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P

embaca
yang budiman.
Kita telah memasuki proses
produksi di Triwulan III. Sejak evaluasi
akhir tahun 2017 dilakukan, kita telah
mendengar sejumlah perubahan
kinerja dan kondisi di beberapa unit
usaha, meskipun sejumlah isu masih
memerlukan penanganan lebih
intensif. Di antaranya adalah targettarget produksi, stagnasi harga sawit
dunia yang berimbas pada aspek
efisiensi, serta evaluasi pada isu
keamanan kebun.
Pada tahun ini, Direksi juga
telah melakukan paling tidak dua
kali keputusan strategis dalam hal
regenerasi kepemimpinan melalui
mutasi dan promosi jabatan. Kita
memahami bahwa regenerasi dalam
kepemimpinan sebuah perusahaan
adalah gejala yang pasti dan
lumrah, tapi tidak berlebihan juga
kalau kita mengharapkan adanya
kontribusi perubahan yang lebih
baik melalui kebijakan ini. Apalagi,
ada tren baru yang cukup menonjol
dalam regenerasi kepemimpinan
belakangan ini, yaitu jajaran Direksi
mulai menunjukkan kepercayaan lebih
tinggi kepada sosok-sosok pemimpin
muda dan berwawasan baru.
Perubahan memang berada di
tangan kaum muda. Sejarahlah
yang menunjukkan itu. Bila yang kita
inginkan adalah perubahan, maka
merekalah orangnya. Namun bila

yang kita
perlukan
adalah
stabilitas,
maka
kematangan
para senior
adalah resepnya.
Keniscayaan
akan perubahan
memerlukan aktoraktor yang khusus,
dan keberadaan
mereka di unit-unit
usaha diharapkan bisa
membawa angin
segar. Proses alih generasi ini
ditujukan untuk membentuk konstruksi
kepemimpinan baru yang kreatif
dan produktif dalam suatu roadmap
perubahan yang terkontrol secara
baik. Dan tugas kami di dapur redaksi
adalah mencatat dan menangkap
perubahan-perubahan yang telah
berhasil dilakukan, serta menyajikan
kecenderungan-kecenderungannya
berdasarkan data dan fakta.
Rotasi kepemimpinan yang makin
cepat dan tidak terduga diharapkan
akan melahirkan kemampuan
adaptasi yang tinggi di antara para
pemimpin baru. Kecepatan informasi
dan kemampuan media internal dalam
menyajikan data yang lengkap dan
akurat dapat dimanfaatkan generasi
kepemimpinan baru yang sangat
akrab dengan zaman digital untuk
memahami suatu kinerja. Sebagai
feedback-nya, mereka juga bisa
menyajikan figurasi kerjanya dengan
cekatan dalam berbagai sajian yang
mudah dibaca dan dimengerti.
Namun kita masih tetap terikat
pada kenyataan bahwa kebun adalah
pertemuan beberapa makhluk hidup,
yaitu tanaman, manusia dan hewan.
Ketiganya membawa sifat-sifat dan
kepentingannya masing-masing.
Bila perkebunan hanya membawa

kepentingan eksploitatif tanpa memiliki
kemampuan distributif dan kontributif
pada lingkungan sekitarnya, maka ia
akan inkompatibel dan segera menjadi
public enemy.
Di sinilah tarik ulur yang menjadi
kritis untuk segera ditemukan titik
jelasnya. Sebab perbatasan lahan di
perkebunan sudah berubah menjadi
perbatasan sosial yang kabur dan
sulit diukur. Seorang pemimpin yang
cerdas akan menentukan batas-batas
itu dan membuatnya menjadi batas
penghubung (bukan pemisah). Ia
akan berhasil dalam misinya untuk
mengintegrasikan kebun dengan
masyarakat dan stakeholders-nya.
Tapi bila sebaliknya, maka kebun
akan menyempit dalam pagarnya
sendiri, dan menjadikan semua
dunia di luarnya sebagai musuh yang
mengganggu.
Dinamika ini tidak akan mudah
ditundukkan. Tapi dinamika jugalah
yang melahirkan pemimpin tangguh
dan teruji. Mudah-mudahan
ke depan perusahaan ini akan
melahirkan pemimpin-pemimpin
sejenis itu, sehingga produktivitas
yang kita hasilkan adalah hasil
yang bermutu dan berfaedah. Bila
keuntungan perusahaan memberikan
kegembiraan bagi stakeholders, maka
di situlah masanya bahwa kebun telah
menjadi aset bagi lingkungannya.
Kami akan rajin mengikuti setiap
gejala yang berlangsung dalam
perusahaan kita melalui kacamata dan
insting jurnalisme dan keredaksian
yang diamanahkan pada kami dalam
kerangka kehumasan. Semoga
edisi ini dan edisi-edisi ke depan
dapat memperlihatkan pokok-pokok
masalah dan kecenderungan yang
ada pada perusahaan kita sebagai
ruang refleksi dan permenungan
untuk kepentingan melanjutkan kerjakerja.
Selamat membaca!
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Refleksi

Bekerja dengan Insting Efisiensi
Oleh Sekretaris Perusahaan

“Efisiensi” bukanlah istilah ekonomi yang canggih. Sejak zaman
purba, ia sudah menjadi insting orang yang ingin survive dalam
keadaan sulit. Pada situasi bencana, misalnya, tak mungkin
seseorang yang sedang berada di pengungsian akan tega
membuang-buang makanan. Sedikit makanan sangat berarti,
karena nyawa seseorang mungkin tertolong dari kelaparan.

K

ata efisiensi dapat kita sinonimkan
dengan kesederhanaan atau
jauh dari sifat mubazir. Kita hanya
memanfaatkan apa yang memang
benar-benar diperlukan dan
menghindari sifat yang berlebihlebihan. Dalam terminologi usaha,
setiap sen yang kita keluarkan
hendaknya mencerminkan hasil
yang diharapkan. Dengan demikian,
manusia yang efisien adalah mereka
yang memiliki rencana, dan memiliki
hitungan yang cermat dengan
rencananya. Sifat ini sangat penting
pada masa-masa kritis dan menuntut
kemampuan yang diperlukan untuk
bertahan.
Perusahaan juga lazim mengalami
masa-masa sulit. Kita bahkan sudah
akrab dengan guncangan-guncangan
ekonomi dunia, dampak kompetisi,
maupun fluktuasi moneter. Ini adalah
peristiwa berulang, periodik, dan
bahkan siklusnya semakin pendek.
Karena itu, efisiensi perlu menjadi
program yang inheren dalam suatu
perusahaan, bahkan harus dijadikan
sebagai insting korporasi.
Pada saat ini, kita kembali
menghadapi lemahnya harga jual
Crude Palm Oil (CPO). Refleks yang
dapat kita tunjukkan terhadap masalah
ini adalah efisiensi. Tapi efisiensi
sebagai refleks yang instingtif harus
diikuti dengan rasionalisasi agar
segalanya menjadi terukur. Di sinilah
strategisnya sebuah perusahaan untuk
mendisain efisiensinya ke dalam suatu
program.

Pada saat yang sama, persepsi
setiap karyawan terhadap program
efisiensi juga perlu diluruskan. Sering
sekali kita menanggapi kata “efisiensi”
sebagai sesuatu yang menakutkan,
mempersempit ruang gerak, atau
cenderung mengindentikkannya
dengan penghematan anggaran.
Kata “penghematan” mungkin
ada relevansinya. Tapi perlu
diketahui bahwa efisiensi tidak
boleh dipahami sebagai tindakan
menghemat/memotong biaya
dan sekaligus mengorbankan
target produksi. Sebaliknya, Anda
boleh saja menaikkan anggaran,
tetapi dengan itu Anda dapat
mempertanggungjawabkan dampak
produksi yang lebih besar dan lebih
menguntungkan. Sebab, tujuan akhir
sebuah perusahaan komersil adalah
laba.
Pada prinsipnya, semakin efisien
sebuah perusahaan, akan lebih banyak
keuntungan yang bisa dibagikan
kepada karyawan, seperti kenaikan
berbagai tunjangan, bonus akhir
tahun dan sebagainya. Sebab itu,
kerelaan karyawan untuk mereduksi
anggaran yang tidak terlalu memberi
dampak signifikan dan cenderung
menjadi beban terhadap kinerja laba
perusahaan, sangat diperlukan pada
hari ini.
PTPN IV dengan core business
komoditi kelapa sawit sudah saatnya
kembali mengetatkan ikat pinggang.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan
peningkatan efisiensi dan produktivitas

perusahaan menjadi sangat penting.
Kita masih punya peluang untuk
memangkas sejumlah biaya di luar
core business, terutama pada aspekaspek yang terkait dengan bidang
administrasi.
Apabila program efisiensi berhasil
kita lakukan pada saat ini, dampaknya
akan sangat positif pada kinerja tahuntahun mendatang. Setiap program
yang berhasil direalisasikan akan
menjadi pengalaman yang berharga di
masa depan. Jadi, efisiensi yang kita
lakukan hari ini, sebenarnya adalah
membuka jalan yang mulus pada masa
mendatang.
Program efisiensi PTPN IV akan
dimulai dengan revisi RKAP hingga
prognosa perusahaan akhir tahun
2018. Efisiensi yang tinggi akan
mencerminkan kemampuan setiap
unit dan bagian dalam menyelesaikan
pekerjaan sesuai target yang telah
ditetapkan.
Sedangkan dalam
operasionalisasinya, ada beberapa
faktor yang harus dilakukan, antara
lain komunikasi terbuka antar bagian/
kebun/pabrik, untuk meningkatkan
produktivitas. Doronglah komunikasi,
kolaborasi, umpan balik antar bagian/
kebun/pabrik, dan juga antara
manajemen dengan karyawan, agar
mampu merangsang aliran ide yang
lebih cepat dalam meningkatkan
efisiensi secara keseluruhan.
Kita tidak dapat menduga apa
yang akan terjadi pada periodeperiode berikutnya, tapi kita dapat
mempersiapkan diri dengan baik untuk
menghadapi situasi yang lebih sulit
lagi. Mari membangun sinergitas agar
seluruh kemampuan kita menjadi padu,
kuat, dan dikerahkan secara efisien,
sesuai ukuran masalah yang dihadapi.
Jangan berlebihan. Jangan mubazir.
Sederhana itu kuat!
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Sosialisasi IPO
untuk Rencana 2020

D

irektur Komersil PTPN IV Umar
Affandi membuka acara Sosialisasi
Go Public yang dilaksanakan Bursa
Efek Indonesia (BEI) di Ruang Pisifera,
Kantor Direksi, Selasa 2 Oktober
2018. Umar mengharapkan, kegiatan
sosialisasi ini akan dapat memberikan
pemahaman kepada peserta mengenai
seluk-beluk Initial Public Offering (IPO)
sebagai salah satu agenda besar
PTPN IV di masa mendatang.
Acara ini dihadiri para kepala
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bagian, project manager, dan para
kepala sub bagian. Sementara dari
BEI, Head of Listing Division, Dolkas
AR Tambunan dan Head of State Own
Enterprise Privatization, Listyorini Dian
Pratiwi, tampil menyampaikan materimateri penting bagi suatu perusahaan
yang memiliki program menuju IPO.
“Dari semula, PTPN IV memang
berencana akan segera melakukan
IPO atau go public di tahun 2017,
namun karena terkendala berbagai hal,
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program ini direncanakan kembali di
tahun 2020,” kata Umar.
Listyorini Dian Pratiwi pada sesi
penyampaian materi sosialisasi
memaparkan perihal pasar modal dan
keuntungan yang bisa diterima suatu
perusahaan yang go public (benefits
of going public). Ia juga menguraikan
persyaratan-persyaratan IPO yang
sudah terpenuhi oleh PTPN IV dan
yang masih perlu dipersiapkan untuk
melengkapinya. (red)
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Kunjungan Benchmark Holding
ke PKS Berangir
PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara
menyelenggarakan studi banding (benchmark) terkait upaya
peningkatan kinerja pabrik kelapa sawit ke PKS PTPN IV Unit
Usaha Berangir di Desa Perkebunan Berangir, Kec. Na IX-X
Kabupaten Labuhan Batu Utara, selama dua hari, mulai tanggal
24 hingga 25 September 2018.

kunjungan benchmark tersebut juga
dilakukan dengan tinjauan lapangan
ke PKS Berangir dan berinteraksi
langsung dengan operator. Kunjungan
benchmarking ini merupakan bukti
dan wujud sinergi antar-sesama anak

K

perusahaan Holding Perkebunan
Nusantara.
Dalam penutupan acara,
Manager Unit Usaha Berangir
menyampaikan, keberhasilan
pihaknya dalam mengelola PKS tidak
hanya tergantung pada kondisi mesin
maupun mutu bahan baku, tapi juga
sangat ditentukan oleh kemampuan
SDM yang ada. (MSP)

egiatan kunjungan ini dipimpin
langsung oleh Kepala Bagian
Teknik PTPN IV, Eddy C. Barus, dan
diikuti oleh 13 orang kepala urusan
pengolahan dari PTPN I, II,III, IV, V,
VI, VII, dan VIII. Kabag Teknik dan
rombongan disambut secara langsung
oleh Manajer Unit Usaha Berangir,
Swandi Damanik, dan Masinis Kepala
Dollata Tarigan di ruang rapat mess,

Selasa, 25 September 2018.
Agenda pokok kunjungan ini
adalah untuk menemukan cara
meminimalisasi losses minyak sawit
di Stasiun Vertical Sterilizer (VS).
Kebun Berangir adalah salah satu unit
usaha yang telah mengoperasikan
sistem perebusan vertikal (vertical
sterilizer). Selain penyampaian
presentasi dan diskusi di ruang rapat,

Oktober 2018
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IPOS-Forum 2018 Menuju Percepatan
Peremajaan Sawit Rakyat
Stakeholder dan shareholder industri perkelapasawitan perlu
didorong untuk bersama-sama melaksanakan percepatan
program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bersamaan dengan
program sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)
bagi petani kelapa sawit. Upaya-upaya serupa semakin terasa
mendesak karena dalam program pembangunan industri kelapa
sawit, petani juga adalah pelaku yang penting dan mereka
harus paham terhadap usaha yang terkait dengan alam dan
lingkungannya. Dengan demikian, kita berharap pada akhirnya
industri kelapa sawit Indonesia dapat diakui dunia.

