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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Media tanpa sebuah misi untuk
menghadirkan realitas kepada
pembacanya, adalah sebuah kesiasiaan. Dengan sebutan lain, ia
seumpama roman, atau bahkan
khayalan. Ada kalanya media
dipakai juga sebagai perantara syiar,
propaganda, maupun alat doktrinasi.
Tetapi bila kita merujuk pada definisi
pers sebagai media jurnalisme, maka
ia hanya bisa berdiri tegak melalui
tiang-tiangnya, yaitu fakta dan data.
Di tengah maraknya
kecenderungan hoax (berita bohong)
menjangkiti media sosial, maka
media-media arus utama sebenarnya
berpeluang untuk menduduki kembali
posisinya semula, yaitu sebagai
pusat konfirmasi atas segala isu
yang hadir mengisi media-media
sosial. Tantangan bagi media tersebut
adalah membangun lagi puing-puing
kedisiplinan jurnalisme yang pernah
berantakan akibat disrupsi media
sosial. Kedisiplinan akan memerlukan
waktu dan kesabaran. Dari proses itu

kita mengharapkan pulihnya kembali
kepercayaan masyarakat pada
metode jurnalistik dalam melaporkan
kebenaran pers kepada pembacanya.
Kami di Majalah MINAT akan
terus berupaya untuk menjalankan
fungsi media pers yang secara
prinsipil tidak pernah berubah itu.
Meskipun ini adalah media internal
perusahaan, tapi kita menjadi sadar
bahwa fakta dan data yang benar
adalah prasyarat bagi akurasi
pengambilan keputusan di setiap level
kepemimpinan. Tidak ada gunanya
memoles suatu data atau fakta
bila hal itu justru membawa kita ke
dalam kekeliruan membaca masalah.
Bahkan hal ini bisa lebih buruk
daripada citra baik yang coba kita
pelihara dengan menyembunyikan
masalah yang sesungguhnya.
Tantangan khas suatu media
internal perusahaan atau organisasi
adalah, bagaimana menempatkan
dirinya sebagai perantara informasi
yang lebih leluasa dan melampaui
konvensi-konvensi struktural

perusahaan, sehingga informasi
itu tidak mengalami deviasi makna.
Tidaklah mudah untuk menyampaikan
sesuatu bagi seorang bawahan
kepada atasannya secara gamblang
dan leluasa karena adanya sekatsekat wewenang dan tanggung
jawab yang bertingkat. Namun media
adalah informasi dari semua untuk
semua melalui proses jurnalisme
yang menganut kebenaran data dan
fakta, sehingga sekat-sekat itu tidak
akan menghalangi pesan dari produk
media, dan kita semua dapat memetik
keuntungan transparansi darinya.
Pada edisi ini, kami mencoba
kembali tampil mengambil peran
media itu demi kemajuan perusahaan
kita. Sejumlah liputan dan tulisan
kami hadirkan untuk Anda sebagai
bayangan dari apa yang sebenarnya
berlangsung di perusahaan kita
dalam satu periode penerbitan
berkala majalah ini.
Inilah edisi Pebruari 2020, atau
edisi kedua di tahun yang cantik ini.
Selamat membaca!
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Refleksi

Kesehatan dan Produktivitas
Oleh Sekretaris Perusahaan

Kita selalu meninjau masalah produktivitas melalui analisis
teknis dan prosedur operasional perusahaan. Kesibukan pada
core business kemudian sering membuat kita mengabaikan
faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menopang
keberhasilan sebuah bisnis. Yang kita maksud di sini adalah
masalah kesehatan sumber daya manusia yang memutarkan roda
usaha itu.

D

ari pengalaman kita sepanjang
tahun 2019 lalu, sejumlah masalah
kesehatan yang tergolong pada
kelompok penyakit non communicable
deseases (tidak menular) telah
menyerang sejumlah karyawan, baik
pimpinan maupun pelaksana, yang
pada akhirnya mempengaruhi kinerja
dan masalah pengambilan keputusan.
Salah satu jenis penyakit yang populer
belakangan di tengah kita adalah
serangan jantung. Dalam istilah medis,
keadaan ini disebut dengan sindrom
koroner akut.
Sindrom koroner akut
menggambarkan kondisi di mana aliran
darah menuju ke jantung berkurang
secara drastis atau tiba-tiba. Gejalanya
berupa nyeri dada berat. Nyeri ini
dapat menjalar ke lengan kiri, dan
mual muntah. Ini merupakan kondisi
medis darurat yang memerlukan
penanganan segera. Sindrom koroner
akut kerap menyebabkan nyeri dada
yang parah dan ketidaknyamanan.
Serangan jantung dan serangan
angina tidak stabil adalah bentuk lain
dari sindrom koroner akut, di mana
terjadi penyumbatan yang signifikan
pada arteri koroner (pembuluh darah
jantung). Aliran darah yang berkurang
akan mengganggu fungsi jantung
dan mengindikasikan adanya risiko
serangan jantung yang tinggi.
Kebanyakan kasus sindrom
koroner akut disebabkan oleh
adanya penyempitan pembuluh yang

memasok darah ke jantung. Hal ini
biasanya disebabkan aterosklerosis
atau adanya plak yang terbentuk
pada dinding dalam arteri sehingga
menyumbat aliran darah. Pembentukan
plak biasanya terjadi secara bertahap
selama beberapa tahun di satu tempat
atau lebih di arteri koroner.
Sejumlah konferensi internasional
tentang kesehatan jantung
menyebutkan beberapa penyebab
sindrom koroner. Di antaranya adalah
kebiasaan manusia yang mulai jarang
berolahraga dan kegemaran merokok
secara sembarangan di dalam maupun
luar ruangan. Protokol pengendalian
dampak tembakau yang diinisiasi WHO
dan sejumlah lembaga nirlaba dunia
menyebutkan, kebiasaan merokok
merupakan salah satu penyebab
sumbatan yang menghambat jalan
darah di arteri koroner.
Adapun beragam kondisi lain yang
dapat menyumbat arteri koroner antara
lain, bekuan darah dari organ lain di
tubuh, misalnya di ruang jantung, dan
terbawa hingga arteri koroner dan
terjebak. Kemudian bisa disebabkan
komplikasi dari operasi jantung,
peradangan pada arteri koroner,
tusukan luka ke jantung, mengonsumsi
kokain yang bisa menyebabkan arteri
koroner mengalami kejang, dan
beberapa gangguan jantung langka
lainnya.
Sementara itu, faktor risiko yang
dapat memicu terjadinya sindrom

koroner akut antara lain, orang yang
berusia lebih dari 45 tahun, menderita
tekanan darah tinggi, kadar kolosterol
dalam darah yang tinggi, merokok,
mengonsumsi menu makanan tidak
sehat, obesitas atau kelebihan berat
badan, menderita diabetes, riwayat
keluarga dengan sakit dada, penyakit
jantung atau stroke, dan kurang
olahraga atau aktivitas fisik.
Berbeda dari penyakit menular
(communicable deseases), sindrom
koroner adalah jenis penyakit yang
lebih banyak disebabkan oleh
faktor kultural dan perubahan gaya
hidup manusia. Oleh sebab itu,
penyebarannya berkaitan erat dengan
cara hidup kita. Di sinilah letak perlunya
suatu tindakan dan kebijakan bagi kita
secara korporat untuk menanamkan
budaya hidup sehat, memperbaiki
perilaku makan, pikiran, dan tentunya
membuat aturan merokok untuk
mengurangi paparan asapnya ke
sekitar kita—apabila anjuran berhenti
merokok belum mungkin diterapkan.
Pemerintah sebenarnya telah
menentukan peraturan-peraturan
dasar tentang kawasan tanpa rokok
(KTR). Kita dapat mengadopsi dan
mengembangkan aturan ini ke dalam
ruang-ruang kerja kita dengan aturan
yang menguntungkan semua pihak,
yang pada akhirnya kita harapkan
akan menguntungkan perusahaan.
Kita juga telah mengupayakan
kebiasaan berolahraga rutin di Kantor
Pusat maupun kebun-kebun. Bahkan
perusahaan telah menyediakan fasilitas
check up kesehatan untuk mengontrol
kualitas kesehatan karyawan. Semua
ini adalah bentuk kesadaran pentingnya
kesehatan karyawan dalam kerangka
produktivitas perusahaan.
Karena itu, cintai perusahaanmu,
cintai kesehatanmu…
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Penandatanganan PKB PTPN II, III, IV
dan PT SAN dengan Serikat Pekerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Harianto
Butar-Butar, mengapresiasi PTPN II, PTPN III, PTPN IV dan PT
SAN, karena telah berhasil membangun dan memiliki hubungan
industrial yang cukup kondusif.
ernyataan itu ia sampaikan seusai
menyaksikan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

P

Februari 2020.
Sementara PTPN II dan PT SAN
juga menandatangani PKB yang akan

Tampak hadir pada acara ini,
selain Kadisnaker Provsu, juga
Direktur SDM dan Umum Holding
PTPN III Seger Budiarjo, Direktur
Pelaksana PTPN III Ahmad Haslan
Saragih, Direktur Operasional
PTPN IV Rediman Silalahi, Direktur
SDM dan Umum PTPN IV Rizal H.

antara PTPN III dan PTPN IV dengan
Serikat Pekerja masing-masing,
di Gedung Medan International
Convention Center (MICC), Senin 3

ditandatangani Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, karena
wilayah kerjanya tidak berada dalam
satu provinsi.

