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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Kami berharap keadaan Anda
sangat baik di akhir tahun ini. Tidak
ada yang lebih mendebarkan
daripada akhir tahun. Persiapan
menutup buku, menghitung
kinerja, dan tentunya sekaligus
membayangkan liburan bersama
keluarga.
Bagi orang kebun, liburan
sebenarnya bukanlah hal yang terlalu
istimewa. Berbeda dengan cara kerja
orang kota besar yang diatur oleh
tanggal dan tempat sempit, di kebun
saban hari adalah liburan. Setiap
keluarga bisa berkumpul kapan saja,
dan tidak ada perbedaan yang penting
antara tempat kerja dan rumah
keluarga. Tempat kerja mereka adalah
"pekarangan besar" mereka sendiri.
Inilah mengapa disiplin orang
kebun juga berbeda. Dalam pekerjaan

kebun, inisiatif dan kepedulian sangat
penting. Kita tidak hanya mengurus
kerja, tapi juga memelihara dan
memperhatikan lingkungan kerja.
Tugas pokok Anda barangkali
hanyalah mengejar target produksi,
tapi Anda juga memikirkan jalan,
hubungan dengan kampung sebelah,
dan bagaimana menyenangkan hati
para pemangku kepentingan. Tidak
ada kamus liburan dalam soal-soal
begini. Karena bisa jadi, Anda justru
liburan bersama mereka, seumpama
sekali dayung dua pulau terlampaui.
Ini adalah edisi akhir tahun. Edisi
refleksi dan proyeksi. Banyak sekali
yang telah kita lalui pada tahun 2018
ini. Dinamika produksi dan harga CPO
di pasar internasional secara simultan
membawa kita pada keputusankeputusan dan kebijakan cepat untuk
menyesuaikan diri.

Kami berharap, apapun yang kita
capai pada tahun ini akan menjadi
sumber kekuatan baru bagi kita untuk
berkembang secara berkelanjutan
di masa mendatang, baik secara
operasional maupun perkembangan
dalam model bisnis kita di dalam
menjawab perubahan-perubahan
industrial yang makin kompleks dan
disruptif.
Sebagaimana sebelumnya,
kami menurunkan laporan-laporan
khas dari kebun-kebun kita, dan kali
ini adalah giliran Kebun Langkat
untuk pertamakalinya. Semoga
laporan-laporan akhir tahun ini dapat
mengantarkan kita ke tahun 2019
dengan semangat yang semakin
tinggi dan berani.
Selamat membaca, dan selamat
menyambut Tahun Baru 2019. Jujur,
Tulus, Ikhlas.
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Refleksi

Konservasi dan RI 4.0
Oleh Sekretaris Perusahaan

Ada dua isu utama yang sangat terkait dengan kelapa sawit
pada hari ini, yaitu pengembangan energi terbarukan (renewable
energy) demi keberlanjutan energi dengan daya dukung
lingkungan, dan sebuah babakan baru yang disebut dengan
Revolusi Industri (RI) 4.0. Yang pertama, kelapa sawit ternyata
berada dalam isu sentral mengenai energi terbarukan karena
kemampuannya yang tinggi untuk mensubstitusi minyak bumi.
Meskipun sejumlah isu lingkungan masih membayang-bayangi
rencana revolusioner ini, namun tidak ada yang bisa membantah
bahwa kelapa sawitlah tanaman yang paling produktif untuk
menghasilkan minyak nabati yang seterusnya bisa dikonversi
menjadi energi.

U

ntuk perihal kedua, industri kelapa
sawit juga sedang dituntut untuk
mengadaptasi the new business
model, yaitu penatalaksanaan
usaha yang semakin bertumpu pada
integrasi teknologi informasi di hampir
semua sisi. Dunia sedang menuju
kebulatannya yang paling sempurna,
saling terhubung, dan real time,
meretas batasan-batasan kerja pada
era sebelumnya.
Salah satu aplikasi yang akan
mewarnai proses industri di era ini
adalah implementasi kecerdasan
buatan (artificial intelligence), super
computer, bigdata, cloud computation,
dan inovasi digital yang terjadi
dalam kecepatan eksponensial luar
biasa yang akan berdampak secara
langsung terhadap ekonomi, industri,
pemerintahan, dan bahkan politik
global.
Revolusi Industri 4.0 ditandai
dengan proses industrialisasi yang
cerdas (smart industry) mengacu
pada peningkatan otomatisasi,
machine-to-machine dan komunikasi
human-to-machine, artificial
intelligence (AI), serta pengembangan
teknologi digital berkelanjutan. Ini
selanjutnya diharapkan menjadi

solusi perbaikan proses dengan
mengintegrasikan lini produksi
(production line) dengan dunia siber,
dimana semua proses produksi
berjalan secara online melalui koneksi
internet sebagai penopang utama.
Bagi Indonesia, kelapa sawit
adalah penyumbang devisa terbesar
sektor non-migas hingga mencapai
34,33% pada tahun 2017 dengan
pertumbuhan pasar mencapai
9,23%. Dengan fakta kuantitatif ini,
maka kelapa sawit mutlak menjadi
urusan nasional. Guna meningkatkan
produktivitas dan efisiensinya, maka
teknologi pendukung revolusi industri
4.0 mutlak segera diimplementasikan,
antara lain penerapan Internet of
Things (IoT), Advance Robotic
(AR), Artificial Intelligence (AI), dan
Digitalized Infrastructure (DI).
Implementasi teknologi itu
diharapkan sejalan dengan
transformasi struktural dari sektor
pertanian ke sektor industri yang
terbukti telah meningkatkan
pendapatan per kapita dan
mengantarkan masyarakat Indonesia
dari sosio-agraris menuju sosioindustri.

Digitalisasi Industri Kelapa Sawit
Fungsi utama digitalisasi adalah
menciptakan efektivitas dan efisiensi
kerja, termasuk dalam hal kecepatan
dan penurunan biaya. Dalam industri
kelapa sawit yang melibatkan banyak
tenaga kerja di lapangan, sering
terjadi inefisiensi waktu dan biaya.
Teknologi digital telah memudahkan
banyak pekerjaan di industri sawit.
Kini tak perlu lagi membuat data
statistik yang dikumpulkan dari
sejumlah kebun sawit secara manual.
Kemudahan dan keunggulan lain
dari teknologi digital adalah dapat
meng-capture gambar atau foto dari
tandan buah segar, selain juga lokasi
kebunnya secara presisi dengan
menggunakan tablet yang dapat
mengakses GPS.
Dengan begitu, para manajer
lapangan tak hanya dapat dengan
mudah melacak dan memantau
aktivitas di kebun secara real-time,
tapi mereka juga dapat melihat sendiri
kualitas buah sawit dan mengetahui
dengan tepat area mana saja yang
mengalami masalah. Dan hebatnya,
semua itu tak perlu kehadiran mereka
di lapangan.
Selain kemudahan dalam
mentransfer data dari lapangan
ke lembar Excel di komputer dan
juga membuat laporan mengenai
kualitas buah sawit, digitalisasi
juga memudahkan dalam mendata
kehadiran karyawan dan pekerja
lapangan untuk kemudian mengolah
data tersebut untuk keperluan
pengupahan dan insentif.
Pada prinsipnya penggunaan
teknologi digital adalah mengganti
proses manual dengan teknologi
digital, sehingga dapat menekan biaya
operasional, mempercepat pengiriman
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data dan informasi, menciptakan transparansi, dan menghindari
manipulasi laporan. Sistem digital juga dapat menekan kecurangan
karena terdapat kegiatan kontrol secara digital, sehingga akan
tercipta efisiensi biaya dan membantu peningkatan produktivitas
industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, langkah pertama
yang harus dilakukan adalah penyediaan sumber daya manusia yang
cakap memanfaatkan teknologi ini. Ke depan, seorang profesional
di perkebunan tidak bisa lagi sekadar memiliki kapasitas ilmu
perkebunan, tapi juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi
pendukung. Untuk itu, kita juga akan memerlukan dunia pendidikan
yang sadar dalam mempersiapkan sumber daya dengan kualifikasi
demikian. Sebab kondisi ini akan menyebabkan permintaan
kompetensi SDM untuk kebutuhan industri juga akan berubah,
terutama bisnis berbasis sumber daya seperti halnya industri sawit.
Perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan eksternal
yang luar biasa, yang apabila gagal mengantisipasi dan
menyelesaikannya, akan berdampak pada terancamnya
keberlanjutan institusinya. Mereka juga harus dapat menyelami apa
yang disebut dengan generasi milineal. Karakter dari generasi ini
adalah ingin bekerja dan berhasil dengan cepat atau instan dan tidak
mau susah. Mereka tidak sabar untuk menunggu, karena peradaban
mereka memang dimanjakan dengan tradisi kecepatan dalam segala
hal.
Kualifikasi Teknologi dan Konservasi
Kembali pada dua isu sentral di awal tadi, maka saat ini industri
kelapa sawit memasuki sebuah persilangan antara misi konservasi
untuk mewujudkan industri berkelanjutan (sustainable) berbasis
alam, dan sebuah proses bisnis baru yang mengandalkan teknologi
yang justru makin menjauh dari alam. Alam sekitar akan semakin
asing bagi kita, karena sejumlah alat yang menjadi pemisah budaya
kita dengan lingkungan besar kita yang nyata.
Apakah keduanya bisa diletakkan sejalan, itu akan menjadi
tantangan besar umat manusia ke depan. Kita tentu tidak mau
memasuki sebuah pertaruhan bisnis yang di satu sisi dapat
meningkatkan efisiensi dan efektifitas eksploitasi yang menciptakan
untung besar, tapi di sisi lain justru menyebabkan kerugian yang
jauh lebih besar bila dihitung dengan analisa cost and benefit yang
menyertakan kerugian lingkungan makro di dalamnya. Potensi
kerugian ini pun bukan hanya terbatas pada kerusakan alam, tapi
juga bisa berdampak pada kerusakan manusia itu sendiri, yaitu risiko
keterpisahan kita dengan dunia yang fitrah dan nyata.
Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya terseret pada isu besar
Revolusi Industri 4.0 yang akan diikuti oleh jenis-jenis revolusi
lainnya, tapi juga harus memperhitungkan kualifikasi kita terhadap
kegiatan konservasi. Sebab, bisnis apapun harus bergerak secara
siklik agar ia dapat berkelanjutan. Dalam konteks industri kelapa
sawit di Indonesia, bisnis ini harus bisa memberikan manfaat sosial
dan lingkungan yang sustainable demi masa depan bangsa yang
juga dicita-citakan sebagai berkembang dan berkelanjutan.

6

Majalah Internal Nusantara Empat

Pada peringatan Maulid Nabi
Muhammad sallallahu alayhi wa
sallam 1440 H/2018 M, Direksi PTPN
IV memberikan tali asih kepada
qoriah PTPN IV yang berprestasi
di ajang MTQ Nasional ke-27 yang
dipusatkan di Medan, serta tali asih
kepada 100 anak yatim dari berbagai
tempat di Medan.