D

emikian disampaikan Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan
Pertanian, Musdhalifah Machmoed,
pada acara “3rd Indonesian Palm Oil
Stakeholders Forum” (IPOS-Forum)
di Santika Dyandra Premiere and
Convention Center Medan, Senin
24 September 2018. Musdhalifah
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bertindak sebagai keynote speaker
dalam acara yang juga dihadiri oleh
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa
Rajekshah, ini.
Musa Rajekshah sendiri
menggunakan kesempatan
tersebut untuk mengajak para
peserta melakukan kerjasama yang
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integratif antara pemerintah dan
GAPKI demi meningkatnya industri
perkelapasawitan di Sumatera Utara
dalam kaitannya dengan upaya
peningkatan kesejahteraan petani
kelapa sawit.
Direktur Jenderal Perkebunan,
Bambang, mengatakan, tantangan
perkebunan kelapa sawit Indonesia
ke depan antara lain adalah, masalah
kawasan, legalitas lahan (HGU/
SHM), perizinan UP (IUP dan STDB),
kelembagaan/kemitraan dan fasilitasi
kebun masyarakat (Bunmas) 20%,
produktivitas dan mutu, GUP dan
perubahan iklim, ISPO dan isuisu negatif yang dilancarkan pihak
kompetitor.
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV, Rizal H.
Damanik, yang juga selaku ketua
panitia acara ini, dalam laporannya
mengatakan, setelah sukses
menyelenggarakan IPOS-Forum
pada 1-2 September 2016 dan 28-29
September 2017, GAPKI Cabang
Sumatera Utara dan Cabang Aceh
kali ini berkolaborasi dengan Pusat
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS),
Asosiasi Petani Kelapa Sawit
Indonesia (APKASINDO) Sumut
dan Komunitas Pencinta Kelapa
Sawit untuk menghadirkan IPOS-
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Forum ketiga pada
24-25 September
2018. Sebanyaak 434
peserta dari berbagai
stakeholders industri
kelapa sawit mengikuti
forum ini dengan
antusias.
“Event tahunan
ini menjadi wadah
pemangku kepentingan
industri kelapa sawit
untuk berkumpul dan
membahas industri
kelapa sawit, peluang,
dan tantangan serta
kebijakan-kebijakan
yang pro maupun
kontra terhadap
keberlanjutan industri
kelapa sawit Indonesia,”
ujar Rizal H. Damanik.
Rizal juga
menyebutkan, event IPOS Forum
2018 mengusung tema “Sustainability
untuk Kesejahteraan Rakyat”. Tema
ini diangkat mengingat isu-isu hangat
yang dibahas dan diskusikan adalah
berkisar peningkatan produktivitas
perkebunan rakyat dengan
menjalankan PSR, penanganan
keamanan perkebunan di seputar
tindak pidana ringan, percepatan
implementasi ISPO, pengelolaan
lahan gambut dan tata ruang, dan
penanganan Perda bermasalah
melalui litigasi dan non litigasi.
Rizal H. Damanik juga
mengatakan, event ini juga bertujuan
memberi ruang kepada peserta untuk
berkonsultasi dalam klinik sawit, baik
aspek teknis maupun manajemen.
Peserta diharapkan dapat melihat
perkembangan jasa dan produk
pendukung sustainabilitas usaha
perkebunan melalui eksibisi dari
industri penunjang.
“Maksud dan tujuan IPOS Forum
adalah memberi wadah bagi para
stakeholder perkelapasawitan nasional
dalam mendiskusikan isu-isu kelapa
sawit sampai pada tingkat rencana

aksi atas hal-hal yang menjadi isu
utama (hot issues) sawit nasional saat
ini,” katanya.
Secara rinci, tujuan itu antara
lain ingin dicapai melalui (1) sharing
pandangan para stakeholder atas
isu-isu utama, yaitu kemitraan dan
percepatan program sawit rakyat,
keamanan perkebunan, percepatan
program ISPO, pengelolaan lahan
gambut dan tata ruang serta
penanganan Perda bermasalah, (2)
menemukan solusi atau kesepakatan
bersama atas isu-isu yang diangkat,
(3) menyosialisasilan hasil-hasil
pertemuan dalam media cetak dan
atau media elektronik.
Selain Wakil Gubsu, Deputi Bidang
Koordinasi Pangan dan Pertanian,
dan Direktur Jenderal Perkebunan,
IPOS-Forum juga dihadiri oleh Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni, Direktur
Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi, Direktur Operasional PTPN
V Balaman Tarigan, Kadiv Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit Deri Ridhanif, Wakil Ketua
GAPKI Pusat Kacuk Sumarto, Ketua
GAPKI Sumut Akexander Maha,

Ketua GAPKI Aceh Sabri Basyah dan
perwakilan perusahaan-perusahaan
industri kelapa sawit anggota GAPKI.
Sebelum menutup acara
Indonesian Palm Oil Stakeholders
Forum (IPOS-Forum) ini, Ketua Umum
Gabungan Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI) Pusat, Joko Supriyono, yang
datang khusus untuk penutupan itu,
mengajak agar para pelaku industri
kelapa sawit Indonesia yang tergabung
baik di GAPKI, Asosiasi Petani Kelapa
Sawit Indonesia (APKASINDO), dan
Komunitas Pencinta Kelapa Sawit
(KPKS), untuk kompak dan solid dalam
menghadapi isu-isu yang menyangkut
industri perkelapasawitan Indonesia.
Joko Supriyono menambahkan,
banyak hal yang belum terakomodir
dalam pertemuan IPOS ini, namun
paling tidak para peserta telah bisa
memahami dan berbagi tugas, mulai
dari pelaku usaha, asosiasi dan petani
yang menyangkut regulasi, kebijakan
maupun undang-undang.
IPOS-Forum akan diselenggarakan
kembali pada 2019 dengan
mengangkat tema yang up to date dan
dinilai strategis. (red)
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Training Sehari Karpim ASN

“Management of Change,
Menyiasati Perubahan”
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) di jajaran manajemen PT Agro Sinergi Nusantara,
sebuah perkebunan anak perusahaan PTPN IV di Aceh, Direksi
mengadakan training sehari bagi karyawan pimpinannya, Sabtu,
22 September 2018, di ruang pertemuan Meuligoe Hotel,
Meulaboh, Aceh Barat. Kegiatan training sehari ini diikuti peserta
sebanyak 33 orang yang seluruhnya adalah karyawan pimpinan
PT ASN.

K

egiatan pelatihan ini mengangkat
tema “Training Management
of Change” dan dihadiri oleh Dirut
PT ASN M. Arjoni Basyir, Direktur
Operasional Isfan Hidayat, Komisaris
Independen PTPN IV Osmar Tanjung,
Komisaris PT Agro Sinergi Nusantara
Bakti Siahaan, Staf Pengembangan
Usaha PTPN IV Dedy Amirsyah, dan
tampil sebagai nara sumber adalah
trainer dari Hope Training & Consulting
Medan, Harapan Lumbantoruan.
Arjoni Basyir yang dalam
sambutannya ketika membuka
acara pelatihan mengatakan, era
globalisasi dan kemajuan perusahaan
membutuhkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang betul-betul
prima dan handal dalam segala
hal. “Persaingan dunia usaha yang
semakin besar membutuhkan tenaga
kerja yang siap pakai dan berkualitas.
Untuk menjawab tantangan tersebut,
kita harus berupaya meningkatkan
kualitas SDM dengan melakukan
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training untuk mengasah ilmu dan
keterampilan secara terus menerus di
samping mengasah mental dan etika
sebagai seorang karyawan pimpinan,”
katanya.
Lebih lanjut, Arjoni mengharapkan,
training “Management of Change”
ini akan bisa menambah wawasan,
motivasi dan kualitas para karyawan
pemimpin di jajaran manajemen PT
ASN.
Kata sambutan lainnya juga
diberikan oleh Osmar Tanjung selaku
Komisaris Independen PTPN IV,
dan Bakti Siahaan selaku Komisaris
PT ASN. Keduanya menekankan
kepada seluruh jajaran manajemen
PT Agro Sinergi Nusantara untuk
berbuat semaksimal mungkin demi
kemajuan perusahaan. PT Agro
Sinergi Nusantara sampai dengan
saat ini kinerjanya dinilai masih buruk
dan belum mampu berdiri sendiri atau
masih membebani induknya, yakni
PTPN IV dan PTPN I.

Majalah Internal Nusantara Empat

“Diharapkan, PT Agro Sinergi
Nusantara ke depan akan mampu
menghidupi dirinya sendiri dan
membawa kontribusi yang positif
kepada induknya,” kata Osmar Tanjung.
Dalam pemaparan materi
pelatihan, Harapan Lumbantoruan
mengulas secara panjang lebar topiktopik perubahan yang dapat membawa
sebuah perusahaan ke level yang lebih
baik, dengan studi kasus PT Bank
Mandiri, PT Kareta Api Indonesia dan
PT Bumitama Guna Jaya Agro.
Dalam penutupan kegiatan,
Isfan Hidayat selaku Direktur
Operasional PT ASN menekankan
bahwa kegiatan training yang sudah
dilakukan dengan biaya yang besar
haruslah membawa manfaat yang
positif. Materi yang sudah diberikan
harus dapat menambah wawasan
dan dapat meningkatkan kinerja
karyawan pimpinan untuk memajukan
perusahaan.
PT Agro Sinergi Nusantara sebagai
anak perusahaan dari PTPN IV dan
PTPN I berkantor pusat di Meulaboh,
Kabupaten Aceh Barat. Pada saat
ini, PT ASN mempunyai tiga unit
kebun, yakni Kebun Krueng Luas
(Aceh Selatan/Pemko Subulussalam),
Kebun Ujung Lamie (Kabupaten
Nagan Raya), dan Kebun Batee Puteh
(Kabupaten Aceh Barat/Aceh Jaya).
(RZ/PU)
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Komut Holding PTPN
Kunjungi PTPN IV
Komisaris Utama (Komut) Holding PTPN Arif Satria melakukan
kunjungan perdana ke PTPN IV dalam rangka diskusi antara
Holding Perkebunan Nusantara dengan PTPN IV di Ruang
Pisifera Kantor Direksi (Kandir), Kamis 27 September 2018.

A

rif Satria didampingi oleh
Komisaris Deddy Fauzi El Hakim
dan Dahlan Harahap, serta diikuti
oleh Komite Audit. Pada kunjungan
ini, tampak hadir Komisaris Utama
PTPN IV Suwhono, Komisaris Pos
M. Hutabarat dan Andogo Wiradi,
Komisaris Independen PTPN IV
Osmar Tanjung yang juga didampingi
Komite Audit untuk menyambut
rombongan. Sedangkan dari jajaran
Direksi PTPN IV, Direktur Utama Siwi
Peni tampak didampingi Direktur
Komersil Umar Affandi, Direktur
Operasional Rediman Silalahi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum Rizal H. Damanik, beserta
para Pemangku Jabatan Puncak
(PJP) PTPN IV.
Siwi Peni menyampaikan di
hadapan para komisaris bahwa
PTPN IV secara historis adalah hasil

penggabungan dari PTP VI, VII,
dan VIII pada tahun 1996. PTPN IV
seterusnya memiliki anak perusahaan,
yaitu PT Prima Medica Nusantara,
PT Sarana Agro Nusantara, PT Agro
Sinergi Nusantara, dan PT Sinergi
Perkebunan Nusantara.
“Pada saat ini, dalam
perkembangannya, PTPN IV telah
memiliki 40 kebun/pabrik yang berada
di sembilan kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara,” sebut Siwi Peni.

Sementara Arif Satria
mengatakan, PTPN III, IV dan V
merupakan PTPN terbesar yang
diharapkan keuntungannya oleh
Holding Perkebunan Nusantara
Group. “Saat ini kita dihadapkan pada
era kompetisi yang basisnya adalah
creativity dan imagination, bukan lagi
berbasis pada aset/capital. Siapa
yang cepat akan berhasil dan yang
lambat akan ketinggalan,” katanya.
Acara ini diwarnai dengan prosesi
resmi, dengan menyanyikan lagu
Indonesia Raya dan Mars PTPN
IV, lalu kemudian ditutup dengan
menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan
berfoto bersama. (red)
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Berita Foto

Rizal Damanik Lepas Kafilah Khusus

MTQ Nasional

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik, didampingi Corporate Secretary B.M. Setio Baskoro dan
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Budi Susanto saat melepas
kafilah khusus yang akan bertanding pada Musabaqah Tilawatil
Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXVII Tahun 2018 di Propinsi
Sumatera Utara. Pelepasan dilakukan di Lobby Kantor Direksi, Jumat
5 Oktober 2018.

