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Redaksi Menyapa
Pembaca budiman.
Mungkin sebagian dari Anda heran.
Mengapa majalah MINAT edisi Juli 2018
tidak terbit? Demikian juga dengan edisi
Agustus 2018, dan mungkin edisi-edisi
selanjutnya? Maafkan kami karena tidak
memberitahu sebelumnya. Sejak Juli 2018,
kami memang tidak menghampiri Anda
lagi dalam wujud cetak. Tetapi itu bukan
berarti kami tidak hadir dan menyapa
Anda. Majalah MINAT tetap hadir, hanya
saja dengan platform yang berbeda.
Seluruh arus informasi pada hari ini
mulai mengarah kepada online media.
Mulai dari laporan kinerja, transaksi
keuangan, sampai pada percakapan biasa.
Platform cetak mulai dinisbatkan kepada
generasi lama. Tentu di sini “generasi
lama” bukan dalam pengertian usia,
melainkan dalam pengertian kebiasaan.
Kami pun harus beranjak mengikuti
kebiasaan baru, atau segera dianggap
menjadi barang antik.
Bagi sebagian pembaca, kehadiran
MINAT dalam wujud surat elektronik atau
media online mungkin agak mengurangi
kenyamanan. Kami dapat memaklumi
ini. Kita harus bersedia berkorban untuk
nilai yang lebih besar. Tradisi cetak pada
hari ini mulai menunjukkan beberapa

kelemahan mendasar. Di antaranya adalah
pemborosan biaya, waktu, dan kerugian
lingkungan akibat penggunaan kertas yang
banyak. Jadi, pilihan untuk tampil sebagai
e-magazine adalah sebuah keniscayaan
karena momentumnya telah tiba.
Selain itu, versi online ini dapat
memberikan keuntungan teknis lainnya.
Bila proses selalu mengakibatkan distorsi
pada warna gambar, serta risiko cetak
lainnya, maka dengan e-magazine kita
akan dapat menikmati MINAT dalam rupa
aslinya.
Mengapa kami masih mempertahankan
format majalah elektronik (e-magazine),
dan bukannya website? Kebijakan ini
merupakan titik kompromi bagi kebiasaan
pembaca yang masih lebih nyaman
dalam bentuk MINAT yang asli. Aspekaspek disain dan ruang baca yang masih
mempertahankan gaya lama kiranya akan
mempertahankan kenangan kita bersama
pada majalah cetak semula.
Semoga pemberitahuan ini, dan alasan
yang kami kemukakan di belakangnya,
dapat mengundang rasa maklum pada
Anda. Mari terus berinteraksi dan
membangun pemikiran melalui majalah
ini. Demi kemajuan perusahaan dan
karyawannya. Selamat membaca.

Agustus 2018
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Refleksi

Menyikapi Lemahnya Harga CPO
Oleh Sekretaris Perusahaan

Ini adalah masa-masa tersulit yang pernah dialami industri
perkebunan kelapa sawit nasional, termasuk PTPN IV sendiri.
Di tengah melemahnya harga CPO dunia, jumlah produksi juga
menurun pada waktu yang sama. Nilai dan volume berada pada
posisi di luar hukum pasar yang normal.

S

ebagaimana kita ketahui, industri
perkelapasawitan sedang
menghadapi panasnya politik ekonomi
dua negara besar yang berdampak
global, yaitu memburuknya hubungan
dagang Amerika dan China. Indikator
yang paling nyata dari dampak
kompetisi dagang kedua
negara dengan kapasitas
ekonomi terbesar dunia
ini adalah melemahnya
mata uang rupiah terhadap
dollar Amerika. Di sisi
lain, harga CPO tidak
berbanding lurus dengan
kuatnya kurs dollar. Dengan
menyempitnya daya serap
pasar, tiadanya insentif kurs,
dan menurunnya volume
produksi, komoditas CPO
seperti jatuh dan tertimpa
tangga pula.
Sebagai salah satu
anak perusahaan BUMN
Perkebunan, PTPN
IV telah diminta oleh
Pemegang Saham untuk
ikut berpartisipasi mendorong
peningkatan penerimaan valuta
asing dari ekspor komoditas
perkebunan, terutama minyak sawit.
Permintaan ini menyusul keluhan
pemerintah atas kritisnya stok dollar
di dalam negeri sehingga proyekproyek pembangunan terancam
keberlanjutannya.
Kita patut prihatin, karena sebagai
korporasi sesungguhnya PTPN IV
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juga sedang menghadapi kesulitan.
Sampai dengan akhir tahun 2018,
kita diamanahkan Pemegang Saham
dengan capaian laba bersih hampir
satu triliun rupiah. Dengan demikian,
tugas kita sebelum tiba di penghujung
tahun yang tinggal tiga setengah

bulan lagi, cukup berat.
Profil tantangan yang kita hadapi
tahun ini belum pernah terjadi di masa
lampau. Turunnya produksi dan harga
jual yang terjadi secara bersamaan
benar-benar menguji kemampuan
kita untuk membawa perusahaan ini
melewati krisis menuju masa depan
yang lebih baik.
Kita meyakini bahwa setiap
kesulitan pasti ada kemudahan di
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baliknya, dan setiap cobaan pasti
ada jalan keluarnya. Untuk itu jajaran
manajemen dan karyawan PTPN
IV diminta untuk menggali seluruh
potensi sumber daya yang dimiliki
agar produksi dapat ditingkatkan
demi tercapainya sasaran laba yang
ditetapkan.
Dalam kondisi yang
bagaimanapun, jangan panik. Kita
akan tetap menjalankan strategistrategi yang kita anggap tepat untuk
menghadapi permasalahan ini. Mari
gunakan akal sehat dan tetap fokus
pada sasaran dan tugas
pokok masing-masing.
Di samping itu, cobalah
melakukan introspeksi
terhadap pribadi dan satuan
tugas masing-masing,
agar kita tidak mengulangi
kesalahan yang tidak perlu.
Mari untuk selalu berupaya
meningkatkan kapasitas
pribadi dan organisasi.
Dalam situasi yang
kritis, kita akan memerlukan
terobosan-terobosan cerdas
di luar kebiasaan. Potensipotensi yang belum tergali
pastilah memerlukan cara
untuk mengubahnya jadi
produktif. Oleh karena
itu, mari optimalkan
seluruh sumber daya untuk
mencari terobosan-terobosan yang
diperlukan, sembari meningkatkan
efisiensi serta tidak lagi berpikir dan
berperilaku business as usual. Untuk
merealisasikan perilaku kritis dan
optimalisasi penggalian potensi ini,
kita harus tetap menjaga rasa soliditas
dan kebersamaan di seluruh jajaran.
Kita perlu berjuang keras saat ini, dan
perusahaan memanggil kita!

SP BUN Basis Kantor Direksi dan Distrik
Sosialisasikan PKB Periode 2018-2019
SPBUN PTPN IV Basis Kantor Direksi dan Distrik melaksanakan
sosialisasi hasil perundingan PTPN IV dengan SPBUN PTPN IV
yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Bersama untuk
Periode 2018-2019, pada 31 Juli 2018 di Ruangan Pisifera. Hadir
dalam sosialisasi tersebut para karyawan Kantor Direksi dan
Distrik.

K

abag Sekretaris Perusahaan
PTPN IV, Made Supantana,
dalam sambutan pembukaan
sosialisasi ini menyampaikan
bahwa para karyawan perusahaan
PTPN IV yang sekaligus sebagai
anggota SPBUN diharapkan ikut
serta menjaga dan mengamankan
aset dan produksi PTPN IV,
sehingga laba yang dibebankan
kepada PTPN IV dapat tercapai.
Selanjutnya, dalam acara
sosialisasi ini, Yopi Hadikusuma
selaku Ketua SPBUN Basis
Kantor Direksi dan Distrik
mengharapkan seluruh
anggota SPBUN Basis Kantor
Direksi dan Distrik untuk dapat
memahami isi dari Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) ini, serta

meminta kepada anggota
agar menelaah terlebih dahulu
setiap kali ada permasalahan di
lapangan antara perusahaaan
dan karyawan. “Tolong dicek
dahulu kebenarannya, agar kita
tidak salah dalam bersikap, yang
akhirnya merugikan kita semua
dan perusahaan,” katanya.
Dalam acara ini, tampak juga
hadir anggota Pengurus Harian,
antara lain Mawan Kurniawan
selaku Sekretaris Umum. Sesuai
dengan motto SPBUN PTPN
IV, yaitu “Perusahaan Sehat
Karyawan Sejahtera”, maka
diharapkan Perjanjian Kerja
Bersama ini akan membawa
dampak peningkatan kinerja
setiap karyawan PTPN IV. (red)
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Selamat Jalan,
Jemaah Calhaj PTPN IV!
 ahun ini, PTPN IV diberikan rezeki untuk memberangkatkan 140
T
jemaah calon haji (calhaj) yang berasal dari karyawan, pensiunan
dan keluarga. Pemberangkatan secara kekeluargaan dilakukan di
Taman Kamboja Kantor Direksi PTPN IV, Jalan Letjen Suprapto
No. 2 Medan, Selasa, 17 Juli 2018.

D

irektur SDM dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik mengatakan,
ibadah haji dalam Islam memiliki nilai
plus, yaitu dengan terbitnya kepuasan
jiwa dan perasaan semakin dekat
dengan Sang Pencipta. Perasaan
dekat ini melebihi cinta kepada harta,
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tahta, keluarga dan saudara. Dengan
ungkapan “Labbaika Allahumma
Labbaika” (Aku datang memenuhi
panggilan-Mu ya Allah), seorang
hamba telah menancapkan bendera
syukur atas karunia yang melimpahruah, dan maha besar Allah atas
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seluruh karunia-Nya.
“Orang yang telah melaksanakan
ibadah haji adalah orang yang sangat
beruntung, karena ini sangat diidamidamkan oleh seluruh umat Islam
sedunia. Sebagai ibadah paripurna,
ibadah haji melibatkan semua
aspek, di antaranya aspek materi,
fisik maupun psikis,” sebut Rizal H.
Damanik.
Ia juga mengucapkan syukur
karena sampai saat ini keluarga besar
PTPN IV masih ada yang menunaikan

