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Pembaca budiman.
Kita telah berada pada kisaran
hujan November. Gun ‘n Roses
telah menulis lagu yang cantik dan
menjadi klasik, “November Rain”,
sebagai pendamping kerja di bulan
ini. Heran juga mengapa grup musik
rock itu membaca cuaca khas
tropis, yaitu musim penghujan, yang
tentu juga sangat berkaitan dengan
pertumbuhan tanaman kelapa sawit
di kebun-kebun kita.
Hujan adalah karunia bagi yang
mau mensyukurinya. Tapi bisa juga
menjadi sumpah serapah bagi
mereka yang merasakan banjir
sebagai dampaknya. Sebagai
orang kebun, hujan adalah sahabat
kita. Meskipun curah hujan yang
tinggi dapat menurunkan aktivitas
jam panen, namun sebaliknya ia
menjadi sumber pertumbuhan
kelapa sawit TBM yang kita harapkan
menjadi andalan produksi di masa
mendatang.
Dari dapur redaksi, kami juga
ikut mensyukuri turunnya hujan.
Sebab menerima berbagai reportase
dan artikel untuk diproses menjadi
bahan MINAT dalam iringan suara
hujan ternyata cukup menenangkan.
Kami dapat mencium aroma hujan
seperti mencium bumi yang baik
hati. Dalam suasana seperti itulah
kami menurunkan edisi November
ini kepada Anda, yaitu “edisi yang
berhujan”.
Laporan-laporan pada edisi ini
ditandai dengan persiapan-persiapan

kecemasan
dalam
memenuhi target
produksi dan laba akhir
tahun. Semua unit usaha berusaha
keras menunjukkan kinerjanya
dan siap dievaluasi secara objektif.
Manajemen telah mengingatkan
bahwa evaluasi triwulan akan menjadi
patokan bagi Direksi untuk melakukan
penilaian kinerja. Salah satu indikator
yang dinilai secara primer tentulah
kemampuan dalam merealisasikan
produksi dan produktivitas.
Sepanjang liputan-liputan kami
ke unit-unit usaha di lingkungan
PTPN IV, kami telah menemukan
sejumlah kebun atau pabrik yang
mampu bekerja secara maksimal
dalam berbagai keterbatasan. Ada
arus keinginan yang kuat dari semua
tim kerja untuk keluar dari masalah
dan menunjukkan kemampuan
terbaik dari timnya. Ada yang bekerja
keras tapi lemah dalam inovasi,
tapi ada juga yang bekerja secara
kreatif. Untuk itu, evaluasi-evaluasi
akan memerlukan pendalaman yang
komprehensif, lebih kepada mencari
ruang yang masih dapat diisi untuk
meningkatkan produksi ketimbang
evaluasi kuantitatif yang dapat
mengabaikan potensi yang masih
tersembunyi dari sebuah tim.
Pada edisi ini, kami melampirkan
satu rubrik baru lagi yang sebenarnya
sudah pernah kita hadirkan

sebelumnya,
yaitu “Pojok
Kebun”.
Restorasi rubrik
ini
adalah sebagai
cara
kami untuk
menambahkan “halaman sela”,
sebagai halaman istirahat, sehingga
kita telah memilih untuk menonjolkan
foto daripada tulisannya. Rubrik ini
akan mengetengahkan hal-hal unik
dari sebuah kebun, baik dari aspek
historis, keunikan spot, atau hal
menarik dari suatu fasilitas kerja di
unit-unit usaha. Tujuan kami adalah
untuk memberikan perhatian dan rasa
cinta terhadap lingkungan kerja kita,
lebih dari sekadar bisnis inti.
Banyak sebenarnya hal unik di
kebun yang tidak dimiliki lingkungan
kerja lain. Dengan menghadirkan
hal-hal unik ini, kami berharap para
karyawan menjadi lebih betah dan
lebih menghargai tempat kerjanya.
Pada akhirnya, semoga kita
mendapat banyak pengalaman
dan hikmah baru di tahun 2018 ini,
sebagai bekal untuk menghadapi
tahun politik yang lebih mengguncang
di tahun 2019. Marilah menjadi bagian
yang sukses di tahun 2018, dan
memberikan semangat persatuan
dan kesejukan untuk tahun 2019.
Selamat menikmati sajian-sajian edisi
ini. Selamat membaca! (red)
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Refleksi

Selamat Bergabung
dalam One World Big Data!
Oleh Sekretaris Perusahaan

Dunia sedang melakukan konsolidasi besar. Titik tumpunya
adalah pada data. Komunikasinya menggunakan perangkatperangkat digital dengan berbagai platform yang sudah makin
akrab di benak manusia. Saat ini, dalam dunia jurnalistik,
berkembang prinsip baru, yaitu data based journalism, yang
basisnya bukan lagi sebuah ruang perpustakaan atau kantor arsip.
Tapi sudah berubah menjadi digital data. Bahkan perpustakaan
pun harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, dengan
tren digital library.

P

erangkat pintar makin murah dan
mudah dimiliki semua orang, dan
secara terus menerus membawa
manusia pada tingkat keterhubungan
yang kian satu. Semua data berupa
fisik dan tingkah laku terserap ke
dalam satu wadah besar, yang
dengan tingkat analisa dan program
tertentu berubah menjadi makhluk
cerdas yang luar biasa. Data global
ini kemudian dimanfaatkan untuk
berbagai aplikasi dan kepentingan
secara cepat, baik dalam urusan
politik, urusan publik, pembangunan,
bisnis, pendidikan, kesehatan, sistem
pembayaran (moneter) dan berbagai
kepentingan manusia. Kita sedang
terseret arus menuju apa yang disebut
dengan Revolusi Industri Keempat
(4.0).
Mengapa disebut Revolusi Industri
Keempat? Revolusi ini bertumpu
pada perubahan sebelumnya, yaitu
Revolusi industri Pertama, yang
dimulai sejak 1784. Saat itu, para
penemu memulai pemanfaatan air
dan kekuatan uap untuk mekanisasi
sistem produksi. Kemudian disusul
dengan penemuan listrik pada tahun
1870, dimana energi listrik mengambil
alih uap untuk melakukan produksi

massal. Sedangkan Revolusi Industri
Ketiga dimulai tahun 1969 yang mulai
menggunakan kekuatan elektronik
dan teknologi informasi (digital) untuk
otomatisasi proses produksi. Apa yang
kemudian dimaksud dengan Revolusi
Industri Keempat (4.0) hari ini adalah
ketika kekuatan produksi bertopang
pada bersatunya beberapa teknologi,
sehingga kita melihat suatu area
baru yang terdiri dari tiga bidang ilmu
independen: fisika, digital dan biologi.
Sebenarnya, dunia sudah sangat
maju akibat RI ketiga yang juga
disebut sebagai revolusi digital. Dalam
tahap ini, dunia memperoleh internet
dengan interkonektivitas yang begitu
cepat. Tak terpikir sebelumnya bahwa
kita bisa menjelajahi dunia maya
dengan menggunakan komputer.
Di samping itu, kita sekarang dapat
melihat berbagai otomatisasi terjadi
pada pabrik-pabrik yang memproduksi
barang secara masal, data pada
setiap bagian suatu organisasi yang
massif jumlahnya yang saat ini dikenal
sebagai “big data”, serta sarana
logistik yang terorganisasi dengan
begitu baik.
Hal ini dimungkinkan karena
ruang lingkup otomatisasi dapat

ditingkatkan mengikuti Hukum
Moore – suatu pengamatan bahwa
jumlah transistor pada suatu sirkuit
terpadu meningkat dua kali lipat setiap
dua tahun. Selain menyebabkan
kerusakan lingkungan akibat
pertanian modern, kemajuan bidang
otomatisasi juga telah menyebabkan
munculnya “revolusi hijau.” Hukum
Moore umumnya mengacu langsung
ke sirkuit elektronik yang menjadi
teknologi dasar dalam era ini. Hukum
ini memiliki implikasi yang lebih luas,
yaitu bahwa output bisa bertumbuh
sebagai fungsi eksponensial input.
Hukum Moore menghasilkan daya
komputasi yang semakin besar yang
memungkinkan terjadinya otomatisasi
dari proses yang sangat kompleks
sekalipun. Di beberapa bidang, seperti
bioteknologi, laju inovasi bahkan telah
melampaui Hukum Moore.
Ambil suatu contoh dalam industri
pertanian, akibat inovasi bioteknologi,
biaya sekuensing genom telah jatuh
dari USD 100.000 pada tahun 2001
menjadi USD 5.000 di 2010, dan
sekarang hanya tinggal USD 1.400.
Pada Pertemuan Tahunan Forum
Ekonomi Dunia (World Economic
Forum, WEF) pada tanggal 2013
Januari 2016 di Davos, Swiss,
dirumuskan bahwa setidaknya ada
tiga hal yang membedakan Revolusi
Industri 4.0 dibanding revolusi industri
sebelumnya. Tiga hal tersebut menjadi
alasan mengapa transformasi yang
terjadi saat ini bukan merupakan
suatu perpanjangan revolusi digital,
namun lebih merupakan suatu
revolusi transformasi baru.
Pertama, inovasi dapat
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dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya.
Kecepatan terobosan-terobosan baru pada era ini terjadi pada
skala eksponensial dan bukan lagi pada skala linear.
Kedua, penurunan biaya produksi marjinal dan munculnya
platform yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan
beberapa bidang keilmuan, terbukti meningkatkan output
pekerjaan. Transformasi ini mengakibatkan perubahan ruang
lingkup yang begitu luas sehingga menyebabkan perubahan
pada seluruh sistem produksi, manajemen, maupun tata kelola.
Ketiga, revolusi secara global ini akan berpengaruh besar
dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana
cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang industri,
dan bahkan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level
sistem di banyak tempat.
Dampak besar dari perubahan transformatif ini adalah
munculnya potensi untuk memberdayakan individu dan
masyarakat, karena ia dapat menciptakan peluang baru bagi
ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi. Tetapi ia juga
bisa menyebabkan pengkerdilan dan marjinalisasi beberapa
kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan
risiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan
antar-manusia. Bahkan, pada masa ini teknologi begitu
menyentuh pola kehidupan manusia secara personal dari
berbagai sudut. Ia bisa berfungsi sebagai sekretaris pribadi,
pengatur kesehatan, diet dan olah raga, mengelola investasi,
mengatur keuangan melalui mobile banking dalam cashless
society, memesan taksi, memanggil gojek, pesan makanan,
pesan pemijat, beli tiket pesawat, mengatur perjalanan,
mengunduh album dari penyanyi yang paling populer saat ini,
menonton film terbaru, main game, membaca buku yang baru
saja diterbitkan, dan sebagainya.
Semua ini dapat dilakukan hanya melalui satu perangkat
saja karena dataya sudah disimpan di “awan” (cloud). Dapat
dibayangkan, bagaimana perubahan aplikasinya dalam bidang
bisnis dan produksi. Revolusi ini dapat meningkatkan efisiensi,
terutama dalam bidang rantai suplai, logistik dan komunikasi
di mana biaya keduanya akan terus menurun. Hal ini akan
membuat biaya perdagangan akan jauh lebih rendah. Akibatnya
akan terdapat pasar-pasar baru bagi para pebisnis dan
keseluruhannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
segala dampaknya.
Apa yang perlu kita ketahui adalah, bahwa “size” suatu
usaha tidak lagi akan bertumpu pada ukuran asset fisik, tetapi
sudah mulai beralih kepada penguasaan data dan pemanfaatan
keterhubungan dunia ke dalam praktik bisnis kita. Kita tidak
lagi bisa sekadar mengandalkan kerja nyata, tapi juga harus
memampukan diri dalam kerja maya. Dengan demikian, proses
produksi kita akan mengarah pada petunjuk digital yang
disediakan dalam big data dan terkoneksi langsung ke pasar,
jaringan bisnis, dan kecenderungan-kecenderungannya.
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Untuk meningkatkan kinerja dan performa
bisnisnya, PTPN IV selalu berupaya
menyelaraskan strategi perusahaan, di
antaranya dengan membentuk strategi
yang fokus terhadap kinerja, serta
menerapkan filosofi berdasarkan “balanced
scorecard corporate” atau BSC untuk dapat
menciptakan sinergi, serta menerjemahkan
rencana strategis ke dalam kegiatan
operasional untuk menjadi organisasi
berfokus pada kinerja.