Kafilah PTPN IV
Nama
Sahila Najwa Aqilah Saragih
Fikri Munawar
Suziana
Muhammad Hamdi
Fatmah Muthiah
Fashollah Mursyidi
Satria Wahyu Ramadhan
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Kategori Lomba
Tilawah Kanak-Kanak Putri
Murattal Remaja Putra
Mujawwad Dewasa Putri
Tahfizh 5 Juz dan Tilawah
Putra
Tahfizh 5 Juz dan Tilawah
Putri
Tilawah Kanak-Kanak Putra
Tahfizh 1 Juz dan Tilawah
Putra
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Asal
Kebun Pasir Mandoge
Kebun Bah BirungUlu
Distrik I
Kebun Dolok Ilir
Kebun Bah Birung Ulu
Distrik III
Kebun Sawit Langkat
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Kolam limbah PKS yang ditutupi
bahan HDPE, dan bangunan instalasi
PLTBg Pasir Mandoge

Perkembangan Terakhir
PLTBg Pasir Mandoge
Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) telah dibangun di
areal kolam limbah PKS Kebun Pasir Mandoge dengan luas areal
1,5 ha. Proyek ini dibangun dari hasil kerjasama Built Operate
and Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) antara PT
Perkebunan Nusantara IV dengan PT Karya Mas Energi (PT
KME) dengan memanfaatkan limbah cair PKS atau POME
(Palm Oil Mill Effluent). Limbah cair ini menghasilkan gas metane
sebagai sumber biogas untuk bahan bakar pembangkit listrik
dengan kapasitas terpasang sebesar 2 MW.

O

perasional PLTBg merupakan
bagian dari potensi sumber
energi terbarukan dan energi hijau
(green energy). Ia dapat menekan
emisi gas metan dan mereduksi CO2
secara terus menerus dan memenuhi
syarat sebagai sumberdaya di
samping meminimalisir gas metan
yang terbuang dan berdampak
merusak gas rumah kaca (GRK).
PLTBg akan berkontribusi pada
penggunaan sumberdaya energi yang
terbarukan karena menggunakan
bahan bakar limbah sawit yang
merupakan limbah terbarukan (tidak

akan habis resource-nya) dalam
memproduksi energi listrik. Proyek ini
sejalan dengan kebijakan Pemerintah
Indonesia tentang pemanfatan
resource secara berkelanjutan,
atau dengan istilah lain, beralih
kepada potensi green energy
yakni energi berkelanjutan atau
berkesinambungan.
Proses dan Deskripsi Teknologi
Teknologi PLTBg Pasir Mandoge
menggunakan pengolahan sistem
kolam yang ditutupi (covered lagoon)
dan merupakan instalasi sistem
digester anaerobic di tanah. Kolam

POME dimodifikasi dengan tutup dari
bahan High Density Polyethylene
(HDPE) untuk menangkap biogas.
Penutupan ini juga dimaksudkan
untuk mempertahankan proses
mesoflik (sekitar 35-450 C) dengan
waktu retensi 120 hari. Biogas hasil
tangkapan diumpankan ke generator
listrik biogas. Untuk pengamanan,
kelebihan gas akan dibakar dalam
arester flare yang dilengkapi dengan
detektor api. Seterusnya, listrik
yang dihasilkan akan disambung ke
jaringan listrik PLN.
Dengan berjalannya waktu,
proyek ini dapat diselesaikan di
bulan September 2017, dan telah
dilakukan komisioning oleh pihak
PT KME. Hingga tulisan ini diangkat,
operasional PLTBg belum berjalan
karena menunggu proses yang
dilakukan dalam penjualan listrik
kepada pihak PLN. Ada kendala
aturan baru, yakni Permen ESDM
RI No. 50 Tahun 2017 tanggal 7
Agustus 2017 tentang Pemanfaatan

Oktober 2018
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dioperasikan sendiri.
Selama
pengoperasian
PLTBg oleh PT Karya
Mas Energi, maka
PT Perkebunan
Nusantara IV nantinya
akan menerima
kompensasi berupa:
1. Kompensasi
terhadap pemakaian
lahan.
2. Kompensasi atas
penjualan listrik 8%
dari jumlah kapasitas
listrik yang dihasilkan
dikali feed in tariff.
3. Kompensasi atas
penjualan POME/
limbah sebesar Rp78/
m3 dari TBS yang

diolah setiap bulan dengan
konversi 0,7 m3/ton TBS.
Kemudian setelah berjalannya
pengoperasian PLTBg selama 15
tahun oleh PTPN IV, selanjutnya
fasilitas ini akan diambil alih lagi
oleh PT PLN. Apakah ini dapat kita
saksikan? Tentu tidak, dan sudah
tentu akan dinikmati oleh generasi
setelah kita, yakni anak-anak kita
yang akan menggantikannya.
Aturan ini semua sudah
tertuang dalam Kepmen ESDM
No. 50 Tahun 2017 pada Pasal 9
(6) Pembelian tenaga listrik dari
PLTBg sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan pola
kerjasama membangun, memiliki,
mengoperasikan dan mengalihkan
(Build, Own, Operate, and Transfer/
BOOT). (RZ/PU)

Sumber Energi Terbarukan untuk
Penyediaan Tenaga Listrik. Pasal 4 (1)
berbunyi “Pembelian tenaga listrik dari
pembangkit listrik yang memanfaatkan
sumber energi terbarukan, dilakukan
oleh PT PLN (Persero) melalui
mekanisme pemilihan langsung”.
Kompensasi yang Diterima
Pembangunan PLTBg di
Pasir Mandoge telah mendapat
penghargaan dari Indonesia
Green Awards (IGA) tahun 2017
untuk kategori Menghemat Energi,
Pengembangan Energi Baru dan
Terbarukan Program Pembangkit
Listrik Tenaga Pome Biogas (PLTBG)
di Kebun Pasir Mandoge, tepatnya
pada tanggal 3 Mei 2017. PLTBg
ini telah siap beroperasi dimana
pembangunan dan pengoperasian
PLTBg selama 10 tahun akan
dikelola oleh PT Karya Mas Energi,
dan setelah itu diserahkan kepada
PTP Nusantara IV untuk dimiliki dan
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Kunjungan di PTLBg Pasir Mandoge (Indonesia Green Awards)
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Mutasi dan Promosi: Manajemen
akan Lakukan Evaluasi per Triwulan
Standard Operating Procedure (SOP) mengenai punishment akan
segera disosialisasikan kepada seluruh karyawan PTPN IV. Oleh
sebab itu, menjadi seorang pemimpin itu tidak lagi pekerjaan
biasa, dan setiap pemimpin harus memiliki sifat tidak mudah
untuk menyerah atau meminta maaf dan mudah mengeluh atas
persoalan yang dihadapinya di kebun/pabrik.

D

emikian diungkapkan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni usai
menyerahkan Surat Keputusan (SK)
Mutasi/Promosi bagi Pemangku
Jabatan Puncak (PJP) di Ruang
Pisifera, Kantor Direksi PTPN IV,
Rabu 3 Oktober 2018.
Khusus untuk yang menerima
promosi, Siwi Peni mengingatkan,
bahwa manajemen akan melakukan
evaluasi menyangkut kinerja maupun
sikap dan perilaku individu. Jika
belum sesuai dengan harapan, maka
diberikan kesempatan selama tiga
bulan berikutnya untuk melakukan
perbaikan. Namun jika tidak ada
upaya dan kinerja nyata dari masingmasing manajer kebun/unit, maka
pemimpin baru akan dikembalikan
jabatannya ke posisi semula.
Acara penyerahan SK ini selain
dihadiri Siwi Peni, juga dihadiri
Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, serta para kepala bagian/
project manager/general manager
distrik/manajer. Pada kesempatan
itu, para PJP yang menerima mutasi/
promosi diharuskan mengucapkan
sumpah jabatan dengan disaksikan
oleh Ustadz Dr. H. Ardiansyah dan
Pendeta Frits Hutapea. Mutasi/
promosi ini terhitung mulai tanggal 1
Oktober 2018. (red)

Pejabat yang Menerima Mutasi/Promosi
MUTASI/
PROMOSI (MP)

NAMA

JABATAN BARU

B.M. Setio Baskoro

Kepala Bagian Sekretaris
Perusahaan

M

Budi Susanto

Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia

M

Iskandar Dewantara

Kepala Bagian Keuangan

M

Albert Ginting

Dewan Pakar

M

T.M. Siahaan

Dewan Pakar

M

Wispramono Budiman

Project Manager Coordinator
Transformasi Bisnis dan IPO

M

Noveri Idris ButarButar

Manajer Kebun Adolina

M

Showkun Damanik

Manajer Kebun Mayang

M

Hepriyanto Siregar

Manajer Kebun Sei Kopas

M

Ketut Adi Wijaya

setingkat Manajer di Distrik II

M

Edi Haryanto

Manajer Kebun Ajamu

M

Panto Hutagalung

Wakil Kepala Bagian Tanaman

M

Hadi Syahputra

Wakil Kepala Bagian Teknik
dan Pengolahan

M

Mili Mahardhika

Kepala Bagian Akuntansi

P

Mahdi Al Haris

General Manager Distrik II

P

Ihsan

Manajer Kebun Pasir
Mandoge

P

Dison M.P. Girsang

Manajer PKS Pasir Mandoge

P

Hulman Hutabarat

Manajer Kebun Bukit Lima

P

Rudi Hendrawan
Simatupang

Manajer PKS Bah Jambi

P

Mulianto

Manajer Kebun Tanah Itam
Ulu

P

Raja Suandi Dayan
Purba

Manajer Kebun Padang
Matinggi

P

Agus R.V. Lumban
Tobing

Manajer Kebun Marihat

P

Mahmud Irfan Lubis

Manajer Balai Benih Kelapa
Sawit

P
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Program Pembinaan Mental
Karyawan Mulai Digulirkan
Kantor Direksi menghadirkan Ustadz Latif Khan, S.Ag, sebagai
narasumber dalam program pembinaan mental di Masjid Al
Muhajirin bagi yang beragama Islam, Senin 1 Oktober 2018.
Kegiatan pembinaan juga dilakukan di Ruang Pisifera bagi
karyawan yang beragama Kristen dengan menghadirkan Pdt.
Maruba Rajagukguk.

I

ni adalah bagian dari keseluruhan
program pembinaan mental
kepada karyawan PTPN IV yang
dilaksanakan secara serentak,

Dalam tausiyahnya, Ustadz H.
Abd. Latif Khan, S.Ag mengatakan,
hikmah merupakan keteladanan
yang harus kita syukuri dari Allah,

Khan.
Ustadz Latif juga mengimbau
agar setiap karyawan berlatih
mempertebal kesabaran dengan
on schedule dan bekerja secara
prosedural, sehingga apapun yang
dikerjakan dapat berhasil sesuai
dengan apa yang dikehendaki.
“Ungkapan syukur dapat kita
lakukan dengan memanfaatkan apa
yang ada pada kita, misalnya dengan
bersedekah walau kita tidak memiliki

seusai upacara bendera setiap
bulan, mulai dari Kantor Direksi
hingga kebun dan pabrik-pabrik
PTPN IV berdasarkan agama dan
kepercayaan masing-masing. Tempat
pelaksanaan dan narasumber
(ustadz dan pendeta) diatur dan
diserahkan kepada masing-masing
panitia di Kantor Direksi, kebun dan
pabrik.

dan pada hakikatnya syukur itu
untuk diri pribadi sendiri dengan
melaksanakan tadabur atau
merenung untuk instrospeksi.
“Sementara, karunia yang kita
harapkan bisa muncul darimana
saja, termasuk di balik penderitaan
atau sebaliknya. Maka diharapkan,
kita harus sabar dan bersyukur serta
harus banyak istigfar,” papar Latif

harta yang berlebih. Karunia ini
lebih kepada sumber daya, dan kita
diimbau agar tetap bersyukur dengan
kemampuan untuk memberdayakan
karunia yang ada,” katanya.
Sementara Pdt. Maruba
Rajagukguk juga menyampaikan
tema yang sama, yaitu menyongsong
nikmat Tuhan dengan syukur, amal,
dan perbuatan. (red)
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Penyerahan SK Direksi
bagi PJP yang memasuki MBT
Kehidupan adalah sebuah siklus. Ada pagi, siang dan malam,
kemudian juga ada lahir, kecil, dewasa, meninggal dan lain-lain.
Demikian disampaikan Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni seusai
menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi Pemangku Jabatan
Puncak (PJP) yang memasuki Masa Bebas Tugas (MBT) di
Ruang Dura, Kantor Direksi, Senin 1 Oktober 2018 pagi.

S

iwi Peni mengatakan itu untuk
menyampaikan betapa masa
bebas tugas bagi setiap karyawan
adalah hal yang alamiah dan lumrah
saja. Oleh karena itu, setiap karyawan
MBT patut mensyukuri bahwa mereka
akan segera memasuki tahapan
hidup yang baru, dengan peran yang
berbeda, yang barangkali dapat lebih
bermakna dari tahapan-tahapan
sebelumnya.
Menyerahkan SK terhadap 4

orang PJP, Dirut didampingi oleh
Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, serta Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik.
PJP yang memasuki MBT
terhitung mulai 1 Oktober 2018 adalah
Made Supantana (Kabag Sekretaris
Perusahaan), Darta Sembiring (Ketua
Dewan Pakar), Abdul Rahim Purba
(Manajer Kebun Sei Kopas), dan

Baginda Panggabean (Manajer Kebun
Pasir Mandoge).
“Suatu saat, kita semua juga akan
sampai kepada titik seperti ini, yaitu
bebas tugas atau masa bekerja ini
kita tinggalkan dan memasuki suatu
kehidupan yang lain,” tambah Siwi
Peni.
Made Supantana yang mewakili
PJP mengatakan, sampai dengan
saat ini, mereka telah berhasil
mengarungi perjuangan dan
perjalanan di PTPN IV, mulai dari
karir yang paling bawah sebagai
asisten afdeling, hingga yang tertinggi
memangku jabatan sebagai PJP.
“Semua ini adalah merupakan
kebanggaan dan tanda syukur
yang tak terhingga dan merupakan
bekal yang sangat mendalam
untuk menjalani tahapan yang
akan kami lalui selanjutnya,” sebut
Made Supantana yang juga adalah
Pemimpin Redaksi Majalah MINAT (ex
officio).
Acara diawali dengan sarapan
pagi bersama, penyerahan
cenderamata kepada yang
memasuki MBT, serta ditutup dengan
bersalaman dan berfoto bersama.
(red)
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Evaluasi Keamanan untuk
Meningkatkan Protas
 alam upaya meningkatkan produktivitas kebun/pabrik di PTPN
D
IV, manajemen menggelar rapat internal untuk mengevaluasi
pengamanan dengan menghadirkan para asisten sumber daya
manusia, umum dan keamanan, didampingi masing-masing
perwira pengamanan (Papam)/ wakil papam dari kebun/pabrik,
di ruang Dura. Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV, Rabu 3 Oktober
2018.