T

ali asih diberikan kepada kafilah khusus
dari PTPN IV atas nama Fatmah Muthiah
sebagai juara 2 tahfizh 5 juz di Masjid AlMuhajirin, Kantor Direksi PTPN IV, Jalan
Letjend Suprapto No. 2 Medan, Senin 17
Desember 2018.
“Peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan
secara sederhana, yang berarti kita harus
mempunyai gaya hidup yang sederhana. Dalam
kesempatan ini, kita diimbau agar melakukan
introspeksi, sudah sampai sejauh mana kita
meneladani perilaku Rasulullah dalam hidup
dan kehidupan masing-masing,” sebut Umar
Affandi, Direktur Komersil PTPN IV yang tampil
menyampaikan kata sambutan.
Umar Affandi mengajak seluruh karyawan
PTPN IV untuk melakukan perubahan yang
lebih baik lagi, yang dapat dimulai dari dalam
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Tali Asih Peringatan Maulid
Nabi untuk Qoriah Berprestasi
diri sendiri, sehingga ada garis tegas
atau benang merah antara kehidupan
di dunia dan tujuan hidup di akhirat
nantinya.
Dalam acara ini, selain Umar
Affandi, tampak hadir juga Corporate
Secretary BM Setio Baskoro, para
kepala/wakil kepala bagian, para
project manager, General Manager
Distrik IV, Manajer Kebun Sawit
Langkat dan Plasma Madina,
Pengurus MTSI Pusat PTPN IV, serta
undangan lainnya.
Budi Susanto, Kepala Bagian
Sumber Daya Manusia PTPN IV yang
juga menjadi Ketua Panitia Maulid
Nabi mengatakan, peringatan maulid
setiap tahun tetap dilaksanakan
dengan harapan dapat memberi
keberkahan bagi PTPN IV dan
karyawan. Atas terselenggaranya
acara ini, ia mengucapkan terimakasih
kepada manajemen yang telah

memberikan fasilitas sehingga acara
dapat berjalan tertib dan lancar.
Mubaliqh Al-Ustadz Abdul Latif
Khan, S.Ag, dalam garis besar
tausyiahnya mengajak keluarga besar
PTPN IV untuk memegang teguh
prinsip yang mendasar, yaitu semakin
tingginya jabatan, harus semakin
tinggi kualitas iman kepada Allah SWT.

Acara diawali dengan pembacaan
ayat suci Al-Qur’an oleh Fatmah
Muthiah serta Saritilawah Fikri
Munawar, kemudian diakhiri dengan
memberikan tali asih kepada seratus
anak yatim yang berasal dari
Kampung Aur, Badur, Karangsari, Deli
Tua, Patumbak, dan Jalan Amal.
(red)
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2019, Tahun Cerah
bagi Kelapa Sawit
Industri kelapa sawit pada tahun 2019
diperkirakan berprospek cerah. Beberapa
faktor seperti pelaksanaan mandatori
kebijakan biodiesel 20 persen (B20),
penundaan larangan sawit di Eropa,
menurunnya stok, dan sebabsebab lain diprediksi akan
mendongkrak harga CPO di
pasar internasional.

S

ekretaris Jenderal GAPKI Togar
Sitanggang, dalam Konferensi
Sawit Internasional (IPOC) 2018 di
Nusa Dua, Bali, Jumat, 2 November
lalu, misalnya, memperkirakan harga
sawit akan membaik di tahun depan
dari kisaran US$540-550 per metrik
ton menjadi US$600-650 per metrik
ton. Kenaikan harga akan didorong
oleh meningkatnya permintaan

8

seiring turunnya stok, meski produksi
diramal meningkat. “Di samping itu,
implementasi B20 akan menjadi
pendorong utama minyak sawit tahun
depan,” ujar Togar.
Ia memperkirakan, produksi
minyak sawit mentah dan minyak inti
sawit (CPO dan PKO) pada tahun
depan mencapai 51,59 juta metrik
ton. Produksi ini meningkat sekitar 11
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persen dibandingkan proyeksi tahun
lalu yang mencapai 46,86 juta metrik
ton.
Kenaikan produksi ini antara
lain akan diserap oleh kenaikan
kebutuhan biodiesel domestik
dari 3,73 juta metrik ton tahun ini
menjadi sekitar 5,5 juta metrik ton.
Volume ekspor CPO dan PKO juga
diperkirakan akan naik dari 31,65

Liputan Khusus

juta metrik ton menjadi 34,43 juta
metrik ton. Ekspor oleochemical naik
dari 1,1 juta metrik ton menjadi 1,2
juta metrik ton. Konsumsi domestik
diperkirakan meningkat dari 9,5 juta
metrik ton menjadi 9,97 juta metrik
ton. Sementara ekspor biodiesel
diperkirakan turun dari 1,72 juta
metrik ton menjadi 1 juta metrik ton,
dan stok akhir turun dari 3,35 juta
metrik ton menjadi 2,84 juta metrik
ton. “Penurunan stok inilah yang
akan mendorong kenaikan harga,”
katanya.
Chairman dari LMC
International, James Fry,
juga memperkirakan
permintaan CPO akan
meningkat seiring
dengan kenaikan
permintaan biodiesel
yang diperkirakan
meningkat signifikan
pada tahun depan.
“Saya perkirakan
permintaan akan
naik karena didorong
kebijakan biodiesel
Indonesia. Stok minyak
sawit Malaysia juga
diperkirakan akan
mencapai puncaknya
mendekati akhir
tahun, dan turun
sekitar 750 ribu ton
pada Desember
hingga Juni 2019,”
terangnya.
Ia memperkirakan,
harga CPO yang saat ini
lebih murah US$ 50 per
ton berpeluang berbalik arah
menjadi lebih mahal US$ 150 per
ton dari harga minyak mentah Brent
pada tahun depan. Selain didorong
oleh kenaikan harga CPO, kondisi ini
juga didorong oleh penurunan harga
minyak.
Sementara, Dorab E. Mistry,
Direktur Godrej International,
memperkirakan, kenaikan harga sawit
pada tahun depan akan lebih banyak

didorong oleh turunnya produksi
seiring siklus. Ia pun mengingatkan
agar industri sawit di Indonesia tak
hanya mengandalkan biodiesel untuk
menyerap produksi.
“Jika harga minyak bumi turun,
dan harga biodiesel menjadi tidak
lagi atraktif, ini berarti subsidi menjadi
solusi. Kondisi ini suatu saat akan
menjadi masalah bagi industri minyak
nabati. Saya perkirakan ini akan
terjadi,” katanya.

Perang Dagang China-AS
Perang dagang Amerika Serikat
dengan China juga diperkirakan akan
berdampak pada penurunan aktivitas
ekspor dan impor kacang kedelai.
Situasi ini berdampak positif pada
meningkatnya ekspor minyak sawit
Indonesia ke Negeri Tirai Bambu.
Menurut Foreign Agricultural
Services, USDA, Chris Rittgers,
sejak perang dagang dimulai, China
memboikot impor kacang kedelai dari
Amerika, lalu mengalihkan aktivitas
impor mereka ke Brasil. Pemerintah
China memprediksi akan terjadinya
pengurangan impor kacang kedelai
di tahun 2018-2019 dari 93,9 juta ke
83,7 juta ton.
“Kebijakan pengurangan
impor kedelai tersebut mendorong
pemerintah China untuk mencari
alternatif minyak nabati lain. Tentu,
pilihannya jatuh kepada sawit
di Indonesia,” kata Chris pada
kesempatan yang sama di Nusa Dua
Bali.
Chris berpandangan, keputusan
itu akan menekan harga kedelai di
pasar dunia. Di sisi lain, hal ini justru
memberikan keuntungan tersendiri
bagi AS, yakni bertambahnya stok
komoditas kedelai di tengah harga
dan permintaan kacang kedelai yang
semakin meninggi.
Tapi Fry menilai kebijakan Trump
sedikit mempengaruhi harga minyak
kedelai, namun di sisi lain juga
menekan harga CPO karena harga
minyak bumi (Brent) ikut terkoreksi.

Patokan utama dari harga crude
palm oil (CPO) adalah Brent. Harga
Brent yang menetapkan rentang
perdagangan untuk minyak nabati
di atas minyak mentah, serta tata
cara penjualan palm methyl ester
(biodiesel) sangat mempengaruhi
CPO premium melalui tingkat stok
minyak sawit.
Namun Fry justru memastikan,
korban terbesar dari perang dagang
yang dilakukan Trump adalah petani
kedelai di Amerika. “Pendapatan
mereka akan berkurang hingga lebih
dari 20%,” ujarnya.
Hanya saja, pada satu sisi, petani
juga diuntungkan karena harga
kedelai di Amerika Selatan bakal
meningkat akibat berkurangnya panen
di Argentina.

Faktor Brent
Kebijakan biofuel telah
memperparah masalah di sektor
kedelai dengan memotong mandat
biofuel yang efektif. AS juga
melakukan sanksi dan embargo
terhadap tiga produsen minyak bumi
terbesar, yakni Iran, Venezuela dan
Rusia, yang hanya berdampak sedikit
pada stok minyak mentah dunia.
Hal ini berimplikasi pada harga
minyak mentah yang diperkirakan
turun lagi dari level yang sebelumnya.
Ini berarti produsen CPO berharap
pada premium harga yang lebih
tinggi untuk harga minyak sayur
dibandingkan harga Brent.
Semenjak tahun 2007, harga
minyak bumi telah menetapkan
harga dasar bagi harga minyak sayur
yang ada di EU. Ada empat kali
semenjak tahun 2012, CPO Uni Eropa
berada di harga dasar yang setara
dengan harga Brent. “Faktor kunci
yang mempengaruhi harga saat ini
adalah siklus produksi kelapa sawit.
Pertama kalinya setelah waktu yang
lama, siklus output di Malaysia dan
Indonesia tidak sesuai harapan,” kata
Fry.
Hampir semua produsen
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besar mengikuti Malaysia dengan
penurunan produksi yang terjadi dari
tahun ke tahun. Sementara Indonesia
menyumbang suplai sekitar 60% dari
minyak sawit dunia. Pertumbuhan
Indonesia akan mengangkat output
CPO dunia sebanyak lebih dari 4 juta
ton.

Kebijakan Biodiesel Indonesia
Dorab E Mistry dari Godrej
International Limited, memuji
perkembangan kebijakan biodiesel
Indonesia yang merupakan
keberhasilan lobi para pemangku
kepentingan sawit, termasuk
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI). Kebijakan ini,
menurutnya, telah mengakibatkan
industri sawit Indonesia menjadi
dinamis.
Faktor pendukung lain
adalah penandatanganan kerja
sama Indonesia dan India untuk
mempromosikan ISPO ke pasar India.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa
prospek Indonesia sangat cerah.
Kondisi ini sangat berbeda dengan
persoalan yang dihadapi Malaysia.
“Malaysia tertinggal jauh karena
kesulitan menghadapi masalah
ketenagakerjaan dan keterlambatan
peremajaan kebun. Ini berdampak
pada panen dan harga yang rendah,”
kata Dorab.
Produksi minyak sawit pada 2019
diperkirakan terdampak oleh El Nino
dalam intensitas sedang. Ini terjadi
dengan biological low cycle yang
akan mempengaruhi produksi sawit di
Indonesia dan Malaysia.