Damanik, Direktur Utama PTPN II M.
Iswan Achir, Direktur Komersil PTPN
II Muhammad Arwin Nasution, Ketua
Federasi Serikat Pekerja Perkebunan
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(FSPBUN) Wispramono Budiman,
SEVP PTPN III, Direktur PT SAN,
pengurus harian SPBUN, dan serikat
pekerja PT SAN.
Harianto Butar-Butar, dalam
sambutannya mengatakan,
pembangunan ketenagakerjaan
merupakan bagian dari pembangunan
nasional. Kebijakan pembangunan
nasional di bidang ketenagakerjaan
diarahkan untuk menciptakan
hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
Dia juga mengatakan, PKB

adalah suatu keharusan bagi suatu
perusahaan”, ucap Seger.
Ketua Federasi Serikat Pekerja

Maka, untuk menghadapi tantangan
ke depan juga harus dengan cara
sinergi. “Kita berharap, PTPN akan

diharapkan dapat menjadi titik tolak
pembangunan hubungan industrial
menuju perubahan ke arah yang lebih
baik lagi, demi kemajuan perusahaan
dan kemaslahatan pekerja.
Pada kesempatan itu, Seger
Budiarjo mengatakan, perlu untuk
diketahui bersama bahwa pembuatan
PKB merupakan amanah dari
Undang-Undang tentang Serikat
Pekerja.
“Kinerja perusahaan adalah
cerminan dari kinerja karyawan.
Disinilah kita berkarya sampai nanti
berakhir masa tugas, sehingga
komitmen pada PKB ini menjadikan
sangat penting, yang artinya bahwa
kesinambungan kinerja yang baik

Perkebunan (FSPBUN) Wispramono
Budiman, mengatakan, PKB yang
telah ditandatangani ini bukanlah
merupakan akhir dari apa yang
dicapai antara manajemen dan
karyawan, tapi ini adalah titik awal.
“Kalau kita tidak bisa mencari,
mengejar dan bersinergi, khususnya
serikat pekerja kepada manajemen,
maka tujuan dari PKB ini tidak akan
bisa kita capai,” katanya.
Wispramono juga menambahkan,
pada tahun 2019, perusahaan sudah
mengalami beban penurunan harga
CPO yang membuat semua pihak
panik terhadap isu yang beredar.
Pada saat itu, semua pihak melihat
masalah mereka secara sama.

dapat menikmati harga CPO yang
meningkat seperti sekarang, tetapi
berharap seperti itu saja tidak
bisa dilakukan. Yang pasti harus
dilakukan adalah meningkatkan
sinergi untuk mencapai sasaran dan
tujuan perusahaan sesuai dengan
motto Perusahaan Sehat, Karyawan
Sejahtera,” katanya.
Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars SPBUN, kemudian
dilanjutkan dengan penandatanganan
PKB, berfoto bersama, penyerahan
cenderamata kepada Kadisnaker
Provsu, dan ditutup dengan hiburan
yang diisi oleh N3 Band dan Trio
Omega. (red)
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PTPN Group Adakan Forum
Diskusi di PTPN IV
Dalam rangka monitoring dan evaluasi “operational excellence”
tahun 2020, Direktur Produksi dan Pengembangan Holding
PTPN III (Persero), Mahmudi, menyelenggarakan Focus Group
Discussion (FGD) tentang kajian pembelian tandan buah segar
(TBS) dan bahan olah karet (Bokar) Plasma/Pihak III, serta
pembahasan Sistem Manajemen Terintegrasi. Forum diskusi ini
diselenggarakan di Ruang Dura Kantor Direksi PTPN IV, Jl. Letjen
Suprapto No. 2 Medan, Jumat, 31 Januari 2020.

P

ada acara yang dihadiri Direktur
Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi, para direktur operasional
PTPN I, II, VI, VII, VIII, Kepala Divisi
Pengembangan Holding PTPN III,
dan para kepala bagian/kasubag/
staf subag bidang operasional
masing-masing PTPN ini, Mahmudi
mengatakan, pertemuan kali
ini merupakan pertemuan yang
sangat penting. “Sebab kita akan
mendiskusikan hal-hal terkait
utilitas pabrik yang rendah, serta
menghadirkan value dengan mencoba
untuk mengakselerasi sertifikasi dari
pabrik kelapa sawit (PKS) yang kita
miliki,” katanya.
Sebelumnya, tanggal 30 Januari
2020, Mahmudi dan tim telah
melakukan site visit ke Kebun PTPN
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IV (Pabatu, Pasir Mandoge dan
Marihat).
Setelah FGD selesai, Masingmasing direktur operasional PTPN
diminta melakukan penandatanganan
kesepakatan/komitmen hasil diskusi,
dan ditutup dengan berfoto bersama.
(red)
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Kebun Tinjowan Bagikan Sembako
pada Panti Asuhan di Simalungun
Manajer Kebun Tinjowan, Raja Suandi D. Purba, menyerahkan
bantuan sosial berupa beras, minyak goreng, telur, gula, garam,
dan lain-lain kepada Panti Asuhan Yayasan Islamic Center dan
Panti Asuhan Bumi Keselamatan Margarita (BKM) di Simalungun,
Selasa, 4 Pebruari 2020. Acara bakti sosial yang juga dihadiri oleh
Ketua MTSI Kebun Tinjowan Agustian Harianto, Ketua PUK Kebun
Tinjowan Binsar Nababan, Ketua SP-BUN Basis Kebun Tinjowan
Sumino, karyawan pimpinan, Ketua Koperasi Karyawan Mandiri
Tinjowan Solahuddin Rangkuti, dan Ketua IKBI Kebun Tinjowan
Ny. Anastasia Rajagukguk Raja Suandi D. Purba ini merupakan
agenda sosial yang dilaksanakan sebagai bentuk sinergisitas
antara manajemen Kebun Tinjowan, SP-BUN, MTSI, PUK,
koperasi karyawan, dan IKBI Kebun Tinjowan.

G

eneral Manager Distrik III Fauzi
Omar sendiri berhalangan hadir
pada saat penyerahan bantuan dan
telah menyampaikan permohonan
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maaf disertai pesan agar anak-anak
panti asuhan berkenan mendoakan
keberhasilan Kebun Tinjowan pada
khususnya dan PTPN IV pada
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umumnya. “Semoga dengan agenda
bakti sosial ini, produksi Kebun
Tinjowan meningkat, terhindar dari
hama dan penyakit, dilindungi dari

Liputan Khusus

Tinjowan. Teruslah raih prestasi
dan jangan pernah minder. Kami
yakin dan percaya Tuhan selalu
bersama dengan kita. Kami berharap
agar bantuan ini jangan dilihat dari
jumlahnya, melainkan lihatlah dari
kepedulian dan keikhlasan kami
semua,” ujar Manajer Kebun Tinjowan.
H. Asman mewakili Panti
Asuhan Yayasan Islamic Center
Simalungun dan Diakonis Heldiana
yang mewakili Kepala Panti Asuhan

Bumi Keselamatan Margarita (BKM)
Simalungun Malau mengucapkan
terima kasih kepada seluruh keluarga
besar Kebun Tinjowan PTPN IV atas
bantuan dan kepeduliannya. Mereka
berharap silaturahmi selalu akan
terjalin antara perusahaan dengan
masyarakat sekitar, sehingga Kebun
Tinjowan PTPN IV semakin sukses,
dan masyarakat merasakan manfaat
kehadirannya. (Fander Manalu/
Hamzah Ali)

pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab, dan memberi nilai tambah
yang lebih luas kepada stakeholders,”
pesannya.
Manajer Kebun Tinjowan, Raja
Suandi D. Purba, mengatakan, bakti
sosial ini juga dilakukan sebagai
bentuk rasa syukur atas kinerja
Kebun Tinjowan yang sangat baik
di tahun 2019. “Tentu ke depan
tantangan akan semakin berat.
Kinerja yang terbaik serta diiringi
doa oleh seluruh elemen yang
ada, menjadi modal dasar Kebun
Tinjowan untuk siap melangkah
maju. Mohon doanya kepada anakanak panti asuhan sekalian untuk
selalu mendoakan perusahaan,
terutama dalam hal produktivitas
dan juga keamanan di Kebun

Pebruari 2020
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PKS Bah Jambi Berhasil
Pertahankan Peringkat Proper Biru

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bah Jambi berhasil mempertahankan
penilaian “Proper Biru” atas kinerja pengelolaan lingkungannya.
Penilaian itu keluar menurut indikator terukur yang ditetapkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Indikator
ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
(KLH) sejak tahun 1995 dengan tujuan meningkatkan peran
perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan, sekaligus
menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan
lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber
daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat
untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan
lingkungannya.

D

ari penilaian proper ini,
perusahaan akan memperoleh
citra/reputasi sesuai bagaimana
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pengelolaan lingkungannya.
PKS Bah Jambi merupakan salah
satu unit usaha PT Perkebunan
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Nusantara IV yang telah memperoleh
predikat Proper Biru sebelumnya.
Perusahaan telah melakukan
upaya pengelolaan lingkungan
yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan atau peraturan yang
berlaku (telah memenuhi semua
aspek yang dipersyaratan oleh KLH).
Adapun aspek-aspek yang
dinilai untuk mendapatkan status
proper adalah Penilaian Tata
Kelola Air, Penilaian Kerusakan
Lahan, Pengendalian Pencemaran
Laut, Pengelolaan Limbah B3,
Pengendalian Pencemaran Udara,
Pengendalian Pencemaran Air, dan
Implementasi AMDAL.