Liputan Khusus

ibadah haji. Menurut Rizal H. Damanik,
ini menunjukkan bahwa keluarga
besar PTPN IV senantiasa melahirkan
sumber daya insani yang beriman dan
bertaqwa kepada Allah SWT. “Oleh
sebab itu, kami dari manajemen PTPN
IV merasa bahagia kepada calon
dhuyufurrahman ini karena dipilih
Allah SWT untuk menjadi tamu-Nya di
Baitullah,” kata Rizal.
Jumlah jemaah calhaj dari keluarga
besar PTPN IV pada tahun 2018 ini
meningkat 40% dari tahun 2017 yang
tercatat 100 jemaah.
“Gunakanlah kesempatan berhaji
ini dengan sebaik-baiknya, kuatkan
niat dalam hati, bahwa ibadah haji
yang akan dilaksanakan semata-mata
karena Allah SWT. Saya secara pribadi
berdoa kepada Allah SWT, semoga
jemaah calhaj diberikan keselamatan,
kemudahan dalam melaksanakan
rukun dan wajib haji dengan baik,
sehingga dapat meraih haji mabrur,
haji yang diterima di sisi Allah SWT
dengan imbalan surga, dan kami
berharap kepada jemaah calhaj untuk
mendoakan pula di tempat-tempat
mustajab, agar PTPN IV menjadi
perusahaan yang kuat dan solid serta
maju dan berkembang,” sebut Rizal H.
Damanik.
Hadir juga dalam acara ini, Direktur
Utama Siwi Peni, Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Operasional
Rediman Silalahi, para kepala bagian,
project manager, kepala sub-bagian,
para pengurus dan anggota MTSI
Komisariat, serta undangan lainnya.
Ketua Panitia Pemberangkatan
Calhaj, Ali Musri, yang juga Kabag
Umum, menyatakan bahwa
pemberangkatan ini adalah ajang
silaturahmi bersama jemaah calhaj.
Sebelumnya jemaah telah diberikan
pembekalan ceramah kesehatan dari
PT PMN, serta pengganti bingkisan
dan obat-obatan dari PTPN IV berupa
uang riyal.
Dalam kesempatan ini, juga
disampaikan pandangan umum
oleh Ustadz H. Abdul Latif Khan,

S.Ag, yang mengajak para calhaj
untuk menyerukan nama Allah dan
melaksanakan ibadah haji dengan niat
yang ikhlas dan lurus. Menurutnya,
acara pemberangkatan seperti ini
dilaksanakan untuk menjemput berkah
dari Allah SWT, dan modal yang harus
dibawa calhaj adalah ikhlas, tawakkal,
dan sabar.
Mewakili jemaah calhaj, Zulfikar
Hasibuan yang juga adalah mantan

Kabid SDM, Umum dan Keamanan
Distrik II, menyampaikan ucapan
terimakasih kepada manajemen PTPN
IV karena masih mengundang jemaah
untuk bersilaturahmi.
Acara yang diawali dengan
pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh
Syahrul Amani Saragih (Staf Subag
Tanaman) ini kemudian diakhiri dengan
doa dan bersalaman untuk saling
memaafkan. (red)

Agustus 2018
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GAPKI Sosialisasikan
Permentan RI dan Pergubsu 2018

G

abungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang
Sumut mengadakan acara sosialisasi
Permentan RI dan Pergubsu Tahun
2018 tentang Penetapan Harga TBS
Kelapa Sawit Produksi Pekebun
Mitra, Rabu, 1 Agustus 2018, di Tiara
Convention Center Medan.
Sosialisasi yang dibuka oleh
Sekretaris GAPKI Cabang Sumut,
Timbas Ginting, ini menghadirkan
dua narasumber, masing-masing
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Kadisbun Sumut Ir. Herawati N, M.MA,
dan utusan Tim Penetapan Harga
TBS, Prof. Dr. Ir. Ponten Naibaho.
Adapun para peserta yang hadir
adalah perwakilan dari PTPN II, III, dan
IV, perusahaan perkebunan swasta,
Apkasindo, Samade, dan para utusan
Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara.
Permentan dan Pergubsu Tahun
2018 yang baru ditetapkan telah
disusun dengan semangat untuk
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meningkatkan kemitraan antara pabrik
kelapa sawit (PKS) dan petani swadaya,
serta menguatkan kelembagaan petani
swasta melalui penetapan harga TBS
yang tepat agar manajemen tata
niaga kelapa sawit di Sumut menjadi
sehat dan menguntungkan bagi kedua
belah pihak. Selain itu, kemitraan
tersebut diharapkan akan mampu
mendukung program pemerintah dalam
hal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),
khususnya di Sumatera Utara. (red)

Liputan Khusus

Ayo Senam,
Ayo Produktif!
S

etiap Selasa, dari pukul 17.00
hingga 18.00 WIB, dan Jumat
pukul 07.00 hingga 08.00 WIB,
ada kegiatan rutin luar dinas yang
melibatkan mulai dari Direksi, Kabag/
PM, Kasubag, Staf Subag, dan
karyawan Kantor Direksi (Kandir)
PTPN IV.
Pada jam-jam tersebut, sebanyak
dua kali dalam seminggu, mereka
melakukan senam bersama di
lapangan tenis Kantor Direksi dengan

dipandu instruktur senam profesional
yang berpengalaman. Senam
ini dilaksanakan untuk menjaga
metabolisme tubuh agar terhindar
dari penyakit dan menjaga kesegaran
jasmani. Sebab, dalam tubuh yang
sehat, terdapat jiwa yang sehat, yang
menjadi prasyarat untuk menjadi
manusia yang produktif.
Dengan dilaksanakannya kegiatan
olahraga secara rutin ini, diharapkan
kondisi tubuh seluruh karyawan dan

karyawati Kandir PTPN IV akan tetap
bugar sehingga dapat melaksanakan
pekerjaan dengan optimal.
Selain itu, kegiatan senam ini juga
diharapkan dapat meningkatkan rasa
kebersamaan di antara karyawan.
Oleh karena itu para karyawan diminta
untuk mengajak teman-teman dari
direktorat masing-masing. Wadah
kesehatan ini disediakan secara
gratis, bahkan dilengkapi pula dengan
sarapan pagi. (red)

Agustus 2018
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Olah Raga dan Aksi Hijau
di PMT Dolok Ilir

Semboyan “ora et labora” sering dikumandangkan untuk
memberi semangat orang untuk berolahraga. Tak mau
kalah, karyawan unit PMT DOI juga mengamalkan
semboyan lawas ini dengan bergegas setiap Sabtu
pagi pukul 07.00 WIB ke halaman Sentral Kantor dan
halaman work shop. Di sana mereka berolahraga dengan
mendatangkan instruktur dari RS Laras.

S

enam yang dilaksanakan
adalah senam jantung sehat
dan senam diabetes. Sesuai
dengan SE Nomor 04.11/SE/39/
IX/2017 tanggal 27 September
2017 perihal Pelaksanaan Senam
Pagi, maka seluruh karyawan,
baik Kantor Direksi maupun di
unit, melaksanakan olah raga
guna untuk menunjang kesehatan
dan kebugaran tubuh masingmasing, serta menjaga kesehatan.
“Di samping gemar
berolahraga, kita juga harus
melestarikan lingkungan,” ungkap
Bambang Agustian, Manajer
PMT DOI. Untuk itu, Manajer
beserta seluruh karyawan PMT
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DOI melaksanakan penghijauan
di halaman kantor dan halaman
work shop. Selain itu dilakukan
juga aksi membersihkan
lingkungan agar indah dipandang
mata.
“Penghijauan juga berguna
untuk pernafasan karena udara
yang tidak bersih dapat diserap
oleh pepohonan, dan udara
yang bersih dapat kita hirup
kesegarannya. Selain pohon
bunga, kita juga perlu menanam
pohon buah , sehingga nanti
hasilnya dapat dinikmati oleh
seluruh karyawan dan generasi
sesudah kita,” kata Bambang
Agustian. (red)
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PMT Dolok Ilir Bagikan
Beasiswa Langsung
PMT Dolok Ilir sebagai salah satu unit usaha non-kebun PTPN
IV membagikan beasiswa kepada 19 orang siswa SD, SMP dan
SMK, Kamis 26 Juli 2018. Pemberian beasiswa secara langsung
ini dilakukan di ruang rapat Sentral Kantor PMT Dolok Ilir sebagai
pelaksanaan terhadap Surat Edaran Direksi Nomor 04.12/
se/03/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal Program Bea Siswa
kepada siswa tingkat, SD, SMP, dan SMK sederajat.

H

adir dalam acara penyerahan
bantuan berupa uang tunai ini
antara lain Manajer PMT Dolok Ilir
Bambang Agustian, Asisten SDM
Umum dan Keamanan, Ketua
SPBUN, para karyawan pelaksana ,
siswa penerima bea siswa, guru, serta
orang tua siswa.
“Ini adalah bantuan perusahaan
melalui PKBL, dan disampaikan
oleh masing-masing unit usaha
kepada siswa kurang mampu yang
berprestasi. Diharapkan, bantuan ini

dapat meringankan biaya sekolah
dan dapat mendukung orang tua
siswa dalam hal pemenuhan fasilitas
sekolah,” kata Bambang Agustian
dalam sambutannya.
Ia juga menjelaskan bahwa di
masa sekarang harga CPO sedang
mengalami penurunan , karena itu
ia atas nama perusahaan memohon
doa para hadirin agar PTPN IV dapat
meraih kembali harga yang lebih baik,
sehingga di tahun depan perusahaan
dapat lebih membantu masyarakat

sekitar unit. “Di samping itu, kita juga
berharap agar masyarakat berkenan
membantu keamanan usaha demi
menjaga hasil produksi ,” tambah
Bambang.
Sementara itu, seorang siswa,
Yulinar, dari Alwasliyah Serbelawan
menyampaikan ucapan terima
kasihnya seraya berjanji akan
terus mendoakan PTPN IV menjadi
perusahaan yang maju. “Bantuan
yang diberikan kepada kami akan
kami manfaatkan dengan sebaikbaiknya untuk keperluan sekolah,”
katanya.
Bantuan beasiswa ini diberikan
kepada siswa SD sebanyak 4 orang,
SMP sebanyak 5 orang, dan siswa
SMK sebanyak 10 orang. Mereka
langsung menandatangani kwitansi
tanda terima bantuan dari PTPN IV.
(red)

Agustus 2018
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International Oil Palm Conference
untuk Menangkal Kampanye Hitam

14
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Jajaran Direksi PTPN IV yang terdiri dari Direktur Utama Siwi
Peni, Direktur Operasional Rediman Silalahi, Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Rizal
H. Damanik, menghadiri International Oil Palm Conference
(IOPC) yang digelar oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di
Hotel Santika Medan, selama 17-19 Juli 2018. Tujuan konferensi
internasional kelapa sawit ini adalah untuk menangkal kampanye
hitam Uni Eropa terhadap industri sawit di dunia.