Harga Sawit Meningkat
Harga minyak sawit diperkirakan
akan menyentuh harga paling rendah,
dan kemudian akan meningkat lagi.
Future BMD akan mencapai 2100
ringgit dan membantu daya saing dari
minyak sawit sehingga peningkatan
harga terjadi. Jika harga minyak solar
dan bensin naik, PME blending akan
menjadi makin menarik. Diharapkan
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RBD Olein akan berada di angka
kurang dari US$ 550 FOB.
Togar Sitanggang memprediksi
jumlah produksi kelapa sawit
Indonesia hingga akhir tahun 2018
mencapai 42 juta ton. Perkiraan
itu berasal sektor swasta dengan
luasan lahan 8-10 juta hektar dengan
produksi 30-35 juta ton, lahan petani
kecil seluas 4,5-6 juta hektar dengan
produksi 6-9 ton, serta pemerintah
dengan luasan lahan 500 ribu hektar
dengana produksi mencapai 1,8 ton.
Hingga saat ini, negara pengimpor
kelapa sawit Indonesia terbesar
adalah India. Hingga tahun 2017,
India telah mengimpor kelapa sawit
Indonesia mencapai 7,9 juta ton, lalu

Kini ketiga pihak menyepakati
akan memberikan tambahan waktu
bagi Indonesia dan Malaysia.
Kandungan minyak sawit dalam
biodiesel nantinya tidak lagi akan
termasuk sasaran iklim Uni Eropa dan
baru akan dilarang sepenuhnya pada
2030. Uni Eropa juga memutuskan
akan mempertahankan volume
impor serupa pada 2019 dan akan
mengurangi impor minyak kelapa sawit
secara perlahan mulai tahun 2023.
“Hasil ini adalah terobosan
yang unik,” kata anggota parlemen
Eropa asal Belanda, Bas Eickhout
yang ikut serta dalam perundingan
tersebut. Eickhout yang berasal dari
Partai Hijau mengaku pihaknya ingin

diikuti oleh Uni Eropa dan China.

menghentikan permintaan atas minyak
sawit sebagai sumber bahan bakar.
Bahkan jika penggunaan minyak sawit
sebagai sumber energi diatur oleh
UE, produk yang diimpor hanya boleh
berasal dari perkebunan yang telah
bersertifikat.
“Bersertifikat atau tidak,
penggunaan minyak sawit dari sudut
pandang perlindungan lingkungan
lebih buruk ketimbang penggunaan
bahan bakar fossil,” ujarnya.
Organisasi lingkungan sempat
mengkritik, hasil perundingan
tidak membantu mengurangi laju
deforestasi di Indonesia. Namun
Eickhout mengatakan, Komisi
Eropa dan Dewan Eropa yang
beranggotakan negara-negara UE
awalnya menolak tenggat waktu bagi
minyak sawit. Penolakan itu menurut
Eickhout akibat lobi politik yang
dilancarkan Indonesia dan Malaysia.

UE Tunda Larangan Sawit
Faktor lain yang mendorong
cerahnya industri kelapa sawit di
tahun 2019 adalah karena Uni Eropa
memberikan tambahan waktu untuk
Indonesia, dan baru akan melarang
minyak sawit pada 2030. Keputusan
ini merupakan kompromi, menyusul
penolakan Dewan dan Komisi Eropa
yang menolak tenggat waktu larangan
sawit.
Pertemuan trilogi antara
Parlemen, Dewan dan Komisi Eropa
membuahkan kompromi terkait impor
minyak sawit dari Indonesia dan
Malaysia. Sebelumnya parlemen
Eropa menetapkan akan melarang
penggunaan minyak sawit sebagai
bahan campuran biodiesel pada 2021.
Namun rencana tersebut memicu
protes dari kedua negara.
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Diplomasi sawit juga berhasil
mencegah digunakannya istilah
“minyak sawit” dalam dokumen
perjanjian, melainkan “tanaman
pangan” yang dikategorikan “tidak
termasuk energi terbarukan.”
Lain halnya dengan ucapan
Vincent Guérend, Duta Besar Uni
Eropa di Indonesia. Menurutnya Uni
Eropa tidak secara spesifik membidik
minyak sawit ketika menyusun sasaran
pertumbuhan energi terbarukan. Ia
menekankan keputusan trilog tersebut
sekaligus membuka pasar Uni Eropa
bagi minyak sawit dari Indonesia.
Kabar tersebut disambut Asosiasi
Petani Kelapa Sawit Indonesia
(APKASINDO). Dengan adanya
tambahan waktu, Indonesia bisa
memperbaiki tata kelola produksi
sawit. “Setidaknya, bisa bernafas agak
panjang, dari waktu 2021 diundur
menjadi 2030,” ujar Rino Afrino, Wakil
Sekjen APKASINDO.
Pakar agrikultur memperkirakan,
tenggat waktu pada 2030 mungkin
disesuaikan dengan periode tanam
pohon sawit di Indonesia yang mulai
aktif membuka perkebunan sawit pada
2005 silam. Seperti diketahui, pohon
sawit memiliki usia produktif selama
25 tahun. Dengan begitu Indonesia
memiliki waktu untuk mengubah tata
kelola sawit menjadi lebih ramah
lingkungan.
Wakil Sekjen APKASINDO Rino
Afrino menyebutkan, pemerintah
akan melakukan sejumlah hal untuk
memperbaiki tata kelola sawit,
antara lain peningkatan daya saing
perkebunan rakyat, peningkatan
produktivitas, penambahan
kapasitas dan kompetensi petani dan
manajemen pengelolaan lingkungan
yang lebih baik.
Dari aspek bisnis, penundaan
larangan minyak sawit di EU
mendorong tetap stabilnya pasar di
kawasan itu, sehingga paling tidak ia
tidak sampai menjadi kekuatan negatif
bagi harga CPO di pasar dunia.
(red/berbagai sumber)

	Direktur PT ASN, M Arjoni Basyir menyerahkan sembako kepada Sekda
Kota Subulussalam, Damhuri.

Bantuan untuk Korban
Banjir di Subussalam dan
Aceh Selatan
Curah hujan yang cukup tinggi di Nopember dan Desember
2018 ini mengakibatkan beberapa tempat di wilayah Kebun
Kerueng Luas, salah satu kebun milik PT Agro Sinergi
Nusantara (ASN), mengalami banjir. Keadaan ini membuat
PT ASN melalui Direktur Utama-nya, M Arjoni Basyir, turun
tangan untuk memberikan santunan berupa sembako
kepada karyawan kebun Krueng Luas dan masyarakat desa
di sekitar kebun yang terletak di 2 wilayah, yaitu Pemko
Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan.

P

T ASN sendiri adalah salah
satu dari anak perusahaan
PTPN IV yang bergerak di bidang
usaha perkebunan dan berlokasi di
kawasan Aceh.
Pada hari Selasa, 18
Desember 2018, M Arjoni Basyir
beserta jajarannya menyerahkan
bantuan berupa sembako yang
sumber dananya dari PTPN IV
melalui Program Kemitraaan Bina
Lingkungan (PKBL) sebesar Rp
45.000.000. Pada titik pertama,

sembako atas nama PT ASNPTPN IV diserahkan langsung ke
Kantor Walikota Subulussalam, dan
diterima oleh Sekretaris Daerah,
Damhuri. Paket bantuan ini berupa
beras 103 karung @ 15 kg, mie
instan 119 kotak, minyak goreng 80
liter, telur 40 papan dan gula pasir
80 kg.
Turut hadir dalam acara
penyerahan sembako ini dari pihak
PT ASN, Dir. Ops Isfan Hidayat,
Kabag. Tanaman Novizar, dan

Desember 2018
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Penyerahan sembako korban banjir di Kantor Camat Trumon Timur.

Manajer Kebun Krueng Luas Imam
Pamuji. Sedangkan dari pihak Pemko,
terlihat Kasdim 0118 Subulussalam
Mayor Inf. Ramdhan, Asisten 1 M.
Yacob, Kadis P & K Irwan Yasin,
Camat Rundeng Jempol, Danramil 01/
Simpang Kiri Kapten Inf. Musa, serta
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana
Kodim Ibu Dandim.
Dalam acara ini sambutan
disampaikan oleh Sekda Kota
Subulussalam Damhuri. Ia
mengucapkan terima
kasih atas bantuan yang
diberikan oleh PTP
Nusantara IV melalui PT
ASN. “Ini menunjukkan
rasa kepedulian
terhadap masyarakat
kami yang terkena banjir
di Kecamatan Runding,
dan bantuan ini nantinya
akan kami distribusikan
kepada masyarakat
yang terkena dampak
banjir dari 7 desa dan
semoga bantuan ini
dapat meringankan
beban mereka,” katanya.
Selanjutnya
rombongan yang
membawa bantuan
menuju titik kedua, yaitu
wilayah Kecamatan
Trumon Timur,
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Kabupaten Aceh Selatan. Di sini
sembako diserahkan di Kantor Camat
oleh Dirops PT ASN, Isfan Hidayat,
yang diterima oleh Camat T. Masrizal,
berupa beras 49 karung @ 15 kg,
mie instan 65 kotak, minyak goreng
40 liter, telur 20 papan dan gula
pasir 40 kg. Penyerahan sembako
ini disaksikan oleh unsur Muspika
Trumon Timur dari Polsek, Jumanto,
dan dari Koramil, M. Nasir. Bantuan
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didistribusikan ke masyarakat yang
terdampak musibah banjir di 4 desa di
kecamatan tersebut.
Pada saat penyerahan sembako
ini keadaan lokasi masih belum
surut. Banjir di wilayah Kebun Krueng
Luas yang telah terendah hampir 3
minggu merupakan banjir kiriman dari
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,
Kutacane, Aceh tenggara, dan Pakpak
Barat yang muaranya ke Sungai
Gelombang.
Para korban banjir dari masyarakat
dan karyawan sekitar Kebun Krueng
Luas mengucapkan terima kasih
atas kepedulian dan perhatian
perusahaan ini. Mereka mengaku
pemberian bantuan meterial pangan
sangat meringankan beban mereka.
Sebagaimana telah dianjurkan dalam
Al Qur’an Surat Al Maidah (2): “Dan
tolong menolonglah kamu dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sungguh,
Allah sangat berat siksa-Nya.” (RZ/
PU)
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Dirut Kunjungi Madina Group dan
Menyerahkan Bantuan Banjir
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV, Siwi Peni,
didampingi Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan BM Setio
Baskoro dan Dewan Pakar Albert Ginting, melakukan kunjungan
ke Kebun Batang Laping (Balap), Plasma dan Timur, Sabtu
hingga Senin, 10-12 Nopember 2018.