Liputan Khusus

Rudy Hendrawan Simatupang, Manajer
PKS Bah Jambi, mengatakan, Proper Biru
dipertahankan dengan kerja keras, fokus,
dan konsistensi unit PKS Bah Jambi yang

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

Bapak Sofyan Ismail

(Pensiunan Kepala Dinas Tata Usaha Kebun Meranti Paham PTPN
IV)
21 Januari 2020

Bapak Ir. Dasam Marwan Saragih
(General Manajer Distrik I PTPN IV)
23 Januari 2020

Bapak H. Mhd. Rizal Tampubolon

(Pensiunan Kepala Dinas Teknik Kebun Adolina PTPN IV)
26 Januari 2020

Bapak P. Perangin-angin, SH, MBA
Mertua laki-laki Bapak Fetri Rusmanta Ginting, ST
(Staf Sub Bagian Akuntansi PTPN IV)
26 Januari 2020

Ananda Arzanka Muazzam Abdul Rafaza
Anak laki-laki Bapak Ammar Afif Abdul Azhim, S.Hut
(Staf Sub Bagian SPI PTPN IV)

bersinergi dengan Distrik I dan Bagian
Renstra Kantor Pusat. “Penilaian atas
kinerja perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup untuk tahun 2018-2019
terhaap PKS Bah Jambi Kabupaten
Simalungun menghasilkan peringkat
BIRU sesuai dengan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia No SK.1049/MENLHK/SETJEN/
PKL.4/12/2019 tanggal 16 Desember
2019,” ungkap Rudy Hendrawan. “Sejak
tahun 2009 PKS Bah Jambi telah
memperoleh predikat PROPERDA, dan
tahun 2016 PROPERNAS peringkat BIRU.
Ke depan PKS Bah Jambi akan berupaya
lebih keras untuk dapat naik ke peringkat
Proper Hijau,” imbuhnya. (red)

27 Januari 2020

Ananda Sehzade Khalid Eidlan Lubis
Anak laki-laki Bapak Amanda Putra Lubis, SH
(Staf Sub Unit PKBL PTPN IV)
6 Februari 2020

Ibu Hj. Rosni Sinuraya

Mertua perempuan Bapak Kahpi, SE
(Asisten Afdeling Kebun Dolok Ilir PTPN IV)
6 Februari 2020

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

Pebruari 2020
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PTPN IV Sosialisasikan
Aplikasi IPS kepada Vendor
Integrated Procurement System (IPS) yang diprogramkan oleh
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sesuai surat
No: DPDU/PTPN/2549 tanggal 31 Desember 2019 tentang
Pelaksanaan Train of The Trainer (TTT) dan Persiapan End
User Training (EUT) Vendor Modul Manajemen Vendor IPS,
disosialisasikan di Ruang Pisifera Kantor Direksi PTPN IV Jl.
Letjen Suprapto No. 2 Medan, Jumat 10 Januari 2020.

A

cara ini dihadiri oleh Kepala
Bagian Logistik Muhammad
Ridho Nasution, Kasubag dan Staf
Subag, serta dihadiri masing-masing
PIC verifikator pendaftaran vendor.
Adapun peserta yang mengikuti
TTT adalah personil sesuai form
isian User & Role Manajemen
Vendor yang akan bertindak sebagai
verifikator pendaftaran vendor
(DRT), yang untuk selanjutnya

14

bertanggungjawab memberikan
pelatihan/penjelasan kepada end
user internal maupun eksternal
(vendor) di masing-masing PTPN.
Pendaftaran yang semula
dilakukan di link eproc.ptpn3.
id diwajibkan mendaftarkan
perusahaan masing-masing vendor
ke program yang baru melalui link
ipsqa.holding-perkebunan.com/
vendors. (red)
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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 H. OK. Heri Purnama

Mertua laki-laki Bapak Indah Chipto Mulyo, SP
(Kasubag PTPN IV diperbantukan di PT ASN)
7 Februari 2020

Bapak Suhauli Pohan

Mertua laki-laki Bapak Togu Manurung, SE
(Pensiunan Kepala Bagian Pemasaran PTPN IV)
7 Februari 2020

Ibu Lumiana Simanjuntak

Mertua perempuan Bapak Mangatas Napitupulu, SE
(Asisten Produksi Kebun Sei Kopas PTPN IV)
10 Februari 2020

Bapak Oskar Hutapea

Orangtua laki-laki Ibu Rugun Hutapea
(Sekretaris Dewan Komisaris PTPN IV)
16 Februari 2020

Bapak Budiman

(Kepala Bidang Teknik dan Pengolahan Distrik I PTPN IV)
17 Februari 2020

Ibu D. Mutiara br. Nainggolan
Orangtua perempuan Bapak Totop Sijabat
(Kepala Sub Bagian Teknik PTPN IV)
19 Februari 2020

Bapak Jamaluddin, SH
(Kepala Sub Unit PKBL PTPN IV)
22 Februari 2020

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

Pebruari 2020
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Pertemuan IKBI PTPN IV di Bah Jambi

“Isteri Pimpinan Harus Merangkul
dan Mengayomi Anggota”
Ketua IKBI PTPN IV Yubaidah Umar Affandi, menegaskan, para
isteri pimpinan di PTPN IV tidak perlu menunjukkan dirinya harus
dilayani dan diistimewakan, malah sebaliknya harus mampu
merangkul dan mengayomi anggota supaya lebih nyaman untuk
melakukan pekerjaannya. Yubaidah menyampaikan hal itu pada
pertemuan silaturrahmi Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PTPN
IV di Wisma Sitalasari Bah Jambi, Rabu 12 Pebruari 2020.

P

ertemuan ini merupakan agenda
tiga bulanan IKBI PTPN IV, yang
kali ini mengangkat tema “Bijak
Bersosial Media untuk Meningkatkan
Kualitas Diri dan Keluarga”. Tampak
hadir juga dalam acara ini, Wakil

16

Ketua IKBI PTPN IV Koni Rediman
Silalahi, pengurus IKBI Kantor Direksi,
para ketua dan pengurus IKBI Distrik/
Kebun/PKS/Balai Benih.
Yubaidah, mengingatkan,
sesuai hasil rapat seluruh IKBI

Majalah Internal Nusantara Empat

PTPN, Ketua IKBI Holding PTPN
telah berpesan agar para istri
pimpinan, mulai dari isteri Direksi,
Pemangku Jabatan Puncak (PJP),
dan Karyawan Pimpinan, untuk
tidak menyampaikan semua rahasia
perusahaan kepada isteri anggota,
baik itu mutasi, promosi dan lain
sebagainya. “Kita sebagai isteri
tidak berhak menyampaikan perihal
kebijakan pimpinan kepada isteri
yang suaminya akan dimutasi atau
dipromosi, karena yang berhak
menyampaikan itu adalah Direksi,”
katanya.

Liputan Khusus

tuan rumah telah berupaya dengan
sebaik-baiknya agar acara ini dapat
terselenggara dengan lancar. “Kami
memohon maaf jika ada sarana dan
prasarana yang kami persiapkan tidak
sesuai dengan yang kita harapkan,”
ujarnya.
Sonia mengharapkan, melalui
pelaksanaan pertemuan ini,
akan dapat terjalin silaturahim
dan kerjasama yang baik antar
sesama IKBI se-PTPN IV, dan juga
menambah wawasan anggotanya
dalam menggunakan sosial media di

dalam kehidupan sehari-hari.
Acara ini diisi dengan pemberian
santunan kepada karyawan yang
meninggal dunia, tarian yang
dipersembahkan oleh IKBI Kantor
Direksi, Kebun Sawit Langkat,
dan Kebun Tinjowan. Juga ada
penampilan vocal group dari IKBI
Kantor Direksi, ceramah singkat yang
disampaikan oleh Bapak Sulthon
Parinduri dari LPP Agro Nusantara
mengenai bijak bersosial media, dan
ditutup dengan berfoto bersama dan
bersalam-salaman. (red)

Pada kesempatan yang sama,
Yubaidah menyampaikan kabar
gembira bahwa menurut laporan
yang ia terima perihal kinerja PTPN
I sampai dengan XIV, kinerja PTPN
IV merupakan PTPN yang dikatakan
bagus dan sukses. Karena itu,
sesuai hasil rapat antara IKBI PTPN
I-XIV, maka telah disusun rencana
bahwa IKBI PTPN I, II, III, V-XIV
akan berkunjung ke PTPN IV untuk
melihat langsung kebun, tanaman,
dan mengadakan acara pertemuan
seperti pertemuan silaturrahmi ini.
“Saya berharap, khusus di
kebun-kebun, supaya tanaman
gizi, kebersihan, keindahan dan
kerapian kebun harus tetap
dilestarikan. Jangan hanya pada
saat ingin dikunjungi saja semua itu
dipersiapkan,” ucap Yubaidah.
Ketua IKBI Distrik III, Sonia
Fauzi Omar, selaku ketua panitia
mengatakan, pihaknya sebagai

Pebruari 2020
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Kunjungan IKBI
ke Pasir Mandoge
Ikatan Keluarga Besar
Isteri (IKBI) PT Perkebunan
Nusantara IV (PTPN IV)
melakukan kunjungan kegiatan
turun kebun (Turbun) ke Kebun
Pasir Mandoge, Selasa, 11
Pebruari 2020. Kegiatan yang
diselenggarakan setiap tiga
bulan sekali ini dihadiri oleh
Ketua IKBI PTPN IV Yubaidah
Umar Affandi, yang didampingi
Wakil Ketua IKBI PTPN
IV Koni Rediman Silalahi,
pengurus IKBI Kantor Direksi,
Ketua IKBI Distrik I, Ketua IKBI
se-Distrik I, serta pengurus
IKBI Kebun Pasir Mandoge.