M

engangkat tema “Smoothing
the Market Disequilibria”,
penyelenggara ingin mencerminkan
kondisi industri kelapa sawit saat
ini yang tengah dihujani kampanye
negatif dan ketidakpastian harga CPO.
Untuk itu mereka menghadirkan para
pembicara dari kalangan akademisi,
praktisi pertanian, pelaku usaha,
petani, dan juga dari Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit

(BPDPKS) yang berbicara mengenai
program peremajaan kelapa sawit.
Direktur PPKS, Hasril Hasan
Siregar, mengatakan, kelapa
sawit memiliki peran strategis bagi
perekenomian Indonesia. Komoditas
ini menghasilkan devisa negara,
penyerapan tenaga kerja, pengentasan
kemiskinan, peningkatan dan
pertumbuhan ekonomi di berbagai
wilayah dengan multiplier effect-nya.

“Namun, potensi tersebut malah
dibarengi dengan munculnya
kampanye negatif kelapa sawit,
sehingga industri ini mengalami banyak
tantangan terkait perdagangan dan isu
negative,” papar Hasril.
Sementara itu, dari sisi
perdagangan, harga minyak kelapa
sawit mengalami fluktuasi seiring
dengan terjadinya ketidakseimbangan
pasar minyak nabati dunia. Kekuatiran
produsen minyak nabati bersaing
dengan minyak sawit menjadi pemicu
intensifnya kampanye negatif.
Awalnya, kata Hasril, kampanye
negatif minyak sawit masih sebatas
isu kesehatan yang mempengaruhi
konsumen, tetapi dalam beberapa
tahun terakhir, mulai melebar ke aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan.
(red)
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Arjoni Basyir Diangkat sebagai
Dirut PT Agro Sinergi Nusantara

Para pemegang saham PT Agro Sinergi Nusantara (ASN)
mengangkat M. Arjoni Basyir sebagai Direktur Utama PT
ASN yang baru, menggantikan Dirut lama, Iman Suadinoto.
Pengangkatan ini dilakukan di Ruang Rapat Direksi PT
Perkebunan Nusantara IV Medan, Rabu, 11 Juli 2018.

P

T ASN adalah salah satu
anak perusahaan PTPN IV
yang berkedudukan di Meulaboh,
Aceh Barat. Dalam struktur
permodalannya, PTPN IV berbagi
kepemilikan dengan PTPN I. Pada
acara pengangkatan Dirut baru ini,
PTPN IV diwakili oleh Direktur SDM &
Umum Rizal H. Damanik, sedangkan
dari PTPN I dihadiri Direktur Utama
Uri Mulyari. Adapun dari PT ASN
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sendiri tampak Komisaris Bakti
Siahaan, Kabag Pengembangan
Usaha, Erry Sukartono, dan
Kasubbag Ibnu Hibban Harahap.
Penyerahan Surat Keputusan
Pemegang Saham PT Agro Sinergi
Nusantara tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Direktur Utama
PT ASN di Luar RUPS disampaikan
oleh Rizal H.Damanik kepada Iman
Suadinoto dan M. Arjoni Basyir, dan
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Turut Berduka Cita
SK tersebut terhitung mulai berlaku
sejak tanggal 11 Juli 2018.
Dalam sambutannya, Rizal H.
Damanik mengatakan, pergantian
jabatan ini dilakukan untuk
mendukung program perbaikan
kinerja anak perusahaan, dalam
hal ini khususnya PT ASN. Para
pemegang saham dengan berbagai
pertimbangan telah memandang
perlu untuk mengganti pengurus
perseroan dengan tujuan semata
untuk perbaikan kinerja PT Agro
Sinergi Nusantara. “Dan sudah
menjadi concern dari Holding
Perkebunan bahwa anak perusahaan
PTPN harus memberikan
kontribusi positif bagi kinerja induk
perusahaannya,” jelas Rizal.
Ia juga menyampaikan
ucapan terimakasih kepada Iman
Suadinoto yang telah mengabdi
sebagai Direktur Utama di PT Agro
Sinergi Nusantara dengan segala
kemampuannya. Kepada M. Arjoni
Basyir selaku Direktur Utama yang
baru, Rizal mewakili pemegang
saham berharap agar yang
bersangkutan dapat menunjukkan
kinerja yang diperlukan, yaitu
memperbaiki performa perusahaan
ke depan dengan tepat sasaran dan
terukur, sehingga dapat memberi
kontribusi terbaik bagi PTPN IV dan
PTPN I. (pu/rz)

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

Ibu Hj. Mutia Nasution

Orangtua perempuan Saudara Sahlun Nasution
(Staf Sub Bagian SPI PTPN IV)
16 Juli 2018

Bapak Indra Gunawan

Orangtua laki-laki Saudari Milda Rosa Lubis
(Staf Sub Bagian Logistik PTPN IV)
20 Juli 2018

Bapak Mohammad Lud Lubis

Orangtua laki-laki Saudara Mahmud Irfan Lubis
(Kepala Sub Bagian Tanaman PTPN IV)
21 Juli 2018

Ibu Dasri

Orangtua perempuan Saudara Syahrizal Hasibuan
(Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha PTPN IV)
1 Agustus 2018

Ibu Hj. Erlinawati

Isteri dari Bapak Surianto
(Pensiunan Manajer Kebun Tinjowan PTPN IV)
1 Agustus 2018

Ibu Nuraini

Isteri dari Bapak Adi Rahmat
(Setingkat Manajer di Distrik I PTPN IV)
5 Agustus 2018
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Sosialisasi JKN-KIS BPJS Kesehatan
bersama Ade Rai
BPJS Medan melakukan acara sosialisasi di PTPN IV Medan
untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu
Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan di Ruang Pisifera Kantor
Direksi PTPN IV Medan, Selasa, 7 Agustus 2018. Kegiatan
ini dihadiri 300 peserta, mulai dari para kepala bagian, project
manager, kepala sub bagian, staf sub bagian, dan karyawan
pelaksana Kantor Direksi PTPN IV.

S

edangkan dari pihak BPJS yang
hadir adalah Kepala Cabang
BPJS Medan Ari Dwi Aryani dan
Brand Ambassador BPJS Kesehatan
Ade Rai.
Pada kata sambutannya,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
mengucapkan selamat datang
kepada Kepala Cabang BPJS Medan
beserta jajarannya. “Merupakan
suatu kebahagiaan dan kehormatan
tersendiri bagi saya dapat menerima
Ibu/ Bapak untuk melaksanakan
tatap muka dan sosialisasi langsung
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tentang Program JKN bersama
Brand Ambassador BPJS Kesehatan
bagi kami di PTPN IV,” ujar Rizal H.
Damanik.
Rizal mengatakaan, salah satu
upaya yang perlu dilakukan dalam
peningkatan kesehatan adalah
mendorong peningkatan kualitas

Liputan Khusus

hidup seluruh karyawan dan keluarga
agar memiliki pola hidup yang sehat,
karena kesehatan karyawan dan
keluarga dapat mempengaruhi
produktivitas kerja.
“Saya mengucapkan penghargaan
yang setinggi-tingginya atas
terlaksananya sosialisasi ini dan
merupakan momen yang baik atas
peran aktif dari Bapak/Ibu peserta,
sebagai salah satu upaya untuk lebih
menyadari bahwa pola hidup sehat
itu perlu terus dilakukan oleh keluarga
besar PTPN IV sehingga biaya
pelayanan dapat diminimalisir,” papar
Rizal H. Damanik.
Rizal H. Damanik menilai program
ini sangat baik, tetapi jika tidak
didukung, niscaya tidak akan berhasil,
apalagi jika orang sehatnya tidak lebih
banyak dari yang sakit. Sampai saat
ini masih terdapat perbedaan yang
cukup tinggi antara biaya pelayanan
kesehatan dengan pendapatan bagi
peserta JKN.
Karena itu, Rizal H. Damanik

mengajak seluruh keluarga
besar PTPN IV supaya semakin
meningkatkan pola hidup sehat
dan kiranya sosialisasi ini dapat
memotivasi peserta, apalagi dengan
adanya sosialisasi khusus dari Ade
Rai selaku duta gaya hidup sehat.
Sebagai Brand Ambassador
BPJS, Ade Rai mengajak karyawan di
PTPN IV untuk hidup sehat, dengan
menerapkan gaya hidup sehat seharihari, melakukan olahraga rutin, serta
menjaga pola makan, yakni makan
sebelum terlalu lapar dan berhenti
sebelum terlalu kenyang.
Semua penyakit, katanya,
berawal dari obesitas karena faktor
makan yang sembarangan. Kita
cukup meluangkan waktu 6 menit
per hari untuk melakukan 6 gerakan
sederhana. Gerakan yang dapat
dilakukan adalah squats, naik turun
tangga, lunges, push up, plank dan
sit up. Sedangkan untuk pola makan
yang sehat, perlu diperhatikan hal-hal
mulai dari cara penyajian, jadwal

dan frekuensi makan, serta jumlah
makanan yang masuk ke dalam
tubuh.
“Dengan sehatnya karyawan,
maka produktivitas juga dapat
meningkat, sehingga perusahaan
dapat memaksimalkan potensi
masing-masing karyawan demi
kemajuan perusahaan itu sendiri.
Sehat itu mahal ketika seseorang
sedang sakit karena membutuhkan
biaya yang tidak sedikit. Program JKNKIS yang dikelola BPJS Kesehatan
memberikan pendekatan gotongroyong bagi sesama sehingga semua
orang dapat tertolong,” kata lelaki yang
juga mantan atlit binaraga ini.
Sebelumnya, Ari Dwi Aryani
menyampaikan bahwa dipilihnya
PTPN IV sebagai tempat sosialisasi
bersama Ade Rai, karena selama ini
PTPN IV telah mendukung Program
JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS
Kesehatan dengan mendaftarkan
seluruh karyawannya dan tepat waktu
dalam membayar iuran. (red)
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Pengertian Jujur, Tulus, Ikhlas
U

ntuk dapat melaksanakan sikap
yang jujur, tulus dan ikhlas, kita
perlu memahami batasan pengertian
dari masing-masing komponen
tersebut. Tentu saja setiap orang
dapat memberi pengertian yang luas
dan berbeda mengenai arti jujur,
tulus dan ikhlas, sesuai pemahaman
masing-masing. Namun untuk
keperluan tata nilai di lingkungan
PTPN terkait dengan pelaksanaan
pekerjaan, jujur, tulus dan ikhlas
dapat diartikan sebagai berikut.
Jujur, adalah sikap dan perilaku
atau tindakan yang mencerminkan:
1. Nilai-nilai kebenaran dan atau
kesesuaian dengan fakta.
2. Nilai-nilai kesamaan, keserasian,
keharmonisan, dan konsistensi
antara keyakinan, pikiran,
perkataan dan perbuatan.
3. Nilai-nilai yang berhubungan
dengan penempatan sesuatu
pada tempatnya,
proporsional,
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kesesuaian dengan kewajiban dan
tanggungjawabnya.
Tulus, adalah sikap dan perilaku
atau tindakan yang mencerminkan:
1. Nilai-nilai kesungguhan dan
pengorbanan dalam menjalankan
kewajiban, peran, dan
tanggungjawabnya di perusahaan.
2. Nilai-nilai kesungguhan dan
pengorbanan untuk menjadi diri
yang bermartabat, yaitu manusia
yang