K

egiatan ini merupakan bagian
dari kunjungan kerja Direksi
untuk koordinasi dan melihat
secara langsung kinerja kebun yang
terletak di Kabupaten Mandailing
Natal, Sumatera Utara, itu. Pada
kesempatan itu, Siwi Peni juga
memberikan pengarahan agar seluruh
karyawan/ti terus bersemangat
meningkatkan kinerja untuk mencapai
target yang diminta pemegang saham.
Rangkaian kegiatan Siwi Peni
selama berada di kebun, antara lain
mengunjungi Perumahan Karyawan
Afdeling VI Kebun Balap yang terkena
banjir. Kondisi ini terjadi bila curah
hujan tinggi, dan banjir bersumber dari
arah hulu yang seterusnya masuk ke
areal perkebunan dan perumahan.
Selama tahun 2018 ini, warga
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perumahan melaporkan, sudah terjadi
empat kali banjir dimana kejadian
pada tanggal 9 Nopember 2018
merupakan banjir terbesar.
Kemudian Dirut melanjutkan
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Turut Berduka Cita
kunjungan ke tempat penampungan korban
banjir yang ditempatkan di rumah karyawan
pimpinan yang kosong. “Kita tetap bersyukur
dalam suasana seperti ini karena masih
diberikan kesehatan dapat berkumpul dengan
keluarga dibanding saudara-saudara kita yang
terkena gempa di Palu,” ungkap Siwi Peni.
Atas musibah banjir ini, Siwi Peni
memberikan bantuan secara simbolis kepada
Manajer Plasma, Hwin Dwi Putra, untuk
disampaikan kepada masyarakat sekitar
kebun plasma yang juga terkena banjir, yaitu
Kampung Sumur sebanyak 190 KK dan
Kampung Sawah sebanyak 350 KK. Total
bantuan 540 paket sembako berupa beras,
minyak goreng, gula, teh celup, dan ikan
sarden kaleng.
Pada kesempatan ini, Dirut juga melakukan
melakukan penanaman pohon mangrove di
sekitar pantai Kebun Balap yang berguna
menghindari abrasi di pinggiran pantai pasir
yang indah.
Seterusnya ia menyempatkan diri
mengunjungi bangunan sekolah dasar di
Kebun Balap yang hanya sampai kelas IV.
Manajemen dan seluruh karyawan Kebun
Balap berharap untuk penambahan dua lokal
lagi bagi kelas V dan VI, dan perihal ini telah
diajukan dalam RKAP 2019.
Pada tanggal 12 Nopember 2018, Siwi
Peni beserta rombongan meninjau lapangan
ke Kebun Timur dengan mengunjungi Bukit
Langit, salah satu areal tertinggi di kebun
tersebut. Dari bukit ini, terlihat jelas hamparan
tanaman kelapa sawit dengan sudut pandang
yang sangat luas. Rombongan juga sekaligus
memeriksa kondisi jalan serta jembatan yang
merupakan jalan utama antara kebun Timur,
Plasma dan Balap.
Kemudian Siwi Peni dan rombongan
meninjau PKS Timur yang diterima oleh
Manajer PKS Timur, Susilowanto, dan
karyawan-karyawati PKS Timur. Setelah
meninjau pabrik yang mengolah TBS Madina
Group ini, Dirut dan rombongan menyelesaikan
kunjungan dan bertolak pulang. (red)

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

Bapak H. Zulkarnain Nasution

Orangtua laki-laki Saudari Swelli Solihah Nasution, SP
(Project Officer COE PTPN IV)
26 November 2018

Ibu Hj. Siti Asyiah binti Aminuddin
orangtua perempuan Bapak M. Arjoni Basyir
(Direktur Utama PT Agro Sinergi Nusantara)
12 Desember 2018

Saudara Robensius Purba, SH
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan
Kebun Dolok Sinumbah PTPN IV)
20 Desember 2018

Bapak H. Sukarman

orangtua laki-laki Bapak Seger Budiarjo
(Direktur SDM dan Umum Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III [Persero])
25 Desember 2018

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

Desember 2018
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Manajemen Gelar Raker
dengan Karyawan
Dalam upaya meraih produksi dan produktivitas perusahaan
tahun 2018, sekaligus menyusun strategi perusahaan dalam
menghadapi 2019, manajemen PTPN IV menggelar rapat kerja
(Raker) dengan perwakilan karyawan PTPN IV yang berasal
dari kebun/pabrik. Kegiatan ini dilaksanakan di Medan, Senin, 3
Desember 2018.

R

aker dihadiri langsung Direktur
Utama PTPN IV, Siwi Peni,
yang didampingi Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, serta dihadiri para kepala/
wakil kapala bagian, dewan pakar,
General Manager Distrik (GMD) II
Mahdi Al Haris, GMD III Fauzi Omar,
dan GMD IV Eddy Usman. Sebanyak
84 orang karyawan PTPN IV dari
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kebun/pabrik menjadi nara sumber
dalam pertemuan ini.
Siwi Peni mengatakan, Raker
ini bertujuan untuk mengevaluasi
kinerja perusahaan sampai dengan
Oktober 2018, mulai dari capaian
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produksi, produktivitas, rendemen,
harga pokok, dan neraca laba/rugi,
yang dibandingkan tahun lalu maupun
RKAP 2018.
Ia mengimbau seluruh karyawan
PTPN IV agar memperbaiki sikap
kerja masing-masing dalam upaya
meraih produksi dan produktivitas
yang hanya nyaris tinggal satu bulan
lagi di 2018 ini. Selain itu, dalam
tahun 2019 mendatang, diharapkan

sekitar bulan April semua infrastruktur
jalan/jembatan harus sudah tersedia
dengan baik, agar transportasi tandan
buah segar (TBS) dari afdeling
bisa cepat sampai ke pabrik kelapa
sawit. Demikian juga halnya dengan
transportasi pupuk yang diharapkan
bisa tepat waktu sampai ke afdeling.
“Kepada Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa, saya berharap
agar Anda memilih rekanan yang
profesional untuk transportasi TBS,
dalam arti memiliki kendaraan sendiri,
dengan tidak mengabaikan kearifan
lokal kebun setempat,” papar Dirut.
Dalam rapat kerja tersebut,
manajemen juga membuka
ruang dialog interaktif langsung
dengan karyawan sebagai upaya
untuk menerima sumbang saran
dalam upaya menghadapi strategi
perusahaan di 2019 mendatang.
Terungkap dalam dialog ini
permasalahan-permasalahan, mulai
dari teknis pekerjaan di lapangan
maupun di pabrik, sampai kepada
bagaimana manajemen bekerja
secara profesional, persoalan
integritas dan loyalitas, dengan
tujuan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan dan kesejahteraan
karyawan serta lingkungannya.
Dalam kesimpulannya, Corporate
Secretary PTPN IV, BM Setio Baskoro
mengatakan, dengan waktu yang
singkat sudah pasti ada yang belum
tersampaikan. Untuk itu manajemen
PTPN IV meminta kepada karyawan

dapat menyampaikan masukannya
melalui media whatsapp dan email
langsung kepada Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni. Ia juga berharap,
Raker ini tidak berhenti sampai di sini
saja.
Dialog manajemen dan perwakilan
karyawan ini dimoderatori oleh Kabag
Sumber Daya Manusia PTPN IV, Budi
Susanto. (red)
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Warga Emplasmen Kebun Bah Jambi
Apresiasi Pengaspalan Hotmix

 asyarakat Emplasmen PTPN IV Kebun Bah Jambi,
M
Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara,
mengapresiasi pekerjaan rehabilitasi dan pelapisan jalan
dengan pengaspalan hotmix. Pengaspalan mulai dari
Jembatan Palang I mengitari Kantor Distrik PTPN IV Bah
Jambi, Masjid Taqwa, Komplek PKS, dan jalan menuju
Koperasi Karyawan Sehati, dilakukan sepanjang lebih kurang
3.700 meter dengan lebar 4,5 meter.

S

alah seorang warga, Zulfan,
mengatakan, ia merasa sangat
gembira dan menyampaikan
penghargaan terhadap PTPN IV yang
melakukan pekerjaan ini. “Sekarang
akses kami masuk dan keluar
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Emplasmen PTPN IV Kebun Bah
Jambi ini terasa lebih nyaman, dan
kami merasa segala kegiatan bisa
berlangsung lebih cepat,” katanya.
Menurut Zulfan, sudah cukup lama
masyarakat di Emplasmen PTPN IV
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Kebun Bah Jambi mendambakan
peningkatan akses jalan ini.
Manajer PKS PTPN IV Bah Jambi,
Rudy H. Simatupang, menyampaikan,
paket pekerjaan rehabilitasi dan
pelapisan jalan ini telah rampung.
Ia berharap, dengan selesainya
pembangunan ini, maka akan
semakin mudah untuk masuk dan
keluar emplasmen PTPN IV Kebun
Bah Jambi, mengingat kebun ini
merupakan salah satu etalase PTPN
IV. “Kita juga berharap, jalan ini dapat
mendukung peningkatan produktivitas
dan kinerja PTPN IV Kebun Bah
Jambi ke depan,” katanya. (red)
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Soal Aksi Damai, Manajemen dan
SP-Bun Selalu Terapkan Komunikasi Terbuka
Menjelang berakhirnya tahun 2018, masing-masing General
Manager Distrik (GMD) I, II, III dan IV mengadakan rapat kerja
(Raker), yang dihadiri oleh para manajer kebun, ketua dan
anggota SP-Bun, serta karyawan di masing-masing distrik.
Menurut Corporate Secretary PTPN IV BM Setio Baskoro, Kamis
29 Nopember 2018, acara rutin ini dilakukan di tiap distrik atau
kebun.

I

a menyampaikan hal itu terkait
dengan aksi damai yang terjadi di
depan Kantor Direksi PTPN IV, pada
hari yang sama. Massa aksi menyebut
dirinya berasal dari SP-Bun Basis,
dan mereka menginginkan Ketua
Umum SP-Bun saat ini, Wispramono
Budiman, diberhentikan dari
jabatannya.
Menanggapi tuntutan tersebut, BM
Setio Baskoro mengatakan bahwa
saat itu semua ketua dan pengurus
SP-Bun Basis sedang melakukan
rapat kerja di masing-masing distrik
atas undangan GMD dan dalam
rapat melibatkan seluruh SP-Bun
dan manajemen kebun/unit serta

sebagian karyawan untuk membahas
pencapaian target 2018.
“Terkait aksi damai di
depan Kantor PTPN IV yang
mengatasnamakan SP-Bun basis
ini, kami masih meneliti identitas
karyawan tersebut, karena sesuai
peraturan disiplin karyawan, apabila
karyawan kebun/pabrik berkunjung
ke Kantor Direksi, mereka harus
disertai surat tugas/nota dinas, dan
mengenakan atribut karyawan,” kata
BM Setio Baskoro.
Corporate Secretary mengatakan,
dia tidak melihat mereka membawa
surat tugas/nota dinas, dan juga bukan
karyawan Kantor Direksi. Selain itu,

Kantor Direksi tidak menerima surat
permohonan melakukan aksi damai.
“Apabila memang mereka
ternyata SP-Bun Basis, tentu ada
mekanismenya apabila mereka
menginginkan Ketua Umum SP-Bun
diganti. Komunikasi selalu terbuka.
Dalam hal ini manajemen tidak
ikut campur dalam pemilihan atau
pemberhentian Ketua Umum SP-Bun,”
tegas BM Setio Baskoro.
Ia juga menjelaskan, komunikasi
dengan manajemen sebenarnya
sudah dijadwalkan setiap bulan
antara SP-Bun dengan manajemen.
Sewaktu-waktu juga dapat dilakukan
komunikasi. Direksi dan manajemen
senior juga mengadakan ramahtamah dan diskusi dengan SP-Bun
Basis pada Rabu 10 Oktober 2018
yang lalu. “Kemudian kemarin
dilakukan ramah tamah/dialog lagi
pada 29 November 2018 antara
SP-Bun dan Direksi beserta senior
manajemen PTPN IV,” sambung BM
Setio Baskoro. (red)
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Penyerahan SK Direksi bagi Pemangku
Jabatan Puncak yang memasuki MBT
“Perpisahan adalah sesuatu hal yang kurang menyenangkan bagi
saya, karena rasanya hubungan kekeluargaan di PTPN IV sangat
tinggi”. 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 Rapat Dura, Kantor Direksi PTPN IV Medan, Senin 3
Desember 2018.