18
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D

alam agenda kegiatannya selama
di Kebun Pasir Mandoge, IKBI
PTPN IV antara lain mengunjungi
Taman Kanak-Kanak (TK) Piasa
Emplasmen Kebun Pasir Mandoge.
Di sana rombongan IKBI PTPN IV

disambut dengan tarian persembahan
oleh anak-anak murid TK Piasa.
Sebagai ungkapan sayang dan
perhatian, Ketua IKBI PTPN IV
didampingi Wakil Ketua IKBI PTPN IV

memberikan bingkisan kepada anakanak murid TK Piasa.
Selesai dari TK Piasa, rombongan
bergegas menuju Afdeling III untuk
melihat Kebun Gizi, Tempat Penitipan
Anak (TPA), dan bersilaturahmi
dengan mengunjungi rumah salah
satu karyawan di Afdeling III.
Rombongan juga menyempatkan diri
mengunjungi Taman Bacaan.
Tak puas rasanya kalau
berkunjung ke Kebun Pasir Mandoge
tanpa melihat keindahan percikan air
yang turun dari air terjun yang berada
di Afdeling X. Kunjungan ini menjadi
bagian rekreasi rombongan untuk
menghilangkan rasa lelah selama
rangkaian kegiatan.
Yubaidah dalam sambutannya
menyampaikan harapan agar taman
gizi dijaga selalu bersih dan rapi
setiap saat, dan harus dikontrol
pengelolaannya. “Karena saya tidak
ingin, ketika ingin dikunjungi oleh IKBI
PTPN IV saja kebun gizi ini kelihatan

bersih, tetapi harus setiap harinya,”
katanya.
Pada kesempatan yang sama,
Netty Denny Leonard Hutagalung,
selaku tuan rumah kegiatan
mengatakan, pihaknya mengucapkan
selamat datang kepada Ketua dan
Wakil Ketua IKBI PTPN IV serta
Pengurus IKBI Kantor Direksi karena
sudah berkenan mengunjungi Kebun
Pasir Mandoge.
Netty melaporkan bahwa Kebun
Pasir Mandoge memiliki karyawan
sekitar 900 orang, dan khusus
di Afdeling III terdapat sebanyak
64 orang karyawan. Manajemen
terus berupaya meningkatkan
kesejahteraan keluarga karyawan,
dan IKBI Kebun Pasir Mandoge
menjaga hubungan dan komunikasi
antar-istri karyawan pimpinan dan istri
karyawan pelaksana agar kebutuhankebutuhan keluarga yang bersifat
umum dapat dipenuhi dengan kualitas
yang terus meningkat. (red)
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Muhammad Abdul Ghani Pimpin
Lokomotif Perkebunan Negara
Meneg BUMN Rombak Direksi dan Dewan Komisaris
Muhammad Abdul Gani, karyawan karir yang sudah pernah
bertugas di sejumlah perkebunan negara, akhirnya secara
definitive memimpin lokomotif perkebunan milik negara sebagai
Direktur Utama PTPN III Holding (Persero). Ketetapan ini berlaku
melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 48/MBU/02/2020 tentang
pemberhentian, perubahan nomenklatur, dan pengangkatan
jajaran direksi, yang ditandatangani oleh Menteri BUMN
Erick Thohir di Jakarta. Menteri berharap, keputusan ini bisa
meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan perkebunan
negara ke arah yang lebih baik.

20
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A

cara serah terima SK Menteri BUMN
dilakukan oleh Plt Deputi Menteri
BUMN bidang Usaha Industri, Agro
dan Farmasi Iman Parmanto, kepada
jajaran anggota direksi PTPN III Holding
di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat,
Kamis, 12 Pebruari 2020 lalu.
Selain mengangkat Muhammad
Abdul Gani sebagai Dirut, keputusan
ini juga mengangkat sejumlah direksi
lainnya, yaitu Denaldy Mulino Mauna
sebagai Wakil Direktur Utama , Seger
Budiarjo sebagai Direktur Umum, M.
Iswahyudi sebagai Direktur Keuangan,
dan Wing Antariksa sebagai Direktur
SDM. Selain itu, Erick memberhentikan
dengan hormat Mohammad Yudayat
sebagai Direktur Keuangan.
“Penunjukan ini sejalan dengan
program transformasi perusahaan
yang berkomitmen untuk meningkatkan
kinerja usaha sebagai mestinya.” ujar
Imam Paryanto dalam keterangan yang
diberikan PTPN III ke sejumlah media,
Senin, 17 Pebruari 2020.
Sebelumya Muhammad Abdul

Gani menjabat sebagai Plt Dirut
PTPN III Holding dan Denaldy Mulino
Mauna sebagai Dirut Perum Perhutani.
Sedangkan M. Iswahyudi sebelumnya
sebagai bankir di Bank Mandiri serta
Wing Antariksa pernah menjabat Direktur
SDM PT ASDP (Persero).
Sekretaris Perusahaan PTPN
III Holding, Irwan Perangin-Angin,
menjelaskan, penetapan pejabat anggota
direksi yang definitif dinilai sebagai
tindakan cepat untuk mengoptimalkan
kinerja perusahaan agar berjalan sesuai
dengan target bisnis perseroan dengan
lebih baik.
“Kami berharap keputusan ini
bisa dijalankan dengan baik untuk
melaksanakan transformasi bisnis yang
sudah berjalan dan program kerja di
lingkup Perkebunan Nusantara Group,”
kata Irwan.
Ia pun mengapresiasi dan
mengucapkan terima kasih kepada
Mohammad Yudayat yang berkesempatan
mengabdi di PTPN III Holding dan telah
banyak memberi manfaat bagi perseroan.
Irwan berharap ke depan, dengan jajaran
direksi baru ini, perusahaan bisa dengan
cepat membawa perubahan ke arah yang
lebih baik untuk memberi kontribusi positif

bagi karyawan dan pemegang saham.
Setelah pengangkatan Direksi,
Meneg BUMN juga melakukan
perombakan terhadap susunan Dewan
Komisaris PTPN III Holding (Persero).
Sesuai SK Menteri BUMN No. SK-56/
MBU/02/2020 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Anggota-anggota
Dewan Komisaris PTPN III Holding
(Persero), maka anggota Dewan
Komisaris yang lama dinyatakan berakhir
masa tugasnya, dan resmi digantikan
oleh Dewan Komisaris yang baru. (dtc/
red)

Susunan Direksi PTPN III (Holding (Persero)
Direktur Utama			

:

Muhammad Abdul Ghani

Wakil Direktur Utama		

:

Denaldy Mulino Mauna

Direktur Umum			

:

Seger Budiardjo

Direktur Keuangan		

:

M. Iswahyudi

Direktur SDM			

:

Wing Antariksa

Direktur Pengembangan & Produksi :

Mahmudi

Direktur Pelaksana		

:

Ahmad Haslan Saragih

Direktur Pemasaran		

:

Dwi Sutoro

Dewan Komisaris PTPN III Holding (Persero)
Syaefullah Yusuf (Komisaris Utama/Independen)
Erwan Pelawi (Komisaris)
Amal Bhakti Pulungan (Komisaris)
Asep Subarkah Yusuf (Komisaris)

Pebruari 2020

21

Liputan Khusus

Dirut Pimpin Sertijab 17 PJP
Direktur Utama PTPN IV, Siwi Peni, memimpin langsung acara
serah terima jabatan (Sertijab) di jajaran pemangku jabatan
puncak PTPN IV dalam dua tahap, masing-masing 13 pejabat
pada Jumat 14 Pebruari, dan 4 pejabat pada hari Kamis
27 Pebruari 2020, di Ruang Pisifera Kantor Direksi Medan.
Sertijab ini ditandai dengan penyerahan SK Direksi PTPN IV
kepada karyawan PTPN IV Golongan IIIA-IVD yang mutasi/
promosi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan
Nusantara IV Nomor: 04.11/Kpts/R/18/II/2010 tanggal 3 Pebruari
2020.