Majalah Internal Nusantara Empat

mulia, luhur dan terhormat, serta
untuk mencapai tujuan dan
kepentingan yang lebih besar, yaitu
perusahaan dan bangsa.
Ikhlas, adalah sikap dan perilaku
atau tindakan yang mencerminkan:
1. Nilai-nilai untuk dapat menerima
realitas yang sedang dihadapi,
yang disertai dengan sikap positif
dalam melihat realitas tersebut
demi keberhasilan masa depan.
2. Nilai-nilai keterbukaan
terhadap
berbagai

JTI

kemungkinan yang akan terjadi
dengan memandang setiap
peristiwa memiliki peluang untuk
dapat menjadi lebih baik.
Sikap jujur, tulus dan ikhlas dalam
melaksanakan pekerjaan akan
tercermin dalam beberapa perilaku
utama, yaitu:
Perilaku utama untuk menjadi
insan PTPN yang jujur:
1. Berkata dan membuat laporan
dengan benar, sesuai dengan
keyakinan dan fakta.
2. Mematuhi semua peraturan,
ketentuan, kebijakan dan nilai-nilai
PTPN group.
3. Melaksanakan kewajiban sesuai
peran dan tanggung jawab yang
telah diberikan oleh PTPN group.
4. Menunjukkan konsitensi antara
perkataan, perbuatan, pikiran, dan
kenyataan.
5. Menunjukkan komitmen untuk
menjaga, menghindari, dan
mencegah diri dari perbuatan

tercela.
Kata kunci dari kejujuran adalah:
kebenaran, kesesuaian dengan
fakta.
Perilaku utama untuk menjadi
insan PTPN yang tulus:
1. Bekerja secara sungguh-sungguh,
tanpa mengharapkan pujian.
2. Melaksanakan tugas dan
tanggungjawab betapapun berat
situasi dan kondisinya.
3. Tidak malu bertanya atau
berkonsultasi kepada orang
lain guna mendukung
kelancaran peran/tugas dan
tanggungjawabnya.
4. Mengutamakan kepentingan
PTPN group di atas kepentingan
pribadi maupun kepentingan
kelompok.
5. Berusaha menambah
pengetahuan dan keterampilan
untuk mendapatkan hasil kerja
yang terbaik.
Kata kunci dari ketulusan adalah:
kesungguhan dan pengorbanan.
Perilaku utama untuk menjadi
insan PTPN yang ikhlas:
1.
Siap dan sanggup
menerima setiap
realitas, keputusan,
atau hasil dari
usaha terbaik
yang telah
dilakukan.
2. Tidak
mudah putus
asa, tidak mudah
mengeluh dan
segera bangkit
ketika mengalami
kemunduran/kegagalan
dalam pekerjaan.
3.
Bersikap positif
terhadap setiap keadaan
dan kebijakan, ketentuan
dan peraturan perusahaan,

serta percaya bahwa perusahaan
memiliki maksud dan tujuan yang
baik.
4. Siap menanggung risiko dari setiap
keputusan dan hasil perbuatan.
5. Menujukkan sikap tenang, sabar
dan kesiapan terhadap tekanan
pekerjaan serta dalam mengelola
sejumlah pekerjaan pada saat
yang bersamaan.
Kata kunci dari keikhlasan adalah:
menerima, positive thinking dan
sabar.
Untuk dapat bekerja dengan jujur,
tulus dan ikhlas, insan PTPN-IV perlu
memahami mengapa insan PTPN
harus jujur,tulus dan ikhlas.
Insan PTPN-IV harus bekerja
dengan jujur karena:
1. Ingin menjadi manusia yang
terpercaya.
2. Ingin menjalin hubungan dengan
orang lain/stakeholder secara
berkelanjutan.
3. Ingin menjadi manusia yang mulia,
luhur dan terhormat.
4. Meyakini bahwa Tuhan Maha
Mengetahui.
Insan PTPN-IV harus bekerja
dengan tulus karena:
1. Mencintai pekerjaan yang menjadi
kewajiban dan tanggungjawabnya.
2. Bekerja itu ibadah.
3. Agar mendapat hasil yang terbaik.
4. Ingin pekerjaannya menjadi bagian
kebaktian kepada Tuhan.
Insan PTPN-IV harus bekerja
dengan ikhlas karena:
1. Setiap pekerjaan itu memiliki
peran penting bagi keberhasilan
perusahaan.
2. Agar mampu melihat peluang
untuk menjadi lebih baik.
3. Ingin mendapatkan kepuasan
dalam bekerja.
4. Yakin bahwa Tuhan itu Maha Baik.
(AOC JTI)
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Berita Foto

Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni foto bersama di Lobby
Kantor Direksi PTPN IV seusai berdiskusi dengan O-life Co.
Ltd dan PT Dainaka perihal penjualan teh, Jumat 20 Juli
2018 pagi.
Dalam diskusi ini, Tiffany Lin dan Harris Lauren hadir
mewakili O-life Co. Ltd, dan dari PT Dainaka diwakili
Alusdin Sinaga.
Dari PTPN IV sendiri, selain Dirut hadir juga Corporate
Secretary Made Supantana, Kabag Pemasaran Togu
Manurung, Kabag Perencanaan Strategis Khayamuddin
Panjaitan, Kasubag Pengolahan, dan Kasubag Pemasaran.
Materi diskusi adalah mengenai penjualan teh yang
menyangkut jenis produk, harga jual, metode pembayaran,
penyerahan barang, pembuatan iklan, dan optimalisasi
areal.
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Berita Foto

Direksi PTPN IV menyaksikan
penandatanganan Surat Pernyataan Kinerja
2018 masing-masing Pemangku Jabatan
Puncak (PJP) di Ruang Pisifera, Kantor
Direksi PTPN IV, Jumat 27 Juli 2018 pagi.
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Dari Kebun ke Kebun

Naga memegang TBS,
ikon Kebun Air Batu.

Kebun Air Batu
Mengejar Produksi, Melawan Stagnasi
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K

Melihat karakter dan usianya, ini adalah salah satu
kebun aristokrat di lingkungan PTPN IV. Titiknya
dihubungkan oleh jalur kereta api klasik dari Medan
menuju Rantauprapat, dan berbagai sarana fisiknya
masih meninggalkan nuansa kolonial yang kental.
Asap hasil pengolahan pabrik membubung ke
angkasa, menandakan aktivitas produksi sedang
berjalan untuk mengolah TBS menjadi CPO. Cukup
menyenangkan bahwa lingkungan dan lanskap
buatan perusahaan Belanda masih dipertahankan
sehingga masa lalu kebun ini tetap membayang,
khususnya kisah tentang kejayaannya yang pernah
kesohor di dunia.

ebun Air Batu dibuka dan
didirikan oleh NV. Rubber
Cultuur Maatschappy Amsterdam
(RCMA) atau yang mereka sebut
dengan Perkebunan Hengelo pada
tahun 1928. Pengolahannya mulai
beroperasi pada tahun 1938, dan
pada hari ini berfungsi menjadi pabrik
kelapa sawit (PKS) yang mengolah
hasil kebun sendiri, kebun seinduk
dan pembelian dari pihak ketiga.
Ketika dinasionalisasi dilakukan
pada tahun 1958, Kebun Air Batu
masuk dalam naungan PPN Aneka
Tanaman (Antan) V. Selanjutnya pada
tahun 1968 berubah menjadi PNP VI,
kemudian PTP VI, hingga akhirnya
menjadi salah satu unit usaha PTPN
IV (Persero).
Wilayah Kebun Air Batu secara
administratif tersebar di dua
kecamatan, yaitu Kecamatan Air
Batu dan Buntu Pane, Kabupaten
Asahan. Berjarak sekitar 186 km dari
Kota Medan, atau 26 km dari Kisaran
(Ibukota Kabupaten Asahan), kebun
ini dapat diakses melalui jalur utama
jalan lintas Sumatera. Topografi
tanahnya datar, bergelombang dan
berbukit. Dengan jenis tanah alluvial
coklat kelabu dan podsolik coklat
kekuningan, Kebun Air Batu termasuk
dalam lahan Kelas A di ketinggian 7
sampai 25 meter di atas permukaan
laut, dan pada bagian yang lebih tinggi
berada pada 25-100 meter di atas
permukaan laut.
Berdasarkan laporan Mei
2018, Kebun Air Batu mengelola
aset tanaman pada lahan seluas
7.242 hektar yang dibagi ke dalam
9 afdeling. Seluas 585 hektar di
antaranya adalah tanaman belum
menghasilkan (TBM), dan terdapat
tanaman ulang (TU) seluas 213
hektar. Sedangkan tanaman
menghasilkan (TM) yang menjadi
sumber produksi kebun pada tahun
2018 tercatat seluas 6.444 hektar.
Adapun luas areal non-tanaman yang
difungsikan untuk berbagai keperluan
lain-lain adalah 635,75 hektar. Jadi
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lahan areal tanaman dan nontanaman di Kebun Air Batu secara
total seluas 7.877,75 hektar.
Lahan tanaman seluas itu dikelola
oleh 19 orang karyawan pimpinan
dan 859 karyawan pelaksana dengan
perbandingan man to land ratio 1
orang untuk 8,25 hektar.
Sasaran produktivitas (protas)
yang ingin dicapai oleh Kebun Air
Batu pada tahun 2018 adalah 26
ton per hektar. Pada tahun 2017,
realisasi protas hanya 21,54 ton per
hektar. Dengan modal lahan tanaman

produktif seluas 6.444 hektar pada
tahun 2018, maka rencana produksi
yang akan dihasilkan menurut RKO
adalah 158.523 ton.
Tentu saja ini merupakan target
yang menantang bagi Kebun Air Batu.
Capaian produksi Kebun Air Batu
hingga 19 Juni 2018 lalu berdasarkan
catatan kinerja olah pabrik mencapai
59.115 ton atau melebihi target RKAP
sebesar 3.234 ton. Jumlah TBS
olahan itu menghasilkan minyak sawit
sebanyak 14.195 ton atau rendemen
24,01% (RKAP 23,90%). Sedangkan