D

emikian disampaikan Corporate Secretary PTPN
IV BM Setio Baskoro, mewakili Direksi ketika
membuka workshop dengan tema “Penyelarasan
Strategi Perusahaan ke Level Bagian dan Sub Bagian
di PTPN IV”, di ruang Pisifera Kantor Direksi PTPN IV

Liputan Khusus

Menyelaraskan Strategi
Perusahaan dengan BSC
Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan,
Rabu 17 Oktober 2018.
Penyelarasan diawali dengan
implementasi sistem BSC, sehingga
kinerja akan terlihat lebih terperinci,
terdeteksi dari segala sisi, dan
memberikan ruang untuk me-review
apa yang diperlukan agar strategi
mencapai sasarannya. “Dengan
demikian, organisasi diharapkan
fokus terhadap kinerja,” papar BM
Setio Baskoro.
Selain BM Setio Baskoro, juga
hadir Kepala Bagian, Wakil Kepala
Bagian, Project Manager, Dewan
Pakar, General Manager Distrik,
Kasubag, Kabid dan Staf Subag.
Kegiatan ini menghadirkan konsultan
dari GML, yaitu Muhammad Arie

Darmawan dan Febrika Yudha Putri.
BM Setio Baskoro menyebutkan
bahwa PTPN IV sebelumnya telah
melaksanakan workshop BSC
melalui LPP Medan
dengan konsultan
Anthony Law.
“Workshop kali ini
adalah sebagai
bahan review
untuk melihat
sudah sampai
sejauh mana
implementasi KPI
corporate dan
individu,” katanya.
Menurut
Setio, saat ini
implementasi
KPI masih belum
seperti yang
diharapkan. KPI
individu sudah
bagus namun
belum selaras
dengan KPI
corporate. Untuk
itu ia mengajak
semua hadirin

untuk bekerja supaya strategi
perusahaan dapat tercapai dengan
KPI aktivitas, proksi dan eksak.
Muhammad Arie Darmawan
dalam paparannya mengatakan,
sebuah sistem yang memvisualisasi
strategi organisasi (diturunkan
dari visi, misi dan destinasi), dapat
menerjemahkan strategi menjadi
sasaran operasional yang bertujuan
untuk mencapai perilaku yang
diharapkan dan peningkatan kinerja.
Ia juga menyebutkan bahwa
ada empat peta strategis dalam
suatu perusahaan, yaitu finansial,
customer, internal business process
dan learning and growth.
Workshop dilaksanakan dua
hari, mulai 17 hingga 18 Oktober
2018, dengan harapan peserta
dapat memahami pentingnya
membentuk strategi yang fokus
terhadap kinerja, bagaimana BSC
menciptakan sinergi, menerjemahkan
rencana strategis ke dalam kegiatan
operasional, membangun peta
strategi dan KPI, serta menghindari
jebakan dan kegagalan dalam
menerapkan BSC. (red)
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Ekspor Perdana PKM
ke Korea Selatan
PTPN IV melepas ekspor produk palm kernel
mill (PKM) melalui Pelabuhan Belawan, Senin
15 Oktober 2018 lalu, menggunakan kapal Vesel
MV SN QUEEN V.106. Sebanyak 6.500 ton PKM
dikapalkan dengan nilai ekspor sebesar US$
650.000 untuk tujuan Korea Selatan.

D

irektur Utama PTPN IV Siwi Peni mengatakan, kapal
Vesel telah sandar di Pelabuhan Belawan, Sabtu 13
Oktober 2018 pukul 18.00 WIB dan start loading mulai pukul
20.00 WIB dan proses pemuatan PKM berjalan lancar.
“Semoga ekspor perdana ini membawa berkah bagi PTPN
IV khususnya dan PTPN Group pada umumnya,” ungkap
Siwi Peni.
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Ia menjelaskan, pada tahun 2016
PTPN IV melakukan penjualan lokal
PKM sejumlah 37.588 ton, tahun 2017
sejumlah 37.028 ton, dan sampai
dengan tahun 2018 ini PTPN IV akan
ekspor PKM sejumlah 13.000 ton.
“Target tahun 2019 mendatang,
sesuai memorandum dari Holding
Perkebunan Nusantara nomor
71, PTPN IV akan mengekspor
PKM sejumlah 42.078 ton, dengan
komposisi ekspor 70% dan lokal 30%,”
kata Siwi Peni.
Dirut juga mengatakan, kegiatan
ekspor dari PTPN IV ini merupakan
program perusahaan untuk
peningkatan penerimaan devisa

pada negara,
sekaligus untuk
memperkuat
bisnis korporasi.
Dalam
pelepasan ini,
selain Siwi
Peni, juga hadir
Direktur Komersil
PTPN IV Umar
Affandi, Direktur
Operasional
PTPN IV
Rediman Silalahi,
Corporate
Secretary BM Setio Baskoro,
Kasubag/Staf Sub Sekretaris

Perusahaan, Kasubag Pemasaran
dan PT Sarana Agro Nusantara.
(red)

Sosialisasi Sistem SAP:
1 Januari 2019, Teng!

P

TPN IV melakukan sosialisasi terkait peng-inputan data di sistem SAP secara tunggal yang mulai
berlaku 1 Januari 2019 di Ruang Pisifera Kandir, Jalan
Letjen Soeprapto No. 2 Medan, Selasa 30 Oktober 2018.
Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Bagian Akuntansi,
Mili Mahardhika, didampingi Project Manager ERP Ipan
Gumara Siahaan.
“Pada dasarnya sosialisasi ini dilaksanakan agar

dapat mengetahui permasalahan dalam peng-input-an
di sistem SAP dan mengevaluasi kembali peng-input-an
yang dilakukan oleh setiap bagian, serta menetapkan
langkah-langkah yang tepat agar dapat mendukung
penerapan sistem SAP,” ungkap Gumara Siahaan.
Acara dihadiri Kasubag/Staf Subag Akuntansi, EndUser SAP dan karyawan pelaksana dari Bagian/Unit
Kantor Direksi (Kandir). (red)
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Gerak Jalan Santai Buruh
dan Polres Labuhan Batu
P

TPN IV bersama PTPN III dan sejumlah perusahaan
di wilayah Kabupaten Labuhan Batu bergandengan
tangan dengan Polres Labuhan Batu mengadakan
acara gerak jalan santai bersama buruh pada Hari
Jumat Tanggal 12 Oktober 2018, yang dipusatkan di
Gedung Serba Guna Polres Labuhan Batu.
Dalam sambutannya, Kapolres Labuhan Batu,
AKBP Frido Situmorang, menyampaikan kegiatan ini
dilaksanakan untuk meningkatkan kebersamaan dengan
para buruh dalam menciptakan suasana kondusif di
wilayah hukum Polres Labuhan Batu.
Turut hadir dalam kegiatan ini, jajaran Polres
Labuhan Batu, General Manager Distrik IV Ir Eddy
Usman, Manajer Berangir Ir Swandi Damanik, Kabid
SDM/Umum Nofan Herawan dan Asisten SDM/Umum
Mikhael Sakti Purba. (red)
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Perusahaan Mancanegara Pamerkan Produk
dan Teknologi Pengolahan Minyak Sawit di Medan

Palmex Indonesia kembali menghadirkan pameran produk dan
teknologi pengolahan minyak sawit terbesar di Asia Tenggara,
9-11 Oktober 2018 di Santika Premiere Dyandra Hotel and
Convention Center Medan. Selain pameran industri pengolahan,
ajang ini juga diramaikan oleh para produsen besar kelapa sawit,
termasuk di antaranya PTPN III. Pameran ini dibuka secara resmi
oleh Ir. Rudi Zulham Hasibuan, Ketua Kamar Dagang Industri dan
Perdagangan (Kadin) Medan.

P

almex Indonesia menyajikan
referensi dan contoh teknologiteknologi terbaru bagi pelaku industri
kelapa sawit. Sebanyak 100 peserta
pameran yang berasal dari berbagai
negara, yaitu Indonesia, India,
Malaysia, Singapura, Korea, China,
Australia, Italia, Inggris, Thailand dan
Jerman, menampilkan perkembangan
teknologi, peralatan kelapa sawit,
pupuk, bibit kelapa sawit, hingga
inovasi di bidang kelapa sawit.