S

iwi Peni pada kesempatan ini
didampingi Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, juga hadir PJP di antaranya
para kepala/wakil kepala bagian,
project manager officer (ERP, TB
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dan IPO), Kepala Unit PKBL, serta
General Manager Distrik (GMD) I, II,
III dan IV.
PJP yang memasuki MBT
terhitung 1 Desember 2018 ialah
Sukiman yang selama ini menjabat
sebagai General Manager Distrik
I, membawahi Kebun Bah Jambi,
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Balimbingan, Tonduhan, Pasir
Mandoge, Sei Kopas, Dolok
Sinumbah, Marihat, Marjandi, Bah
Birung Ulu, serta PKS Bah Jambi dan
PKS Pasir Mandoge.
Siwi Peni mengucapkan puji
syukur ke hadirat Allah SWT karena
Sukiman berhasil dengan lancar
dan sehat telah memasuki MBT. Ia
telah mengabdi dan bekerja di PTPN
IV selama 30 tahun 8 bulan, atau
tepatnya sejak 1 April 1988 silam.
“Manajemen tetap membutuhkan
sumbangsih pemikiran Pak Sukiman,
karena beliau memiliki budaya planters
yang mungkin pada saat ini perlu
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ditularkan kepada kita semua,” ungkap
Siwi Peni.
Sebelumnya, Sukiman
mengucapkan terimakasih kepada
Direksi PTPN IV atas bimbingan dan
arahannya selama ia menjalankan
pekerjaan sehari-hari. Pejabat yang
dikenal suka berkebun sampingan dan
beternak peliharaan ini juga berharap
semoga PTPN IV semakin jaya dan
menjadi yang terbaik di antara seluruh
PTPN.
Acara diawali dengan penyerahan
cenderamata kepada yang memasuki
MBT, serta ditutup dengan bersalaman
dan berfoto bersama. (red)
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Karyawan PTPN Hadiri Perayaan
Natal Oikumene Tahun 2018 di MICC Medan
Karyawan dan pimpinan PTPN Wilayah Sumatera Utara, anak
perusahaan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan usaha
perkebunan di Sumatera Utara melaksanakan Perayaan Natal
Oikumene tahun 2018, Sabtu 15 Desember 2018, di Medan
International Convention Center (MICC), Jalan Gagak Hitam-Ring
Road, Medan. Acara yang juga dimaksudkan untuk mengeratkan
silaturrahmi ini menunjuk PTP N IV sebagai tuan rumah sekaligus
penyelenggara.

B

erlangsung dalam suasana penuh
hikmat, sukacita dan sederhana,
acara yang diikuti umat Kristiani dari
PTPN II, III, dan IV ini dilayani oleh
hamba Tuhan, Pdt. Haposan Silalahi,
Pdt. Dedy Oranta Ketaren dan Pdt.
Ferry Amstrong. Tema Natal tahun
adalah “Yesus Kristus Hikmat Bagi
Kita (I Korintus 1 : 30a)”, dengan
subtema : “Hikmat Tuhan bagi Umat
untuk Memiliki Jiwa yang Bijaksana
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dalam Mengambil Tindakan yang
Bermanfaat”.
Rangkaian perayaan Natal
diawali dengan laporan ketua panitia,
pemberian kata-kata sambutan dari
Ketua SPBUN PTPN IV, mewakili
undangan, Direktur Utama PTPN IV,
dan Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum Holding Perkebunan
Nusantara PT Perkebunan Nusantara
III (Persero). Kemudian dilanjutkan
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dengan penyerahan Bakti Natal.
Dalam laporannya, Ketua Panitia
Jimmy L.W Silalahi menyampaikan,
jumlah peserta yang hadir berkisar
2.000-an orang. “Kita juga telah
melaksanakan kegiatan Bakti Natal
pada tanggal 6 Desember 2018
kepada Panti Asuhan Anak Binaan Biji
Sesawi di daerah Mandala. Pada saat
Perayaan Natal, juga telah langsung
diberikan bantuan antara lain kepada
Panti Asuhan Sosial Bina Mandiri
Asrama Sekolah Luar Biasa Karya
Tulus, Panti Asuhan Karya Murni,
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Murni dan Panti Peduli Difabel GKPS
Kecamatan Dolok Pangaribuan, dan
janda pensiunan karyawan yang
kurang mampu,” papar Ketua Panitia.
Jimmy juga mengucapkan
terimakasih kepada seluruh pihak
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yang telah mendukung Perayaan
Natal Oikumene tahun 2018 sehingga
acara terlaksana dengan baik.
Turut memberikan kata sambutan
dalam acara Natal Oikumene, Setia
Dharma Sebayang, yang dalam
hal ini mewakili undangan, serta
Wispramono Budiman mewakili
Serikat Pekerja Perkebunan.
Dalam sambutannya, Dirut PTPNI
IV Siwi Peni menyampaikan bahwa
sub tema Natal memiliki arti yang
luas serta mendalam, khususnya di
PTPN. “Hikmat memiliki arti bijaksana,
arif. Bijaksana adalah proses
pengambilan keputusan berdasarkan
ilmu, pengetahuan, pengalaman,
untuk menyelesaikan masalah atau
memberi manfaat. Hikmat dari Tuhan
ini diperlukan seluruh insan PTPN
agar mampu memberi terobosan,
inovasi, kreatifitas dalam bekerja,”
katanya.
Di akhir pesannya, Dirut PTPN
IV menyampaikan rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
rasa terimakasih kepada Panitia
Natal, Paduan Suara dan seluruh
pendukung acara, sehingga perayaan
Natal ini berjalan dengan hikmat.
Direktur SDM dan Umum
Seger Budiarjo dalam pidatonya
mengharapkan, semangat Perayaan
Natal ini dapat menghasilkan pikiran-

pikiran baru, sehingga PTPN IV dapat
menjadi lebih hebat dan besar. Ia
sangat mengapresiasi Perayaan
Natal yang sederhana ini namun
mampu menghadirkan begitu banyak
karyawan dari PTPN II, III (Persero),
IV, anak perusahaan dan lembaganya.
Ia bahkan mencetuskan ide
perayaan hari besar seperti Natal
dan Lebaran dapat menggabungkan
PTPN I hingga XIV sehingga rasa
kekeluargaan di dalam PTPN semakin
kuat.
Pdt. Haposan Silalahi dalam
khutbah Natal menyampaikan pesanpesan Natal, di antaranya adalah
bagaimana hikmat tersebut dapat
diterapkan dalam kehidupan seharihari. “Kita patut belajar dari perjalanan
hidup kita, sehingga mendapatkan
hikmat dengan penuh rasa kasih

dan rasa syukur yang tinggi. Tidak
menyalahkan kondisi dan keadaan
namun tetap percaya bahwa semua
ada dalam kekuasaan Tuhan. Orang
berhikmat akan mengambil hal positif
dari semua duka maupun kesulitan
yang dilalui dalam kehidupannya,”
papar Pdt. Haposan.
Perayaan Natal tahun ini juga
dimeriahkan dengan artis ibu kota,
Maria Calista, yang merupakan
pemenang Mamamia tahun 2008.
Lagu yang cukup kolosal oleh seluruh
paduan suara yang ada dinyanyikan
dengan hormoni yang sangat indah
bersama oleh penyanyi ini.
Setelah berakhirnya acara umum,
acara dilanjutkan dengan Kebaktian
Natal dan ditutup dengan makan
malam bersama dan bersalamsalaman. (red)
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Peringatan HBN
dan Bina Mental
Karyawan
 asyarakat Indonesia memperingati Hari Bela Negara (HBN)
M
pada Rabu 19 Desember 2018. Demikian juga halnya di PTPN
IV. Selain di Kantor Direksi (Kandir) Medan, peringatan HBN
juga dilaksanakan di 34 kebun/pabrik PTPN IV yang tersebar di
sembilan kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

U

pacara Peringatan HBN di
Kandir PTPN IV Medan dipimpin
oleh Direktur Operasional PTPN IV,
Rediman Silalahi, yang dihadiri kepala/
wakil kepala bagian, project manager,
kasubag, staf subag, dan karyawan
pelaksana. Sementara di distrik/kebun/
pabrik, masing-masing manajer yang
bertindak sebagai pimpinan umum
upacara.
Dalam kesempatan ini, Rediman
Silalahi membacakan sambutan
Presiden RI yang mengatakan bahwa
bela negara tidak bisa hanya dilakukan
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dengan kekuatan fisik dan senjata
semata, namun juga harus dilakukan
melalui beragam upaya dan profesi
serta dilakukan secara bersama-sama
oleh segenap elemen bangsa dan
negara.
Rediman Silalahi berharap,
dengan digelarnya upacara HBN di
Kantor Direksi PTPN IV dan seluruh
distrik/kebun/pabrik, semua pimpinan
dan karyawan dapat meningkatkan
syukur atas anugerah kemerdekaan,
persatuan serta kesatuan, dan
masing-masing bisa melakukan aksi
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nasional bela negara di berbagai
bidang.
“Tugas bela negara bukanlah tugas
yang ringan seiring dengan makin
kompleksnya tantangan yang dihadapi.
Namun melalui sinergi antar segenap
elemen Bangsa Indonesia, kita akan
mampu membawa Indonesia menjadi
negara yang berdaulat, adil, dan
makmur, serta berkepribadian dalam
kebudayaan,” sebut Rediman Silalahi.
Acara diawali dengan
mengheningkan cipta, pembacaan
ikrar bela negara, sambutan Presiden
RI, menyanyikan mars bela Negara,
dan pembacaan doa.
Sehabis upacara HBN, kegiatan
pembinaan mental karyawan PTPN IV
kembali dilaksanakan secara serentak.
Kegiatan ini akan dimulai dari Kantor
Direksi, Distrik, hingga kebun dan
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pabrik PTPN IV berdasarkan agama
dan kepercayaan masing-masing.
Tempat pelaksanaan dan
narasumber (ustadz dan pendeta)
diatur dan diserahkan kepada masingmasing unit. Di Kantor Direksi sendiri,
pembinaan mental dilaksanakan
di Masjid Al Muhajirin (bagi yang

beragama Islam) dan di
Ruang Pisifera (bagi yang
beragama Kristen).
Ustadz DR H Sugeng
Wanto MA dalam
tausiyahnya mengajak
insan PTPN IV untuk
mensyukuri nikmat dari
Allah SWT, dengan
melakukan tugas dan
pekerjaan secara optimal
di perusahaan.
Disebutkannya juga melalui
akhlak yang baik, maka akan tercipta
kekuatan dalam hidup dan kehidupan,
dengan harapan dapat membangun
perusahaan untuk generasi berikut
atau keberadaan perusahaan dapat
dinikmati sampai ke anak cucu.