Luas Areal Tanaman Kebun Air Batu Tahun 2018
KELOMPOK USIA TANAMAN

TAHUN TANAM

TBM III

LUAS (HA)
165

TBM II

420

Tanaman Tua

1994-1996

1.342

Tanaman Dewasa

1998-2003

791

Tanaman Remaja

2004-2009

2.318

Tanaman Muda
Tanaman Ulang

1.993
1993

TOTAL LUAS AREAL TANAMAN
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213
7.242

inti sawit yang
dihasilkan
sebanyak
2.295,5 ton
dengan
rendemen
3,88% (RKAP
4,36%).
Sampai saat
ini, tantangan
yang dihadapi
PKS Air Batu
sebagai salah
satu mesin yang
sudah masuk
kategori berusia
tua di lingkungan
PTPN IV adalah
mengurangi
atau menekan
stagnasi.
Dalam hal ini
manajemen
cukup berhasil
menekan stagnasi di bawah 2% dari
jam kerja, di mana normalnya adalah
3%. Hingga Mei 2018, stagnasi
yang terjadi hanya rata-rata 1,7%
yang umumnya disebabkan oleh
kerusakan-kerusakan minor seperti
breaker PLN yang terbakar, as CBC
yang putus, dan ularan sampah boiler

Dari Kebun ke Kebun

yang putus. Total stagnasi terlama
terjadi pada bulan Maret 2018 dimana
pabrik tidak bekerja sampai 9,5 jam
karena as CBC putus.
Dalam proses produksi secara
keseluruhan di kebun, baik dalam
bidang tanaman maupun pengolahan,
manajemen Kebun Air Batu telah
mengeluarkan biaya-biaya yang
membentuk harga pokok produksi
sebesar Rp 2.763,4 per kg hingga
catatan Mei 2018. Jumlah itu
menunjukkan efisiensi karena masih
jauh di bawah target harga pokok
menurut RKO sebesar Rp 3.329,01
dan versi RKAP sebesar Rp 4.770,6.
Namun bila merujuk pada
target RKAP dan RKO hingga Mei
2018, Kebun Air Batu belum dapat
memanfaatkan alokasi dana untuk
pembelian dan pengolahan TBS
Pihak Ketiga. Realisasi pembelian
dan pengolahannya bahkan masih
nihil sehingga pabrik tidak dapat
merealisasikan proyeksi nilai tambah
dari masyarakat maupun perkebunan
swasta. Padahal dengan alokasi
pembelian dan pengolahan TBS
Pihak III sebesar Rp 2.010,85 per
Kg menurut RKAP, terlihat bahwa
ekspektasi untuk memperoleh nilai
tambah dari pihak ketiga sangat
besar, yaitu
72,77% dari
realisasi harga
pokok untuk
pengolahan TBS
kebun sendiri.
Dalam
kegiatan-kegiatan
sosial untuk
meningkatkan
kesejahteraan
karyawan dan
masyarakat
sekitar pada
umumnya,
manajemen
Kebun Air Batu
menyediakan
berbagai
fasilitas kerja

yang bekerja di kebun. Selain itu,
mereka juga mengaktifkan koperasi
karyawan untuk menyediakan
kebutuhan ekonomi baik dalam
bentuk barang konsumsi maupun jasa
simpan pinjam. (red)

seperti perumahan, air minum,
sarana ibadah, poliklinik, sarana
olahraga, pendidikan pra TK, TK,
MDA, Madrasah Tsanawiyah, SMP
Yapendak, dan tempat pengasuhan
anak bagi kenyamanan karyawan

	Dua orang karyawan pimpinan sedang memperhatikan loading ramp.

Kinerja Pabrik Kelapa Sawit Kebun Air Batu s/d 19 Juni 2018
URAIAN

REALISASI (KG)

RKO (KG)

RKAP (KG)

TBS Diolah

59.115.290

59.353.000

55.881.000

Minyak Sawit

14.195.050

14.375.000

13.256.000
23,90%

Rendemen Minyak Sawit

24,01%

24,50%

Inti Sawit

2.295.429

2.484.000

2.437.000

Rendemen Inti Sawit

3,88%

4,50%

4,36%

Harga Pokok Produksi Kebun Air Batu s/d Mei 2018
URAIAN
Beban Tidak Langsung

REALISASI (Rp/Kg) RKO (Rp/Kg)

RKAP (Rp/Kg)

490,89

491,44

577,26

1.239,00

1.615,46

2.673,74

Pengolahan Pabrik

451,92

422,10

545,65

Penyusutan

581,59

558,09

633,95

2.763,40

3.087,09

4.430,60

Pembelian TBS

-

1.600,00

1.559,63

Beban Pengolahan Pihak III

-

451,22

451,22

3.329,01

4.770,60

Tanaman

Harga Pokok Kebun Sendiri

Harga Pokok Produksi

2.763,40
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Wawancara Manajer PTPN IV Kebun Air Batu,
Darma Moga S. Purba

Manajemen yang
“Back to Basic”
Boleh dikatakan, ini adalah proses wawancara terlama yang
kami alami. Satu jam pertama membujuk Darma Moga S. Purba,
Manajer Kebun Air Batu, untuk bersedia diwawancarai. Lalu
hampir dua jam berikutnya untuk wawancara yang sesungguhnya.
Darma memang tidak berencana menyediakan waktu wawancara
untuk MINAT, dan mengira bahwa apa yang akan kami lakukan
hanya untuk reportase kebun saja.
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S

osok yang serius, tidak suka
wawancara, dan ‘to the point’,
membuat lelaki yang meniti karir
perkebunan dari asisten tanaman
ini terkesan seperti alergi dengan
wartawan dan tugas-tugas yang
tidak terkait langsung dengan

Dari Kebun ke Kebun

urusan kebun. Namun, ketika ia
mulai membuka diri dan menaruh
kepercayaan, Darma ternyata orang
yang hangat dan gaul. Ia memiliki
perspektif yang khas tentang
perkebunan dan manajemen klasik
yang barangkali sudah tidak dianggap
sebagai gaya manajer masa kini.
Di sisa waktunya menjelang
Masa Bebas Tugas (MBT) sesuai
batasan regulasi jabatan aktif di
perkebunan, Darma lebih banyak
menekankan penguatan tradisi di unit
usaha yang dipimpinnya. Menurutnya
peraturan akan segera dilupakan bila
tidak menguntungkan kepentingan
yang bersangkutan, tapi tradisi
akan tertanam di hati dan menjadi
kebiasaan kolektif di masyarakat
kebun. Dengan demikian, meskipun ia
nantinya tidak menjabat lagi, tradisi itu
semoga tetap berlaku dan produktif.
Minat : Belakangan ini, isu yang
paling mencuat di PTPN IV adalah
pencurian buah. Bagaimana Anda
menyikapinya?
Darma Moga S. Purba (DMP):
Kami cukup lega karena di sini
tingkat pencurian sangat rendah.
Tetapi bukan berarti tidak ada, dan
kita menyadari bahwa model-model
pencurian bisa saja berkembang.
Untuk saat ini, salah satu yang
saya perketat adalah jaga malam.
Selain itu, saya juga membatasi jam
angkutan. Tidak boleh lagi angkutan
beroperasi di atas jam 12 malam,
karena akan rawan pencurian.
Minat : Tapi bukankah dengan luas
kebun yang ada, sistem keamanan
saja tidak cukup?
DMP : Benar sekali. Oleh karena
itu sistem keamanan harus di-back up
juga dengan pengawasan menyeluruh
dan melibatkan semua karyawan
seluas mungkin. Keamanan itu
terjaga apabila muncul rasa sayang
pemanen pada hancaknya. Sekarang,
apabila buah hilang, pemanen yang
duluan gusar dan melapor ke kita.

Sebab mereka merasa sumber
penghasilannya terganggu.
Minat : Kami dengar Kebun Air
Batu termasuk dalam kategori kebun
yang bagus produksinya. Apakah itu
sudah memenuhi harapan Anda?
DMP : Tentu hasil yang baik
menghibur kita. Dan kami selalu
berusaha mengacu pada RKO. Untuk
sasaran protas tahun 2018, Kebun
Air Batu ditargetkan 26 ton/ha. Saya
yakin, target itu akan tercapai bila
semua pihak melakukan tugas dan
tanggung jawabnya, bukan manis
di mulut saja. Pekerjaan di kebun
itu sebenarnya sangat terukur.
Para asisten saja cukup untuk
melakukannya bila semua berjalan
sebagaimana mestinya.
Minat : Apa yang Anda lakukan
untuk mencapai target protas 26 ton/
ha itu?
DMP : Kami telah merumuskan
usaha-usaha peningkatan produksi.
Di antaranya, pangkasan pohon
harus komit untuk menjaga akses
sinar matahari ke pohon. Ini adalah
pengetahuan teknis yang dasar
sekali tapi sering diabaikan atau
dibiarkan saja. Kemudian pemupukan
harus lebih tepat waktu. Nah, ini
memerlukan komitmen semua jajaran
terkait. Kemudian, membangun
hubungan yang baik dengan
pemanen. Mereka adalah kunci
produksi. Agar mereka senang dan
tenang bekerja, mereka bisa hitung
sendiri pendapatannya. Di kebun ini,
seorang pemanen itu seperti memiliki
lahan sendiri seluas 60 hektar per
orang. Seolah-olah mereka punya
ladang sendiri tanpa memupuk dan
merawat. Nah, merawat, memupuk,
dan memanen itu adalah siklus
berkebun. Asalkan dikerjakan dengan
benar dan sepenuh hati, sesuai SOP,
targetnya tercapai.
Minat : Untuk memastikan ketiga
hal itu berjalan dengan baik, tentu
perlu manajemen yang tepat?
DMP : Manajer harus tegas, itu

saja. Kalau ada masalah jangan
dibiarkan. Awalnya saya menemukan
masalah, premi pangkasan tidak
sampai ke pemanen. Atau sebaliknya,
premi sampai tapi tidak dikerjakan.
Saya tegaskan kepada mereka, hal itu
tidak boleh terjadi lagi. Apa yang saya
laksanakan di sini tidak ruwet amat. Ini
hanya manajemen seorang asisten.
Minat : Pada akhirnya, yang
dihitung kan laba atau rugi.
Sementara kultur teknis tak
selamanya korelatif dengan itu.
Bagaimana menyikapi ini?
DMP : Kebun tetaplah kebun. Kita
berhadapan dengan sifat-sifat alam.
Karena itu, kultur teknis tetap harus
menjadi panglima dalam pengelolaan
kebun. Sudah terlalu banyak tradisi
kebun yang kita tinggalkan sehingga
orang sekarang lebih cenderung
mendahulukan finansial daripada
keringat. Di kebun itu ya berkeringat.
Kita tak bisa mengelak, karena itulah
yang membedakan bisnis kebun
dengan bisnis kantoran.
Minat : Maksud Anda, aspek
finansial sudah mempengaruhi kinerja
kebun?
DMP : Itu yang saya rasakan.
Tentu saja kinerja finansial itu penting,
khususnyaa dalam lingkup korporasi.
Tapi jangan sampai mempengaruhi
siklus kerja normal di kebun. Karena
tanaman tidak bisa diajak kompromi,
bahasanya tegas, dan demikian
juga soal ketenagakerjaan. Jadi, di
kebun itu harus back to basic,kembali
ke planters culture. Anatomi tubuh
tanaman, itu yang perlu dikuasai.
Karena ia tak bisa diakali atau
direkayasa demi alasan finansial.
Minat : Untuk proses pengolahan
di pabrik, apa tantangan yang Anda
hadapi?
DMP : Pabrik berjalan baik.
Stagnasi di bawah 2%, normalnya
3%. Kalaupun ada masalah, itu hanya
kerusakan-kerusakan minor. Kita
masih bisa mengatasinya segera.
(red)
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KARYAWAN BERPRESTASI

Eko Prananda
“Hancak adalah Dapur Keluarga Saya”
Karyawan Afdeling 9 Kebun Air Batu ini mencetak kapasitas
panen hingga 5 ton per hari. Kemahirannya dalam memanen
tentu saja tidak ada kaitan dengan latarbelakang pendidikannya
di SMK Otomotif Nasional Kisaran. Tapi ala bisa karena biasa.
Dibantu istri, ayah dari 3 anak ini sangat termotivasi untuk
mendapatkan rezeki yang cukup melalui profesinya sebagai
pemanen.