Para peserta pameran
menghadirkan berbagai pilihan
teknologi, produk serta solusi terbaru
yang diperlukan untuk mengolah
kelapa sawit. Teknologi ini bertujuan
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
kerja pabrik kelapa sawit dan untuk
menambah produksi dalam waktu
bersamaan.
Selain memamerkan produk
dan teknologi terkini untuk industri
kelapa sawit, Palmex Indonesia

juga merupakan pameran yang
tepat bagi para pelaku kelapa
sawit untuk membeli mesin dan
meng-update wawasan mereka
akan teknologi terbaru yang
mampu meningkatkan kinerja
serta menjalin hubungan bisnis
di antara sesama pelaku industri
sawit.
Salah satunya program
yang diselenggarakan
bersamaan dengan pameran
Palmex Indonesia 2018 adalah
“Indonesia International Palm
Oil Conference (IIPOC) 2018”,
sebuah konferensi internasional
terbesar untuk industri kelapa
sawit di dunia. Konferensi
ini menampilkan berbagai
pembicara dari dalam dan
luar negeri yang berkompeten
di bidangnya, seperti Edy
Sutopo, Direktur Hasil Hutan
dan Kebun Kemenperin, Prof. Dr
Hermanto Siregar, M.Ec, Ketua
Perhimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia (PERHEPI), Tan Eng Hau,
Member EXCO Malaysia Biomass
Industries Confederation (MBIC),
dan Dr. Suroso Rahutama, Head of
Research dari Indonesia Oil Palm
Research Institute (IOPRI). Tema
IIPOC 2018 adalah “Driving Palm Oil
Sustainability with Technology and
Innovation”.
Untuk mendukung inovasi dalam
industri kelapa sawit, edisi ke-sepuluh
Palmex Indonesia 2018 di Medan ini
memiliki area khusus yang ditujukan
untuk inovasi unik di dalam industri
kelapa sawit. Beberapa perusahaan
yang berpartisipasi adalah Pusat
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), PT.
Indonesia Comnet Plus (ICON+), PT.
Seriyus Hutama, Eureka Sysnergy
dan DPP Apkasindo. (red)
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Berita Foto

Dubes RI untuk Tanzania
Kunjungi Kandir
Dalam rangka melihat perkembangan perdagangan, khususnya
ekspor-impor negara-negara di dunia, Duta Besar Republik
Indonesia (Dubes RI) untuk Tanzania, Ratlan Pardede, yang
juga merangkap Republik Burundi, Uni Comoros, dan Republik
Wranda yang berada di Dar Es Salaam Tanzania berkunjung ke
Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV Jalan Letjen Soeprapto No. 2
Medan.

“S

alah satu tugas Dubes
RI adalah melihat neraca
perdagangan antar-negara,
terutama yang menyangkut ekspor
setiap tahunnya yang menjadi
kewenangannya dengan negara
Republik Indonesia,” demikian
disampaikan Dubes RI untuk
Tanzania, Ratlan Pardede, di Ruang
Tenera Kandir, Senin 29 Oktober
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2018.
Duta Besar didampingi oleh
Kepala Bagian KBRI Dar Es Salaam,
Raksa Ibrahim. Sementara dari
PTPN IV, hadir Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Kepala/ Wakil
Kepala Bagian, Project Manager,
Manajer, Dewan Pakar dan Kasubag.
Ratlan Pardede juga mengatakan,
ia merasa perlu mengunjungi PTPN
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IV karena Indonesia adalah negara
terbesar nomor 1 di dunia sebagai
penghasil dan pengekspor minyak
sawit. Sebelumnya, Rediman
Silalahi mengatakan bahwa, PTPN
IV merupakan penggabungan
dari PTP VI, PTP VII dan PTP VIII
pada tahun 1996. “Perusahaan
ini memiliki 37 kebun/pabrik yang
tersebar di sembilan kabupaten di
Provinsi Sumatera Utara. PTPN
IV merupakan salah satu anak
perusahaan Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero) dengan
core business komoditi kelapa
sawit dan satu-satunya perusahaan
yang memiliki kebun teh di Propinsi
Sumatera Utara saat ini,” jelas
Rediman. (red)
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Rakor Kementerian ATR/BPN
di PTPN IV

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arie
Yuriwin, didampingi Direktur Pembinaan, Pengadaan dan
Penetapan Tanah Pemerintah Isman Hadi, menggelar rapat
koordinasi (rakor) mengenai permasalahan tanah dan proses
sertifikasi tanah HGU PTPN Group, di ruang Dura Kantor Direksi
PTPN IV Jl. Letjen Suprapto No. 2 Medan, Senin 8 Oktober 2018.

A

rie Yuriwin mengatakan, semua
proses permasalahan dan
sertifikasi tanah PTPN Group
harus segera diselesaikan dengan
mekanisme dan ketentuan yang
berlaku, seperti proses administrasi
yang ada di kantor Kementerian ATR/
BPN maupun di Kanwil BPN Provinsi/
Kabupaten.
Sementara Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Holding
Perkebunan Nusantara, Seger
Budiarjo, menyebutkan, PTPN Group
pada dasarnya tidak tabu melakukan
pelepasan tanah/aset, sepanjang
ditempuh melalui mekanisme sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku
dan dilakukan dengan ganti rugi.
Lebih jauh, Seger Budiarjo
menyatakan agar PTPN Group
memasang tanda plank kepemilikan
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tanah/ aset di masing-masing kebun/
unitnya. “Pelepasan areal HGU
PTPN Group untuk kepentingan
umum supaya diproses sesuai
dengan prosedur. Sementara untuk
kepentingan yang bukan kepentingan
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umum, tidak mungkin dilakukan
pelepasan,” sebut Seger Budiarjo.
Tampak hadir dalam rakor ini,
selain Arie Yuriwin, Isman Hadi,
Seger Budiarjo, juga tampak
Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Aceh Saiful, mewakili
Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi Sumatera Utara Sri
Puspita Dewi, Direktur Utama
PTPN I Uri Mulyari, Direktur
Utama PTPN II Teten Djaka
Triana, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN
IV Rizal H. Damanik, Direktur
Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi, Senior Executive Vice
President Bidang Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN III
(Persero) Gusmar Harahap, Kepala
BPN (Simalungun, Asahan, Serdang
Bedagai, Labuhan Batu), Kepala
Devisi Hukum Holding Perkebunan
Nusantara dan Corporate Secretary
PTPN IV BM Setio Baskoro, Kepala
Sekretariat PTPN II Hadiyarto, Kepala
Bagian Hukum dan Pertanahan
PTPN IV Jimmy LW Silalahi beserta
Kasubag/Staf Subag. (red)
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Lelaki November,
Selamat Ultah Pak Rizal!
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN
IV, Rizal H. Damanik, menerima ucapan selamat
ulang tahun dari Direksi dan Pemangku Jabatan
Puncak PTPN IV di Kantor Direksi (Kandir), Ruang
Rapat Tenera Kandir, Rabu, 7 November 2018
pagi.

D

irektur Utama PTPN IV Siwi Peni dalam kesempatannya
memberikan sambutan, mengatakan, umur yang
bertambah ini merupakan tantangan dan amanah untuk
kita semua. “Untuk itu, kita mendoakan agar Pak Rizal
mendapatkan umur yang berkah dan pahala, yang dengan
itu beliau mampu menjawab tantangan dan amanah yang
diembannya sebagai direksi maupun peran social di tengah
masayarakat,” papar Dirut.
Terlahir di bulan November, sebelumnya Rizal H. Damanik
mengajak agar setiap pertambahan usia ini dimanfaatkan
sebagai momentum untuk mempertebal sikap muwasabah,
introspeksi diri, dan bersyukur atas usia yang masih diberikan
Allah, yang dibuktikan dengan kerja keras dan pemanfaatan
waktu untuk hal-hal yang bermanfaaat dan maslahat.
Acara syukuran ini ditandai dengan pemotongan nasi
tumpeng dan tiup lilin. (red)
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Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, memberi
tali asih/penghargaan terhadap peserta terbaik 1 s/d harapan 3
kafilah Propinsi Sumut pada Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
Nasional XXVII Tahun 2018, sekaligus melepas hafizhah 30
Juz Terbaik Sumut atas nama Istiqomah mewakili Indonesia ke
Musabaqoh Internasional di Dubai. Di antara yang menerima
tali asih itu adalah kafilah khusus dari PTPN IV atas nama
Fatmah Muthiah. Ia menerima uang pembinaan sebesar Rp 75
juta sebagai Juara 2 tahfizh 5 juz di Rumah Dinas Gubsu Jalan
Sudirman No. 41 Medan, Senin 22 Oktober 2018.

Qoriah PTPN IV
Terima Tali Asih dari Gubsu
U

ang tali asih itu diserahkan Edy
Rahmayadi kepada Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H. Damanik untuk
disampaikan kepada Fatmah Muthiah
yang berhalangan hadir karena
sedang mengikuti kuliah di Jakarta.
Gubsu Edy Rahmayadi
mengatakan, saat ini yang diperlukan
adalah kesiapan kafilah Propinsi
Sumut untuk mengikuti event
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berikutnya, karena potensi qori/
qoriah di Sumut ini cukup besar. “Saya
mengajak warga Propinsi Sumatera
Utara untuk menghidupkan syiar
Islam dan marawis dengan semangat
kolektif. Sumut harus bangkit,
terkhusus di bidang kalam ilahi,
karena hal ini dapat mengusir sifatsifat setan dalam diri masayarakat,”
katanya.
Acara ini dihadiri juga oleh Ketua
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TP PKK, Wakil Gubernur Sumut
Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah
Sumut Sabrina, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik, Corporate Secretary PTPN
IV BM Setio Baskoro, Ketua Majelis
Taklim dan Syiar Islam PTPN IV Ali
Musri, Bupati, Walikota, Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an
(LPTQ) Provinsi Sumut, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), serta

Qori dan Qoriah Juara 1 s/d
Harapan 3 MTQN XXVII.
Ketua Kafilah Sumut,
Drs. H. Palit Muda Harahap,
MA, mengatakan, kafilah
Propinsi Sumut telah berupaya
maksimal agar dapat mengukir
nama baik Sumut. Diyakini
hasilnya memang belum
memuaskan, namun sudah
jauh meningkat dibanding dua
tahun yang lalu, dengan raihan
16 medali dari 42 medali yang
diperebutkan. “Dengan hasil
ini, kafilah Propinsi Sumut
menempati posisi Juara Umum III,”
katanya.
Palit Muda mengatakan, ketika

panitia mengumumkan pemenang,
maka sepertiga nama yang
disebutkan adalah nama-nama kafilah
dari Sumut. “Kita berharap, kafilah

Provinsi Sumut pada MTQN XXVIII
tahun 2020 mendatang di Provinsi
Sumatera Barat akan lebih baik lagi,”
kata Palit Muda. (red)