R

apat dipimpin langsung Direktur
Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV, Rizal H. Damanik,
didampingi Kepala Bagian Hukum
dan Pertanahan, Jimmy LW
Silalahi, dan Papam Tingkat Kantor
Direksi, Toto Budiarto, serta para
kasubag/staf subag hukum dan
pertanahan.
Dalam pengarahannya, Rizal H.
Damanik mengharapkan Papam
Tingkat Kandir mengevaluasi
kinerja Papam Kebun/Pabrik
secara berkala, dan jika kinerjanya
tidak maksimal agar dilakukan
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pergantian. Ia juga meminta agar
setiap kebun dan pabrik melakukan
strategi pengamanan dengan
tujuan meminimalisir hilangnya
tandan buah segar (TBS). Dan agar
strategi keamanan itu efektif, maka
harus dilakukan sinergitas antar
Papam Kebun dan Pabrik.
Rizal menginstruksikan
agar Papam Kebun/Pabrik
melaksanakan progam
pengamanan seperti penertiban
ternak sapi yang masuk ke areal
HGU, termasuk ternak sapi milik
karyawan dengan waktu satu bulan
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ke depan. Selain itu, memonitor
lokasi tempat penampungan TBS
di luar PTPN IV, dan jika ada
TBS PTPN IV yang masuk ke
penampung, segera berkoordinasi
dan melapor ke Polsek setempat.
Hal lain yang sangat penting adalah
mengaktifkan kembali jadwal
jaga kebun setiap hari libur, dan
bersosialisasi dengan masyarakat
sekitar.
Di bagian lain, Rizal meminta
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Pertanahan Kandir bersama
Kepala Bidang Sumber Daya
Manusia, Umum dan Keamanan
di Distrik agar mengevaluasi
capaian prognosa produktivitas
TBS di tiap-tiap Distrik. Mereka juga
harus mencari solusi untuk meraih
prognosa produktivitas TBS, dan
memprogramkan studi banding di
bidang pengamanan dengan kebun
swasta terdekat. (red)
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Aksi Peduli LPP Yogyakarta dan
Tinjauan ke Balkondes Magelang

Sebagai bentuk kepedulian terhadap Lembaga Pendidikan
Perkebunan (LPP), PTPN IV memberi bantuan satu unit bus
(27 seat) melalui Program Bina Lingkungan. Bantuan diterima
langsung Direktur LPP Gunawan Ciptadi di Gedung Utama LPP
Yogyakarta, Jumat 7 September 2018.

D

irektur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik,
mengharapkan, melalui bantuan ini
LPP dapat terus berjaya dalam meraih
visi dan misi sebagai centre of excellent
dan agent of change di bidang industri
perkebunan.
“Kita berharap, bantuan ini akan
dapat memaksimalkan mobilisasi
peserta kursus/diklat dalam melakukan
kunjungan studi lapangan,” ungkap
Rizal.
Hadir dalam acara ini, Direktur LPP,
Project Manager PKBL PTPN IV Riza
Fahlevi Naim, Project Co BL Hendy
Sujatmiko, staf/tenaga pengajar LPP,
perwakilan mahasiswa/i Politeknik LPP
dan peserta kursus PEDP Angkatan 14
Tahun 2018.
Sebagai tanda terimakasih,
Direktur LPP memberikan cinderamata
khas Yogyakarta dan plakat ucapan

penghargaan kepada PTPN IV.
Acara penyerahan bus ditandai
dengan pemecahan kendi di depan
bus dan peninjauan kondisi bus dan
diskusi singkat dengan peserta PEDP
Angkatan 14 Tahun 2018, lalu diakhiri
dengan foto bersama.
Tinjau Balkondes
Dalam rangkaian perjalanan dinas
ke Jawa Tengah dan Yogyakarta,

Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik yang
didampingi Project Manager PKBL
Riza Fahlevi Naim dan Project Co BL
Hendy Sujatmiko, menyempatkan diri
meninjau langsung pembangunan
Balai Ekonomi Desa (Balkondes)
dan homestay di Desa Sambeng,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten
Magelang, Propinsi Jawa Tengah,
Sabtu 8 September 2018.
Pembangunan Balkondes dan
homestay ini merupakan kerjasama
antara Kementerian Negara BUMN,
PTPN III (Persero) dan PTPN IV dalam
rangka pemberdayaan dan peningkatan
kemampuan ekonomi masyarakat Desa
Sambeng sebagai salah satu desa
wisata di Kecamatan Borobudur.
Keberadaannya selain
dimanfaatkan sebagai sentra penjualan
produk-produk hasil pertanian dan
industri kreatif lokal, juga menjadi
tempat penginapan bagi wisatawan
yang akan berkunjung ke Candi
Borobudur dengan menawarkan
panorama alam desa yang asri dan
alami.
Melalui program bantuan ini,
diharapkan perekonomian Desa
Sambeng dapat berkembang lebih
maju lagi dengan memanfaatkan
keunggulannya sebagai desa destinasi
wisata. (red)
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Menguatkan Sinergisitas
SP-Bun dan Manajemen
Keluarga besar PTPN IV perlu untuk selalu berkumpul dan
bergandengan tangan dalam mewujudkan aspirasi pemegang
saham, yaitu menuju perusahaan sehat dan karyawan sejahtera.
Kedua tujuan ini memiliki hubungan yang linier, dan tidak dapat
dipisahkan satu sama lain.

D

emikian disampaikan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni ketika
menghadiri acara silaturahmi keluarga
besar PTPN IV bersama Serikat
Pekerja Perkebunan (SP-Bun), di
Wisma Sitalasari Bah Jambi, Sabtu 15
September 2018.
“Kemajuan industri perkebunan
kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh
kondisi makro maupun mikro dunia,
termasuk PTPN IV yang core businessnya adalah mengelola komoditi kelapa
sawit. Oleh sebab itu, komunikasi
dan penguatan sinergisitas antara
manajemen dan serikat pekerja menjadi
keniscayaan yang pasti,” kata Siwi Peni.
Dalam kesempatan itu, Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H. Damanik memberikan
arahan terkait UU No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan, khususnya di
PTPN IV, dalam upaya penerapan
pasal 107. Sejauh ini, PTPN IV telah
melakukan sistem pengamanan
terbuka dan tertutup yang menyangkut
kejahatan perkebunan bersifat masif
dan terorganisir.
Dalam kesempatan tersebut,
Rizal mengajak insan PTPN IV untuk
meningkatkan komunikasi yang lebih
baik lagi kepada stakeholder, karena
pada dasarnya stakeholder mendukung
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perusahaan apabila masing-masing
pihak saling mengerti manfaat dan
peran yang perlu dilakukannya.
Menyangkut formasi tenaga kerja,
Rizal H. Damanik mengatakan, solusi
yang akan dibuat adalah melakukan
mutasi, optimalisasi tenaga kerja,
disiplin tehadap standar formasi, dan
lain-lain.
Sekretaris Perusahaan PTPN IV,
Made Supantana, dalam laporannya
mengatakan, kegiatan silaturahmi ini
harus dilaksanakan, karena PTPN IV
dan SP-Bun memiliki tujuan yang sama
yakni untuk meningkatkan sinergisitas
antara SP-Bun dan manajemen, atau
sebaliknya. “Kita sangat bahagia karena
insan PTPN IV mulai dari jajaran Direksi
hingga karyawan di lapangan sudah
melaksanakan tugas dan kewajiban
dengan maksimal,” sebut Made
Supantana.
Sementara, Ketua Umum SPBun PTPN IV, Wispramono Budiman,
menyebutkan, acara silaturahnmi ini
memang sudah lama direncanakan dan
pihaknya memberikan apresiasi kepada
manajemen yang telah menyempatkan
waktu untuk bersilaturahmi meskipun
acaranya dilakukan pada hari Sabtu.
SP-Bun, katanya, bertekad
semaksimal mungkin bekerja dan
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berkarya untuk kemajuan perusahaan
dan SP-Bun akan menjadi agent
of change perusahaan yang perlu
mendapat dukungan dari manajemen.
Menyangkut rencana perusahaan
membuka rekrutmen tenaga kerja,
Wispramono Budiman mengharapkan
kepada manajemen untuk membuka
seluas-luasnya peluang itu kepada
anggota SP-Bun, yaitu meliputi seleksi
promosi yang independen, termasuk
yang dari eksternal.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni, Direktur
Komersil Umar Affandi, Direktur
Operasional Rediman Silalahi, Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
Rizal H. Damanik, Ketua Umum SPBun PTPN IV Wispramono Budiman,
Kepala Bagian, project manager,
jabatan setingkat manajer, para general
manager distrik, manajer kebun/pabrik,
serta para pengurus harian SP-Bun
perusahaan/pengurus SP-Bun basis
kebun/pabrik.
Dalam forum diskusi ini pada
umumnya dibahas menyangkut standar
formasi tenaga kerja, hubungan
industrial, sistem pengadaan barang
dan jasa khusus transportasi Tandan
Buah Segar (TBS), karyawan PT
PMN yang secara administratif masih
di PTPN IV, sistem pengamanan
melalui provider, PPIS yang masih
menggunakan energi dari PT PLN,
pengawasan intensif terhadap
transportasi inti sawit, serta infrastruktur
jalan produksi dan jembatan. (red)

Selamat Ulang Tahun,
Bu Siwi Peni!
Hari itu, Kamis, 27 September 2018. Halaman Kantor Direksi
masih berselaput mendung menjelang bulan-bulan penuh
hujan di akhir tahun. Tapi suasana hati Dirut PTPN IV Siwi Peni
justru cerah dan sangat berbahagia. Sejak pagi, ia sudah harus
melayani banyak salaman hangat, disertai ucapan “Selamat
Ulang Tahun, Bu!”

S

egalanya telah dipersiapkan
dengan baik. Sebuah acara
syukuran kecil yang sederhana
memberikan kesempatan bagi
rekan-rekan kerja untuk ikut
bergembira dan menyampaikan
ucapan selamat ulang tahun.
Tampak mulai dari jajaran Dewan
Komisaris, Direksi dan Pemangku
Jabatan Puncak PTPN IV,
berkumpul di Lobby Kantor Direksi.
Kue ulang tahun siap dibagikan,
diiringi dengan doa-doa atas
kesehatan dan keberkahan usia Ibu
Dirut.
Para anggota Dewan Komisaris
PTPN IV hadir pada acara ini
bertepatan dengan jadwal rapat

Board of Director (BOD) dengan
Board of Commisaris (BOC) PTPN
IV yang telah terjadwal sebelumnya.

Syukuran ultah ini direncanakan
tepat pada tanggal lahir Siwi Peni,
26 September, namun karena yang
ulang tahun masih tugas di luar kota,
para kolega baru bisa merayakannya
pada 27 September 2018.
Acara syukuran ditandai dengan
pemotongan nasi tumpeng dan
tiup lilin. Setelah itu, jajaran Dewan
Komisaris dan Direksi menggelar
rapat BOD-BOC. (red)
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Liputan Khusus

Holding Perkebunan Nusantara
Road Show ke Mesir

Duta Besar (Dubes) RI di Kairo, Mesir, Helmy Fauzi, memfasilitasi
silaturahmi antara Holding Perkebunan Nusantara dengan buyer
CPO di negeri Benua Afrika tersebut pada Bussiness Meeting,
Indonesia (PTPN)-Egypt di Kairo pada 7-10 Oktober 2018.