“K

apasitas saya memang lebih
ditentukan oleh motivasi. Saya
termotivasi untuk mendapatkan
premi lebih besar untuk persediaan
pendidikan anak-anak kelak.
Kemudian premi itu saya tabung
dalam bentuk ternak,” ungkap pria
berusia 36 tahun ini.
Setamat dari SMK Otomotif
Nasional Kisaran, Eko Prananda
mencari pekerjaan di kebun. Profesi
sebagai pemanen lepas adalah
yang terlebih dulu ia dapatkan. Pada
tahun 2015, ia diangkat secara
resmi menjadi karyawan kebun dan
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mendapatkan hak-hak penuh sebagai
karyawan PTPN IV.
Setiap melaksanakan tugas di
lapangan, Eko dan istrinya menitipkan
anak-anak di tempat penitipan bayi.
Anak mereka yang terbesar kini sudah
duduk di bangku kelas 6 SD.
“Saya bersyukur karena fasilitas
di sini lengkap. Peralatan kerja juga
cukup. Bengkel dekat. Untuk hancak
yang jauh, memang harus pakai
sepeda motor. Kami sudah sediakan
cadangan sparepart sepeda motor
sebelum rusak,” kata Eko.
Menurutnya, memanen adalah
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pekerjaan yang asyik karena langsung
menghasilkan uang. Oleh sebab itu,
ia menganggap hancaknya sebagai
dapur keluarganya. “Makanya kalau
terjadi pencurian di pohon, saya
merasa sangat dirugikan, karena
ibaratnya makanan saya diambil atau
dimakan orang. Kalau ada pencurian
buah, saya akan langsung lapor ke
mandor,” kata Eko.
Begitu juga bila ada yang ia
anggap tidak memenuhi haknya,
maka ia bisa menanyakannya ke
atasan. Misalnya, daalam soal
perhitungan premi dan timbangan,
mereka pernah bersama-sama
menanyakannya ke kantor. “Kami
memang diminta berterus terang
apabila merasa dirugikan dari segi
timbangan dan premi, dan tidak
boleh ngomong di belakang. Para
atasan mau membicarakannya dan
sama-sama mencari jalan keluarnya,”
katanya. (red)

Keluarga Sukses

Susyadi dan Sunarti

“Yang Penting Pendidikan Anak-anak Dulu”
Semangat yang dimiliki Mandor Panen Afdeling 2 Kebun Air Batu,
Susyadi dan istrinya Sunarti, untuk menyediakan pendidikan
anak-anaknya, bukan kepalang tanggung. Keduanya rela nyaris
tidak memiliki apa-apa saat ini, kecuali rasa bangga pada
sepasang anaknya, masing-masing Tini Purwanti dan Mitra
Darma.

T

ini Purwanti menamatkan kuliah
di AMIK Royal Kisaran, dan kini
bekerja sebagai operator IT di SD
Buluh Maria. Sedangkan Mitra Darma
mengambil kuliah di UMSU) dan pada
saat ini sedang memasuki semester 8.
Susyadi yang berusia 48 tahun
sangat gembira ketika menceritakan
perihal kedua anaknya. Lelahnya
seakan hilang dan ia terlihat lebih
muda dari usianya. Dulunya ia
seorang kerani di kebun, tapi barubaru ini ia dipercaya menggantikan
mandor satu sebelumnya yang
meninggal dunia.
Karyawan yang masuk dunia
perkebunan pada tahun 1998 ini

memfokuskan hampir seluruh
rutinitasnya untuk kepentingan
memimpin keluarga, terutama anakanaknya. “Setiap Sabtu malam, saya
kumpulkan anak-anak. Saya tanya
mereka mau jadi apa. Kami juga
bikin kompetisi di antara mereka
supaya mereka lebih berpacu dengan
pendidikannya,” kata Susyadi.
Untuk keerluan biaya pendidikan
anak-anaknya, Susyadi dan Sunarti
mendisiplinkan diri untuk menabung.
Caranya dengan memelihara lembu.
Menurut mereka, uang tidak boleh
dipegang lama-lama karena akan
segera habis dan tak bernilai. Oleh
karena itu, membeli lembu atau

kambing adalah pilihan yang tepat.
“Tapi sekarang semua ternak sudah
habis untuk biaya sekolah anak-anak.
Setiap ada keperluan kuliah yang
tidak bisa kami tutupi dengan gaji,
maka kami jual ternak,” kata Susyadi.
Susyadi dan Sunarti bertekad,
anak-anak harus berada di atas
saya, terutama dalam hal pendidikan.
“Kami sendiri akan pulang ke Kisaran
apabila sudah pensiun. Saat ini belum
ada rencana masa depan. Yang
penting anak-anak harus selesai
sekolah dulu,” ujar Sunarti.
Dalam mendidik anak-anak, suami
istri ini punya caara yang agak “kuno”
untuk ukuran keluarga moderen.
“Saya sering dianggap seperti
memingit anak. Tapi saya memang
tidak izinkan mereka kemana-mana,
apalagi untuk tujuan yang tak jelas.
Saya ingin mereka berhasil. Biarlah
sekarang terlihat agak keras, tapi
kelak mereka yang akan merasakan
manfaatnya,” kata Susyadi. (red)
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Resistensi/re·sis·tan·si/résistansi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah ketahanan. Untuk konteks gulma, berarti
secara biologis terdapat daya tahan alami dalam tubuh
gulma terhadap pengaruh buruk, seperti racun dan
kuman.

G

ulma merupakan salah satu
organisme penganggu tanaman
yang sangat merugikan bagi
perkebunan maupun petani kelapa
sawit. Apalagi di daerah-daerah tropis
seperti Indonesia, gulma bahkan dapat
tumbuh dengan sangat cepat dan
menjadi masalah sepanjang tahun.
Kurang lebih ada 30 ribu spesies
gulma yang sering mengganggu
tanaman pertanian dan perkebunan.
Apabila tidak dikendalikan dengan
baik maka gulma sangat berpotensi
menekan produksi tanaman.
Secara global, gulma dapat
mengakibatkan kehilangan produksi
pertanian hingga 50%. Bahkan
pada tanaman pangan, gulma dapat
menyebabkan gagal panen. Hal itu
terjadi oleh karena gulma berkompetisi
dengan tanaman pokok untuk
memperebutkan ruang, nutrisi, air, dan
sinar matahari. Permasalahan gulma ini
berlaku juga untuk perkebunan kelapa
sawit.
Pengendalian gulma terpadu
(Integrated Weeds Management/
IWM) adalah program pengelolaan
gulma yang disarankan. Program
ini memadukan metode-metode
pengendalian gulma yang efektif dari
pengendalian secara mekanis, manual,
biologis, hingga pengendalian gulma
secara kimiawi. Cara-cara tersebut
dapat digunakan sesuai dengan
keadaan lahan, populasi gulma, skala
kebun, dan perhitungan ekonomis,
serta dengan mempertimbangkan
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faktor-faktor keamanan
terhadap manusia,
tanaman, dan juga
lingkungan.
Populasi gulma
yang telah berada
pada ambang batas

ekonomis
harus
segera
dikendalikan.
Salah satu
teknik pengendalian
gulma yang saat ini dinilai
paling cost-effective adalah
dengan menggunakan herbisida. Oleh
sebab itu di lahan-lahan pertanian
dan perkebunan moderen di dunia,
herbisida telah dipergunakan secara
luas.
Penggunaan herbisida pun sudah
sangat umum untuk mengendalikan
gulma di perkebunan kelapa sawit.
Beberapa jenis herbisida
yang biasa digunakan di
perkebunan kelapa sawit
antara lain golongan
herbisida
kontak yang
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berbahan aktif parakuat juga golongan
herbisida sistemik yang berbahan aktif
glifosat, glufosinat, 2,4D amin dan
lain-lain.
Penggunaan herbisida glifosat
dan parakuat yang terus
menerus menyebabkan
resistensi gulma
terhadap

kedua bahan aktif tersebut di
perkebunan kelapa sawit.
Mengapa resistensi gulma dapat
terjadi?
Resistensi diindikasikan oleh
menurunnya efektivitas suatu teknologi
pengendalian tidak terjadi dalam
waktu singkat. Resistensi herbisida
berkembang setelah adanya proses
seleksi yang berlangsung selama
beberapa generasi. Resistensi
merupakan suatu fenomena evolusi
yang diakibatkan oleh seleksi pada
gulma yang diberi perlakuan
herbisida secara terus menerus.
Karena adanya seleksi
yang terus- menerus,
jumlah gulma yang
peka dalam suatu
populasi semakin
sedikit dan

meninggalkan gulma-gulma yang
resisten. Gulma yang resisten ini akan
bereproduksi sehingga menghasilkan
keturunan yang resisten pula. Populasi
yang tetap hidup pada aplikasi
herbisida permulaan akan menambah
proporsi gulma yang tahan terhadap
senyawa dan meneruskan sifat ini pada
keturunannya.
Karena pengguna herbisida sering
menganggap bahwa gulma yang tetap
hidup setelah dikendalikan dengan
herbisida belum menerima dosis yang
tepat, pengguna herbisida mengambil
tindakan dengan meningkatkan dosis
dan frekuensi aplikasi. Tindakan
ini yang mengakibatkan semakin
menghilangnya proporsi gulma yang
peka dan meningkatkan proporsi
gulma-gulma yang tahan dan tetap
hidup. Dari generasi ke generasi
proporsi gulma yang resisten dalam
suatu populasi akan semakin
meningkat dan akhirnya populasi
tersebut akan didominansi oleh
gulma yang resisten. Resistensi tidak
akan menjadi masalah sampai suatu
populasi didominasi oleh gulma-gulma
yang resisten sehingga pengendalian
gulma menjadi tidak efektif lagi.
Banyak penelitian yang
menyatakan bahwa salah satu gulma
yang resisten terhadap herbisida
dan sering kita jumpai di areal kita
adalah gulma Eleusine indica (L.).
Gulma ini sulit dikendalikan dengan
menggunakan herbisida glifosat pada
dosis rekomendasi.
Sangat tidak menutup kemungkinan
akan muncul gulma-gulma baru yang
resisten terhadap glifosat disebabkan
periode penggunaan glifosat yang
terlalu lama. Solusi yang dapat
dilakukan adalah dengan
merotasi jenis bahan aktif
herbisida per periode
tertentu sehingga gulma
tidak secara terus menerus
menerima efek senyawa bahan
tertentu dalam kurun waktu yang
relatif panjang. (Chipto/Tanaman)
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Bisnis Proses