Untuk Korban Gempa Lombok
dari Jamaah Masjid Al Muhajirin
J

amaah Mesjid Al Muhajirin Kantor
Direksi PTPN IV memberikan bantuan
kemanusiaan kepada korban musibah gempa
di Lombok. Bantuan berupa uang tunai
sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
tersebut diserahkan melalui Lembaga ACT
Care for Humanity, 4 Oktober 2018.
Ketua Umum MTSI PTPN IV Ali Musri
yang didampingi Sekretaris Umum MTSI Rudi
Hartono mewakili jamaah masjid berpesan
kepada wakil ACT Sumatera Utara, Rinaldi,
agar dana tersebut disampaikan kepada
korban musibah sesuai dengan keperuannya.
“Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi ini
adalah bantuan spontan dan ikhlas. Kita
mengharapkan manfaat dan keberkahannya,
serta dapat meringankan penderitaan
saudara-saudara kita yang terkena dampak
gempa,” kata Ali Musri.
Sekretaris MTSI Rudi Hartono
mengatakan, saat ini jamaah Mesjid Al
Muhajirin sedang dalam tahap pengumpulan
dana bantuan guna disalurkan kepada korban
gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
“Apabila sudah terkumpul, akan segera
menyusul untuk disalurkan,” ungkapnya.
(rh)
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Partisipasi Mengembangkan dan
Melestarikan Destinasi Danau Toba
Danau Toba sebagai kawasan wisata nasional telah ditetapkan
pemerintah menjadi salah satu destinasi strategis untuk
pengembangan industri kepariwisataan. Sebagai salah satu
BUMN yang memiliki unit usaha bersisian dengan ekosistem
Danau Toba, PTPN IV mengambil peran dalam mendukung
program-program pemerintah di kawasan ini. Salah satu kegiatan
yang telah dilakukan antara lain dengan menabur 50 ribu bibit
ikan mas sebagai upaya melestarikan keindahan Danau Toba.
PTPN IV juga berpartisipasi dalam perlombaan kapal motor
memperebutkan Piala Kapoldasu di Pantai Bebas Parapat,
Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Sumalungun,
Senin 12 Nopember 2018.

D

irektur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV, Rizal H.
Damanik, mengucapkan terimakasih
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atas undangan dan kesempatan yang
diberikan kepada PTPN IV, sehingga
dapat berpartisipasi dalam acara
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yang luar biasa ini. “Saya secara
pribadi merasa bangga dengan
diadakannya kegiatan perlombaan ini,
karena banyak nilai positif yang dapat
diambil. Semangat dan antusiasme
para pemilik/pengusaha kapal motor
untuk menampilkan yang terbaik
mencerminkan semangat kebangkitan
di kawasan wisata yang kita cintai
ini,” kata Rizal yang juga putra lokal
Simalungun ini.
Rizal mengatakan, insiden
tenggelamnya kapal motor di perairan
Danau Toba baru-baru ini mungkin
sedikit banyak telah mempengaruhi
jumlah kunjungan wisatawan. Tapi
dengan adanya perlombaan ini,
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para pemilik/pengusaha kapal motor
dapat menunjukkan perbaikan dalam
pengelolaan kapalnya, sehingga
meningkat pula kepercayaan
pengunjung untuk datang.
“Dengan terjaminnya segi
kelaikan, keselamatan dan kebersihan
(K3), maka kita berharap rasa
kekuatiran masyarakat maupun turis
terhadap transportasi kapal motor
yang ada di perairan Danau Toba
ini akan terkikis dengan sendirinya,”
papar Rizal.
Atas nama PTPN IV, ia juga
mengapresiasi seluruh pihak,
terutama panitia atas dedikasi dan
upaya yang telah dilakukan sampai

daerah wisata Parapat, khususnya
dalam aspek pelayanan, keamanan
dan kenyamanan,” katanya.
Agus yakin, kejadian
tenggelamnya kapal motor beberapa
bulan lalu tidak akan menurunkan
jumlah kunjungan wisata, sebaliknya
malah akan tumbuh seiring dengan
berbagai program terpadu pemerintah
untuk memajukan destinasi wisata
multi-atraksi ini.
“Objek wisata Danau Toba
merupakan salah satu danau
terbesar di dunia. Di sini ada peristiwa
vulkanik yang luar biasa, danau
yang indah, dan kebudayaan yang
tinggi nilainya. Pemerintah telah

akhirnya kegiatan ini terselenggara
dengan lancar dan baik.
Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus
Andrianto, SH, mengaku merasa
bahagia karena punya kesempatan
langsung hadir di Parapat. “Bagi
saya, ini seperti pulang kampung
saja, karena saya sendiri sebelumnya
pernah bertugas sebagai Kapolsek
Parapat, yaitu dari tahun 1993 hingga
1995,” katanya.
Agus Andrianto berjanji, ia
bersama jajarannya akan berusaha
ikut menggelorakan kembali daerah
wisata di Parapat. “Dengan berbekal
pengalaman yang saya terima saat
bertugas dan bergabung dengan
stakeholder di Parapat, kami akan
memberikan perhatian khusus pada

mendukung kemajuan wilayah ini
dengan dikembangkannya Bandar
Udara Internasional Silangit, yang
mempermudah aksesibilitas,
mendorong pertumbuhan, dan
memicu kegiatan ekonomi baru,”
papar Agus Andrianto.
Sebelumnya Bupati Simalungun
JR Saragih mengucapkan terimakasih
atas perhatian yang cukup besar
dari Kapoldasu beserta jajaran
dan PTPN IV untuk memberikan
semangat kepada masyarakat yang
ada di sekitar perairan Danau Toba.
Ia berharap kegiatan ini akan memicu
kegiatan-kegiatan supportif berikutnya
dari berbagai pihak yang mencintai
warisan bumi Danau Toba.
Ketua Panitia yang juga Kapolres

Simalungun, AKBP M Liberti
Panjaitan, SIK, MM dalam laporannya
mengatakan, perlombaan kapal
motor menggunakan kriteria penilaian
dari segi kelaikan, keselamatan
dan kebersihan (K3). Sesuai
arahan Kapoldasu, criteria tersebut
diutamakan dengan maksud agar
tidak terulang kembali tenggelamnya
kapal di perairan Danau Toba dan
untuk melestarikan keindahan Danau
Toba serta meningkatkan kunjungan
wisata.
Selain lomba K3 dan pelepasan
50 ribu bibit ikan mas di perairan
Danau Toba, panitia juga membagi
live jacket kepada pemilik kapal yang
ada di Parapat,
mengadakan
pasar murah,
operasi bibir
sumbing, cek
kesehatan gratis
serta pelayanan
kependudukan
catatan sipil.
Dewan Juri
Perlombaan
Kapal Motor
berasal dari unsur
Komite Nasional
Keselamatan
Transportasi (KNKT), Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Koorpolairud, Syahbandar
Transportasi dan Politeknik Pariwisata.
Selain Kapoldasu, Direktur SDM
dan Umum PTPN IV, dan Bupati
Simalungun, acara ini juga dihadiri
Ketua Bhayangkari Poldasu, Kepala
Basarnas Sumut, Pejabat Utama
Poldasu, Direktur Dandim 0207
Simalungun, Kapolres Simalungun/
Humbang Hasundutan/ Karo/Dairi/
Tapanuli Utara/ Toba Samosir. Acara
diawali dengan tari persembahan
tor-tor somba dari Dinas Pariwisata
Simalungun, kemudian diisi dengan
hiburan artis ibukota Style Voice Trio,
Dilza dan artis mancanegara Beby
Shima. (red)
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Tanam Perdana Kelapa Sawit
di Dolok Ilir
“Saya bangga dan bahagia karena betapa hijaunya bibit kita kali
ini, mudah-mudahan setelah ditanam dan dirawat, mereka akan
dapat tumbuh tegak berseri-seri”.

D

irektur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi menyampaikan
harapan itu saat menghadiri acara
tanam perdana kelapa sawit di
Afdeling I Kebun Dolok Ilir PTPN IV,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar,
Kabupaten Simalungun, Kamis 8
Nopember 2018.
Rediman yang didampingi
Kepala Bagian Tanaman Amrin
Pane, Manajer Kebun Dolok Ilir
Erwin T.S. Panggabean, Manajer
PKS Dolok Ilir Aminuddin, Manajer
Kebun Laras Ferry M. Irwansyah
Nasution serta muspika setempat,
juga mengharapkan agar kelak
tanaman yang akan dirawat dengan
baik ini dapat menghasilkan buah dan
minyak yang banyak dan menjadi aset
yang produktif bagi perusahaan dan
negara.
“Kami sangat mengharapkan

20

dukungan Muspika untuk membantu
perusahaan dalam berkomunikasi
dengan masyarakat untuk menjaga
PTPN IV. Demikian juga dengan
teman-teman dari media yang
memiliki peran penting untuk
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memberikan pemahaman objektif
tentang makna strategis tanaman ini
terhadap masyarakat dan bangsa
kita,” imbau Rediman.
Sebelumnya Erwin T.S.
Panggabean mengatakan, tahun
ini Kebun Dolok Ilir melaksanakan
tanaman ulang (TU) seluas 331 ha
yang dimulai dari proses tumbang,
meluku I dan II dengan menggunakan
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sistem tanam post hole digger. “Kami akan
berusaha agar tanaman ini dapat menjadi
tanaman belum menghasilkan (TBM) yang prima
dengan melakukan pemeliharaan yang benar
serta menjaga kesuburan tanah yang nantinya
dapat menghasilkan protas 21 ton/ha/tahun di
tahun ketiga,” ungkapnya.
Camat Dolok Batu Nanggar yang diwakili
Sekretaris Camat, Susilo, mengucapkan selamat
dan sukses atas tanam perdana kali ini. “Semoga
hasil yang diharapkan dapat tercapai yang
akan mensejahterakan karyawan dan tentunya
berdampak kepada ekonomi masyarakat, karena
bila perusahaan sehat, maka masyarakat juga
akan mendapat manfaatnya, terutama dalam hal
peningkatan perputaran ekonomi sekitarnyaa,”
katanya.
Sedangkan Kepala Bagian Tanaman
Amrin Pane juga mengharapkan kepada
Muspika supaya dapat bekerjasama dalam
mengantisipasi problem ternak dengan cara
menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi
menggembalakan ternaknya dengan liar di areal
TBM.
Sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan,
acara penanaman perdana ini diawali dengan
pemberian santunan kepada 15 orang anak yatim
sekitar kebun. (red)
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Tim Self Assessment Evaluasi
Penerapan GCG 2018

Tim Self Assessment PTPN IV untuk penerapan Good Corporate
Governance (GCG) kembali melakukan evaluasi implementasi
agar PTPN IV dapat meraih nilai yang bagus pada tahun 2018 ini,
minimal mempertahankan poin pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2017 implementasi GCG PTPN IV mencapai skor
93,481, dan di tahun 2016 mendapat skor 93,370. “Capaian itu
merupakan angka yang sangat tinggi,” demikian disampaikan
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni pada saat membuka rapat
tim self assessment evaluasi penerapan GCG di Ruang Rapat
Pisifera Kandir, Senin 5 November 2018.