P

ertemuan business to
business (B2B) ini di antaranya
menghadirkan pengusaha Mesir
dari industri minyak goreng dan
turunannya, kopi, dan komoditas
teh. Selama ini, para buyer tersebut
memperoleh produk PTPN dari trader
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dan sebagian besar mereka memuji
kualitas kopi dari PTPN.
“Dari pertemuan ini, kita
mengetahui bahwa pengusaha Mesir
ternyata kesulitan untuk mengakses
PTPN, karena selama ini penjualan
ekspor PTPN melalui trader,” kata
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Dirut PTPN IV, Siwi Peni, yang ikut
dalam delegasi Holding Perkebunan
Nusantara.
Siwi Peni juga menjeaskan, dalam
pertemuan ini, terungkap bahwa
peluang usaha komoditas PTPN di
Indonesia masih sangat besar di luar
negeri. “Dengan penjualan secara
langsung, buyer akan memperoleh
harga lebih efisien dan PTPN sendiri
akan mendapatkan harga yang lebih
baik dan kepastian pasar,” katanya.
Diketahui, saat ini market

Liputan Khusus

CPO sedang “agak menderita”
karena persaingan usaha, supply
and demand, serta kondisi politik
internasional. Untuk itu, Holding
Perkebunan Nusantara PTPN
III selaku induk holding BUMN
Perkebunan, menggelar road show
pertemuan bisnis di Mesir pada 7-10
Oktober 2018. Ekspansi penjualan
komoditas Indonesia ke pasar Afrika
kian gencar dilakukan dengan
harapan dapat meningkatkan serapan
produk holtikultur nusantara.
“Tugas kita semua adalah
bagaimana mengelola perusahaan
perkebunan dengan profesional,
transparan, independen, berintegritas, dan menjaga sustainability-

nya, baik dalam hal keuangan,
sumber daya, dan SDM, serta
bertanggung jawab kepada
stakeholders dan shareholders,”
ungkap Siwi Peni lebih jauh.
Dalam kunjungan yang difasilitasi
KBRI Kairo ini, delegasi Holding
PTPN III dipimpin langsung Direktur
Utama Dolly Parlagutan Pulungan.
Turut serta dalam rombongan ini
adalah Direktur Tanaman Tahunan
PTPN III Ahmad Haslan Saragih,
Senior Executive Vice President
PTPN III Suhendri, Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, dan Komisaris
PTPN IV Osmar Tanjung.
Selama melakukan kunjungan
kerja di Mesir, delegasi Holding PTPN

melakukan sejumlah pertemuan
dengan pebisnis Mesir serta visitasi
ke beberapa perusahaan. Sejumlah
perusahaan yang dijajaki antara
lain importir dan pengolah kelapa
sawit United Oil, importir kelapa
sawit Arma Group, importir bioetanol
dan perusahaan obat Pharco
Pharmautical, perusahaan ban
Alexandria Tyre, dan importir kopi
robusta Al Gharas.
Selama kunjungan kerja di Mesir,
sejumlah pejabat KBRI Kairo ikut
mendampingi, antara lain Duta Besar
Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi,
Atase Perdagangan Burman Rahman
dan Koordinator Fungsi Ekonomi
KBRI Kairo Yubil Septian. (red)
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Dari Kebun ke Kebun

	Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) di Afdeling II Kebun Marihat.

Suasana kebun itu masih seperti dahulu. Sungai kecil mengalir
memotong jalan utama menuju Sentral Kantor di sebuah bukit
landai. Pusat kendali salah satu manajemen unit usaha PTPN
IV ini berhadapan dengan masjid. Jembatan kecil yang manis
menghubungkan dua sisi sungai berbatu itu. Sedikit terlindung ke
arah kiri, tampaklah rumah dinas manajer yang dulunya bekas
rumah inspektorat wilayah. Rumah ini dibangun tahun 1922.

K

elokan sungai melintas di samping
bangunan berhalaman luas ini.
Di bagian paling tinggi dari lekukan
tanah, bangunan kolonial tersebut
berdiri kokoh seperti menjelaskan masa
lalunya. Sebuah pavilion melengkapi
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bangunan utama. Masih tersisa
cerobong asap tempat berdiang di
sana, lengkap dengan beberapa kamar
yang diperlukan para asisten rumah
tangga. Sejarah masa lalu perkebunan
di propinsi ini memang pernah sangat
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jaya dan memenuhi kehormatannya
dengan cita rasa arsitektur dan lanskap
yang tinggi. Tidak bisa dipungkiri,
kebun adalah pusat-pusat kemajuan
awal peradaban di Sumatera Utara.
Kebudayaan berkembang di sini,
menopang kota-kota di sekitarnya.
Kebun Marihat. Namanya akrab
sekali di telinga. Selain sebuah
unit usaha, kawasan Marihat juga
dipopulerkan dengan nama sebuah
pusat penelitian dan pembibitan
terbesar di Asia Tenggara pada
masanya. Berbatasan langsung dengan
Kota Pematang Siantar sebagai
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kota terbesar kedua di Sumatera
Utara setelah Medan, Kebun Marihat
menjadi salah satu contoh kebun kota
yang bersentuhan langsung dengan
perubahan-perubahan sosial yang
cepat dan dinamis. Setiap tren baru dan
dampak yang menjangkiti masyarakat
kota secara langsung berpengaruh
pada kehidupan sosial di kebun.
Kebudayaan kebun sudah hampir tidak
bersisa lagi.
Kebun Marihat dimulai dengan
budidaya tanaman kopi, karet dan
kelapa sawit seluas 1.681 hektar pada
tahun 1920-an. Pengusaha-pengusaha

Jerman, Jepang dan Belanda bergantigantian menguasai lahan ini sesuai
dinamika politik kolonialisme pada masa
itu. Sejak tahun 1950, Kebun Marihat
diambil alih oleh Belanda dengan luas
areal 4.053 hektar. Tanaman kopi pada
saat itu sudah ditinggalkan, dan yang
tersisa adalah kelapa sawit dan karet.
Pada tahun 1963, Pemerintah
Indonesia yang telah melakukan
kebijakan nasionalisasi, membagi
Kebun Marihat menjadi dua kebun
sesuai dengan jenis tanamannya.
PPN Aneka Tanaman IV mengelola
tanaman kelapa sawit dan coklat seluas
4.053 hektar. Sedangkan PPN Karet IV
meneruskan budidaya karet seluas 600
hektar.
Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. XIV Tahun 1968, kedua
perusahaan tersebut disatukan kembali
menjadi PNP VII. Kemudian pada tahun
1972 Kebun Marihat disatukan dengan
Kebun Bah Jambi, lalu dipisahkan
lagi melalui Keputusan
Direksi sejak Januari
1985. Dalam keputusan
pemisahan ini, Kebun
Marihat memperoleh
lahan seluas 6.100
hektar. Luas lahan
tersebut mengalami
koreksi ketika PNP VII
berubah menjadi PTPN
VII (Persero), sehingga
ketika kebun ini menjadi
salah satu unit usaha
milik PTPN IV (Persero),
luas lahan konsesinya
tinggal 4.413,66 hektar
sesuai dengan Sertifikat
HGU No. 12/HGU/
BPN/2006. Kini, Kebun
Marihat hanya mengelola
tanaman kelapa sawit.
Pada masanya,
Kebun Marihat
sebenarnya termasuk
ke dalam satu hub
atau distrik untuk
sejumlah kebun di
sekitarnya, hingga pada

akhirnya PTPN IV memutuskan untuk
memasukkan kebun ini ke dalam salah
satu kebun di bawah GUU Bah Jambi.
Secara administratif, tidak kurang
dari 4 kecamatan yang terdiri dari
19 desa/kelurahan menjadi jiran
langsung Kebun Marihat. Sebagian
di antaranya adalah perbatasan Kota
Pematang Siantar dengan Kabupaten
Simalungun. Kebun Marihat sendiri
berada di sisi wilayah Kabupaten
Simalungun. Dari segi ketinggian
lahan, areal kebun ini berada di daerah
ketinggian sedang, yaitu sekitar 400
meter di atas permukaan laut, sehingga
berbagai jenis budidaya tanaman
cocok dilakukan di kawasan ini.
Meskipun demikian, secara dominan,
perusahaan-perusahaan perkebunan
yang beroperasi di sekitar kawasan
Simalungun telah memilih kelapa sawit
dan karet sebagai andalannya.
Meskipun sering sekali tidak
mencapai target RKAP, Kebun Marihat
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	Fasilitas ibadah.

tercatat sebagai kebun dengan
produktivitas di atas rata-rata unit
usaha PTPN IV secara keseluruhan.
Pada akhir tahun 2017, Direksi PTPN
IV menetapkan kebun ini sebagai
salah satu di antara 10 kebun yang
paling rawan keamanannya. Aksi-aksi
pencurian dianggap menjadi salah
satu momok yang telah menurunkan
realisasi produksi kebun. Untuk itu,
sejak awal tahun 2018, manajemen
melakukan pergantian kepemimpinan
dan melakukan operasi pengamanan
intensif untuk mengurangi potensi
pencurian buah, masalah sosial dan
hukum.
Namun, sampai Agustus 2018,
catatan produksi Kebun Marihat belum

dapat dikatakan menggembirakan.
Realisasi produksi kebun ini di awal
tahun memperlihatkan lonjakan
pencapaian target menurut RKAP.
Namun kemudian, setelah Triwulan
I, realisasi produksi mengendor dan
gagal mencapai target RKAP dan
target inspirastif. Meskipun demikian,
produktivitas kebun di atas 23 ton per
hektar masih mungkin dijaga untuk
memelihara tradisi laba Kebun Marihat.
Sejak tahun 2014, realisasi
produktivitas (ton/ha) di Kebun Marihat
selalu berada di atas target inspiratif.
Pada tahun 2014, produktivitas kebun
ini tercatat 25,95 ton per hektar, dan
tercatat sebagai capaian tertinggi
dalam lima tahun terakhir. Capaian

Aset Tanaman Kebun Marihat Tahun 2018
KATEGORI TANAMAN

USIA (TAHUN) LUAS (HA)

Tanaman Muda

4-8

462,5

Tanaman Remaja

9-13

819

Tanaman Dewasa

14-20

1.249

Tanaman Tua

21-24

460

>24

836

Tanaman Renta
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) I

253

TBM II

215

Total TM + TBM

4.294,5

Komparasi Realisasi Produksi (kg) 5 Tahun Terakhir
SEMESTER

2014

2015

2016

I

47.482.490

45.787.060

45.649.740 45.427.500 44.011.690

2017

2018

RKAP
44.135.000

II

51.483.410

55.567.630

51.570.560 51.250.010 -

51.290.000

I + II

98.965.900

101.354.690 97.220.300 96.677.510 -

95.425.000

Luas TM

3.814

4.169,5

4.078,5

3.832,5

3.826,5

Protas (Ton/Ha) 25,95

24,31

23,84

25,23

-

Potensi

23,48

22,07

22,13

25,18

26

22,66
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24,94

ini hanya bisa didekati oleh capaian
tahun 2017 lalu dengan catatan 25,23
ton per hektar. Dan pada tahun ini,
Kebun Marihat diharapkan kembali
rebound dengan capaian 25,18 ton per
hektar. Hingga Agustus 2018, realisasi
produktivitas sudah mencapai 15,72 ton
per hektar.
Apabila tidak bisa mencapai target
RKAP di tengah harga CPO yang belum
membaik di pasar dunia, maka Kebun
Marihat hanya memiliki dua opsi untuk
mempertahankan kontribusi laba untuk
perusahaan. Pertama, memperbaiki
mutu panen kelapa sawit agar
mendapatkan rendemen yang lebih
tinggi. Kedua, menekan harga pokok
produksi atau biaya usaha.
Hingga Agustus 2018, harga pokok
yang sudah terbentuk adalah sebesar
Rp 2.906,66 dari target harga pokok
menurut RKAP sebesar Rp 3.218,56
atau masih di bawah sebesar 9,69%.
Catatan ini mungkin memberikan
harapan dari aspek efisiensi, namun
ini kalaupun ini dapat bertahan, ia
bukanlah merupakan skor terbaik.
Sebab pada tahun 2016, manajemen
berhasil melakukan efisiensi hingga
10,25% di bawah target harga pokok
RKAP sebesar Rp 3.071,60. Pada tahun
2017 lalu, harga pokok juga ditekan
7,13% dari harga pokok produksi
menurut RKAP sebesar Rp 3.040,58.
Selain memberikan kontribusi laba
kepada perusahaan, Kebun Marihat
juga termasuk satu di antara unit usaha
PTPN IV yang cukup besar memberikan
kontribusi kepada pemerintah. Berbagai
jenis pajak yang dibayarkan selama
lima tahun bisa mencapai total Rp 15
miliar lebih. Itu ditambah lagi dengan
kontribusi langsung ke masyarakat
berupa kegiatan-kegiatan sosial
kemasyarakatan. Salah satu program
multiyears yang cukup monumental
adalah pendirian Mesjid Al-Hadi di
Afdeling VI, tepat di pinggir jalan raya
Pematang Siantar-Parapat.
Kini Mesjid Al-Hadi sudah rampung
dan dapat dimanfaatkan untuk
beribadah. Di areal mesjid ini dibangun

Dari Kebun ke Kebun

	Askep Tanaman Arma Mulia Sirait dan Asisten
Afdeling II Jon Aslin Sinaga ketika mengontrol TBM.

juga sarana pendukung berupa kamar
mandi/wudhu, pagar, paving block, dan
tembok penahan tanah.
Kebun Marihat juga menyalurkan
dana program kemitraan, bina
lingkungan dan CSR. Untuk program
kemitraan, peserta yang terseleksi
diberikan bantuan pelatihan di
LPP Medan kepada 6 orang warga
masyarakat sekitar Kebun Marihat.
Sedangkan penggunaan dana
untuk program bina lingkungan telah

disalurkan untuk korban bencana alam,
pendidikan dan pelatihan, peningkatan
kesehatan, pengembangan prasarana
dan sarana umum, sarana ibadah dan
program pelestarian alam.
Khusus pelaksanaan bantuan
corporate social responsibility
(CSR), telah disalurkan dana untuk
sejumlah proyek pembangunan fisik
sarana umum, seperti pembangunan
lenning parit sepanjang 500 meter di
Nagori Ujung Bondar, pembangunan

Manajer dan para karyawan pimpinan Kebun Marihat.

