejarah
keluarga saja. (red)
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KARYAWAN BERPRESTASI

Junaidi

Karyawan Panen Afdeling 2
Kebun Pulu Raja

Tidak
Membuang
Waktu
Ia mencetak skor kapasitas
3 ton per hari untuk menjadi
karyawan pemanen terbaik
di Kebun Pulu Raja. Untuk
mencapai kapasitas terbaik itu,
Junaidi punya cara tersendiri.
Yang utama adalah “membeli”
waktu.

“S

aya kerja sampai pukul 4 sore.
Padahal jam normal adalah
jam 2. Dengan begitu, saya bisa
meningkatkan kapasitas, meskipun
pekerjaan yang saya lakukan normal
saja,” kata lelaki kelahiran tahun 1981
ini.
Selain itu, Junaidi mengaku tidak
lantas berhenti apabila ancaknya telah
selesai dipanen. “Saya rajin bantu
kawan yang ketinggalan. Mandor juga
bisa memberikan tambahan ancak agar
saya dan istri dapat memanfaatakan
waktu yang kosong,” ungkapnya.
Keturunan campuran darah
Kalimantan dan ibu dari Bandung ini
juga mengaku bahwa kebersihan ancak
sangat membantu dalam pemanenan.
Ancak yang bersih membuat pekerjaan
menjadi lebih ringan. “Tapi sekarang
dengan ancak giring, terkadang kita
tidak memanen di tempat panen
sebelumnya. Jadi sedikit agak
belepotan bila ada karyawan yang tidak
membersihkan pelepah,” katanya.
Sepanjang menjadi karyawan
panen sejak 2 tahun lalu, Junaidi sudah
hapal dengan berbagai risiko kerja
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di lapangan. Kasus-kasus ketimpa
buah adalah yang paling sering terjadi.
“Terutama kalau kita sedang memanen
di pohon yang bengkok atau miring.
Kalau pohonnya miring, buah jatuh tak
menentu. Makanya harus lebih hati-hati
kalau pohon miring,” kata Junaidi.
Karena ia bekerja bersama istrinya,
Junaidi menitipkan anak-anak mereka
tinggal bersama mertua di Padang
Mahondang. Dengan demikian, mereka
merasa dapat bekerja lebih tenang
dan dapat memanfaatkan waktu lebih
maksimal.
“Tantangan kerja di Afdeling 2
adalah saat melangsir buah dari
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lebongan (tanah cekung). Kalau tak
bisa pakai sepeda motor, terpaksa
buah digendong,” kata Junaidi.
Para pemanen di Pulu Raja
umumnya menggunakan becak
sebagai sarana angkutan. Untuk itu,
Junaidi mengharapkan tersedianya
pusat perbengkelan di afdelingnya.
Dengan demikian, bilamana ada
kendala angkutan, mereka tak perlu
keluar lagi untuk kepentingan perbaikan
atau beli sparepart. Baginya hal seperti
itu sangat membuang waktu dan
menurunkan produktivitas. (red)

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

Ibu Hj. Siti Amin Hasibuan
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(Project Coordinator COE PTPN IV)
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Perbaikan Tiada Henti
Continuous Improvement

VISI :
Menjadi perusahaan unggul dalam usaha agroindustri yang 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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