S

ebelumnya Siwi Peni
menyampaikan secara ringkas
sejarah GCG yang dimulai di
Amerika Serikat pada tahun 1980-an,
karena banyak perusahaan besar
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tidak terjamin hak-hak pemegang
sahamnya, sehingga muncul
pemberdayaan komisaris sebagai
salah satu penegakan GCG.
“Di Indonesia sendiri, konsep
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GCG dimulai sejak krisis ekonomi
tahun 1997, karena tidak dikelolanya
perusahaan-perusahaan secara
bertanggungjawab, serta
mengabaikan regulasi dan sarat
dengan praktik KKN,” sebut Siwi Peni.
Dirut mengatakan, program ini
bermula dari usulan penyempurnaan
peraturan pencatatan pada
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang
mengatur peraturan bagi emiten
dan mewajibkan untuk mengangkat
komisaris independen dan
membentuk komite audit tahun 1998.
Sejak itu GCG mulai dikenalkan pada
seluruh perusahaan.
“Pada dasarnya GCG merupakan
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Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

seperangkat
peraturan yang
mengatur,
mengelola dan
mengawasi
hubungan
antara
pengelola
perusahaan
dengan
stakeholders
untuk
meningkatkan
nilai
perusahaan,”
jelas Siwi Peni.
Selain Siwi
Peni, juga hadir
dalam acara
ini Komisaris
Independen
PTPN IV
Osmar Tanjung
sekaligus
Ketua Tim Self
Assessment GCG PTPN IV, Komite Audit, Komite MR
dan GCG, Kepala/Wakil Kepala Bagian, Project Manager,
Kasubag dan Staf Subag.
Osmar Tanjung mengatakan, PTPN IV merencanakan
Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2020. “Untuk
menghadapi IPO, diperlukan persiapan mengenai
penyusunan laporan tahunan atau annual report PTPN IV
yang akan menarik perhatian para investor, karena investor
akan melihat PTPN IV secara jelas dari laporan tahunan
selama tiga tahun terakhir,” kata Osmar.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan
BM Setio Baskoro yang didampingi Kasubag Rudi Hartono
memaparkan tentang Self Assessment Penerapan GCG
2018 berbasis Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN
No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, mulai dari
dasar pelaksanaan hingga area of improvement/perbaikan.
(red)

Syamsul Bahri

(Asisten SDM, Umum dan Keamanan
Kebun Gunung Bayu PTPN IV)
8 Oktober 2018

Danial Arkasi

(Asisten Tanaman Kebun Pasir Mandoge PTPN IV)
24 Oktober 2018

Ibu Hj. Siti Rahmah

Mertua perempuan Saudara Sadarimansyah, SE
(Asisten Tata Usaha Kebun Air Batu PTPN IV)
28 Oktober 2018

Bapak H. Endang Sutisna
(Pensiunan PTPN IV)
3 November 2018

Bapak Abdul Hamid

Orangtua laki-laki Saudara Ibrahim Martabaya, SP
(Kepala Sub Unit PKBL PTPN IV)
3 November 2018

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Pohon-pohon kelapa sawit
menjulang cukup tinggi,
daunnya menjadi terlihat
kecil, menyembunyikan
tandan-tandan muda dan
beberapa buah merah.
Batangnya mulus dari
tunasan lama. Pada
pagi dan sore hari, sinar
matahari menerobos
celah-celah tanaman, dan
cahayanya yang kuning
jatuh ke tanah, menjadi
jatah bagi perdu-perdu
kecil, terutama pakis dan
aneka rumput.

Kerja Keras
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Manajer, karyawan pimpinan, dan staf Kantor Manajer Kebun Balimbingan.

S

etiap karyawan pemanen di
Afdeling I Kebun PTPN IV
Balimbingan, harus bekerja keras.
Tidak kurang dari 12 meter panjang
seluruh ruas besi itu. Selanjutnya
para pemanen memanfaatkan tiang
egrek sebagai penghantar atau
penghubung dirinya ke buah kelapa
sawit. Hanya pengalaman yang
membuat mereka bisa mencapai
setiap tandan buah yang matang, lalu
dengan sekali dua hentakan buah itu
pun berguling di tanah.
Aset tanaman menghasilkan (TM)
di kebun mayoritas sudah berusia di
atas 20-an tahun. Setiap pemanen
memerlukan proses panen yang
lebih panjang karena jarak antara
pemanen dengan buah kelapa
sawit semakin jauh. Potensi buah

justru masih cukup tinggi, sehingga
menciptakan dilema dalam hitunganhitungan usaha. PTPN IV sendiri
sudah merencanakan program
replanting, namun eksekusinya akan
dilakukan secara bertahap sesuai
pertimbangan bisnis dan taktisnya.
Lokasi Kebun Balimbingan ini
sangat dekat dengan Kota Pematang

Siantar, dan berbatasan dengan
beberapa desa di sekitarnya.
Kehidupan sosial perkebunannya
juga sudah meleleh (melted) menjadi
masyarakat yang cenderung urban.
Sebagian karyawan pelaksana dan
kerani yang berhasil mendirikan
rumah pribadi di dalam batas desa
sekitar kebun cenderung menjadikan

Aset Tanaman Menghasilkan Kebun Balimbingan 2018
KATEGORI TANAMAN

TAHUN TANAMAN LUAS AREAL (HA)

Tanaman Tua (21-24 Tahun)

1994

1.363

Tanaman Dewasa (14-20 Tahun) 1996

1.649

Tanaman Dewasa (14-20 Tahun) 1999

12

Tanaman Muda (4-8 Tahun)

62,17

TOTAL

2008-2010

3.086,17
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	Fasilitas pendidikan.

rumah dinas di emplasemen dan
afdeling sebagai rumah kedua
atau sekadar ruang kerja. Namun
sebagian karyawan lainnya justru
mengintensifkan rumah dinas—
atau yang mereka sebut dengan
pondok—sebagai workshop atau
tempat melakukan usaha sampingan
keluarga.
Lokasi Kebun Balimbingan
secara administratif tersebar di
Kecamatan Tanah Jawa, Hatonduhan
dan Jorlang Hataran, Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara.
Terdiri dari empat afdeling, kebun
ini dipimpin oleh seorang manajer
dan sembilan karyawan pimpinan
(karpim), untuk 363 tenaga kerja aktif
dan MBT (masa bebas tugas). Luas
tanam yang mereka kelola secara
total mencapai 3.086,17 hektar, di
mana tercatat tanaman tertua adalah

26

tahun tanam 1994 dan yang termuda
pada tahun tanam 2010. Kontur lahan
secara umum berombak dan sedikit
bergelombang pada ketinggian
antara 300 mdpl hingga 650 mdpl.
Kebun ini dibuka pertamakali
sekitar tahun 1918 oleh perusahaan
Belanda, Handels Verininging
Amsterdam (HVA). Daerah konsesi
perkebunan diperoleh dari Raja

Tanah Jawa dimana tanaman
perdana adalah teh karena sesuai
dengan kriteria ketinggian tanahnya.
Pada tahun 1957, perusahaan HVA
mengalami nasionalisasi melalui
Keputusan Menteri No. 229 VM/57
tanggal 10 Agustus 1957 yang
diperkuat dengan UU No. 86 Tahun
1958. Selanjutnya HVA diambilalih oleh Perusahaan Perkebunan

Riwayat Produksi 5 Tahun Terakhir

TAHUN

PRODUKSI (TON)

PROTAS (TON/HA)

2013

71.961

23,52

2014

68.397

22,16

2015

73.860

23,93

2016

75.373

24,42

2017

74.637

24,19

Sampai dengan Sept 2018 60.093

19,47
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Fasilitas ibadah.

Negara (PPN) Sumut III. Perusahaan
ini mengalami berbagai kebijakan
strukturalisasi, di antaranya pernah
menjadi PPN Aneka Tanaman
(Antan) IV pada tahun 1963,
Perusahaan Negara Perkebunan VIII
pada tahun 1968, PT Perkebunan VIII
pada tahun 1972, PTPN IV (Persero)
pada tahun 1996, hingga akhirnya
menjadi salah satu unit usaha di
bawah PTPN IV hingga saat ini.
Kinerja produksi Kebun
Balimbingan hingga September
2018 mengalami fluktuasi terhadap

capaian target RKAP. Pada semester
pertama tahun 2018, produksi
kebun ini masih melampaui target.
Kemudian terjadi penurunan capaian
pada semester kedua, meskipun
dari segi volume produksi tidak
terjadi penurunan. Curah hujan yang
lebih tinggi memberikan tantangan
dalam proses panen karena kondisi
tanaman yang tinggi.
Pemanfaatan tenaga out
sourching memerlukan strategi
tertentu karena luasnya pilihan para
pemanen di kawasan itu. Diperlukan

Rendemen sampai dengan September 2018
JENIS MINYAK

RKAP
(%)

RKO
(%)

REALISASI SELISIH
SELISIH
(%)
RKAP (%) RKO (%)

Minyak Sawit

24,05

24,48

23,19

(0,86)

(1,29)

Inti Sawit

4,55

4,55

3,91

(0,64)

(0,64)

insentif khusus bagi para pemanen
ahli untuk memiliki preferensi bekerja
di suatu kebun, karena Balimbingan
dan sekitarnya adalah konsentrasi
usaha perkebunan, baik swasta
maupun perkebunan rakyat.
Realisasi produksi Kebun
Balimbingan hingga September 2018
adalah sebesar 60.093 ton dari target
RKAP sebesar 61.211 ton. Tertinggal
tipis dari target RKAP, manajemen
Kebun Balimbingan masih memiliki
peluang sisa akhir tahun 2018 untuk
memenuhi target , atau paling tidak
harus melampaui produksi tahun
2017 yang mencapai 74.637 ton dan
protas 24,19.
Sampai akhir tahun 2018 ini,
Kebun Balimbingan ditargetkan
(RKAP) untuk merealisasikan
produksi sebesar 75.628 ton dengan
produktivitas 24,51 ton per hektar.
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Pengajian rutin yang diselenggarakan IKBI Kebun Balimbingan.