Komparasi Harga Pokok Produksi 5 Tahun Terakhir

TAHUN

REALISASI (RP/KG) RKAP (RP/KG)

2014

3.197,53

2.715,27

2015

3.066,63

2.988,14

2016

2.756,64

3.071,60

2017

2.823,93

3.040,58

2018 (sd. Agustus)

2.906,66

3.218,56

parit pasang di Huta I dan II Nagori
Silau Mahala sepanjang 300 meter,
pembangunan lenning parit di Huta II
Andarasi Nagori Parbalogan sepanjang
1.000 meter, pengerasan jalan
sepanjang 1.100 meter dan lebar 3
meter di Huta Saut Pardamean Nagori
Marubun, bantuan pembangunan
dan pengerasan jalan (underslaag)
sepanjang 240 meter, tembok penahan
jalan sepanjang 250 meter dan parit
berpasangan sepanjang 150 meter di
Huta Nagori Pardamean.
Tiga proyek CSR lainnya adalah
pembangunan lenning parit sepanjang
150 meter di Dusun Karang Keri
Nagori Silampuyang, pembangunan
lenning parit sepanjang 450 meter di
Dusun Nauli Nagori Lumban Gorat,
pembangunan Gedung Kesenian/
Sekretariat Lembaga Harajaon Marpitu
Simalungun di Kota Pematang Siantar,
pembangunan menara Mesjid Al-Huda
Rindam I/BB Kota Pematang Siantar,
dan yang terakhir adalah pembangunan
penanggulangan banjir di depan Markas
Batalion 122/Tombak Sakti pada tahun
2017. Kontribusi-kontribusi sosial itu
adalah yang dicatat sejak tahun 2010
hingga sekarang. Sedangkan kontribusi
sebelum itu tidak dimasukkan di sini.
Adapun untuk kontribusi
ketenagakerjaan, Kebun Marihat
adalah sumber penghidupan bagi 601
karyawan yang tersebar di emplasmen
dan 6 unit afdeling. Dan mereka
masing-masing membawa tanggungan
secara total lebih dari 3.500 orang, yang
seluruhnya bersandar pada kinerja
dan produktivitas kebun ini, baik untuk
kehidupan sehari-hari, jaminan hari tua,
pendidikan dan kesehatan.
Melanjutkan kesinambungan
budidaya tanaman sawit sebagai core
business-nya, saat ini Kebun Marihat
sedang melakukan berbagai program
replanting menggantikan tanamantanaman yang sudah terlalu renta dan
tak produktif lagi. Program ini masih
berkelanjutan hingga tanaman renta
yang masih tersisa seluas 836 hektar
lagi. (red)
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Wawancara Manajer PTPN IV Kebun Marihat, Showkun Damanik

“Mereka Ingin
Melihat Kita Bertindak”

Penampilannya terlalu low profile sehingga orang sering kelupaan
bahwa di adalah seorang manajer yang membawahi 600 orang
karyawan dan bertanggung jawab atas pelayanan puluhan
stakeholders yang mengepung Kebun Marihat hampir 360 derajat.
Dia punya dua kebiasaan, yaitu duduk di antara para stafnya
tanpa sekat, dan keluyuran di antara blok-blok kebun hingga
sepatunya berlumpur.

S

howkun Damanik, Manajer PTPN
IV Kebun Marihat, hanyalah
seorang tamatan SPMA. Pernah
menjadi buruh lepas, karyawan
panen, mandor, asisten, askep, dan
akhirnya jadi manajer. Tidak banyak
karyawan PJP perkebunan yang
secara lengkap melalui jenjang seperti
dirinya. Puluhan tahun di lapangan
membuatnya lebih dekat dengan
lumpur kebun daripada kantor ber-
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AC. “Saya ini orang kebun tulen…!”
katanya tanpa sungkan.
MINAT menemuinya awal Oktober
2018 di sela-sela isu mengenai
pergantian pejabat di lingkungan
PTPN IV melalui ketetapan mutasi
dan promosi. Ternyata namanya
masuk dalam program mutasi dan
menerima tugas baru di Kebun
Mayang, sebuah kebun yang
dilengkapi satu unit pabrik kelapa
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sawit. Usia jabatannya di Kebun
Marihat hanya terhitung efektif
sembilan bulan, sehingga cukup
penting untuk mengetahui apa hal-hal
pokok yang dikerjakannya selama
masa kerja itu.
Berikut wawancara MINAT dengan
Showkun Damanik.
MINAT : Apa perbaikan yang Anda
lakukan selama sembilan bulan ini di
Kebun Marihat dari segi produksi?
Showkun Damanik (SD): Dari segi
produksi, kami masih minus dari target
RKAP. Bagi saya realisasi produksi
tahun ini tidak membanggakan,
meskipun di Triwulan I kami telah
berhasil membangun harapan dengan
melampaui RKAP. Bahkan, bercermin
dari realisasi produksi Triwulan I, kami
telah sempat meningkatkan target
inspiratif. Namun pada bulan-bulan
berikutnya ternyata produksi menurun
tidak sesuai harapan. Pada sisa akhir
tahun ini, kami harus bekerja keras
untuk paling tidak mencapai RKAP.
MINAT : Berapa lagi kejaran
produksi yang harus Anda capai untuk
memenuhi RKAP?
SD : Realisasi produksi hingga
September 2018 tercatat sekitar
67.000 ton lebih. Sedangkan target
menurut RKAP sebesar 95.425
ton. Karena itu, kami harus bisa
menghasilkan rata-rata 9.000 ton per
bulan.
MINAT : Apakah itu bisa
direalisasikan menurut Anda?
SD : Ini memang berat, tapi kami
masih optimis bisa mengejarnya.
Sebab bila bercermin dari produksi
bulanan pada tahun-tahun
sebelumnya, angka 9.000 ton itu bisa

Dari Kebun ke Kebun

direalisasikan. Tapi tahun ini kami
memang belum pernah mencapai
angka itu.
MINAT : Mengapa demikian?
SD : Dari aspek potensi tanaman,
memang terjadi penurunan produksi
karena usia tanaman yang makin
tua dan renta. Kebun Marihat ini
memiliki aset tanaman tua dan
renta sebesar 34% dan tanaman
remaja 21%. Secara alamiah,
produktivitasnya menurun. Tapi kami
akan memaksimalkan potensi yang
ada ini hingga akhir tahun. Dari hasil
pengecekan saya di lapangan, potensi
buah matang masih ada, paling tidak
2 tandan per pohon.
MINAT : Pada tahun 2017, salah
satu kebun yang diduga mengalami
gagal target karena aksi pencurian
adalah Kebun Marihat. Mengapa
setelah dilakukan pengamanan
yang lebih intensif, produksi tidak
terdongkrak?
SD : Pada kenyataannya, kita
telah melakukan pemeriksaan dengan
lebih teliti, bahwa pencurian nyaris
tidak ada lagi. Kasus-kasusnya sangat
sedikit dibanding sebelumnya, dan
tidak ditemukan lagi adanya indikasi
pergerakan sindikat di wilayah ini.
Kami juga bekerja keras memastikan
terpenuhinya prinsip panen bersih,
bukan hanya berdasarkan laporan,
tapi dengan mengecek langsung
ke lapangan. Bahkan pada blokblok tanaman renta, kita masih bisa
menghasilkan produktivitas hingga
16 ton per hektar. Jadi, inilah potensi
maksimal yang dapat kita gali. Kita
tidak dapat memaksanya. Silakan
dicek langsung ke lapangan, kita
dapat buktikan bahwa losses panen
sangat kecil di sini.
MINAT : Darimana Anda tahu
pencurian tidak terjadi lagi?
SD : Sederhana sekali. Kita
tidak akan mendapatkan informasi
pencurian yang akurat dari centeng
ataupun asisten. Mereka akan selalu
cenderung subjektif dan ingin terlihat
bahwa wilayahnya aman dan berhasil.

Oleh karena itu, informasi dari asisten
dan centeng harus di-cross check
dengan pengakuan para pemanen.
Pemanen adalah informan yang paling
jujur soal pencurian kelapa sawit.
Sebab mereka dirugikan langsung
dengan pencurian. Jadi, saya punya
cara tersendiri untuk mengevaluasi
tingkat keamanan kebun. Saya tidak
hanya tahu, tapi saya lihat, saya
datangi. Kalau ada yang ngibul, saya
panggil dan konfrontir langsung.
MINAT : Apakah yang Anda
lakukan untuk meningkatkan potensi
kebun?
SD : Kultur teknis tanaman
kelapa sawit itu memiliki formula
standar. Saya lihat pemupukan
tahun lalu cukup lengkap. Kita
hanya memaksimalkan perawatan
saja agar proses produksi tanaman
tidak terganggu faktor-faktor yang
merugikan. Tugas kami adalah
memastikan seluruh standar prosedur
terlaksana dengan baik, dengan
cara lebih teliti, pengawasan lebih
ketat, dan pengecekan langsung.
Panen di blok tanaman renta perlu
mendapatkan perhatian khusus,
karena blok seperti ini memiliki
tingkat kesulitan khusus. Ini semua
bertujuan untuk menekan losses.
Memaksa kelapa sawit tidak akan
menguntungkan kita, karena
bagaimanapun juga mutu panen
sangat penting dijaga. Perlu dipahami,
kebun itu tidak menjual TBS, tapi
CPO. Jadi, meskipun produksi TBS
kita belum mencapai target, tapi
rendemen minyak kita membaik.
MINAT : Selain perbaikan
rendemen, apa yang bisa dicatat
sebagai karya Anda di kebun ini?
SD : Begini. Sebenarnya masalah
utama Kebun Marihat bukan pada
aspek produksi, tapi aspek sosial
dan hukum. Kebun ini dikelilingi 19
desa dan 3 kecamatan. Belum lagi
berbagai stakeholders yang terkait
dengan keamanan dan citra kebun.
Menghadapi mereka semua ini
jauh lebih menyita waktu daripada

mengurus kebun. Ada yang menyebut
dirinya LSM, pejabat, wartawan, dan
sebagainya. Namun yang menjadi
sumber isu bagi semua stakeholders
ini adalah masyarakat sekitar kebun
dan tanaman. Sudah bertahun-tahun
belakangan ada isu banjir di Afdeling
3 yang disebabkan oleh Kebun
Marihat. Demikianlah pandangan
masyarakat. Nah, saya bermaksud
menyelesaikan ini dan membangun
dialog dengan mereka. Ada beberapa
saluran air yang memerlukan
perbaikan karena sumbatan material
kebun. Di hadapan saya, masyarakat
mengatakan, “Kebun Marihat itu
Nol!”. Artinya, banyak janji-janji yang
mereka anggap tidak ditepati. Saya
meyakinkan mereka, bahwa kita akan
menyelesaikan itu, setahap demi
setahap.
MINAT : Apakah mereka masih
percaya?
SD : Tidak. Mereka tidak
mempercayainya, sampai kita mulai
bertindak dan mengerjakan perbaikan
saluran (storedam), membersihkan
saluran dari material kebun, dan
mengurangi dampak banjir karena
limpahan dari hulu. Begitu mereka
melihat kita bekerja dan bertindak,
masyarakat mulai menaruh
perhatian. Apalagi kita juga berinisiatif
memberikan tali kasih atas dampak
banjir itu. Mereka melunak. Bagi
warga, mereka hanya perlu melihat
bahwa kita bertindak. Meskipun
masalah banjir tidak lantas selesai,
tapi mereka sudah menghargai usaha
kita.
MINAT : Biasanya akan banyak
pihak yang menunggangi isu-isu
sosial seperti ini. Bagaimana Anda
mengatasinya?
SD : Itu sudah konsekuensi.
Hampir jadi makanan kita seharihari. Mereka tidak dapat dihindari,
tapi dapat dihadapi. Kita tidak boleh
terlihat seperti buronan di dalam
rumah sendiri. Saya tak mau lari
dan menghindar. Siapapun mereka,
silakan bertemu dengan saya.
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Kebun ini adalah rumah saya. Bila mereka
datang dengan tujuan baik, kewajiban kita
adalah memuliakan tamu. Tapi bila sebaliknya,
kita tidak suka ditekan. Alhamdulillah, hingga
hari ini, masalah-masalah sosial dan hukum
sudah dapat kita redam. Saya kira itulah aspek
pekerjaan terpenting kami setahun ini.
MINAT : Untuk memastikan potensi tanaman
dapat digali dengan maksimal, bagaimana Anda
menggerakkan para staf?
SD : Saya pakai pola kick and rush. Mereka
akan menemukan saya sebagai teman, dan
bisa berbagi cerita tentang masalah-masalah
apapun di lapangan. Pertemanan akan
membuka komunikasi dan keterbukaan yang
luas. Tapi mereka juga tak bisa lengah, karena
saya tidak pernah membiarkan satu informasi
pun yang tanpa dicek langsung ke lapangan.
Kedekatan adalah kunci komunikasi, dan
pengecekan adalah kunci kehati-hatian. Saya
hanyalah tamatan SPMA dan saya tidak terlalu
mengerti teori-teori akademik sebaik para
karyawan pimpinan muda yang datang dari
kampus-kampus ternama. Tapi soal penanganan
masalah dan kepemimpinan, saya tidak mau
kalah secuil pun dari mereka. Saya cek. Saya
sudah lama berlumpur di kebun.
MINAT : Sebenarnya, apa perbedaan orang
lapangan dengan orang akademik dalam
kepemimpinan?
SD : Orang akademik itu pintar-pintar.
Mereka gesit menggunakan alat komunikasi.
Tapi mereka harus belajar lebih banyak lagi soal
lapangan, melatih empati, loyalitas, dan berpikir
panjang dalam memutuskan suatu hal. Yang kita
hadapi itu adalah manusia, bukan tanaman saja.
Kadang-kadang mereka itu terlalu teoritis dan
simpel, sehingga tidak bisa menangkap efek
domino dari suatu keputusan. Di samping itu,
mereka harus berlatih lagi menjadi pemimpin
organik, yaitu pemimpin yang berada di tengahtengah masalah yang dihadapi dengan segala
risiko dan konsekuensinya. Kita tidak bisa
melihat masalah sebagai orang luar atau berada
di luar masalah itu.
MINAT : Apa nilai-nilai utama yang Anda
pegang dalam kepemimpinan Anda?
SD : Saya tetap mengambil dan memegang
nilai-nilai yang mulai hilang atau ditinggalkan,
yaitu kepatuhan, etika kebun, dan loyalitas. Saya
akan tetap menjadi orang kebun, bahkan kalau
sudah tiba saatnya pensiun nanti. (red)
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Keluarga Sukses

Keluarga Humisar
Sitompul dan Tarida
Sihombing

Meja Makan
dan Masa Depan
Sulit untuk tidak mengusap air mata ketika mendengar
kisah perjuangan sepasang suami istri ini untuk
mengangkat martabat keluarganya ke level yang
lebih tinggi. Humisar Sitompul (54) hanyalah seorang
karyawan bagian pemeliharaan. Pekerjaannya seharihari memboyang (membersihkan) kebun dengan gaji
terendah dari strata karyawan lapangan. Istrinya, Tarida
Sihombing (53) membantu suaminya dengan menjadi
buruh upahan kebun orang lain, dengan penghasilan
pas-pasan. Ia juga menerima pekerjaan serabutan apa
saja yang dapat menghasilkan uang, termasuk menjaga
anak-anak tetangganya selagi mereka bekerja.