A

cara ini dihadiri antara lain oleh
Direktur Komersial Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, dan Direktur SDM dan Umum

22

Rizal H. Damanik. Selain jajaran
direksi, juga tampak hadir para kepala
bagian, wakil kepala bagian, general
manager distrik, manajer kebun dan
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project manager.
Dalam sambutannya, Siwi Peni
mengatakan, mutasi merupakan
sesuatu yang biasa terjadi di dalam
rangka meningkatkan kinerja
perusahaan. “Pemimpin harus optimis
dalam mencapai target yang telah
ditetapkan perusahaan, serta harus
dapat menegakkan dan menerapkan
prinsip Jujur-Tulus-Ikhlas dalam
bekerja. Selain itu, harus mampu
memberikan contoh kebaikan kepada
bawahan dan menjalin kerjasama
yang baik dengan instansi lain dan
masyarakat sekitar,” pesannya.
Bagi pejabat yang mendapat
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promosi, Siwi Peni berharap agar kesempatan
yang diberikan perusahaan tidak disia-siakan.
Sesuai dengan kebijakan perusahaan, kinerja
pejabat yang memperoleh promosi akan
dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan. “Diharapkan,
setiap pejabat yang menerima promosi akan
mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran
untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi
perusahaan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Siwi Peni
menyampaikan bahwa dalam waktu dekat
akan dilakukan mutasi/promosi selanjutnya
sehubungan dengan rencana restrukturisasi
organisasi perusahaan yang harus dilakukan
sebagai realisasi instruksi Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero), dan merupakan
bagian dari dinamika bisnis perusahaan.
Dalam acara ini, pejabat yang mutasi dan
promosi sekaligus menandatangani kontrak
kinerja, dan dilakukan pengambilan sumpah
jabatan. Acara ditutup dengan foto bersama
dan bersalaman dengan Pemangku Jabatan
Puncak PTPN IV yang mutasi dan promosi.
(red)

Mutasi/Promosi Karyawan Golongan IIIA S/D IVD
NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

Rahmadansyah, SP

Kepala Bidang Tanaman Distrik IV

Manajer Kebun Panai Jaya

Masaeli Lahagu, SP

Kepala Bidang Tanaman Distrik III

Manajer Kebun Tanah Itam Ulu

Ir. Joni Raja Siregar

Manajer kebun Sawit Langkat

General Manager Distrik I

Irvan Faisal, SP

Manajer Kebun Sei Kopas

Manajer Kebun Sawit Langkat

Ir. Edi Harianto

Manajer Kebun Ajamu

Manajer Kebun Bah Jambi

Ir. Fery M. Irwansyah Nasution

Manajer Kebun Bah Jambi

Manajer Kebun Sei Kopas

Jon F. E. Bangun, SH

Manajer Kebun Marjandi

Manajer Kebun Tonduhan

Ipan Gumara Siahaan, SP, MP

Project Manager Enterprise Resources
Planning (ERP)

Manajer Kebun Marjandi

Januar Saragih, SP

Manajer Kebun Tanah Itam Ulu

Manajer Kebun Ajamu

Sutres, SP

Manajer Kebun Tonduhan

Manajer Kebun Meranti Paham

Ir. Ansari, MM

Manajer Kebun Padang Matinggi

Staf Khusus di Kebun Padang Matinggi

Warsidy, SH

Manajer Kebun Meranti Paham

Manajer Kebun Padang Matinggi

Sihol Saur P. Silitonga, SP, MM

Manajer Kebun Panai Jaya

Kepala Bidang Tanaman di Distrik III

Khayamuddin Panjaitan

Kabag Perencanaan Strategis

Kabag Tanaman

Mili Mahardhika

Kabag Akuntansi

Kabag Perencanaan & Sustainability

Iskandar Dewantara

Kabag Keuangan

Kabag Keuangan dan Akuntansi

Misran

Wakil Kabag Tanaman

General Manager Distrik IV
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Dari Bagian ke Bagian

Optimalisasi Kinerja
dan Hasil Kebun
24
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Dari Bagian ke Bagian

Statistik produksi kebun dari hari ke hari adalah
pemandangan yang mendebarkan bagi manajemen sebuah
perusahaan perkebunan besar. Bila capaian terlalu jauh
menukik ke bawah, maka kecemasan akan langsung
merebak di ruang-ruang kendali manajemen. Untuk masalah
seperti ini, diperlukan penjelasan yang terinci dan diyakini
sebagai informasi yang valid. Sebab jika masalahnya
sistemik dan berkelanjutan, maka target produksi dapat
terancam dan sulit untuk terealisasi apabila penanganannya
terlambat.
Pebruari 2020
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Dari Bagian ke Bagian

L

aporan cepat dan bersifat umum
tidak dapat selalu diandalkan.
Manajemen tetap harus turun ke
lokasi dan melihat langsung apa yang
sesungguhnya terjadi, menyusun
analisa, dan merencanakan tindakan
yang perlu dilakukan segera untuk
keluar dari masalah. Adapun dalam
situasi yang lazim, tetap diperlukan
suatu tim khusus untuk percepatan
dalam merencanakan upaya-upaya
akseleratif terhadap peningkatan
produksi dengan langkah-langkah
pengoptimalan hasil di bidang
tanaman, sejak dari perawatan
pra-eksploitasi untuk tanaman
yang belum menghasilkan (TBM),
teknis dan proses penanaman
ulang (TU), hingga pengoptimalan
hasil eksploitasi dari tanaman
menghasilkan (TM).
Di PTPN IV, manajemen yang
dikhususkan untuk mengerjakan
optimalisasi hasil tanaman
ditempatkan setingkat dengan
pemangku jabatan puncak (PJP),
yaitu Project Management Office
(PMO). Untuk bidang optimalisasi
tanaman, project manager-nya
dibagi ke dalam dua fokus, yaitu
project manager untuk tanaman
menghasilkan (TM), dan project
manager untuk tanaman ulang (TU)
dan tanaman belum menghasilkan
(TBM).
“Secara umum, PMO bertugas
mengawasi kinerja sekaligus
melakukan upaya-upaya optimalisasi
kinerja kebun, khususnya bidang
tanaman, termasuk Pabrik Teh,” jelas
TM Siahaan, Project Manager TM
Kelapa Sawit dan Teh PTPN IV.
Bersama rekannya, Albert Ginting,
Project Manager TU dan TBM, TM
Siahaan dituntut untuk mencari
terobosan yang dihadapi kebun
dalam proses panen-angkut-olah
sebagai inti usaha (core business)
kebun-kebun, di samping tanggung
jawab pengawasan dan optimalisasi
perawatan tanaman ulang dan
tanaman belum menghasilkan.

“Karena dasar kinerja kita adalah
pengawasan dan analisis pemecahan
masalah berdasarkan data primer,
maka salah satu agenda penting
PMO adalah melakukan kunjungan
ke lokasi. Setiap kebun mendapat
kunjungan minimal tiga bulan sekali
secara normal, kecuali ada masalahmasalah yang bersifat khusus dan
memerlukan solusi segera,” kata
Albert Ginting.
Selain mengawasi teknis
operasional, PMO juga memiliki
tugas untuk memotivasi para

karyawan pimpinan dan pelaksana di
lapangan. Tugas ini secara langsung
mensyaratkan bahwa para manajer
PMO harus memiliki latar belakang
pengalaman kepemimpinan yang
cukup di lapangan. Sebab hal paling
utama yang dapat mereka bagikan,
selain penguasaan ilmu teknis, juga
adalah pengalaman dalam memimpin
kebun dengan berbagai aspeknya.
“Secara fungsional, kami
bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Operasional. Dengan
kata lain, PMO Bidang Tanaman

REALISASI PRODUKSI, PROTAS & RENDEMEN KELAPA SAWIT 2019
URAIAN

2018

2019

RKAP 2019

TBS (TON)

2.431.559

2.485.001

2.713.500

MS (TON)

554.177

583.327

643.100

IS (TON)

95.094

97.157

122.108

PROTAS TBS (TON/HA)

20,90

21,34

23,3

RENDEMEN MS (%)

22,79

23,47

23,70

RENDEMEN IS (%)

3,91

3,91

4,5
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Sudut Kebun

adalah perpanjangan tangan direksi
dalam melihat dan menjalankan
pengawasan operasional kebun,
dengan pendekatan observasi
langsung ke lokasi. Kata kunci yang
ingin kita capai adalah analisis
masalah dan optimalisasi kerja, yang
selanjutnya dipakai oleh direksi untuk
pertimbangan membuat keputusan,”
ujar TM Siahaan.
Menurut TM Siahaan dan Albert
Ginting, tantangan utama bagi
optimalisasi produksi dan kinerja
kebun-kebun masih selalu terkait
dengan masalah pencurian. Meskipun
tidak terungkap seluruhnya dalam
laporan-laoran resmi, namun tingginya
kesenjangan antara potensi produksi
berdasarkan laporan trosen dengan
realisasi produksi mengindikasikan hal
ini. “Pada kenyataannya, berdasarkan
hasil observasi langsung di lapangan,
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kami menemukan bahwa ada protas
kebun warga yang malah bisa lebih
tinggi dari milik perusahaan di lokasi
yang berdekatan. Dengan kultur
teknis yang sangat unggul, tentu
saja fakta ini tidak mungkin menimpa
kebun kita, kecuali faktor lain seperti
adanya aksi pencurian. Hal inilah yang
dapat menyebabkan suatu kebun bisa
terpuruk protasnya sampai dua digit di
bawah target,” kata TM Siahaan.
Menurutnya, masalah pencurian

ini masih terjadi karena kurangnya
koordinasi antara manajemen dan
stakeholder di lapangan. Alasanalasan teknis yang dikemukakan
seperti serangan hama, tidak dapat ia
terima secara logis sebagai penyebab
utama, sebab penanggulangan hama
di PTPN IV sudah menjadi masalah
yang umum.
“Produksi adalah hasil dari
tahapan eksploitasi di perkebunan.
Saat ini, kegiatan eksploitasi sudah

REALISASI PRODUKSI, PROTAS & RENDEMEN KEBUN TEH 2019
URAIAN

2018

2019

RKAP 2019

DTB (TON)

34.726

37.809

48.118

DTK (TON)

7.580

7.834

10.442

RENDEMEN (%)

21,83

20,72

21,70

PROTAS (TON/HA)