Pengadaan Barang dan Jasa
dalam ERP SAP
Oleh Ipan Gumara Siahaan

“HEBAT PTPN IV!”
Ujaran tersebut disampaikan oleh
Tim Konsultan Telkom dan beberapa
Tim Rollout II Implementasi ERP SAP
di PTPN, karena PTPN IV dianggap
sudah melewati tahap kritis sebagai
akibat menjalankan semua modul SAP
sejak Kick Off Rollout I. Hal tersebut
disampaikan pada acara Sharing
Season PTPN IV kepada peserta TTT
(Training to Trainer) di Jakarta pada
tanggal 29-30 April 2018. Dan salut
bagi seluruh end user SAP PTPN IV,
mulai dari Afdeling, Pabrik, Kebun,
Distrik dan Kantor Pusat.
Tidak ada yang sempurna, semua
hanya perlu fokus pada proses
penyempurnaan. Harus selalu berubah
menjadi lebih baik. Implementasi ERP
SAP PTPN IV saat ini sudah memasuki
langkah finalisasi. Adalah kewajiban
semua insan perusahaan untuk mau
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berubah sepenuhnya. Gunakan SAP
sehingga menjadi sebuah sistem baru,
dan akan bertransformasi menjadi
budaya baru. Keberhasilan PTPN IV
menerapkan SAP hanya dapat dinilai
dalam periode > 1 tahun. Artinya SAP
dapat melakukan Tutup Buku Tahun
2018 dan pada tahun-tahun berikutnya.
Apalagi yang perlu dipenuhi agar
sistem SAP tersebut dapat segera
menjadi budaya baru? Sekarang
adalah era disruption. Rasanya
sudah 2-3 tahun ini greget (passion)
rekan kerja berkutat pada aktifitas
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Perlu terobosan (turn around) untuk
memenuhi kebutuhan barang dan jasa
bagi operasional pabrik maupun kultur
teknis di kebun. Cut over (pergantian)
metode PBJ legacy (sistem lama)
berganti dengan e-Procurement
“eProc”. Ini seolah-olah jadi batu
sandungan, terasa masih perlu
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perbaikan. Sistem PBJ perusahaan
moderen sudah sampai pada eCatalog,
Just in Time, Supply Chain, Share
Resource, dan lain-lain. Bagaimana
mindset kita hingga tidak menggunakan
teknologi untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut? Mari, bersama
kita bisa!
Business Process PBJ dan
Pembayaran SAP vs Legacy
Keyuser Dedicated Modul MM
(Material Management) SAP merasa
bahwa SAP tersandera oleh pengaruh
system legacy PTPN IV yang sudah
puluhan tahun diterapkan. Sudah cukup
banyak dilakukan training, sosialisasi,
diskusi dan rapat perihal Modul MM
tersebut. Terutama yang berhubungan
dengan proses PBJ melalui Sistem
SAP. Pada Gambar 1 berikut adalah
Business Process (BisPro) singkat PBJ
di SAP yang berhubungan/ terintegrasi

Bisnis Proses

		
Untuk memastikan Integrasi
Legacy dan SAP sudah terjadi
(semua proses penerimaan
Barang dan Jasa sudah tercatat
di SAP) maka Report PO dan
Report GR juga harus dilampirkan
dalam SPP. Hal ini adalah suatu
kewajiban agar AP tersebut dapat
dibayarkan melalui Modul SAP
juga.
8: Modul Pembayaran yang terdiri
dari Modul PemindahBukuan,
Payment Proposal dan Voucher
Kas/Bank di SAP. Dimana saja
proses pembayaran akan terjadi di
PTPN IV maka modul pembayaran
SAP harus dipergunakan, misalnya
di Unit Kebun/ Pabrik, Distrik dan
Kantor Pusat.

Gambar 1. Business Process Integrasi Pengadaan Barang dan Jasa serta
Pembayaran dengan ERP SAP di PTPN IV.
dengan eProc, system legacy serta
proses pembayaran kepada penyedia
barang dan jasa di PTPN IV.
Keterangan :
1a: FORM AU31 (PABI, PPAB, PP,
PPT, dll). Umumnya saat ini dibuat
dari Excel, yang berisi Permintaan
PBJ. Pada FORM ini juga terdapat
persetujuan anggaran.
1b: Modul PR (Purchase Requtition)
SAP. Memakai modul PR dapat
juga menghasilkan FORM AU31.
(Best Practice yang dibuat adalah
Nama Penanda Tangan dan
Jabatan tidak tercetak langsung,
sebagai penganti adalah Cetak
Stempel Nama dan Jabatan setiap
PJP dan Direksi yang terlibat.
Selanjutnya hanya Tanda Tangan
Basah sebagai Permintaan,
Pemeriksaan dan Persetujuan
Anggaran).
2: Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa. Sesuai dengan Batas
Kewenangannya.
3: Dokumen Perikatan.
4: Modul PO (Purchase Order) SAP.
Apabila Modul PR tidak dijalankan,

maka integrasi pengadaan barang
dan Jasa di Legacy dan di SAP
terintegrasi pada Modul ini.
5a: Modul SES (Service Entry Sheet)
SAP sering juga dikenal dengan
Modul service acceptance. Modul
ini berfungsi untuk mencatatkan
penerimaan Jasa di SAP.
5b: Modul GR (Good Receive) SAP.
Adalah modul untuk mencatat
penerimaan Barang di SAP, di
legacy dikenal dengan FORM
AU53. Lanjutan modul ini biasanya
adalah pengeluaran barang
GI (Good Issue) yang sama
maksudnya dengan FORM AU58.
6: Modul AP (Account Payable) SAP.
Proses pengakuan / pencatatan
Hutang di SAP.
7: Adalah kelengkapan Dokumen
Pembayaran. Saat penguna
anggaran membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)
maka diperlukan dokumendokumen ASLI maupun
FOTOCOPY dokumen Legacy
sebagai lampiran pendukung SPP,
dalam hal ini termasuk dokumen
perpajakan.

Integrasi SAP –ePROC – System
Legacy
Adalah perlu jadi perhatian awal,
bahwa BisPro akan selalu berubah
sesuai dengan kebutuhan. Biasanya
gambar/alur BisPro lebih singkat dan
tidak detail sehingga perlu penjelasan.
BisPro pada Gambar 1 di atas
terbagi menjadi 2 ruang lingkup, yaitu
system legacy dan sistem SAP yang
dipisahkan oleh garis merah putusputus.
Dalam system legacy, AU31 yang
sudah ditandatangani oleh pemangku
jabatan dan pemilik wewenang akan
diinput ke dalam Aplikasi eProc.
Tergantung pada Nilai AU31 tersebut,
apakah akan menggunakan proses
Non-Eproc atau eProc “yang terdiri
dari 2 yaitu sistem eProc lama
(manual) atau sistem eProc yang
terintegrasi dengan SAP”. Hal ini
tertulis dalam aturan yang tertulis
dalam buku Pedoman PBJ PTPN IV
Tahun 2016, Nomor : 04.01/PER/15/
IX/2016 dan Peraturan Direksi No
: 04.01/PER/01/I/2018. Output dari
P2H dan Panitia PBJ di Kantor Pusat
akan memilih mitra/vendor pemenang
serta harga barang/jasa tersebut.
Selanjutnya panitia akan mengeluarkan
SPMK, kemudian Bagian Fungsional
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(Pengguna Anggaran) menerbitkan
Surat Perikatan/Kontrak.
Pada proses SAP, kegiatan dimulai
dengan membuat PR. Semua item
barang dan jasa di-input dalam modul
PR, hasilnya bisa dicetak dalam format
AU31. Hasil cetak dalam form AU31
ini dapat digunakan sebagai Form
Verifikasi Anggaran, dan selanjutnya
digunakan sebagai penganti Form
AU31 yang biasanya dibuat lewat
Excel. Apabila menggunakan PR, tidak
diperlukan lagi INPUT item-item barang
dan jasa yang tertera di AU31 tersebut
ke Aplikasi eProc. Namun tim P2H
dan Panitia PBJ sudah bisa melihat
langsung item-item barang tersebut,
untuk diproses selanjutnya.
Perbedaan menggunakan
permintaan PBJ dengan FORM AU31
dari Excel adalah adanya redundansi
inputan. Pertama, harus input semua
item barang/jasa di Excel. Lalu Kedua,
mengupload item-item barang tersebut
kembali di Aplikasi eProc Manual.
Bahkan Ketiga, sekali lagi wajib untuk
menginput lagi ke SAP melalui Modul
PO. Untuk menghindari hal tersebut
lah, solusi dilakukan dengan model
Integrasi eProc. Hanya menginput
semua item barang dan jasa tersebut
1 (satu) kali di Modul PR, tetapi 2
(dua) kegiatan input ulang tidak terjadi.
Bahkan tampilan FORM AU31 akan
standard di seluruh PTPN.
Pada saat membuat PO (BisPro No
4), syarat utama adalah adanya nomor
dokumen referensi. Seharusnya syarat
itu adalah Nomor Dokumen Perikatan
(misalnya Nomor Surat Perjanjian,
Nomor SPK, Nomor OPL, dan lainlain) bukan nomor SPMK. Namun
konsekuensi SPMK adalah mitra kerja
dapat memasukkan barang ataupun
mulai bekerja, maka PO SAP dapat
mereferensi nomor SPMK. Dengan
adanya referensi Nomor Dokumen
Perikatan, artinya kontrak atau surat
perikatan sudah ada (terdapat legal
aspek). Untuk proses kontrak payung
dan sejenisnya, 1 PO dapat untuk
melakukan GR berulang kali sesuai
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isi kontrak. Sesuai dengan termin atau
progress pekerjaan yang akan dibayar.
Integrasi system legacy dengan
SAP adalah pada pembuatan PO,
disebabkan karena tidak menggunakan
Modul PR. Di PTPN IV, PO dibuat
oleh Kebun/Pabrik, Distrik, Bagian
yang membuat dokumen perikatan.
Pada proses pembuatan PO dengan

tinggal cheklist dan verifikasi itemitem barang dan jasa yang sudah
dikerjakan oleh Kebun/Pabrik. Maka
seharusnya hanya dibutuhkan 1 (satu)
EndUser (operator) saja, karena sudah
terdesentralisasi saat Kebun/ Pabrik
membuat PR.
Akibat Backlog Data PO yang tidak
terselesaikan atau tertunda maka