D
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i rumah mereka tidak ada
televisi. Tidak ada lemari.
Dan tidak ada perkakas yang
dapat dinilai dengan uang.
Satu-satunya yang mengisi

ruang tengah rumah pondokan
itu adalah sebuah meja makan
keluarga. Dari meja inilah
kisah keluarga itu bermula dan
berkembang menjadi cerita
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sukses yang mengharukan.
“Sesusah apapun hidup kami,
sejak anak-anak mulai SMP, maka
saya membuat peraturan agar semua
anggota keluarga makan bersama di
meja itu. Pada saat makan bersama
itulah saya dan bapaknya anak-anak
punya kesempatan untuk memberikan
pengertian-pengertian dan motivasi
kepada anak-anak kami. Bahwa kita
tidak boleh susah selamanya. Untuk
itu, anak-anak harus sekolah tinggi.
Saya juga katakan pada mereka,
setiap mau berangkat sekolah, kalian
berkaca dululah, lihat siapa diri kalian.
Kalian bukan anak orang kaya. Karena
itu jangan meminta yang tidak perluperlu sekali,” kata Tarida Sihombing
yang saat diwawancarai masih
memangku seorang anak berusia 4
tahun yang dititipkan orang padanya.
Humisar dan Tarida memiliki 5
orang anak. Yang pertama adalah
Alpa Imanuel Sitompul, yang telah
menamatkan kuliahnya di Jurusan
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya USU,
dan kini bekerja sebagai auditor di PT
Salbe. Anak kedua, Aster Primawati
Sitompul, telah menamatkan studinya

di Keperawatan USU. Anak ketiga,
Aflestari Sitompul, menamatkan
kuliahnya di Polmed dan kini bekerja
magang di PT Asian Agri. Anak
keempat, Ani Empati Sitompul, kuliah
di D3 Akuntansi. Dan yang paling
bungsu, Amor Idola Sitompul, kini
duduk di kelas 3 SMA.
“Anak-anak itu yang menuntut
kuliah. Dan kesungguhan mereka
tidak dapat kami tolak. Mereka
mau ikut kerja membrondol untuk
membantu biaya sekolahnya,
meringankan beban kami. Mereka
juga mau menghemat biaya kuliahnya,
kami sangat tahu perasaan mereka
melihat keadaan kami, dan sangat
terharu pada daya juang anak-anak,”
tutur Tarida yang mengaku paling
repot mengatur pengeluaran rumah
tangga.
Tahun ini, Humisar Sitompul telah
memasuki usia masa bebas tugas
(MBT). Tapi mereka belum memiliki
rencana apa-apa selepas keluar
nanti dari pondokan. Rumah dan
tanah belum ada. “Kami hidup dari
berhemat, dan tidak mungkin memiliki
apa-apa yang berarti. Anak-anak telah

kami minta tinggal dalam satu rumah
sewa di Medan agar biaya hidup
mereka lebih kecil. Ada anak saya
yang lulus seleksi di Lampung, tapi
akhirnya kami batalkan dia ke sana
agar biayanya tidak mahal. Mereka
kuliah dan tinggal bersama di Medan,”
ungkap Humisar.
Sampai menjelang pensiun,
Humisar dan Tarida belum memikirkan
apa-apa untuk diri mereka sendiri.
Seperti lilin, tubuh mereka meleleh
dan nyaris habis ketika anak-anaknya
sudah mulai mandiri dan menamatkan
kuliahnya. Mereka berdua masih terus
mencari upahan-upahan tambahan
untuk mengejar biaya pendidikan
anak-anak.
“Mengingat masa lalu, sungguh
rasanya ajaib kalau akhinya anakanak bisa kami sekolahkan dengan
keadaan kami seperti ini. Setiap
kali telepon berdering, saya selalu
jantungan. Apakah anak-anak akan
memerlukan uang tambahan?
Berapa jumlahnya? Bagaimana kami
menutupinya?” kenang Tarida dengan
suara gemetar.
Pada masa-masa yang sulit,
mereka telah
mendapatkan
pertolongan dan
keringanan dari
sejumlah keluarga
dan perusahaan. Di
antaranya termasuk
fasilitas pinjaman dan
talangan dana untuk
keperluan pendidikan
anak-anaknya.
“Kami telah
memulai rencana
keluarga ini dari
sebuah meja makan,
dan pada saat ini kami
masih mengenangnya
di meja makan yang
sama,” kata Tarida
sambil menenangkan
momongan asuhnya
yang rewel karena
bosan. (red)
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KARYAWAN BERPRESTASI

Marudin
Karyawan Panen Afdeling I Kebun Marihat

“Saya Selalu Punya Target”
Sejak tahun 2008 hingga 2018, atau sepuluh tahun lamanya,
nama Marudin selalu bertengger di posisi karyawan pemanen
terbaik di Kebun Marihat. Bulan Agustus 2018 lalu, ia kembali
menerima penghargaan dari Direksi PTPN IV untuk ke-10 kalinya
dengan skor kapasitas panen rata-rata 4,25 ton per hari.

“B

ukan hanya perusahaan yang
punya target. Saya juga selalu
punya target pribadi dalam pekerjaan
saya,” kata Marudin (47 tahun) yang
saat ini berstatus ayah bagi dua anak
perempuannya.
Target adalah kata kunci bagi
prestasi yang disandangnya. Untuk
menghidupi keluarga dan kepentingan
masa depan anak-anaknya, Marudin
mengejar penghasilan total per
bulan Rp 8.000.000 dari gaji pokok
dan premi. Target itu ia kejar melalui
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usaha mendekatkan diri pada Tuhan,
menggunakan waktu maksimal, dan
memelihara kebugaran tubuh.
“Setiap bangun pagi hari, hal
pertama yang saya lakukan adalah
berdoa, semoga diberikan kesehatan,
keselamatan dan rezeki yang berkah.
Kemudian saya sarapan dan segera
menuju ancak. Setiap hari, saya
makan empat kali, termasuk wolon
pada pukul 10.00. Keteraturan fooding
sangat penting agar kita bisa kerja
maksimal,” tutur Marudin.
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Dalam bekerja, ia beranggapan
bahwa yang paling diperlukan bukan
tenaga, tapi kiat. Selain itu, teknik
setiap orang dalam bekerja mungkin
sama saja, tapi mereka dibedakan
oleh tujuannya. “Saya bekerja dengan
tujuan yang saya pegang kuat, yaitu
memenuhi nafkah keluarga saya. Dari
pekerjaan ini saya tidak mau berlehaleha. Saya menyisihkan sebagian
penghasilan saya untuk menabung,
beli tanah, tapak rumah dan ladang.
Saya juga punya anak yang kuliah di
Akper, sehingga saya memang harus
bekerja dengan sungguh-sungguh
dan ikhlas untuk menjemput rezeki
kami,” katanya.
Menurut Marudin, orang-orang
akan berbeda dalam menghadapi
kendala kerja yang dihadapi di
lapangan. Misalnya, kalau hari
hujan, maka sebagian pemanen
mungkin akan cenderung mengejar
basis borongnya saja. Tapi baginya,
hujan pun harus disiasati agar tetap
memberi peluang melakukan panen
dan memenuhi target. Ketika hujan
berhenti, ia tetap memanfaatkan
waktu yang tersisa untuk mengejar
target kapasitasnya.
“Memang ada sejumlah tantangan
yang kami hadapi sebagai pemanen,
khususnya yang memiliki target
seperti saya. Yang pertama adalah
buah yang sering kurang. Pada saat
hujan pun saya terpaksa berhenti
memanen karena kuatir egrek kami
yang terbuat dari aluminium tersambar
petir,” kata Marudin.
Namun ia bersyukur bahwa sejauh
ini ancaknya tidak sampai menjadi
sasaran pencurian buah. Menurutnya,
aksi pencurian makin rendah
belakangan. Selain karena faktor
keamanan yang makin diperketat,
juga karena harga buah yang
rendah di pasaran sehingga tidak
memberikan insentif yang menarik
bagi para pencuri. (red)

Beranda

Managing People:
Jadilah SDM Berkualitas dan Kompetitif
Bicara tentang perkebunan, tentu sangatlah menggiurkan
hingga banyak orang secara individu, kelompok, korporasi hingga
pemilik modal besar, baik swasta maupun pemerintah, berlomba
mendapatkan lahan untuk dieksploitasi dan dikelola menjadi
perkebunan. Usahanya bisa untuk tanaman coklat, karet, sawit
maupun komoditi lainnya.

K

omoditi yang akan dihasilkan
dari pengelolaan perkebunan
tidak melulu tentang bagaimana
mendapatkan keuntungan, melainkan
bagaimana mengelolanya dan
pengaruhnya terhadap kehidupan
masyarakat. Keuntungan mengelola
perkebunan yang baik tentu akan
mendatangkan produksi yang
melimpah serta kualitas komoditi yang
baik pula.
Mengelola perkebunan adalah
pekerjaan yang cukup menguras dana
dan energi. Jika dijalankan dengan
tepat, maka segala keringat dan
upaya akan terbayarkan dengan hasil
yang bisa diperoleh berupa penjualan
komoditi dan hasil olahan produksi.
Saat ini perkebunan di Indonesia yang

tersebar dari sepanjang Sumatera
hingga ke Sulawesi sudah mencapai
ratusan ribu hektar. Ribuan orang
terserap menjadi pekerja dan hasil
produksi menjadi devisa bagi negara.
Banyaknya perusahaan
perkebunan telah membuka peluang
bagi masyarakat untuk mendapatkan
pekerjaan dengan penghasilan yang
lumayan. Para pekerja di perkebunan
menerima pembayaran upah yang
cukup untuk memenuhi kehidupan
sehari-hari. Prospek komoditi
perkebunan yang cerah mendorong
pemerintah untuk terus melakukan
perluasan areal. Hal ini tidak hanya
menguntungkan bagi perusahaan yang
sudah lebih dahulu menggeluti bisnis
ini, tetapi juga membuka peluang bagi