“Bekerja dengan akhlak yang
baik, jujur tulus ikhlas, insya Allah
hasilnya akan dikenang sepanjang
masa,” sebut Sugeng Wanto sesuai
membacakan surat At Taubah ayat
105 yang menyatakan, “Bekerjalah
kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang
mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada
kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
Khotbah bagi karyawan Kristiani
disampaikan oleh Pdt. Johanes
Siregar, MTh, yang menyongsong
tema “Membentuk Profesionalisme
dan Integritas Karyawan dengan Moral
yang Baik”. (red)
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FGD PTPN Group dengan KEIN
H

arga Crude Palm Oil (CPO)
saat ini mengalami penurunan
yang cukup signifikan dan
tentunya banyak faktor eksternal
yang mempengaruhinya. Hal itu
disampaikan Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal
H. Damanik, pada acara Focus
Group Discussion (FGD) PTPN
Group dengan Komite Ekonomi dan
Industri Nasional (KEIN), di Ruang
Rapat Dura, Kantor Direksi (Kandir)
PTPN IV Jalan Letjend Suprapto No.
2 Medan, Kamis 6 Desember 2018.
Rizal H. Damanik berharap, diskusi
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ini dapat memberi masukan terhadap
perbaikan industri kelapa sawit.
Wakil Ketua KEIN, Arif
Budimanta, dalam paparannya
menyebutkan, sesuai Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016, disebutkan KEIN
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden. Kunjungan
ke PTPN IV, menurutnya, adalah
dalam rangka usaha mereka
mendengarkan kondisi riil industri
kelapa sawit dan meminta masukan
dari pelaku usaha untuk menyusun
rekomendasi yang akan diberikan
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kepada Presiden.
Selain Rizal H. Damanik dan
Arif Budimanta, juga hadir Direktur
Komersil PTPN IV Umar Affandi,
Direktur Komersil PTPN II M.
Iswan Achir, Senior Executive Vice
President (SEVP) Bidang Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN III
(Persero) Ahmad Gusmar Harahap,
Direktur Utama PT Sarana Agro
Nusantara Taufiqqurrachman, para
kepala/wakil kepala bagian, project
manager, Dewan Pakar PTPN IV,
para kepala bagian PTPN II dan
PTPN III, serta anggota KEIN. (red)

Artinya Sungai Jernih. Sebenarnya sungai ini adalah sumber mata air yang memancar
dari tanah, atau yang dalam sebutan lokal dinamai ‘umbul’. Bah Tio menjadi salah
satu objek wisata bagi warga dan menjadi salah satu objek konservasi bagi Kebun
Marihat.

Desember 2018
Asisten Tanaman Kebun Marihat
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Kebun Paling Utara

yang Mengincar Posisi 5 Besar
Kebun warisan PTP VIII ini menjadi “juru kunci” unit usaha milik
PTPN IV di sebelah utara Pulau Sumatera. Dipisahkan oleh Sei
Bingai yang merupakan salah satu sungai utama di kawasan
Binjai dan Langkat, orang kebun dan masyarakat sekitarnya lebih
sering menyukai jalan pintas dari Medan atau Binjai menuju
kebun ini. Tapi memilih jalan pintas ini harus dibayar dengan satu
syarat, yaitu kerelaan untuk menyeberangi Sei Bingei dengan
angkutan tradisional getek.

S

ayangnya, angkutan
penyeberangan getek yang
dapat memuat dan menyeberangkan
puluhan sepeda motor dan sekitar
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3 mini van ini tidak selalu stabil
kesiapannya. Bila sungai meluap,
maka pinggiran sungai tertimpa
lumpur dan endapan, sehingga
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kondisinya menjadi terlalu licin. Bila
sudah begini, maka pilihan satusatunya adalah jalan memutar melalui
Stabat atau Sawit Sebrang, yang jarak
tempuhnya bisa mencapai 80 km.
Kebun Sawit Langkat didirikan
pada tanggal 1 Agustus 1974 sebagai
salah satu unit usaha PTP VIII. Bisnis
utamanya pada waktu itu adalah
pengolahan hasil hutan (log). Namun
karena terus mengalami kerugian,
akhirnya pada tahun 1979 lahan
tersebut dikonversi menjadi kebun
kelapa sawit.

Dari Kebun ke Kebun

Rayon Selatan. Perbandingan sumber
daya manusia dengan luas lahan
adalah 1 orang untuk 13 hektar.
Sampai dengan Nopember 2018,
kinerja Kebun Sawit Langkat masih
surplus target dari segi produksi
tandan buah segar. Realisasi produksi
per Nopember 2018 tercatat 97.794
ton atau 1,50% di atas RKAP
yang ditentukan sebesar 96.350
ton. Namun dari segi rendemen,
Kebun Sawit Langkat tidak berhasil
mencapai target, karena realisasi
rendemen yang tercatat adalah
26,63% dari target RKAP sebesar
28,25. Meskipun demikian, bila
dibanding dengan angka tahun-tahun
sebelumnya, realisasi rendemen ini
mengalami kenaikan. Total minyak
sawit dan inti sawit yang berhasil
diproduksi sampai dengan Nopember
2018 adalah 25.641.767 kg.
Minus dari segi produksi minyak
sawit dan inti di satu sisi, namun pada
sisi lain Kebun Sawit Langkat masih
mampu mempertahankan realisasi
harga pokok di bawah target. Harga
Terletak di Desa Banjaran
Raya, Kecamatan Padang Tualang,
Kabupaten Langkat, Sumatera
Utara, kebun ini memiliki topografi
yang bervariasi, mulai dari yang
datar (38%), bergelombang (29%),
hingga yang berbukit-bukit (33%).
Ketinggiannya berada pada rata-rata
100 meter dari permukaan laut, atau
masih termasuk dalam kebun tanah
rendah-menengah.
Kebun yang merupakan rintisan
asli anak bangsa ini sekarang dipimpin
oleh 17 karyawan pimpinan dengan
829 karyawan pelaksana yang bekerja
di bagian tanaman, administrasi, dan
pengolahan (pabrik kelapa sawit).
Mereka mengelola kebun dengan
total luas lahan 6.475 hektar yang
dibagi ke dalam 8 afdeling, yang
keseluruhannya dikelompokkan lagi
menjadi 2 rayon. Masing-masing rayon
dipimpin oleh seorang asisten kepala
tanaman. Namanya Rayon Utara dan

Ikhtisar Tanaman dan Pemanfaatan Lahan 2018
TANAMAN DAN LAHAN

LUAS (HA)

A. Tanaman Menghasilkan (TM)
2006

585

2007

324

2008

424

2009

632

2010

1.076

2011

1.145

2012

850

2013

617

2014

4

B. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

2

C. Pemanfaatan Lain
Emplasemen, Pondok, dan lain-lain

185

Jalan, Parit

440

Tanah Garapan

188

Kuburan

2

Limbah

1

TOTAL LUAS LAHAN

6.475

Desember 2018
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pokok yang sudah terbentuk hingga
Nopember 2018 adalah sebesar Rp
4.422,58, atau lebih rendah 8,53%
dari harga pokok yang ditentukan

berdasarkan RKAP sebesar Rp
4.834,99. Bila harga pokok ini dapat
terus ditekan di bawah RKAP hingga
akhir tahun,maka kemampuan kebun

Realisasi Produksi 5 Tahun Terakhir
TAHUN

PRODUKSI (TON)

PROTAS (TON/HA)

2013

30.958

15,75

2014

36.013

11,84

2015

58.416

13,96

2016

73.545

14,60

2017

97.784

17,30

2018 (s/d Nopember)

97.795

Proyeksi tahun ini 20,00

Produksi Minyak dan Harga Pokok s/d November 2018
KETERANGAN

JUMLAH

Produksi Minyak Sawit

22.535.202 Kg

Produksi Inti Sawit

3.106.565 Kg

Produksi Minyak Sawit Pihak III

1.792.260 Kg

Produksi Inti Sawit Pihak III

327.178 Kg

TOTAL PRODUKSI

27.761.205 Kg

Beban Langsung

Rp 61.621.329.476

Beban Tidak Langsung

Rp 14.668.006.246

Biaya Pabrik

Rp 13.381.164.832

Beban Penyusutan

Rp 19.057.493.531

Pembelian TBS Pihak III

Rp 13.996.171.380

Biaya Pabrik Pengolahan TBS Pihak III

Rp

TOTAL BIAYA

Rp 122.776.139.543

HARGA POKOK/KG
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998.043.355
Rp 4.422,58

ini untuk mencetak laba dapat lebih
maksimal.
Diukur dari segi realisasi capaian
produksi TBS terhadap RKAP, Kebun
Sawit Langkat pada taahun ini boleh
berbusung dada, karena sampai
Nopember 2018 mereka masih
menunjukkan performa yang cukup
baik di zona biru. Diperkirakan, unitunit usaha yang bertahan di zona biru
pada tahun ini tidak akan sampai 10
unit, dan Kebun Sawit Langkat sendiri
kelihatannya sudah mengamankan
satu posisi di antaranya karena
realisasi mereka telah mencapai
97.000 ton lebih. Ini artinya mereka
hanya memerlukan produksi yang
normal di bulan Desember untuk
memenuhi target menembus angka
100.000 ton pada penutupan buku
tahun ini. Dengan praktik yang normal,
mereka juga bisa menduduki paling
tidak rangking 5 besar di antara unitunit usaha lainnya.
Adapun masalah-masalah nonteknis yang masih menjadi persoalan
hukum dan sosial di Kebun Sawit
Langkat adalah proses penyelesaian
sengketa lahan seluas 301,5 hektar
yang masih ditangguhkan pemberian
HGU-nya karena aksi penggarapan
warga. Areal garapan ini terletak di
Afdeling I dan II, dimana seluas 113,42
hektar di antaranya telah diganti
untung melalui 4 tahap, baik melalui
kelompok tani maupun perorangan.
Sedangkan untuk sisanya seluas

Dari Kebun ke Kebun

188,08 hektar masih dilakukan
pendekatan persuasif dengan
melibatkan unsur pemerintahan desa
dan kelompok tani penggarap.