1,94

1,95

2,60
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Sudut Kebun

harus mulai dilakukan dengan
cara pemahaman bisnis, bukan
lagi pemahaman seorang planters.
Pemahaman bisnis ini harus sampai
kepada level asisten. Seorang
asisten kemudian wajib tahu kondisi
perusahaan supaya ia tahu apa yang
perlu dilakukan di lapangan,” terang
TM Siahaan.
Oleh karena itu, ia berpendapat
bahwa pembinaan terhadap asisten
memerlukan pendalaman sekaligus
perluasan secara lebih sungguhsungguh. Paling tidak, seorang asisten
di kebun harus memiliki tiga hal, yaitu
pemahaman global, pemahaman lokal
(laporan statistik produksi/LM 76), dan
leadership.
“Bila tidak memiliki ketiganya,
seorang asisten hanya akan menjadi
planter biasa. Kapasitasnya akan
setara mandor. Tapi bila mereka
menguasai ketiga hal itu, maka
tindakan-tindakan yang diambil akan
berkaitan dengan bisnis yang nyata.
Mereka akan dapat memutuskan
cara yang paling tepat untuknya,
untuk karyawan, dan perusahaan,
dalam mencapai profit, bukan semata
produksi. Mereka dapat menghitung
dampak profit dari tiap biaya dan
produksi yang dihasilkan. Dengan
perspektif bisnis inilah kita baru dapat
melakukan optimalisasi kinerja kebun,”
papar TM Siahaan.
Perspektif bisnis juga berlaku
untuk memperkuat investasi usaha
yang secara berkelanjutan dilakukan
oleh perusahaan. Saat ini, PTPN
IV menetapkan target penanaman
ulang sebesar 4% per tahun dari
seluruh luasan lahan perkebunan
PTPN IV. Optimalisasi dari setiap
investasi ini akan sangat menentukan
kinerja dan produksi perusahaan
di masa mendatang. Setiap rupiah
yang ditanam untuk penanaman
ulang dan perawatan tanaman belum
menghasilkan harus sudah dapat
dihitung proyeksi keuntungannya di
masa depan dengan skenario potensi
produksi tiap pokok yang diawasi dan

LUAS AREAL LAHAN KEBUN SAWIT PTPN IV TAHUN 2020 (HA)
DISTRIK

TU

AREAL LAIN2

I

32.044,00

TM

3.189,00

TBM

1.419,00

7.379,46

JUMLAH
44.031,46

II

24.312,00

4.218,00

1.273,00

4.695,82

34.498,82

III

33.772,00

3.482,00

774,00

14.456,83

52.484,83

IV

29.955,00

3.092,00

1.835,00

3.465,03

38.347,03

TOTAL

120.083,00

13.981,00

5.301,00

29.997,14

169.362,14

LUAS AREAL LAHAN KEBUN TEH PTPN IV TAHUN 2020 (HA)
KATEGORI TANAMAN/LAHAN
TM

LUAS
4.099,54

TBM

90,69

TU

61,66

AREAL LAIN-LAIN

2.121,40

TOTAL

6.373,29

dievaluasi perkembangannya.
“Pengawasan dan optimalisasi
perawatan TU dan TBM adalah bisnis
masa depan. Bisnis perkebunan
sangat tergantung pada kualitas
tanaman, dan keberlanjutannya
terletak pada TU dan TBM. Oleh
karena itu, diperlukan kecermatan
dan kesabaran untuk menjaganya.
Menjaga TU dan TBM sama dengan
menjaga bisnis untuk penerus kita
sendiri di masa depan,” ujar Albert
Ginting.
Sampai dengan awal tahun 2020,
luas areal perkebunan sawit PTPN
IV yang perlu diotimalkan kinerjanya

sebagai wilayah kerja PMO Tanaman
adalah 169.362,14 hektar. Itu belum
termasuk lahan kebun teh seluas
6.373,29 hektar. Pada tahun 2019,
capaian produksi seluruh kebun
milik PTPN IV berhasil melampaui
catatan produksi pada tahun 2018.
Namun PTPTN IV tidak berhasil
mencapai target produksi yang
ditetapkan berasarkan catatan potensi
produksinya. Meskipun demikian, di
antara perkebunan milik negara yang
bernaung di bawah bendera PTPN
III Holding (Persero), kinerja PTPN IV
masih dianggap yang terbaik. (tim/
red)
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Kiat Kunci
Menghadapi Pimpinan
Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang
atau lebih, sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami
dengan memperhitungkan tingkat ketepatan, keringkasan dan
kecepatan komunikasi.

K

omunikasi berlangsung dengan
dua cara, yaitu verbal dan
non-verbal. Verbal adalah proses
pertukaran informasi/pesan antara
dua orang atau lebih melalui ucapan
atau tulisan, sedangkan non-verbal
adalah proses pertukaran informasi/
pesan antara dua orang atau
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lebih melalui bahasa tubuh tanpa
menggunakan ucapan atau tulisan.
Komunikasi kepada atasan
merupakan persoalan tersendiri
bagi bawahan. Seorang bawahan
sebelum bertemu kadang kala sudah
timbul malas untuk jumpa karena
melibatkan emosi dan pemikiran yang
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menimbulkan rasa penat.
Seorang planters masa kini tentu
lebih memahami perkembangan
zaman beserta teknologinya, tetapi
jangan melupakan budaya yang
melekat dan aturan-aturan konvensi
positif milik planters terdahulu sebagai
warisan yang tidak hanya indah
didengar, namun harus dilestarikan
dalam implementasi kerja di
perkebunan.
Delapan kiat kunci di bawah ini
barangkali dapat dijadikan pedoman
dalam berkomunikasi dengan
pimpinan.

Beranda

Pertama, siapkan data secara
komprehensif, terutama data yang
hendak dibicarakan. Pimpinan
umumnya tidak memiliki waktu banyak
untuk menarik akar pembicaraan
secara detail, tetapi yang diutamakan
adalah penjelasan dan komunikasi
yang gamblang dari tema diskusi.
Pada kondisi demikian, data
akan menghantarkan kita kepada
pembicaraan yang dimaksud. Data
yang lengkap dan objektif akan
membantu ketika terjadi pertanyaan
dan diskusi serta memberikan
kemudahan kepada pimpinan untuk
mengambil suatu keputusan terbaik
berdasarkan kebutuhan kondisi
faktual. Angkatan jadul tentu masih
ingat kalimat “datang/naik tanpa
persiapan maka pulang/turun tanpa
penghormatan.” Itulah yang akan kita
alami jika tidak memiliki data.
Kedua, lakukan dengan formal
dan bahasa jelas. Sudah menjadi
aturan umum bahwa menghadapi
pimpinan harus dengan formal. Sikap
maupun tata bicara harus terstruktur,
jelas, lugas, dan fokus serta terbuka.
Formalitas dibutuhkan untuk
menghindari rasa tidak menghormati,
teristimewa jika memiliki pimpinan
yang ingin detail dan sempurna.
Ketiga, selalu berfikiran positif.
Berfikir positif akan menjauhkan
kita dari prasangka negatif, dan
mental block serta pembelaan diri.
Berpikir positif akan mempercepat
pembicaraan serta menghasilkan
solusi-solusi dan kesimpulan yang
exellent dalam bingkai pemikiran yang
jernih. Tanamkan dalam pikiran dan
diri kita bahwa pimpinan tidak akan
menghancurkan kita, namun akan
membimbing dan mengevaluasi kita
untuk kesuksesan bersama sebagai
tim.
Keempat, hindari topik di luar
pembicaraan. Seorang atasan ketika
berbicara atau berkomunikasi dengan
bawahan biasanya menghendaki
konteks yang fokus. Penyebabnya
bisa karena tidak punya banyak waktu

atau sudah begitu banyak persoalan
yang harus dihadapi. Jika pimpinan
mengajak untuk membicarakan hal
lain, maka kita harus siap menghadapi
kemungkinan seperti ini. Untuk itu,
perlu menambah pengetahuan
melalui membaca dan senantiasa
mengkaji sunnatullah (apa-apa yang
telah diciptakan oleh Allah).
Kelima, hindari melibatkan orang
lain dalam kesalahan. Komunikasi
antara kita dengan pimpinan pada
hakikatnya kita yang menjadi objek
atau subjek pembicaraan. Melibatkan
orang lain khususnya ketika
membicarakan persoalan yang buruk
sama halnya membuka konstalasi
keburukan kita dengan orang lain.
Kesalahan dalam komunikasi yang
kita lakukan akan berdampak
kepada orang lain atau sebaliknya.
Contoh-contoh konkrit di lapangan
kerap kita rasakan sehingga kalimatkalimat seharusnya, mestinya, dulu
dan sejenisnya menjadi
perumpamaan yang tidak
menyenangkan.
Keenam, selalu
siap menghadapi
berbagai
kemungkinan. Saat
berkomunikasi, kita
tidak tahu apa yang
kemudian akan terjadi.
Untuk itu kita perlu
menyiapkan mental
dan memikirkan serta
memitigasi terjadinya
hal-hal di luar dugaan.
Artinya kita telah menyiapkan
serangkaian argumentasi
serta mengelola emosi diri
sehingga tidak terjebak dalam
hal-hal yang unpredictable.
Ketujuh, selalu
mengucapkan terima kasih.
Mengucapkan terima kasih
merupakan salah satu bentuk
apresiasi, walau hasilnya
adalah sebuah hal yang
bertentangan dengan ide kita.
Kata “terima kasih” juga bermaksud

menghargai pimpinan, minimal sudah
diperbolehkan untuk bertemu muka
dan berkomunikasi. Ucapan ini harus
dibiasakan dalam berkomunikasi
kepada siapapun walaupun ketika
suatu keputusan dan kondisi yang kita
terima tidak menyenangkan sekalipun.
Kedelapan, selalu meneguhkan
diri bahwa hanya Allah yang Maha
Kuasa, sedang makhluk tidak
kuasa. Ketika menerima keputusan
yang menyenangkan maupun tidak
menyenangkan, hendaklah siapkan
diri dan selalu berpikir positif bahwa
semua yang terjadi merupakan
takdir yang harus dijalani. Kita harus
menyadari bahwa setelah ikhtiar
maksimal dilakukan maka hanya
doa sebagai ujung dari pengharapan
datangnya kodrat dan iradat terbaik
dari Allah SWT. (Buya Ammar
Panjaitan)
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Jangan Kerja Setengah Hati
Anda seorang pekerja perkebunan? Berbahagialah, karena selain
merupakan pekerja yang tangguh, Anda juga mendapat berbagai
fasilitas kesejahteraan beserta keluarga. Tidak kalah pentingnya,
Anda akan mendapat peningkatan karir sesuai dengan skill,
performance, dan kinerja Anda. Artinya, kalau kerja harus all out,
jangan setengah-setengah, sehingga hasilnya sesuai harapan. Di
samping itu, harus memiliki passion tentunya. Sebab bila bekerja
tanpa gairah, pekerjaan itu akan segera menyiksa diri Anda
sendiri.