Misi ini diemban dengan rasio tenaga
kerja (man/land ratio) 1 orang untuk 8
hektar di afdeling, dan 1 orang untuk
6,32 hektar untuk keseluruhan unit
usaha.
Hingga September 2018, harga
pokok produksi yang terbentuk
dari biaya kebun sendiri mencapai
Rp 2.731,95 per kg. Harga pokok
tersebut berasal dari biaya langsung
sebesar Rp 2.005,92 per kg, biaya
tidak langsung Rp 523,87 per kg,
dan penyusutan sebesar Rp 202,15
per kg. Adapun beban non produksi
(administrasi) dan beban lain yang
masih di luar harga pokok tersebut
tercatat sebesar Rp 819,75 per kg.
Realisasi harga pokok ini masih
menunjukkan dampak efisiensi
bila diukur dari target harga pokok
sebesar Rp 3.269,75 per kg untuk
biaya kebun sendiri, dan Rp 1.246,37
per kg untuk biaya non produksi.
Bila produksi dan rendemen
dapat dimaksimalkan hingga akhir
tahun, dan biaya produksi bisa
dipertahankan, maka peluang kebun
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ini untuk memperbaiki kinerjanya dari
segi profit akan tercapai, meskipun
itu masih tergantung pada harga
CPO di pasar dunia.
Untuk mempertahankan stabilitas
bisnisnya dari berbagai tantangan
sosial, baik dari masalah lingkungan,
hukum, dan pertanahan, Kebun
Balimbingan melakukan berbagai
tindakan CSR dan aksi sosial. Banjir
yang melanda kawasan penduduk
baru-baru ini menggerakkan PTPN
IV melalui Kebun Balimbingan
untuk melakukan berbagai program
rehabilitasi sarana yang rusak
dan penambahan sarana untuk
penanggulangan ancaman banjir
susulan.
Tahun ini, Kebun Balimbingan
menganggarkan kegiatan CSR
dengan total dana Rp 202.949.000
untuk penambalan jalan aspal
(protokol) sebagai akses utama
transportasi yang terkelupas dan
berlubang, pembuatan tembok
penahan tanah untuk mencegah
longsor, bantuan batu padas untuk
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jalan, perbaikan jalan sepanjang 3
km, perbaikan pipanisasi air bersih
sepanjang 30 meter, perbaikan
saluran pembuangan air sepanjang
11 meter, perbaikan tembok jaringan
irigasi sepanjang 10 meter, dan
pengerasan jalan.
Pada tahun-tahun sebelumnya,
Kebun Balimbingan telah
merealisasikan program CSR
berupa pengerasan jalan di Nagori
Marubun Bayu senilai Rp 200 juta,
pembangunan pagar Kantor Polsek
Tanah Jawa senilai Rp 230.696.877,
dan bantuan rumah dinas Pendeta
HKBP Kasinder dengan biaya Rp 176
juta. (red)

	Salah satu jembatan yang lantainya diperbaiki oleh Manajemen Kebun PTPN IV
Balimbingan setelah mengalami kerusakan parah
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Wawancara Manajer PTPN IV Kebun Balimbingan, Surya Brata

“Jangan Lupa, Kita Pernah Melewati
Masa-masa Sulit Bersama”
dipahaminya
sebagai unsurunsur terpenting
yang berubah
dan mengubah
kehidupan kebun
menjadi wajahnya
yang sekarang?
Berikut ini adalah
wawancara
MINAT dengan
Surya Brata.

Posturnya tinggi besar berasal dari keluarga kebun, dibesarkan
di lingkungan kebun, dan meniti karirnya dari kebun teh. Bukan
sebuah rencana bila akhirnya ia justru memimpin sebuah kebun
kelapa sawit di salah satu unit usaha PTPN IV.

S

urya Brata, Manajer PTPN IV
Kebun Balimbingan, Kabupaten
Simalungun, kini dipercaya
memimpin eks kebun PTPN VIII yang
pada awalnya memang mengusahai
tanaman teh. Dari kerumitan detail
proses produksi daun teh, kini Surya
Brata menghadapi luas wilayah
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tanaman kelapa sawit yang menuntut
kontrol dan mengemudikan budaya
kebun yang sedang memasuki
masa transisi dari budaya agraris ke
hubungan industrial.
Apakah yang dilakukan seorang
manajer di masa-masa transisi
ini, dan apakah faktor-faktor yang

Majalah Internal Nusantara Empat

Minat :
Di semester
pertama, hampir
semua kebun
menunjukkan
kinerja yang
capaiannya
optimistik,
termasuk Kebun
Balimbingan
sendiri. Tapi
di semester
kedua ini ada
kecenderungan
melemah. Apa
penyebabnya menurut Anda?
Surya Brata (SB) : Sebenarnya
dari segi capaian volume produksi,
perbandingan produksi semester
pertama dengan kedua masih
termasuk datar. Tidak menurun.
Tapi dari segi target, memang
terjadi pelemahan capaian target.
Kami memerlukan kerja lebih keras
untuk bisa konsisten pada target
sebagaimana semester pertama.
Ini memerlukan strategi baru, dan
kami sudah siap untuk bekerja lebih
maksimal, agar paling tidak capaian

Dari Kebun ke Kebun

produksi tahun ini bisa lebih baik dari
produksi tahun lalu.
Minat : Apa sesungguhnya
tantangan yang Anda hadapi?
Apakah ada faktor losses?
SB : Ada dua penyebab. Masalah
jangka pendek dan masalah sistemik.
Kita tidak menghadapi losses di sini.
Buah di pohon ada, dan potensinya
lebih dari cukup untuk mencapai
target. Tapi buah tidak seluruhnya
bisa dipanen secara maksimal. Itu
kendala jangka pendeknya.
Minat : Kok bisa tidak dipanen?
SB : Pada semester pertama, kita
menggunakan out sourching. Tapi
kemudian mereka mencari tempat
pekerjaan lain karena mendengar
bahwa Kebun Balimbingan tidak
lagi menerima tenaga out sourching
pada semester kedua. Sekarang
kita sedang berupaya keras untuk
mendapatkan tenaga out sourching
yang baru, dan ternyata masalah ini
tidak sesederhana kelihatannya.
Minat : Bukankah Anda tinggal
mengumumkan saja? Apa sulitnya?
SB : Yang sulit adalah untuk
mendapatkan kategori pemanen
tanaman yang khusus seperti itu
tidak banyak, dan kebun-kebun
lain juga sangat memerlukannya,
sehingga terjadi persaingan ketat
dalam soal premi dan insentif.
Minat : Apa upaya Anda untuk
mengatasi masalah itu?
SB : Ya, kita fokus pada tenaga
pemanen, di samping mulai
merencanakan strategi replanting
untuk tanaman-tanaman yang
sudah sangat tua. Kita berada dalam
dilema antara tanaman tua yang
masih cukup produktif, tapi di sisi lain
menyebabkan tingkat kesulitan dalam
proses mengambil potensinya. Untuk
itu, usaha rekrutmen out sourching
khusus sangat krusial saat ini dan
menjadi faktor kunci dalam mencapai
target produksi dan produktivitas

pada tahun ini.
Minat : Tadi Anda juga
menyinggung tentang masalah
sistemik dan bersifat jangka panjang.
SB : Yang saya maksud adalah
tentang manajemen kebun yang
telah berubah karena suatu unsur
penting yang ditinggalkan. Kita ini
adalah masyarakat agraris. Dalam
masyarakat seperti ini, penting
sekali untuk melihat sesuatu sebagai
kepentingan bersama dan bersifat
jangka panjang. Seseorang harus
menghadapi hancaknya seperti
ia menghadapi miliknya sendiri,
yang ia wariskan kelak kepada
anak-anaknya. Jadi, ia tidak hanya
memikirkan bagaimana mendapatkan
manfaat komersil sebesar-besarnya
dari kebun sebagaimana prinsip
hubungan industrial, tapi juga
memikirkan bagaimana hancak itu
bisa memberikan manfaat yang lebih
besar kelak kepada anak-anaknya.
Minat : Lalu, bagaimana Anda
mengembangkan manajemen
dengan kultur yang sekarang?
SB : Prinsipnya, saya terus
mendorong para staf dan karyawan
untuk bekerja sama dan samasama bekerja. Bila muncul keluhan
dalam bekerja, maka pemimpin
memberikan contoh penyelesaiannya
dulu. Keteladanan harus ditunjukkan,
bukan diucapkan, dan semua pihak
harus bisa introspeksi diri. Kebun
Balimbingan adalah eks PTP VIII
(kebun teh). Kebun ini pernah
mengalami masa-masa yang susah,
tidak pernah dapat bonus, gaji kecil,
dan karyawan di kebun ini sudah
membuktikan bahwa mereka berhasil
keluar dari masa-masa itu dengan
kompak dan rasa senasib. Kesulitan
ternyata bisa membuat karyawan dan
pimpinan merapatkan barisan. Jadi,
jangan lupa masa-masa itu. Saya
selalu mengingatkan hal ini pada
mereka, karena saya juga dibesarkan

dalam lingkungan kebun teh.
Minat : Bila rasa memiliki
melemah karena sistem dan
kultur yang berubah, apa menurut
Anda yang dapat dimaksimalkan
agar kebun ini tetap produktif dan
memenuhi target?
SB : Begini. Orang-orang
kebun bekerja dengan luas areal.
Seluruh pangkal persoalan kebun
ini adalah penguasaan tanah. Maka
pemahaman dan akurasi atas batasbatas wilayah harus dikuasai. Apakah
semua pimpinan tahu batas-batas
kebunnya? Banyak perbatasan yang
dimanipulasi, dipanen secara liar, dan
menjadi objek dispute. Untuk langkah
awal, kita harus bisa menetapkan
dan menjaga batas-batas hukum
kebun secara jelas, dan ketika kita
bertindak, maka itu adalah tindakan
hukum, bukan masalah hukum . Bila
batas-batas wiayah ini tidak jelas, kita
kerja seperti berperang setiap hari.
Minat : Apa hubungannya secara
langsung dengan produksi, bila
ternyata potensi yang tersedia pun
tidak dapat diambil sepenuhnya?
SB : Kaitannya adalah, orang
akan lebih memilih memanen kebun
yang memberinya pendapatan lebih
besar ketimbang mendapatkan
upah. Nah, wilayah kebun yang
batas-batasnya tidak tegas justru
memberikan kesempatan pada orang
lain untuk memanennya secara
ilegal. Kerugian kita dua. Pertama,
kehilangan buah. Kedua, kehilangan
tenaga pemanen. Jadi, hal ini
menjadi prioritas saya, di samping
tentunya penguatan internal seperti
teknis operasional yang taat asas,
peningkatan loyalitas, pengamanan
semesta (melibatkan seluruh
karyawan), efisiensi biaya, kerjasama
antar-bidang sebagai bentuk gotong
royong, dan meningkatkan motivasi
kerja yang dilandaskan pada nilai
jujur, tulus, dan ikhlas. (red)
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Keluarga Sukses

Keluarga Samson Sinaga
dan Lusia Saragih
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“Kami Menantang
Anak-anak”
“Ketika sudah mau tamat SMA, saya selalu tantang anak-anak.
Mereka boleh ikut saya, dan saya akan bekali dengan ancak,
egrek, dan kereta sorong. Mereka bisa mendapatkan penghasilan
sendiri dan boleh jajan sesukanya dengan uang hasil kerjaannya.
Waktu itu saya masih mandor.”