Proses Pengolahan
Kebun Sawit Langkat memiliki
proses bisnis yang lengkap mulai dari
budidaya tanaman hingga pengolahan

tersendiri (pabrik kelapa sawit/
PKS) dengan produk akhir
minyak sawit dan inti sawit. PKS
Sawit Langkat didirikan melalui
Pembangunan Tahap I pada tahun
1981 dengan kapasitas 20 ton/jam
yang didanai oleh International
Development Association. Tahap
II dirampungkan pada tahun
1991 dengan kapasitas 20 ton/
jam. Namun hingga saat ini,
yang dapat dioperasikan hanya
kapasitas 20 ton/jam. Pabrik ini
telah mengalami beberapa kali
penyempurnaan instalasi, antara
lain super nut creaker (1990),
loading ramp (1996), dan rebusan
otomatis (1996).
Saat ini, PKS Sawit Langkat
beroperasi hampir 24 jam sehari
semalam dan mengolah sekitar
450 ton TBS per hari, dengan
tingkat stagnasi rata-rata sekitar 4
jam. Dalam memenuhi kewajiban
pengolahan limbahnya, PKS ini
memenuhi baku mutu limbah
yang dapat dilepas ke badan
sungai setelah melalui proses
pengolahan dalam kolam limbah
yang dibangun tahun 1992 seluas
3 hektar. Kebun Sawit Langkat
juga telah melaksanakan pembuangan
limbah melalui Land Application (LA)
di areal Afdeling II seluas 88 hektar.
(red)
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Wawancara Manajer PTPN IV Kebun Sawit Langkat, Ir. Joni Raja Siregar

“Kami akan Tembus Rekor Produksi
100.000 Ton Tahun Ini”

Mungkin bukan suatu kebetulan bila Ir. Joni Raja Siregar
ditugaskan ke kebun-kebun yang berkarakter jurangan.
Pengalaman pertamanya memimpin unit usaha di Kebun Batang
Laping, Mandailing Natal, kini berulang di Kebun Sawit Langkat,
bagaikan sekuel penempatan dengan permasalahan yang
hampir serupa. Namun ia mengakui bahwa pressure kerja di
Langkat jauh lebih rendah karena ia tidak harus menghadapi
masalah ketenagakerjaan sekaligus. Meskipun demikian, ia harus
berkenalan dengan tantangan baru, yaitu dinamika hubungan
masyarakat yang lebih intens dan pengelolaan pabrik yang sangat
teknis.
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M

ajalah MINAT mewawancarai
Joni Raja Siregar pertengahan
Desember 2018 di Kantor Manajer
yang lingkungannya lembab dan
panas, sebagaimana iklim umumnya
di Langkat. Sentral Kantor PTPN
IV Kebun Sawit Langkat terletak
di sebuah perbukitan kecil dimana
tebing curam memisahkannya dengan
bangunan pabrik.
Minat : Banyak unit usaha PTPN

Dari Kebun ke Kebun

IV yang memperlihatkan performa
bagus di awal tahun, namun merosot
di semester kedua. Bagaimana
dengan Kebun Sawit Langkat?
Joni Raja Siregar (JRS):
Alhamdulillah, meskipun produksi
kami dinamis setiap bulan, namun
secara rata-rata Kebun Sawit Langkat
sepanjang tahun ini produksinya
masih tetap di atas target. Hingga
rekapitulasi Nopember, kami berada di
antara lima besar unit usaha dengan
produksi tertinggi menurut capaian
RKAP.
Minat : Dari segi volume produksi,
bila dibandingkan tahun sebelumnya,
bagaimana peningkatannya?
JRS : Tahun ini, kami bergiat
untuk memecahkan rekor produksi
menembus 100.000 ton. Saya kira,
dengan proyeksi yang kami lakukan,
rekor itu akan tercapai dengan mudah,
karena sampai dengan Nopember,
realisasi produksi sudah mencapai
sekitar 97.000 ton.
Minat : Dengan luas areal dan
tegakan yang sama, mengapa Kebun
Sawit Langkat bisa meningkatkan
produksi tahun ini? Faktor apakah
yang paling dominan mendongkrak
peningkatan ini?
JRS : Ada faktor teknis dan
manajerial. Secara teknis, kami
berusaha memaksimalkan panen di
daerah-daerah jurangan yang sulit
diakses selama ini. Jadi, meskipun
kapasitas buahnya relatif sama,
tapi pemaksimalan potensinya kita
tingkatkan. Beberapa upaya untuk
mencapai target produksi itu kita
lakukan dengan memperbaiki akses
dan pengangkutan hingga kawasan
yang sulit. Secara manajerial, kami
menaikkan standar kerja para
karyawan dengan motivasi dan
perhatian. Para karyawan memiliki
keterampilan kerja yang baik, dan
bagi saya mereka adalah para
guru. Mereka tempat bertanya, dan
belajar. Mereka lebih tahu apa yang

dihadapi di lapangan. Kalau kita mau
belajar, maka masalah-masalah
teknis sebenarnya dapat kita hadapi
bersama, dan kebersamaan itu bisa
menjadi sumber motivasi kerja.
Minat : Kita melihat bahwa
rendemen minyak juga meningkat.
Apakah ada kebijakan khusus yang
Anda terapkan sehingga kenaikan
rendemen dan produksi bisa sejalan?
JRS : Rendemen sebenarnya
terletak pada perilaku panen. Jadi,
kuncinya berada di kebun. Memang
hal ini sering menjadi dilema kebun.
Ketika kita mengejar kuantitas
produksi, maka kualitasnya bisa
terganggu. Sebaliknya kalau kita
kejar kualitas, maka kuantitasnya
yang terganggu. Dalam hal ini, saya
meminta bagian pengolahan untuk
tegas terhadap sortase buah. Tidak
boleh ada kompromi. Nah, kebun
dan pabrik harus sehati dalam
urusan ini. Lalu bagaimana dengan
target produksi? Saya menemukan
fakta bahwa potensi dan jumlah
buah matang sebenarnya tidak
kurang. Yang menjadi masalah di
Kebun Sawiit Langkat justru pada
sektor pengangkutan. Banyak buah
yang tidak terangkut dengan cepat
sehingga menyebabkan restan dan
ALB tinggi. Para vendor angkutan
tidak mampu memenuhi arus panen
kita. Untuk mengatasi masalah ini,
maka manajemen telah membuat
kebijakan penambahan angkutan truk
internal. Milik kita sendiri. Selain itu,
kami juga melakukan inovasi dengan
usulan pemanfaatan moda angkutan
truk kecil merek Quick. Kapasitas
angkutnya hanya sekitar 500 ton, tapi
daya tembusnya ke tempat-tempat
yang sempit dan sukar sangat bisa
diandalkan. Dengan moda angkutan
yang pertama sekali diadakan di
Kebun Sawit Langkat ini, tingkat
restan buah menjadi sangat rendah,
sehingga capaian rendemen kita jauh
lebih baik. Saat ini di Belawan, CPO

dari kita dihargai lebih tinggi.
Minat : Apakah pengadaan sarana
truk mini tersebut sudah dihitung
manfaatnya berdasarkan analisis
biaya dan benefit?
JRS : Ya, sudah. Harga satu unit
angkutan model Quick hanya sekitar
Rp 60 juta per unit, dan perawatannya
pun tidak rumit. Bahan bakarnya
juga irit. Jadi, kalau masa pakainya
lima tahun, kita hanya mengeluarkan
cadangan biaya Rp 12 juta setahun.
Secara keseluruhan, dari praktik
yang sudah kita lakukan, benefitnya
lebih tinggi. Bahkan pemakaian moda
angkutan ini sudah diduplikasi di
kebun-kebun lain yang memiliki kontur
lahan yang sama.
Minat : Apakah dengan
peningkatan produksi tahun ini, pabrik
masih dapat melayaninya?
JRS : Untuk tahun ini saya kira
tidak masalah. Tapi untuk tahun
depan, manajemen sudah berencana
menaikkan kapasitas olah pabrik
dari yang selama ini 20 ton per jam
menjadi 30 ton per jam. Itu adalah
keniscayaan, sebab proyeksi produksi
kami tahun 2019 bisa mencapai
150.000 ton. Saat ini, dengan kondisi
yang ada, pabrik masih dapat
mengolah buah sebanyak 450 ton per
hari. Terjadi stagnasi rata-rata sekitar
4 jam. Tim teknis harus bekerja keras
dan sangat hati-hati, sebab pabrik
ini hanya memiliki satu rail, sehingga
apabila terjadi kerusakan, aktivitas
pengolahan sama sekali akan
berhenti.
Minat : Dalam hal manajemen
kebun, untuk menggerakkan para staf,
terutama asisten dan mandor, apa
yang Anda lakukan?
JRS : Sebagaimana yang
saya pahami dan alami di kebun
sebelumnya, betapapun bagusnya
kalkulasi kita mengenai produktivitas
kebun, kuncinya tetaplah pada ujung
tombak kebun, yaitu mandor dan
para asisten. Oleh karena itu, ketika

Desember 2018

33

Dari Kebun ke Kebun

ditugaskan di sini, yang pertama saya lakukan adalah
membangun kepercayaan mereka. Bahwa kita bersama
dapat melakukan kinerja yang lebih baik. Semua pihak
harus mampu merasakan bahwa bertugas di kebun ini
adalah berkah. Dengan kepercayaan yang tinggi, kami
bisa membangun tim yang solid, yang bekerja dengan
semangat berlandaskan prinsip kejujuran, ketulusan dan
keikhlasan, serta dibangun di atas koneksi yang cair dan
terbuka. Bekerja itu harus menyenangkan, jangan tegang
melulu, itu bisa membosankan. Saya bersyukur memiliki
tim yang enerjik dan memiliki potensi kepemimpinan dan
kemampuan lapangan yang tinggi. Bahkan mereka lebih
berpengalaman daripada saya di sini. Tahun ini, hanya
ada 2 afdeling yang masih di bawah target, tapi volume
produksinya juga tetap dalam tren naik.
Minat : Oh ya, kami juga mendengar bahwa Anda
sedang menghadapi tuntutan warga perihal limbah kebun?
Bagaimana Anda menjelaskannya?
JRS : Bukan itu yang terjadi sebenarnya. Ceritanya
begini. Sebelumnya kami melakukan program CSR
dengan membangun pipa air dari drum bekas. Pipa
ini bermanfaat untuk mengalirkan air ke persawahan
penduduk agar mereka tidak pernah kekurangan air.
Setelah saya tinjau, ternyata masalahnya adalah, pihak
kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek itu dengan
baik, sehingga terjadi kebocoran-kebocoran di pipa. Warga
yang bersawah jadi kekuangan air. Jadi bukan masalah
limbah. Dari hasil pertemuan dengan Muspika dan warga,
saya menilai bahwa ini tidaklah tepat disebut sebagai
tuntutan warga, tapi lebih kepada permintaan. Jadi, kita
sudah setuju untuk mengalokasikan CSR baru untuk
memperbaiki pipa saluran air itu sebagai bentuk tanggung
jawab kita kepada masyarakat di sini.
Minat : Mengapa kemudian yang sampai muncul
adalah isu limbah?
JRS : Ya, sekecil apapun masalah kita di kebun,
selalu ada pihak yang berupaya membesarkan dan
menggiringnya kemana-mana. Terkadang kita tidak
perlu membantahnya karena hanya akan memperbesar
polemik tanpa usaha untuk mencari solusinya. Jadi, di
hadapan mereka, saya hanya perlu mengaku bersalah,
dan akan memperbaikinya sebagai bentuk solusi, jadi
tidak perlu menambah konflik yang tidak ada manfaatnya
pada produktivitas kebun. Dengan demikian, yang kami
harapkan adalah hubungan baik dan komunikasi yang
lebih positif dengan masyarakat. (red)
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KARYAWAN BERPRESTASI

Marwansah

Karyawan Afdeling VII Kebun Sawit Langkat

“Saya Tidak Bekerja untuk
Diri Sendiri”
Berhasil mencetak angka kapasitas panen
2.472 kg per hari kerja, membawa nama
karyawan Afedling VII Kebun Sawit Langkat
ini ke peringkat pertama kategori karyawan
terproduktif di unit usaha tempatnya bekerja.
Kapasitas itu didapatkan Marwansah seorang
diri tanpa bantuan suatu tim.