Backlog Data (tidak realtime) artinya
tidak dimulai dengan PR, maka Distrik
dan Bagian yang membuat PO akan
terlalu banyak menginputkan item-item
barang dan jasa. Sehingga seolah-olah
terlihat dibutuhkan banyak EndUser
(operator). Apabila pembuatan
permintaan PBJ sudah dibuat melalui
PR, konsekuensinya adalah Distrik
atau Bagian yang membuat PO hanya

berpengaruh jelek terhadap Laporan
Keuangan yang dihasilkan dari SAP.
Pada Gambar 1 terlihat bahwa integrasi
dokumen legacy dengan SAP akan
mempengaruhi proses Pengakuan
Hutang atau AP.
BisPro No 5a adalah proses
pencatatan penerimaan hasil pekerjaan
berupa jasa di Kebun, Pabrik, Distrik
maupun di Kantor Pusat. Perlu
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diketahui bahwa banyak pekerjaan
eksploitasi (operasional) di Kebun,
pembebanan biayanya terhadap luas
per Blok yang dicatatkan ke sistem
SAP. Dimana saat ini kontrak pekerjaan
jasa tersebut umumnya dibuat general
(1 kontrak) untuk gabungan beberapa
Blok untuk item pekerjaan jasa yang
sama. Misalnya Paket Kontrak Dongkel
Anak Kayu 250
Ha, tentu angka
fisik tersebut
sebenarnya adalah
jumlah luasan dari
beberapa Blok.
Maka pada saat
pembuatan AU79,
sebaiknya sudah
ada informasi
detail biaya per
Blok. Informasi
tersebut dibutuhkan
saat melakukan
SES di SAP. Pada
proses penerimaan
barang (GR) di
SAP secara prinsip
pencatatannya
sama dengan di
system legacy.
Setelah
proses SES dan
GR, kemudian
sistem SAP
dapat mencetak
Invoice sekaligus
melakukan jurnal
posting AP (BisPro
No 6). Pembelian
barang melalui
bukti Kwitansi
(pembelian
langsung) dapat
dilakukan dengan jurnal langsung
finansil. Beberapa proses pencatatan
hutang maupun pembayaran dapat
dilakukan dengan perlakuan jurnal
langsung, selain proses yang melalui
SES dan GR.
Hal lain yang menjadi perlu
perhatian khusus adalah Bispro No
7. Dokumen-dokumen ini adalah

untuk kepentingan pendukung proses
pembayaran. Misalnya Dokumen Pajak,
Kontrak (dokumen perikatan lainnya),
dan lain-lain. Ada beberapa dokumen
pendukung yang harus Asli. Untuk
memastikan semua semua transaksi
sudah masuk (tercatat) di SAP, pada
masa peralihan system legacy ke SAP
maka telah dikeluarkan SE. Pada saat
ini kejadian keterlambatan pembayaran
kepada Vendor sering berada pada
BisPro No 7 tersebut.
Berbeda dengan system legacy,
urutan proses (sequence) AU31
sampai dengan PEMBAYARAN adalah
semi manual. Pada SAP sequence
tersebut harus berurutan dan tetap, dan
melibatkan EndUser yang berbedabeda. Perbedaan ini menyebabkan di
Legacy sudah dibayar, tetapi di SAP
prosesnya belum Posting sampai ke
Pembayaran. Hal penyebab utama
adalah karena saat ini SAP belum
menjadi Single System di PTPN IV,
yang lain karena fleksibilitas system
legacy. Pembayaran yang belum
dibayar akan menyebabkan posisi
KAS/ BANK dan Hutang pada Laporan
Posisi Keuangan (neraca) menjadi lebih
besar, sementara biaya (Laba/ Rugi)
sudah diakui pada proses pengeluaran
barang (pemakaian jasa).
Rencana ke Depan PBJ di SAP
Hasil benchmark tim MM SAP ke
perusahaan perkebunan yang sudah
menggunakan Modul MM & PR serta
All MODUL secara realtime sejak 2009
telah menunjukkan beberapa hasil yang
signifikan positif, efisien dan efektif.
1. AUTO PR
Adalah proses otomatis oleh
system modul MM membuat PR
secara langsung apabila suatu
item stok Minimal barang sudah
terlampaui. Metode ini tentu akan
membantu peminta barang dan
jasa sebagai peringatan untuk
segera memproses PBJ untuk item
barang tersebut. Terutama pada
persediaan barang pabrik.
2. Kontrol Budget (anggaran)

Saat ini proses verifikasi/
kecukupan anggaran atas
FORM AU31 dilakukan manual
oleh Bagian Keuangan. Hal ini
menyebabkan terkadang butuh
kertas kerja yang banyak dan
kemungkinan terjadinya kesalahan.
Dengan menjalankan Modul
FM, maka proses penggunaan
anggaran pada saat membuat PR
langsung dikontrol oleh system.
Bahkan proses pemeriksaan
anggaran sudah dapat dilakukan
secara digital, tanpa ada hardcopy
yang perlu ditandatangani oleh
Direksi maupun Kabag Keuangan.
Yaitu segera setelah RKAP/ RKO
disetujui lewat SAP, tentu ini
mendorong proses PBJ lebih cepat.
3. Proses Pembayaran Cepat dan
Akurat
Dalam sistem SAP setiap PR
dan PO dapat ditelusuri secara
detail posisinya saat ini. Apakah
masih proses GR?, sudah AP
atau bahkan sudah pembayaran.
Konsistensi sejak awal dari PR –
PO – GR – AP dan BAYAR yang
terintegrasi dan berurutan menjadi
kontrol yang kuat, sehingga akan
memudahkan proses pembayaran
kepada Vendor. Sistem akan
mendorong setiap enduser untuk
konsisten, akuntabel.
Sudah begitu banyak teori yang kita
baca, seminar, workshop dan bahkan
kursus kepemimpinan. Kalau kita boleh
jujur, sering kita berpendapat bahwa
banyak masalah perusahaan dapat
diselesaikan dengan kata “Membangun
Membuat Sistem”. SAP sudah kita
bangun dan pakai bersama. ERP SAP
adalah sistem manajemen yang tidak
perlu diragukan lagi, sudah menjadi
“best practice” bagi perusahaan world
class. Adalah naif bila sistem kita
katakan adalah solusi bagi PTPNP
IV, tetapi yang kita bangun bersama
tidak dijalankan dengan jujur, tulus dan
ikhlas. Mari bersama menjadi PTPN IV
HEBAT.
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Sudut Bidik

IzHarry Agusjaya Moenzir :

Terbukalah,
Tapi Jangan Telanjang
“I believe that first impressions are very important.”
- F. W. de Klerk, mantan Presiden Afrika Selatan.

C

air. Begitulah sikap yang diharapkan dapat
mencuat dari para praktisi Public Relations.
Sikap ini merupakan persyaratan utama bagi orangorang yang bertugas sebagai humas (hubungan
masyarakat) di setiap perusahaan. Ketrampilan dan
keluwesan berbicara harus prima karena seorang
petugas humas harus dapat merambatkan suasana
cair kepada lawan bicara, siapa saja, dari golongan
mana saja.
Kemampuan berkomunikasi itu bukan hanya
perlu dimiliki oleh para petugas humas resmi
semata, tetapi sebaiknya menjadi concern dari
seluruh karyawan di lingkungan perusahaan. Setiap
orang dari semua lini di jajaran perusahaan, mulai
dari Direksi ke petugas security hingga ke petugas
pembuat kopi (office-boy) sesungguhnyalah adalah
seorang humas. Setidaknya mereka dapat dianggap
bertugas sebagai humas.
Posisi ini unik, meski tidak resmi. Apa boleh
buat, para karyawan di garda depan memang
merupakan petugas humas yang informal. Kepada
merekalah masyarakat pertama kali datang
bertanya. Jika mereka meladeni para tamu dengan
sikap kurang pantas, pantulan negatifnya langsung
bisa mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap
perusahaan.
Kesadaran akan perlunya suasana kondusif
di lingkungan perusahaan itulah yang mulai
ditularkan kepada para petugas Humas di seluruh
Unit Perkebunan di dalam lingkungan
PTPN-4, termasuk kepada setiap
pemangku garda depan yang selalu
berhadapan
langsung
dengan
masyarakat. Hal ini menjadi semakin
serius jika golongan masyarakat
yang ditemui itu berprofesi sebagai
wartawan, aktivis Lembaga Swadaya
Masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat,
dan sejenisnya.
Meski cair dan terbuka, petugas
Humas dan seluruh karyawan di
perusahaan tak boleh asal bicara.
Terbukalah, tapi jangan telanjang.
Metodenya
sederhana.
Hanya
dibutuhkan kemampuan bergaul
dengan semua kalangan, tidak kaku

bergaul dengan kalangan paling bawah dan tidak
minder bergaul dengan kalangan atas. Mau dan
mampu bekerja dalam waktu yang melebihi waktu
kerja yang normal. Bisa bekerja di bawah tekanan,
tidak mudah panik dan selalu bersikap tenang.
Selalulah sampaikan pesan berdasarkan fakta.
Gradasi pesan yang disampaikan mesti bersifat
pemberitahuan, penjelasan, dan persuasi. Jangan
sekali-kali menyampaikan pesan yang bersifat
propaganda, agitasi, dan indoktrinasi.
Melakukan hal ini tidak sulit, tetapi juga tidak
mudah. Mengingat hubungan perusahaan dengan
masyarakat tidak selalu berjalan mulus, punya
pasang naik pasang surut yang bahkan mencapai
titik krisis, membuat pekerjaan kehumasan tidak
pernah bisa berhenti. Karena sesungguhnya,
pekerjaan humas itu bersinambungan. Sifatnya
keluar dan ke dalam. Upaya membina hubungan
dengan masyarakat itu tidak akan pernah dapat
selesai, setiap saat harus dijaga, diperbaiki, dan
dimesrakan.
Untuk itu, setiap jajaran dalam perusahaan
sebaiknya mendukung penuh pekerjaan di bidang
kehumasan. Jangan pernah menilai humas sebagai
branwir (mobil pemadam kebakaran) semata, yang
hanya dipakai pada saat-saat perusahaan mendapat
masalah, setelah itu diparkir hingga muncul masalah
baru.
Itu kekeliruan.
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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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