S

amson Sinaga, Kerani I
Tanaman Kebun Balimbingan
PTPN IV, tersenyum mengenang
masa-masa itu. Dan tidak satu
pun anaknya yang tidak menangis
karena takut. Mereka merengekrengek untuk disekolahkan.
Dalam kondisi demikianlah, ia
bersama istrinya Lusia Saragih,
memasukkan perjanjian. Anak-anak
mendengarkan, dan mereka akhirnya
memilih dengan sadar bahwa
sekolah adalah pilihan yang terbaik
meskipun banyak syaratnya.
Salah satu syarat yang
cukup penting adalah, jangan
pernah meminta yang tidak-tidak.
Maksudnya, meminta hal-hal
yang tidak ada sangkut-pautnya
dengan sekolah. Mereka hanya
berjanji menyekolahkan anak-anak,
sedangkan hal di luar itu tidak bisa
mereka penuhi. Rupanya anak-anak
sangat mengingat janjinya. Kini giliran
Samson dan istrinya yang bingung.
“Setelah itu, saya dan istri
saya merenung, darimana uang
membiayai sekolah anak-anak ini?”
kata lelaki berusia 53 tahun ini.
Mereka punya 4 anak. Yang
pertama adalah Mikael Jonaris
Sinaga. Ia menamatkan kuliahnya
di Jurusan Teknik Informatika
Universitas Merdeka Malang. Kini
sudah bekerja di Yayasan Santo
Lusia Bekasi. Yang kedua, Teresia

Kristin Sinaga, alumni Universitas
Nommensen Pematang Siantar, dan
kini bekerja di PT AJC Jakarta Pusat.
Yang ketiga, Agnes Novita Sinaga,
kuliah di Akademi Keperawatan
Florensia Pematang Siantar, dan
sekarang bekerja di Rumah Sakit
Royal Progress Jakarta Barat.
Terakhir, yang bungsu, Steven
Alexander Sinaga, masih duduk di
Kelas 2 SMK Binaguna Tanah Jawa.
Saat paling kritis bagi Samson
dan istrinya adalah ketika Agnes
Novita menanyakan kesediaan
mereka untuk memenuhi
keinginannya untuk kuliah di
keperawatan. Namun ia tidak
memaksakan kehendaknya. Agnes
tahu, biayanya tentu lebih mahal.
Mereka saling berpandangan. Tapi
Samson segera mengambil sikap.
“Saya tidak mau mematahkan
semangatnya. Saya bilang,
kamu kuliah aja Nak, kami akan
membiayainya. Dia senang sekali,
dan hati kami gembira,” ungkap
Samson.
Untuk menambah penghasilan,
Samson dan istrinya mengusahai
kebun jagung sepulang kerja. Setiap
empat bulan sekali, mereka menjual
hasilnya ke penampung. “Istilahnya,
kami tidak pernah sekalipun
menikmati hasil kebun jagung itu.
Begitu hasil penjualannya diterima,
langsung dibayarkan untuk uang

sekolah anak-anak. Istri saya sangat
ketat mengatur keuangan,” tuturnya.
Samson meniti karir di Kebun
Balimbingan PTPN IV sebagai
karyawan, lalu menjadi mandor,
kerani produksi, Kerani I Afdeling
III, dan terakhir menjadi Kerani I
Tanaman untuk Kebun Balimbingan.
Ia sangat menyukuri keinginan anakanaknya yang sungguh-sungguh
untuk menjalani pendidikan. Mereka
rela bekerja, dan sebagian sangat
kreatif untuk meringankan beban
orang tuanya. Anak mereka yang
kedua, Teresia, sangat cepat belajar
Bahasa Inggris. Ia menjadi pengajar
privat dan diikutkan dalam delegasi
lomba-lomba Bahasa Inggris. Dari
kegiatan itu, Teresia bisa membantu
sebagian keperluan biaya kuliahnya.
Kini Samson dan istrinya tinggal
menanggung satu orang anaknya
yang masih sekolah di SMK. Inilah
saatnya mereka mulai merencanakan
persiapan hari tua untuk diri mereka
sendiri. Perlahan-lahan, mereka
mulai membeli pertapakan rumah,
menabung dalam bentuk hewan
ternak, dan sebagainya.
“Saya mulai mencicil beli batu,
pasir, semen, dan pengerjaan
dilakukan hanya bila ada uang yang
dapat disisihkan. Mudah-mudahan,
ketika pindah kelak dari pondok,
rumah kami sudah bisa ditempati,”
harap Samson. (red)
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KARYAWAN BERPRESTASI

Tri Isropi

Karyawan Panen Afdeling II Kebun Balimbingan

“Saya Ingin Bersaing
dan Uji Kemampuan”
Ayah dari seorang putri ini bisa mencetak
kapasitas panen hingga 5 ton per hari. Dan
untuk pertamakalinya, pada tahun 2018, ia
diundang oleh Direksi dari Kantor Direksi
untuk menerima penghargaan sebagai
karyawan terbaik dari Kebun Balimbingan.

“S

aya awalnya penasaran saja.
Jadi, saya ingin bersaing
dengan pemanen terbaik sebelumnya
untuk mengetahui apakah saya bisa
lebih baik darinya. Ternyata bisa,”
kata Tri Isropi, karyawan pemanen
yang bekerja di Afdeling II Kebun
Balimbingan PTPN IV.
Tri mengaku, ia memiliki perasaan
bersaing dengan karyawan lain,
terutama dalam hal-hal produktivitas.
Menguji kemampuan adalah salah
satu caranya untuk melihat siapakah
yang terbaik di antara mereka. Pukul
06.30 pagi, Tri sudah membiasakan
diri masuk ke lapangan. Segala
sesuatu sudah dipersiapkan
sebelumnya. Pulangnya nanti molor
sampai pukul 16.00 sore. Kadang
malah lebih lama apabila buah
sedang banyak.
“Belakangan ini, masalah saya di
lapangan justru sering kekurangan
buah. Apalagi sejak bulan September
lalu, rasanya buah menurun,” kata
pemanen yang diangkat menjadi
karyawan tetap ini sejak tahun 2015.
Tri Isropi sempat menjalani
status sebagai pemanen BL sejak
tahun 2010. Menurutnya, apabila
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bersungguhsungguh,
bekerja
memanen
buah kelapa
sawit dapat
menjadi
sumber
nafkah yang
cukup bagi keluarga kecil seperti
rumah tangganya. Ia bahkan optimis
memiliki cita-cita untuk memberikan
pendidikan yang tinggi untuk anaknya
kelak. Namun, semua itu ditentukan
oleh keseriusannya pada hari ini.
“Banyak yang memberikan nasihat
pada saya agar tidak terlena di masamasa muda. Sekarang memang
kelihatannya semua lebih santai dan
tidak ada yang mengejar kita. Tapi
kelak ketika anak-anak mulai masuk
ke dunia pendidikan, kita harus sudah
dalam kondisi siap,” kata pria yang
masih berusia 31 tahun ini.
Sebagaimana karyawan lain,
Tri Isropi memahami bahwa tubuh
mereka adalah modal bagi usahanya.
Oleh karena itu, menjaga kebugaran
tubuh sudah menjadi kewajiban
seorang pemanen. Tri selalu
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memanfaatkan program fooding
perusahaan untuk menganti energi
yang ia keluarkan saban hari. Bila ia
menyertakan asisten panen untuk
membantunya saat musim buah
banyak, ia juga menyediakan upah
fooding pada mereka.
“Pekerjaan kami adalah pekerjaan
fisik. Oleh sebab itu, kebugaran
menjadi syarat utama dalam
bekerja. Selain makan cukup dan
mengkonsumsi fooding tambahan,
saya juga selalu berusaha untuk tidur
cukup,” kata Tri.
Meskipun pada tiga bulan terakhir
tahun 2018 ini ada kecenderungan
buah menurun, tapi Tri tetap berusaha
untuk menjaga kapasitas panennya
dengan menggali semua potensi
buah yang ada di ancaknya. Dan bila
memungkinkan, ia akan meminta
ancak tambahan. (red)
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Bsinis Proses

Tumbuh bersama
Anak Perusahaan

Saat harga
crude palm oil (CPO) di
pasar dunia sedang terjun bebas,
pertumbuhan adalah suatu isu yang eksotis
dan penting untuk dibicarakan. Karena setiap
langkah pengembangan dan pertumbuhan usaha akan
berimplikasi langsung kepada kinerja perusahaan. Jika
perusahaan ingin survive secara berkesinambungan, maka
harus senantiasa tumbuh.