T

api jangan berharap muluk-muluk. Jika Anda adalah orang
yang mudah menyerah, bermalas-malasan, bahkan melakukan
tindakan-tindakan bodoh yang bertujuan untuk menguntungkan
diri Anda sendiri, maka karir di perkebunan akan berhenti untuk
Anda, atau merugikan karir Anda ke depannya.
Tidak seperti bisnis pada umumnya, perkebunan adalah
bisnis yang berkesinambungan (sustainable) dan tahan
banting dari krisis. Perusahaan perkebunan yang dikelola
dengan baik, dengan sumber daya manusianya yang
berkemampuan, dampaknya akan luar biasa, bukan
hanya bagi perusahaan dan pekerjanya saja, tapi juga
masyarakat sekitar, bahkan bagi bangsa dan negara
melalui setoran dividen.
Di sisi lain, berkarir di perusahaan perkebunan itu,
seorang pekerja tidak bisa sendirian. Ada tim, ada
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gotong royong, karena sifatnya yang
padat karya. Jadi, ketika perusahaan
memiliki kinerja bagus, maka
dampaknya akan terasa langsung
pada peningkatan kesejahteraan
karyawan hingga level bawah.
Potensi perusahaan perkebunan
begitu luar biasa. Saat krisis ekonomi,
tidak ada satu pun perusahaan
perkebunan yang bermasalah.
Artinya, perusahaan yang
berorientasi komoditas itulah yang
paling tahan banting.
Diakui, di beberapa perusahaan,
masalah kemampuan menjalankan
standar operasional prosedur (SOP)
terlihat masih cukup lemah. Padahal
kalau dijalankan dengan baik dan
benar, maka kinerjanya bisa naik
secara signifikan. Apalagi perusahaan
perkebunan, ia memiliki ribuan
karyawan tetap dengan lahan ratusan
ribu hingga jutaan hektar. Kalau
perusahaan perkebunan sejahtera,
otomatis karyawan ikut sejahtera, dan
geliat ekonominya akan berdampak
pada rakyat sekitar, baik dalam bentuk
peningkatan kegiatan usaha, maupun
keuntungan langsung melalui program
bina lingkungan, kemitraan, dan juga
corporate social responsibility (CSR).
Evaluasi dan Assesment
Tidak bisa dipungkiri, setiap orang
memiliki karakteristik kepribadian
yang berbeda satu sama lain. Sebuah
perusahaan yang membutuhkan
sinergitas dan profesionalisme, tentu
akan menerapkan sistim evaluasi
dan assesment untuk menempatkan
orang-orang yang sesuai dengan
kebutuhan manajemen (the right man
on the right place).
Mungkin kita bertanya, kenapa
harus ada evaluasi dan assessment
dalam sebuah perusahaan? Untuk
bisa memahaminya, maka perlu
diuraikan apa itu evaluasi dan
assessment.
Dari berbagai literatur dapat
disimpulkan bahwa “evaluasi” adalah
proses melakukan pertimbangan nilai

tentang
sesuatu
(produk,
kinerja, tujuan,
proses, prosedur,
program pendekatan,
fungsi).
Sedangkan
“assessment” merupakan
proses pengumpulan dan diskusi
tentang informasi yang diperoleh
dari berbagai sumber, dalam rangka
mengembangkan pemahaman
yang mendalam tentang apa yang
sudah diketahui dan dipahami oleh
seseorang, dan apa yang dapat
mereka lakukan dengan pengetahuan
dan pemahamannya itu sebagai
hasil dari pengalaman yang mereka
peroleh.
Melalui assessment, dapat
ditentukan seberapa jauh
kemajuan, capaian competency
level melalui program-program yang
mereka tempuh dan memungkinkan
bagi mereka untuk menunjukkan
capaian standar sebagaimana yang
telah ditetapkan.
Assessment lebih bermakna
sebagai penilaian yang dilakukan
untuk memberikan grade, baik secara
numerik (misalnya skala 100 atau
skala 5), abjad (A–F), dan deskripsi,
baik yang menyangkut order seperti
“sangat baik”, “baik”, “cukup”,
“kurang”, dan sebagainya. Atau yang
bersifat dikotomi, seperti kompeten
atau tidak kompeten.
Sedangkan evaluasi adalah
kegiatan identifikasi untuk melihat

apakah
suatu program
yang telah
direncanakan telah
tercapai atau belum,
berharga atau tidak, dan
dapat pula dipakai untuk melihat
tingkat efisiensi pelaksanaannya.
Evaluasi berhubungan dengan
keputusan nilai (value judgement).
Stufflebeam (Abin Syamsuddin
Makmun, 1996) mengemukakan,
educational evaluation is the
process of delineating, obtaining,
and providing useful, information for
judging decision alternative . Dari
pandangan Stufflebeam, kita dapat
melihat bahwa esensi dari evaluasi
adalah memberikan informasi bagi
kepentingan pengambilan keputusan.
Penilaian (assessment) adalah
penerapan berbagai cara dan
penggunaan beragam alat penilaian
untuk memperoleh informasi tentang
sejauh mana hasil atau ketercapaian
kompetensi (rangkaian kemampuan).
Hasil penilaian dapat berupa nilai
kualitatif (pernyataan naratif dalam
kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa
angka). Pengukuran berhubungan
dengan proses pencarian atau
penentuan nilai kuantitatif tersebut.
Penilaian memiliki tujuan yang
sangat penting, di antaranya untuk
grading, seleksi, mengetahui tingkat
penguasaan kompetensi, bimbingan,
diagnosis, dan prediksi.
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1. Sebagai grading, penilaian
ditujukan untuk menentukan atau
membedakan kedudukan hasil
kerja seseorang dibandingkan
dengan orang lain. Karena itu,
fungsi penilaian untuk grading
ini cenderung membandingkan
seseorang dengan orang yang lain,
sehingga ia lebih mengacu kepada
penilaian acuan norma (normreferenced assessment).
2. Sebagai alat seleksi, penilaian
ditujukan untuk memisahkan
antara seseorang yang masuk
dalam kategori tertentu dan
yang tidak. Dalam hal ini,
fungsi penilaian adalah untuk
menentukan seseorang dapat
masuk atau tidak di perusahaan.
3. Sebagai alat ukur, penilaian
dilakukan untuk menggambarkan
sejauh mana seseorang telah
menguasai kompetensi.
4. Sebagai bimbingan, penilaian
bertujuan untuk mengevaluasi
hasil dalam rangka membantu
seseorang (karyawan) memahami
dirinya, membuat keputusan
tentang langkah berikutnya,
baik untuk pemilihan program,
pengembangan kepribadian,
maupun untuk penjurusan.
5. Sebagai alat diagnosis, penilaian
bertujuan menunjukkan kesulitan
yang dialami seseorang dan
kemungkinan prestasi yang bisa
dikembangkan. Ini akan membantu
manajemen menentukan apakah
seseorang perlu remidiasi atau
pengayaan.
6. Sebagai alat prediksi, penilaian
bertujuan untuk mendapatkan
informasi yang dapat memprediksi
bagaimana kinerja seseoeang
(karyawan) pada jenjang
berikutnya atau dalam pekerjaan
yang sesuai. Contoh dari penilaian
ini adalah tes bakat skolastik atau
tes potensi akademik.
Dari keenam penilaian tersebut,
tujuan untuk melihat tingkat
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penguasaan kompetensi, bimbingan,
dan diagnostik, merupakan peranan
utama dalam penilaian. Sesuai
dengan tujuan tersebut, penilaian
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menuntut manajemen agar secara
langsung atau tak langsung mampu
melaksanakan penilaian dalam
keseluruhan proses.
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perlu diberikan sesuai dengan
kompetensi yang akan dinilai, seperti
unjuk kerja/kinerja (performance),
penugasan (proyek), hasil
karya (produk), kumpulan hasil
kerja (portofolio), dan penilaian
tertulis (paper and pencil test).
Jadi, tujuan penilaian adalah
memberikan masukan informasi
secara komprehensif tentang hasil
seseorang, baik dilihat ketika saat
kegiatan berlangsung maupun
dilihat dari hasil akhirnya, dengan
menggunakan berbagai cara penilaian
sesuai dengan kompetensi yang
diharapkan dapat dicapai karyawan.