perkebunan rakyat untuk membuktikan
kualitas mereka tidak kalah saing
dengan perusahaan sekelasnya.
Dalam mengelola perkebunan,
baik coklat, karet maupun sawit,
segala proses yang akan dilalui tidak
terlepas dari kinerja manusia yang
ada di dalamnya. Hal ini menyangkut
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
serta bagaimana mengelola sumber
daya yang belum menguasai job
desk hingga mereka memahami apa
tujuan dan fungsi dari pekerjaan yang
dilakukan. Adapun faktor untuk memilih
SDM ini haruslah memenuhi beberapa
standardisasi yang diperlukan sesuai
bidang pekerjaan yang dibutuhkan
sehingga orang-orang yang dipilih
tepat guna.
Setiap SDM memiliki standardisasi,
mulai dari karyawan pimpinan hingga
karyawan pelaksana di tingkat kantor
direksi hingga ke tingkat afdeling.
Setiap job desk yang diklasifikasikan
berfungsi untuk menempatkan sumber
daya manusia yang tepat pada posisi
yang sesuai dengan kemampuan
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pekerjanya.
Pekerjaan dalam perkebunan
bukan pekerjaan yang mudah untuk
dilakukan, melainkan membutuhkan
penanganan dari ahli-ahli perkebunan
serta orang-orang yang mau bekerja
dengan baik. Mempekerjakan orang
yang tidak berkompeten akan
menghabiskan biaya perusahaan
untuk hal yang sia-sia.
Perlunya Me-manage SDM
Bisnis perkebunan merupakan
bisnis padat karya yang melibatkan
banyak tenaga manusia dalam
menjalankan proses kegiatannya.
Karena itu, diperlukan suatu kerja
keras dari semua pihak agar semua
sistem berjalan sesuai harapan.
Para pemimpin/atasan/supervisor
harus memiliki skill dalam hal ilmu
pengelolaan manusia (managing
people) selain ilmu kultur teknis kebun.
Pengelolaan sumber daya
manusia sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, mulai dari kondisi
tempat bekerja serta fasilitas yang
ada seperti kesehatan, kenyamanan,
kondusif, kekeluargaan, tempat
tinggal, pemenuhan terhadap hak,
latar belakang pendidikan, tingkat
kepercayaan terhadap pemimpin/
atasan dan perusahaan, dan upah
yang didapatkan.
Faktor lain yang berpengaruh yakni
kesamaan instruksi yang tidak pilih
kasih, latar belakang pengetahuan
dan pengalaman dari yang memanage (pemimpin/supervisor), hak
karyawan serta kebersamaan dan rasa
kekeluargaan.
Dalam me-manage sumber daya
manusia, cara paling ampuh untuk
mengelola karyawan agar bekerja
sesuai sistem dan aturan perusahaan
antara lain melalui supervisi, simulasi
dan sarasehan tentang visi dan misi
serta target yang harus selalu dicapai
untuk meningkatkan motivasi dan
kompetensi karyawan.
Kemudian memperlakukan
karyawan secara wajar, tidak
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meremehkan maupun merendahkan
meski mereka berada di level
terendah, memenuhi hak-hak
karyawan sesuai aturan dan jangan
sampai tidak dipedulikan. Kita harus
terus menerus melakukan kegiatan
yang mampu meningkatkan rasa
kekeluargaan atau kebersamaan,
meskipun tindakan punishment juga
perlu sepanjang dilakukan dengan
bijak dan adil kepada siapapun yang
melakukan kesalahan, begitu juga
sebaliknya.
Pemimpin tidak boleh bosan untuk
memberitahu jika karyawan kurang
paham akan tugas dan tanggung
jawabnya, sampai akhirnya paham
dan mengerti. Mereka perlu diberikan
kemudahan dalam bekerja dengan
cara meminta informasi kepada
karyawan mengenai kendala atau
masalah yang ada di lokasi kerja, lalu
masalah itu sama-sama dibicarakan
dan dicari jalan keluarnya.
Yang tidak kalah pentingnya adalah
menanamkan kejujuran, disiplin dan
adil dalam setiap individu dengan
memberi contoh oleh atasan mereka.
Menjadi SDM Berkualitas dan
Kompetitif
Sebagai karyawan, kita perlu
mengingat bahwa setiap orang
akan berusaha untuk mendapatkan
pekerjaan yang memberikannya
harapan untuk bisa hidup dengan
tenang dan kebutuhan hidupnya
terpenuhi meski tidak berlebihan.
Di dalam perusahaan, tentu
akan ada orang-orang yang datang
(karyawan masuk) dan pergi
(karyawan keluar). Tapi itu bukan
berarti karyawan tidak perlu berusaha
untuk menjadi pekerja yang produktif
dan kompetitif .
Seorang karyawan perlu
mengetahui beberapa tips character
building yang dapat menjadikan dirinya
sosok yang kompetitif. Hal ini akan
memberikan keunggulan kompetitif
dalam berbagai segi, salah satunya
adalah kenaikan gaji dan promosi
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jabatan.
Character building (membangun
karakter) dapat dilakukan dengan
beberapa cara, yakni:
1. Manajemen Waktu.
Seorang karyawan harus tahu apa
prioritasnya. Seorang karyawan
harus selalu memberi batas
waktu pada setiap pekerjaan yang
dilakukannya agar menjadi lebih
efektif dan efisien. Unggul dari segi
manajemen waktu adalah cara yang
paling baik untuk melakukan lebih
banyak dalam satu hari. Bagaimana
per harinya si karyawan bisa
menghemat sekian menit dan dapat
melakukan pekerjaannya lebih
banyak.
2. Lebih Awal.
Memulai pekerjaan dengan lebih
awal. Berikanlah satu atau dua
jam ekstra di tempat kerja dan lihat
bagaimana perubahan yang terjadi
hari per hari. Dengan cara ini maka
karyawan akan menemukan lebih
banyak hal yang perlu dilakukan
dan juga akan menemukan lebih
banyak waktu untuk memikirkan
inisiatif-inisiatif dalam bekerja.
3. Mengukur Prioritas.
Dalam menjalankan pekerjaan,
setiap orang perlu memahami
antara yang prioritas dengan yang
bukan prioritas. Untuk mencapai
prestasi kerja, maka mengatur
dan mengukur mana yang
penting dan tidak penting akan
mendorong seseorang menjadi
kebih selektif. Mengutamakan
atau memprioritaskan pekerjaan
sangatlah penting didahulukan
daripada kepentingan di luar
pekerjaan.
4. Motivasi.
Motivasi datangnya bisa dari mana
saja, dari hal kecil seperti. membaca
buku, rajin beribadah atau mengikuti
seminar dan sebagainya. Motivasi
akan membuat seorang karyawan
selalu tampil enerjik dan positif.
Tidak ada yang bisa mengubah diri
seseorang kecuali kemauan yang
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keras dari dalam diri orang itu sendiri.
5. Kolaborasi.
Sebagai seorang karyawan, belajar untuk bekerja
sama dengan mereka yang punya landasan
yang sama sangat membantu meningkatkan
produktifitas. Tidak banyak orang yang bisa
melakukannya sebab terkadang dalam proses
kerjasama, seseorang terjebak dalam egonya
masing-masing. Untuk itu seorang karyawan harus
membuang jauh jauh rasa egonya dan bekerja
untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu visi dan misi
perusahaan.
6. Antusias.
Seorang karyawan sebaiknya berusaha untuk
memberikan energi dan antusiasme ke dalam
pekerjaan. Melakukan pekerjaan tidak sekedar
rutinitas, tapi semangat untuk mencari ide-ide
dalam penyelesaian pekerjaan tanpa membebani
diri sendiri. Melibatkan rekan-rekan kerja sehingga
akan dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah
dalam mengejar tujuan yang lebih besar dari
perusahaan.
7. Ambisi.
Penting sekali menunjukkan bahwa seorang
karyawan punya ambisi yang tinggi. Ambisi bukan
berarti menyikut kanan kiri, tapi jalan lurus atas
dasar pengembangan potensi yang ada pada diri.
Dengan adanya ambisi, seseorang akan tetap
tertantang meskipun mungkin banyak pihak yang
menghambatnya untuk maju. Seseorang yang
mampu mengatasi tantangan demi tantangan
akan menjadi orang yang unggul di bidang yang
ditekuninya.
8. Lakukan Lebih Banyak.
Menjadi seorang karyawan yang produktif adalah
kunci utama untuk menjadi maju dan sukses di
tempat kerja. Melakukan hal yang lebih banyak
dari yang harus dilakukan bukan sekadar
menunggu atau berdiam diri karena menganggap
pekerjaannya sudah cukup, akan memberi nilai
kompetitif yang tinggi.
Bagi perusahaan, karyawan yang memiliki
kualitas kerja, prestasi dan kompetitif, adalah aset
yang paling berharga dan akan mendapatkan
nilai lebih dibandingkan karyawan yang pasif
dan tidak berinisiatif. Sedangkan bagi karyawan,
perusahaan adalah tempat menggantungkan
harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih
baik, terpenuhinya kebutuhan keluarga, dan tempat
memperoleh prestise dan prestasi. Oleh karena itu
rawatlah hubungan ini dengan baik! (Helmi Sidik
Purnomo)

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

Ibu Emy Rachmiati

Mertua perempuan Saudara Iqbal Furkandar, SE
(Kepala Sub Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN IV)
17 September 2018

Ibu Hj. Dewi Wiarsih Salman
Isteri dari Bapak Maman Salman
(mantan Direksi PTP VI)
21 September 2018

Bapak Edward Sitinjak

(pensiunan Manajer Kebun Dolok Sinumbah PTPN IV)
28 September 2018

Ibu Rohani Siregar

Mertua perempuan Saudara Susanto, ST
(Asisten Teknik Sipil Kebun Adolina PTPN IV)
29 September 2018

Bapak H. Mahyuddin Saman Situmorang, BA
Orangtua laki-laki Bapak Dahlan Ramli Situmorang
(pensiunan Karyawan Pimpinan PTPN IV)
1 Oktober 2018

Bapak H. Prayitno

Orangtua laki-laki Saudara Muhammad Reza Prayudi, SP
(Asisten Tanaman Kebun Batang Laping PTPN IV)
5 Oktober 2018
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

Edisi MINAT September 2018,
pada “Rubrik Berita Duka” tertulis :

Bapak Ir. H. Aminuddin Ritonga

Orangtua perempuan Saudara Syahrizal Hasibuan
(Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha PTPN IV)
seharusnya adalah :

Bapak Ir. H. Aminuddin Ritonga
(Pensiunan Manajer Kebun Sawit Langkat)

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pembaca dan kami
buat RALAT ini sebagai informasi yang tepat.
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Pengendalian Busuk Tandan
pada Kelapa Sawit Dataran Tinggi Hutaurung
Kebun Bah Birung Ulu merupakan areal yang cukup berpotensi
untuk perkebunan kelapa sawit dataran tinggi (altitude> 600 m
dpl). Pada awalnya, karena terletak di dataran tinggi dengan
temperatur udara yang dingin, maka tanaman teh dikelola
sebagai tanaman komersil di kebun ini. Namun pada dua dekade
terakhir ini harga jual teh sudah tidak sebanding dengan biaya
produksinya, sehingga muncul usaha untuk mengkoversi tanaman
teh menjadi kelapa sawit.

Kondisi TBS terserang busuk buah yang disebabkan Marasmius palmivorus
sebelum pengasapan dengan belerang.
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P

ada umumnya tanaman kelapa
sawit tidak cocok dibudidayakan di
dataran tinggi seperti kebun ini karena
adanya faktor pembatas utama rerata
temperatur udara minimum < 180
C. Adanya perubahan iklim maupun
pemanasan global, yaitu terjadinya
peningkatan rerata temperatur
udara minimum menjadi > 180 C
sampai dengan altitude 850 meter
dpl di wilayah ini sejak tahun 1990,
berimplikasi pada memungkinkannya
tanaman kelapa sawit dibudidayakan.
Sejalan dengan perubahan faktor
pembatas utama terhadap tanaman
kelapa sawit tersebut, maka dilakukan
penanaman kelapa sawit pertama di
daerah ini pada tahun 1996 secara
komersial.
Namun seiring berjalannya
waktu, pengelolaan tanaman
kelapa sawit di Unit Bah Birung
Ulu masih menemukan kendala
terhadap serangan penyakit busuk
buah, terutama pada daerah
Afdeling 3 Hutaurung, dimana
ketinggiannya mencapai 900 - 1100
meter dpl. Penyakit busuk tandan
yang umumnya disebabkan oleh
Marasmius palmivorus mempengaruhi
rendahnya produktivitas tanaman di
dataran tinggi. Peluang temperatur
udara minimum kurang dari 180C
masih mungkin terjadi secara fluktuatif
pada bulan Desember dan Januari.
Hal ini dapat mengganggu proses
metabolisme dan perkembangan
bunga dan buah kelapa sawit yang
disebabkan “stres temperatur udara
rendah”.
Akibat “Stres temperatur rendah”
dapat dianalogikan dengan “stres
kekeringan”, yaitu (i) aborsi meningkat,
(ii) gagal tandan/busuk tandan, (iii)
produktivitas berfluktuasi dan relatif
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	Aplikasi pengasapan belerang yang dilakukan di Afdeling 3 Hutaurung Unit Bah Birung Ulu.

rendah, dan (iv) perkembangan bunga
menjadi buah lebih lama (8-9 bulan).
Oleh karenanya, dalam rangka
menciptakan solusi terbaik untuk
pemecahan masalah serangan
penyakit busuk buah yang ada diunit
Bah Birung Ulu Afdeling 3 Hutaurung
ini, penulis melakukan upaya
dengan melakukan pengasapan
menggunakan belerang dengan
dosis 0,25 kg/ha, dengan perhitungan
analisa biayanya sebagai berikut:
Blok 2008 M, dengan Luas 14 ha
(1.241 pk), kerapatan pokok (sph)
89 pk/ha. Maka kebutuhan belerang
sebanyak 14 ha x 0,25 kg/ha = 3,5 kg.
Jumlah biaya = 3,5 kg x Rp 15.000/
kg = Rp 52.500. Sehingga didapat
biaya/ha = Rp 3.750. Untuk tenaga
pengasapan dilakukan mandor panen,
dan dilakukan pada ancak hari itu.
Teknis pengasapan dilakukan untuk
luasan 1 ha, dibuat 4 titik, dengan
pembakaran tankos hasil sortasi TBS
yang terserang busuk buah di TPH
yang tidak dimuat ke truk. Artinya, 1
titik mengkover 22 pk (1 ha = 89 pk,

89 pk/ha dibagi 4 titik).
Dapat dibayangkan, jika perlakuan
sederhana dengan memanfaatkan
pembakaran tankos hasil sortasi
pada TPH dikombinasikan dengan
pemberian belerang hanya 0,25 kg/
ha atau setara dengan Rp 3.750/ha,
berapa rupiah pundi-pundi uang yang
dapat diselamatkan akibat serangan

penyakit busuk buah akibat serangan
Marasmius palmivorus. Perlakuan
ini tidak hanya berlaku pada areal
dataran tinggi saja, namun dapat juga
dilakukan pada areal dataran rendah
dimana kelembaban mikronya cukup
tinggi, sepeti pada areal jurangan
yang berpotensi terhadap serangan
busuk buah. (AZHIR, SP/ULU)

Kondisi TBS setelah 1,5 bulan aplikasi pengasapan dengan belerang.
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Sudut Kebun

Oleh : Masjon Sirait
Asisten Afdeling IV, Kebun Marihat

Titian ini disebut demikian karena bagian atasnya ditimbun dengan tanah sehingga tidak terlihat sebagai

titian biasa. Suasana di atas tampak alami dan ditumbuhi pohon, dibelit akar dan belukar. Titian dengan

konstruksi melengkung ini masih dimanfaatkan hingga sekarang. Lokasinya di Afdeling IV Kebun Marihat
PTPN IV. Belanda membangunnya pada tahun 1902 menggunakan batu-batu padas di sekitarnya. Setelah
berusia sekitar 116 tahun, Titi Pendam ini masih sangat kokoh dan makin menyatu dengan alam sekitarnya.
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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.

ptpniv

Ptpniv

@PTPN4_Official

PTPN IV

PTPN IV

Email

: ptpnusantara4@ptpn4.co.id

Website

: www.ptpn4.co.id