A

lasan paling mendasar
dibentuknya suatu perusahaan
adalah untuk menumbuhkan/
meningkatkan nilai ekonomi dari
modal secara berkelanjutan.
Pertumbuhan perusahaan pada
umumnya ditunjukkan oleh 3 indikator
utama, yaitu besaran penjualan
(sales), laba, dan pertumbuhan aset.
Jika perusahaan laksana pedati
yang ditarik oleh kuda, maka
diperlukan kuda penarik yang kuat
dan sehat. Jika seekor kuda tidak
kuat menarik pedati karena besarnya
muatan pedati, maka dirancanglah
pedati yang bisa ditarik oleh dua ekor
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kuda bahkan ditarik oleh empat ekor
kuda. Pedati yang ditarik oleh lebih
banyak kuda mestinya akan bisa
melaju lebih kencang untuk mencapai
tujuan. Namun perkiraan tersebut
bisa juga meleset, bahkan mungkin
lajunya pedati tidak sekencang pedati
yang ditarik oleh jumlah kuda yang
lebih sedikit. Fenomena tersebut tentu
saja bisa terjadi disebabkan semua
kuda yang menarik pedati tersebut
dalam keadaan sakit sehingga kurang
bergairah dan lesu, ataupun salah
satu dari kuda tersebut sangat lemah
sehingga malah jadi beban tambahan
dari kuda-kuda lainnya. Kuda-kuda
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tersebut
merupakan penyebab
laju atau lambatnya pedati
menempuh perjalanan panjang.
Ilustrasi di atas merupakan replika
PTPN IV yang memiliki beberapa
unit usaha dan anak perusahaan
yang harus mampu menjadi kuda
penggerak dan memberikan kontribusi
kepada perusahaan. Unit-unit usaha
inilah yang akan menentukan laju
pertumbuhan usaha. Dan semua
maksud itu bisa menjadi nyata jika
unit-unit usaha dan anak perusahaan
mempunyai kondisi kinerja yang baik.
Untuk dapat tumbuh dengan
cepat atau biasa-biasa saja, maka
jawabannya adalah tergantung
pada strategi yang diterapkan. Jika
berbicara strategi, sebenarnya kita
akan berbicara tentang memilih
rancangan cara yang tepat dan
mendasar untuk meraih tujuan. Saat
ini, dua strategi dasar yang populer
diterapkan oleh perusahaan adalah
Strategi Pertumbuhan Intensif
(Intensive Growth Strategy) dan
Strategi Pertumbuhan Terintegrasi
(Integrative Growth Strategy).
Intensive Growth Strategy
adalah strategi untuk mendongkrak
nilai tambah produk melalui (1)
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intensifikasi teknologi produksi
sehingga biaya produksinya rendah,
(2) mengembangkan berbagai
pilihan pasar dan strategi pemasaran
sehingga harga jualnya tinggi, dan/
atau (3) meningkatkan nilai produk
(product value) menjadi produk
industri lanjutan sehingga marginnya
lebih tinggi.
Integrative Growth Strategy
adalah strategi untuk mendongkrak
nilai tambah produk melalui proses
produksi yang efisien dan berbiaya
rendah. Hal ini dilakukan dengan cara
(1) meningkatkan kapasitas produksi
melalui perluasan pabrik maupun
areal kebun (horizontal), dan (2)
menguasai seluruh rantai nilai aktivitas
proses produksi, baik aktivitas rantai
nilai ke belakang (backward) berupa
aktivitas penyediaan input proses
produksi, maupun aktivitas rantai nilai
ke depan (forward) berupa aktivitas
distribusi produk.
Misi yang diemban oleh unit usaha
dan anak perusahaan seyogyanya
sama, yaitu melakukan kegiatan
usaha untuk menumbuhkan nilai
ekonomi perusahaan. Bedanya
adalah unit usaha bukan badan
usaha yang mandiri, tetapi merupakan
sub-sistem dari perusahaan,
sedangkan anak perusahaan
merupakan badan usaha yang
mandiri yang pengelolaannya
berpedoman pada Undang-Undang
Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007.
Pertimbangan logis suatu
perusahaan membentuk anak
perusahaan adalah untuk (1)
berbagi dan menekan risiko dalam
mengembangkan portofolio usaha, (2)
meningkatkan corporate value dengan
mampu menciptakan laba, dan (3)
fungsi anak perusahaan ini sangat
dibutuhkan di saat biaya tata kelola
usaha di perusahaan induk sudah
tidak efisien.
Anak perusahaan mempunyai
ruang improvisasi dan inovasi lebih

besar dan lebih leluasa dalam
mengelola usahanya, sedangkan
unit usaha tidak dapat melakukan
improvisasi usaha tanpa persetujuan
dari direksi perusahaan. Jenis
usaha anak perusahaan boleh
tidak sama dengan perusahaan
induknya, sedangkan unit usaha
harus mengelola jenis usaha
yang ditetapkan oleh direksi
perusahaannya.
Meskipun anak perusahaan
memiliki ruang improvisasi yang luas
dalam tata kelola usahanya dan dapat
memiliki portofolio usaha beragam
sesuai dengan prospek usahanya,
namun tata kelolanya tetap fokus
sehingga lebih efisien dibandingkan
dengan perusahaan induknya. Kalau
setiap anak perusahaan sudah fokus,
maka akan timbul core business
baru yang akan ditopang oleh core
competence baru. Dengan demikian,
segala resources akan dicurahkan
untuk pengembangan core
competence dan business-nya. Hal ini
secara bertahap akan menciptakan
produktifitas yang tinggi yang akhirnya
akan memberikan dampak kepada
harga pokok yang sangat kompetitif
terhadap pesaing pada tatanan
industrinya.
Cerita di atas bukan pepesan
kosong isapan jempol belaka,
namun suatu keniscayaan untuk
PTPN IV dapat tumbuh melalui anak
perusahaan. Kalau pilihan tersebut
yang dilaksanakan, tentunya ke depan
PTPN IV akan menjadi perusahaan
induk yang memperoleh dividen yang
besar dari anak-anak perusahaannya.
Pepatah yang sering dikatakan
salah satu mentor adalah, “The Man
behind the Gun“, yang dimaknai
“sehebat atau sebaik apapun maksud
dari pembuat senjata, tetap yang
menentukan apakah senjata itu
akan efektif tetap akan tergantung
dari yang menggunakannya”. Begitu
pula suatu perusahaan, anak
perusahaan, dan unit usaha. Hidup

matinya, baik buruknya, serta besar
kecilnya, akan sangat tergantung dari
siapa yang mengelolanya. Apabila
pengelola tidak memiliki kemampuan
dan kemauan untuk maju, maka
jangan ia diharapkan akan berjalan
dengan baik. Tetapi jika para
pemimpin memiliki kemampuan dan
kemauan yang tinggi, maka inovasi
dan kreativitas akan muncul untuk
mempertahankan kelangsungan
hidupnya dan perusahaan ini.
Oleh sebab itu, dalam proses
rekruitmen pemimpin, kita harus
melewati syarat yang memenuhi
unsur-unsur, antara lain, tidak
memiliki catatan yang tercela,
dilakukan secara obyektif, cakap,
berkemampuan, serta punya
kemauan untuk maju dan memiliki
integritas. Untuk mendapatkan calon
pemimpin seperti itu, perlu dilakukan
pengukuran kapasitas intelektual
(analitycal thinking, conceptul thinking,
strategic thinking), kepemimpinan
(transformational/visionary leadership,
developing others, teamwork and
cooperation, strategic and colaborative
influence, building trust), orientasi
bisnis (customer service orientation,
business and commercial sense,
networking, organization awareness,
marketing and entrepreneurial insight),
kematangan pribadi (achievement
orientation, adaptability, self
development, integrity), manajerial
(planning, controlling,dDecision
making, work standard), dan daya
juang yang militan. Dengan melalui
proses demikian dirasamampu
mengelola anak perusahaan dan
unit secara profesional dengan
berorientasi kepada kinerja.
Akhirnya, jalan untuk
bertumbuhnya perusahaan banyak
sekali, termasuk tumbuh dengan
membesarkan anak-anak perusahaan
dan unit yang akan membawa
perusahaan ke depan menjadi center
of excellent. (red)
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Winter is Coming

“Winter is coming”, kata Pak Presiden. Beliau meminjamnya dari
sebuah serial kolosal yang sangat populer. Diproduksi oleh HBO.
Serial imajinatif itu diberi nama Game of Thrones.

W

inter adalah masa-masa terburuk bagi
negeri-negeri pinggir bumi. Buruk untuk
pertanian, juga untuk peperangan. Orangorang mencari perlindungan di bentengbenteng bila tak mau jadi korban keganasan
cuaca. Makhluk-makhluk dari kegelapan juga
kelayapan di musim dingin.
Winter is coming dipilih Pak Presiden untuk
menggambarkan masa depan ekonomi dunia.
Termasuk Indonesia. Pertumbuhan melambat.
Kemampuan pasar melemah. Dan kewajibankewajiban meningkat.
Di hadapan para bangsawan keuangan
dunia, Pak Presiden menyatakan undangan
dengan sedikit nada permohonan. “Please
invest!” Dengan investasi, masalah Indonesia
diharapkan bisa melunak, meskipun tak
selesai.
Indonesia tidak hanya punya masalah
pertumbuhan, tapi juga masalah kehancuran.
Beberapa wilayahnya luluh lantak oleh gempa
dan tsunami. Pemulihan memerlukan biaya
besar.
Ini adalah musim yang mencekam. Nilai uang
merosot mengikuti utang dan pembayarannya
yang rawan. Kita tidak tahu sampai kapan
turbulensi dunia ini akan berakhir.
John Steinbeck menulis The Grapes of Wrath.
Sebuah novel berlatar kehancuran mata uang
dan depresi global yang nyata di Amerika pada
tahun 1935. Seorang wanita muda melahirkan

anaknya di sebuah gubuk kecil perkebunan
anggur pada musim dingin yang kejam di
California. Bayi itu lahir dalam keadaan tak
bernyawa. Tidak ada makanan, meskipun
sekadar lemak babi yang murah. Seorang
lelaki tua sekarat di gubuk peristirahatan
yang sama. Tanpa pemanas. Tanpa selimut. Ia
pensiunan renta, kehilangan pekerjaan, juga
makanannya. Maka terjadilah pemandangan
ini: si perempuan muda memberikan
payudaranya yang masih mengeluarkan susu
untuk menyambung hidup lelaki tua itu.
Winter is coming. Depresi, resesi, malaise,
atau apapun namanya, adalah siklus
dari sifat-sifat yang dibawa oleh sistem
ekonomi kapitalis dunia. Semua orang akan
memasukinya, kecuali mereka yang berhasil
memendekkan ruang ketergantungannya
pada debtorship society (masyarakat yang
digerakkan utang). Yaitu para petani kecil yang
memakan hasil tanahnya sendiri.
Pak Presiden telah mengingatkan kita
semua. Peringatan penting ini juga berlaku
bagi seluruh BUMN dan para pelaku usaha.
Efisiensi dan kehati-hatian sangat diperlukan
saat ini. Menghitung bekal dengan cermat agar
cukup untuk melalui musim dingin. Cukup
untuk bertahan selama masa resesi.
Selain menjalankan program efisiensi, kita
juga memerlukan sense of crisis. Setiap level
perlu memiliki sikap menerima keadaan ini.
Tidak ada pilihan. Sebab, suka ataupun tidak,
“Winter is coming!”
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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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