Untuk menilai sejauhmana
seseorang (karyawan) telah
menguasai beragam kompetensi,
tentu saja berbagai jenis penilaian

Kerja Jangan Setengah Hati
Sering seseorang (karyawan)
mengalami masalah dalam
mengimplementasikan dirinya dalam
bekerja. Masalah itu muncul karena
berbagai faktor, mulai dari masalah
pribadi, lingkungan, hingga beban
tugas yang diembannya. Dampaknya,
kinerja orang bersangkutan menjadi
menurun bahkan melemah, dan
akhirnya jauh dari yang diharapkan.
Kinerja seseorang (karyawan)
yang merosot karena bekerja
setengah hati, akan menjadikan
masalah-masalah yang ia hadapi
sebagai beban. Orang tersebut
tidak dapat diharapkan mendapat
penilaian prestasi bagus. Bisa-bisa
manajemen akan mengambil sebuah
keputusan yang fatal terhadap
kelangsungan pekerjaan dan karir
yang bersangkutan.
Ada tiga tipe seseorang
(karyawan) dalam menjalankan
aktifitas pekerjaannya , yakni
occupation, professional, dan
vacation.
1. Occupation, berarti seseorang
bekerja hanya untuk menghabiskan
waktu dan memperoleh sejumlah
uang. Baginya tidak penting
apakah naik jabatan, karier,
maupun penghargaan lainnya. Tipe
pekerja seperti ini yang penting

asal gaji berkala. Karyawan pada
tingkatan ini tindakan pertama
yang dilakukan begitu masuk
kantor bukannya langsung bekerja,
melainkan mengobrol sanasini, membuat mie instan untuk
sarapan, atau berbagi makanan
yang dibawa untuk sarapan
bersama.
2. Pada tingkatan profesional,
seseorang tidak hanya
menunaikan kewajiban dan
rutinitas harian, melainkan juga
berfikir bagaimana agar apa yang
dilakukannya setiap hari meningkat
kualitasnya. Panggilan pekerjaan
baginya bukan hanya sekadar
untuk mendapatkan gaji dalam
rangka memenuhi kebutuhannya,
melainkan juga sebagai proses
eksistensi diri dengan berusaha
terus-menerus meningkatkan
kompetensi, bahkan hingga di luar
disiplin ilmunya.
3. Sedangkan tipe vacation, bagi
mereka yang sudah menapak
di tahap ini, beraktivitas bukan
lagi suatu pekerjaan (working),
melainkan sudah merupakan
panggilan (calling) hati.
Nah, dari ketiga tipe di atas,
berada di posisi manakah Anda
sebagai seorang karyawan? Tidak
salah jika Anda melakukan evaluasi
terhadap diri sendiri sebelum
perusahaan mengevaluasi Anda.
Ingatlah bahwa perusahaan tempat
Anda bekerja memiliki sasaran
untuk mencapai visi dan misi nya
di antaranya efisiensi, efektivitas,
produktivitas, sinergitas, dan
profesionalitas.
Yuk, perbaiki diri, bekerja kreatif,
bekerja produktif. Bekerja setengah
hati hanya membuat kita tidak
produktif. Tetaplah berfikir positif
dan produktif meskipun Anda harus
menjalani masa bebas tugas hingga
masa tua Anda nantinya.
(Helmi Sidik Purnomo)
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Himbauan ini disampaikan oleh :

Sudut Bidik

Dahlan Iskan

APA ITU OMNI BUS LAW?

“Saya berdoa keras agar program Omnibus Law sukses. Agar Presiden Jokowi tidak hanya
dikenang di bidang jalan tol—yang memang hebat itu. “

I

tulah konsolidasi terbesar di saat sulit melakukan
ekspansi ekonomi. Yang memang lagi sulit. Kata
kuncinya: di saat tidak bisa melakukan ekspansi,
lakukanlah konsolidasi.
Omnibus Law adalah konsolidasi besarbesaran.
Saya tahu program Omnibus Law itu berat
sekali. Bahkan berani memulainya saja sudah
hebat. Apalagi bisa melakukannya—dan siapa tahu
sukses.
“Bus Omni” memang mengagetkan. Saat itu.
Tahun 1820. Saat pertama kali dipakai di Paris.
Kok ada kendaraan yang bisa dipakai mengangkut
orang begitu banyak—pun dengan berbagai jenis
barang milik penumpang. Apa saja bisa masuk.
Semua bisa dimuat.
Paris pula yang pertama kali menggunakan
istilah Omnibus. Bus jenis Omni.
Tapi baru menjadi istilah generik ketika dipakai
di Amerika Latin. Di sana segala sesuatu yang bisa
dimasuki apa saja disebut Omnibus.
Seorang yang sangat rakus makan disebut
punya perut Omnibus.
Bus Omni lantas sangat populer. Itulah
kendaraan besar “pengangkut berbagai jenis”
keperluan.
Omnibus pun dipakai sebagai istilah generik.
Apa pun yang bisa dipakai ramai-ramai disebut
Omnibus.
Pun di bidang hukum.
Omnibus Law adalah satu paket hukum yang
isinya berbagai jenis hukum. Atau, satu UU yang di
dalamnya melingkupi banyak UU terkait.
Maka UU seperti itu disebut Omnibus Law.
Misalnya, UU Investasi. Yang, katakanlah, isinya
sudah sangat bagus. Tapi bisa jadi UU Investasi itu
sulit mencapai tujuan: meningkatkan modal masuk

ke Indonesia.
Bisa saja investasi terhambat oleh UU
yang lain. Misalnya UU Otonomi Daerah, UU
Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup/Amdal,
UU Bangunan/IMB. Dan banyak lagi.
Mengubah salah satu UU itu saja tidak
menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja isinya
bertabrakan lagi dengan UU lain.
Repotnya sama. Hasilnya tidak tuntas.
Maka dilakukanlah paket Omnibus Law. Semua
UU yang terkait akan dijadikan satu. Akan diangkut
dalam satu bus besar Omni: Omnibus Law.
Betapa besar pekerjaan itu. Betapa
mendasarnya. Belum pernah yang seperti ini bisa
dilakukan presiden siapa pun.
Di Amerika sudah lama pemerintah mengajukan
paket RUU Omnibus Law: menyempurnakan
banyak UU dalam satu payung.
Misalnya, saat Amerika kesulitan mengatasi
meningkatnya kriminalitas.
Saya bisa membayangkan betapa rumitnya
pengajuan satu RUU Omnibus Law. Terutama
menyusun RUU-nya.
Misalnya satu Omnibus Law itu akan diberi
nama ‘Cipta Lapangan Kerja’. Lebih dari 7 UU
berada dalam satu bus itu. Total berisi lebih dari
1.000 pasal.
Apalagi, saya dengar, pemerintah sekarang ini
tidak hanya mengerjakan satu bus Omni.
Saya dengar pemerintah sedang menyiapkan
pemberangkatan sekaligus 11 bus Omni. Tiap bus
akan ada namanya sendiri. Masing-masing bus
mengangkut banyak UU terkait.
Dramatik!
Masing-masing bus punya sopir sendirisendiri—para Menko. Punya kernetnya sendiri—
para menteri terkait. Punya ahli-ahli tekniknya
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sendiri—para Dirjen.
Juragan bus Omni tinggal memberi komando:
kapan bus harus berangkat ke terminal.
Apakah harus berangkat satu persatu atau ke
terminal ramai-ramai—konvoi 11 bus.
Kabarnya sang juragan bus, Presiden Jokowi,
tegas: bus itu sudah harus tiba di terminal bulan
depan.
Betapa banyak pekerjaan di kandang bus
masing-masing sekarang ini. Betapa rumitnya
menyinkronkan 1.000 pasal. Bisa jadi mereka tidak
punya kesempatan libur akhir tahun. Apalagi jenis
penumpang bus itu begitu beragam. Punya keinginan
sendiri-sendiri. Ada yang ingin bawa kopi. Ada juga
yang ingin bawa rendang. Bahkan ada yang tidak
ingin berangkat—dengan alasan masuk angin.
Semua penumpang adalah jenis UU yang rewelrewel.
Saya menunggu dengan berdebar: bus apa yang
akan duluan berangkat ke terminal. Saya ingin
memberikan handuk putih kepada Menko-nya.
Untuk lap keringatnya yang berlelehan. Agar selamat
sampai ke terminal.
Banyak-kah preman di terminal?
Terminalnya ada di Senayan—di gedung yang
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atapnya seperti pantat wanita cantik sedang telungkup
itu: DPR.
Masuk terminalnya mudah. Tinggal bayar karcis
retribusi masuk terminal. Tapi kita belum tahu:
diapakan bus Omni itu di dalam terminal. Saya juga
tidak tahu apakah banyak preman di terminal itu.
Apakah preman-preman itu punya bos masingmasing: preman besar. Misalnya preman khusus yang
tugasnya mencopet penumpang. Yang menyedot
bensin. Yang memalak sopir. Dan seterusnya.
Atau terminal itu sekarang sudah bersih dari
preman. Sehingga bus Omni yang masuk ke situ segera
diizinkan berangkat mengantar penumpang sesuai
tujuan.
Koalisi besar di Senayan ternyata diperlukan. Agar
ban bus Omni tidak digembosi di situ.
Bulan depan terminal itu akan sibuk sekali.
Bayangkan: membahas satu UU saja ruwet. Apalagi ini
akan membahas UU induk yang di dalamnya banyak
UU bidang masing-masing.
Apalagi kalau 11 Omnibus Law benar-benar tiba di
terminal dalam waktu berdekatan.
Periode kedua kepresidenan Jokowi ternyata
benar-benar untuk membenahi hukum.
Dan membangun terminal.

» Lebih Mudah
» Lebih Lancar
» Lebih Praktis

Yuk!
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