“S

ebenarnya saya tidak memiliki
cara panen yang lebih baik
dari yang lain. Capaian kapasitas
panen saya itu hanya karena faktor
motivasi saja. Saya tidak bekerja
untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk
keluarga saya,” kata lelaki kelahiran 8
Desember 1985 ini.
Selain itu, katanya, ia beruntung
karena memiliki pimpinan yang
selalu memberikan dorongan
untuk bekerja secara sungguhsungguh demi kebaikan dirinya dan
kebaikan kebun tempatnya bekerja.
“Pimpinan saya, terutama Asisten
Afdeling VII senantiasa memberikan
semangat dan motivasi kerja, jadi
kita tidak merasa sendirian, tapi terus
diperhatikan,” kata karyawan yang
memulai karirnya di PTPN IV sejak
tahun 2015 ini.
Marwansah mengaku melakukan
panen dengan siklus yang normal,
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namun ia memanfaatkan waktu
semaksimal mungkin. Kesulitankesulitan yang dihadapi di
lapangan biasanya ia diskusikan
bersama teman-teman dan
pimpinan untuk dicarikan jalan
keluarnya.
“Selain itu, kita selalu
diingatkan tentang kehati-hatian.
Kondisi lapangan di sini tidak
selalu mudah, terutama kalau
sedang musim hujan. Lapangan
menjadi licin dan becek. Untuk
itu, SOP harus kami perhatikan
dan dilakukan dengan sungguhsungguh,” ungkap Marwansah
yang mengaku belum pernah
mengalami kecelakaan serius
dalam bekerja.
Berdoa selalu sebelum
berangkat ke lapangan baginya
sangat penting karena dengan
berdoa ia dapat memantapkan
hatinya dan meningkatkan
kebulatan tekadnya untuk
bekerja sungguh-sungguh dan
ikhlas. Marwansah saat ini
memiliki satu istri dan satu anak.
Baginya, keluarga kecil itu adalah
salah satu sumber semangat
kerja karena Marwansah adalah
jenis karyawan yang memiliki
cita-cita dan rencana. (red)
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Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik di PTPN IV
Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance
atau biasa dapat disingkat GCG adalah prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika
berusaha.

P

roses dan mekanisme atau tata
kelola yang dimaksud adalah
bagaimana sebuah perusahaan
dipimpin, diarahkan, dan dikendalikan
(lead, direct, and control), serta
perlu dijabarkan dalam suatu bentuk
pedoman yang disebut Pedoman
Tata Kelola Perusahaan (Code
of Corporate Governance atau
Code of CG). Pedoman tersebut

36

telah dimiliki oleh PTPN IV dan
setiap tahun dilakukan revisi untuk
menyesuaikannya dengan kebutuhan
perusahaan.
Pelaksanaan “Tata Kelola
Perusahaan yang Baik” didasarkan
pada prinsip-prinsip GCG sebagai
berikut:
1. Transparansi (Transparency)
Keterbukaan dalam melaksanakan
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proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi
material dan relevan mengenai
perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban organ,
sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban
(Responsibility)
Kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsipprinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (Independency)

Bisnis Proses

Keadaan dimana perusahaan
dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak-hak pemangku
kepentingan (stakeholders) yang
timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.
Dasar pelaksanaan Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance) di
PTPN IV adalah Peraturan Menteri
BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal
1 Agustus 2011. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 44 peraturan Menteri

BUMN tersebut, wajib dilakukan
pengukuran terhadap penerapan
GCG dalam bentuk:
1. Penilaian (assessment), yaitu
program untuk mengidentifikasi
pelaksanaan GCG melalui
pengukuran pelaksanaan
dan penerapan GCG yang
dilaksanakan secara berkala
setiap 2 (dua) tahun.
2. Evaluasi (review), yaitu program
untuk mendeskripsikan
tindaklanjut pelaksanaan dan
penerapan GCG yang dilakukan
pada tahun berikutnya setelah
penilaian sebagaimana dimaksud
pada huruf a, yang meliputi
evaluasi terhadap hasil penilaian
dan tindaklanjut atas rekomendasi
perbaikan. Untuk evaluasi pada
prinsipnya dilakukan sendiri (self
assessment).

Pada tahun 2018 ini, PTPN IV
melaksanakan evaluasi dengan
cara self assessment, yang
pelaksanaannya dengan membentuk
tim dan telah mulai bekerja sejak
tanggal 5 Nopember 2018.
Berdasarkan assessment
penerapan GCG pada PTPN IV
tahun 2017 yang dilakukan oleh
BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera
Utara, dapat disimpulkan bahwa
kondisi penerapan GCG pada PTPN
IV mencapai skor 93,48 dari skor
maksimal 100. Hal ini mengalami
peningkatan dari tahun 2016 yang
dilakukan secara self assessment
dengan skor 93,37. Penerapan GCG
secara berkelanjutan diharapakan
dapat mendorong pengelolaan
perusahaan secara profesional,
efisien dan efektif. (rd)
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Kembali ke Futuwwa (Virtue)
Sejauh-jauh burung terbang, ia akan kembali ke sarangnya. Kita
pun sebenarnya demikian, dan ini bukan syair dangdut. Perantauan
kita, apakah itu perantauan fisik maupun mental, akan mencari jalan
pulang jua. Mungkin karena usia, mungkin juga karena kelelahan
yang luar biasa.

T

iga abad lalu, orang Eropa telah merintis jalan pulang.
Jalan yang sangat jauh. Bukan dari segi jaraknya.
Tapi dari segi mentalnya. Jauh sebelum revolusi industri
di Perancis pada tahun 1792, mereka mulai gelisah pada
monarkhi yang menjauhi kebijaksanaan-kebijaksanaan
lama, yang akhirnya membentuk tirani. Untuk mengurangi
tekanan tirani itu, lahirlah kelas aristokrasi, penyeimbang
elit di sekeliling raja.
Aristokrasi juga kemudian terlena, sehingga
muncullah lapak kekuasaan yang lebih luas, yaitu oligarki.
Para borjuis masuk ke dalamnya dan dengan cepat
mulai menemukan cara untuk menaikkan kedudukan
dan martabatnya lewat harta. Mereka secara bersama
dan simultan menekan rakyat, termasuk menjarah ke
benua-benua lain lewat merkantilisme, dimana Indonesia
menjadi salah satu korbannya. Ini sekaligus menandai
akhir dari satu siklus kekuasaan lama, karena mereka
adalah generasi penghujung yang dapat dikatakan
sebagai kelas penikmat dan penghancur warisan
leluhurnya.
Akhirnya kaum demokrat (massa grass root) mulai
muak, dan terjadilah krisis besar di Perancis. Cukup
berdarah, dan membuat orang-orang menutup sama
sekali kedai masa lalunya. Mereka mencari jalan pulang
kembali ke Romawi, tapi dengan semboyan baru: liberte,
egalite, dan fraternite (kebebasan, kesetaraan, dan
persaudaraan). Bersama kredo ini ditemukanlah suatu
bentuk baru dari kekuasaan, yang awalnya dirancang
untuk menjamin kebebasan semua orang, dengan
nama “state”. Rosseau yang memikirkannya, kemudian
Montesqiu yang membuat rancang bangunnya: division
of power. Sepertinya, ide ini berangkat dari semangat
anti-kekuasaan, karena trauma abad pertengahan yang
sangat membekas dalam perasaan kolektif bangsabangsa Eropa. Semua orang saling mengawasi dan
kekuasaan menjadi kian murah harganya.
Ibnu Khaldun menjelaskan pada kita bahwa
peradaban adalah sebuah organisme. Ia lahir, hidup,
berkembang, lalu menua dan mati untuk memberikan
tempat pada peradaban baru. One world dying, another
being born. Polybius merinci, bahwa kekuasaan juga
bersifat siklus. Awalnya dari monarkhi, tirani, aristokrasi,

kemudian oligarkhi, demokrasi, okhlokrasi (mobokrasi),
dan kembali ke monarkhi. Bila siklus ini benar, maka
setelah 3 abad demokrasi ini, kita mulai melihat tandatanda kerusakannya, sehingga kita sudah masuk pada
era mobokrasi dimana semua pihak menjadi gerombolangerombolan politik yang tidak teratur dan jauh dari adab,
dan inilah masa interim menuju monarkhi lagi. Kekacauan
selalu merindukan stabilitas. Dan stabilitas memerlukan
seorang raja untuk membebaskan manusia. Dinamika ini
bukan soal benar atau salah, tapi soal hukum alam. Sebab
benar atau salah hanya dapat diukur dari timbangaan
yang bebas, yaitu dari Yang Maha Kuasa.
Di Perancis, kekacauan itu sudah dimulai lagi.
Kelompok Yellow Jacket kelihatannya sedang menentang
pemerintahan negaranya. Yang sesungguhnya adalah,
mereka sedang meminta keluar dari cara hidupnya
yang makin statikal. Penemuan mereka tentang “state”
untuk memerdekakan diri tiga abad lalu, ternyata
berbalik menjadi monster bagi perkembangan diri
mereka sendiri. Orang Eropa dibuat menyendiri, terpisah
dari fitrahnya, dan dijauhkan dari kebijaksanaankebijaksanaan lama mereka yang berharga (futuwwa/
virtue). Mereka merindukan kebajikan-kebajikan yang
telah di-remove oleh konstitusi dan segelintir tirani-elit.
Untuk meresponnya, kini muncul radikalisme di manamana. Landasannya adalah patriotisme, pengorbanan,
kepedulian, kebersamaan, kehormatan, atau apapun
namanya. Kini mereka berjuang lagi merebut
kebebasannya.
Perubahan sedang terjadi di Eropa dan Amerika.
Kita tidak tahu sejauh apa proses ini akan berlanjut dan
berdampak pada kita. Tapi yang pasti, hukum yang sama
juga berlaku pada bangsa manapun. Juga mungkin
berlaku pada sebuah organisasi, perusahaan, atau
syarikat lainnya. Saat ini, di tengah ketidakpastian usaha,
kita perlu membaca lebih teliti lagi, sudah sampai di tahap
manakah kita? Apakah kita ini generasi penikmat yang
akan mengakhiri sebuah golden age, ataukah generasi
pejuang yang sedang mengumpulkan kebijaksanaankebijaksanaan besar untuk menemukan jalan pulang,
untuk menyusun kembali masa puncak dalam siklus
berikutnya? Wallahu a’lam.
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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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