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Redaksi Menyapa
Para pembaca yang budiman.
Akhirnya kita menjejakkan langkah ke tahun
2019. Pada kenyataannya, tugas-tugas semakin
berat. Semakin kompleks. Putaran-putaran krisis kian
pendek dan memerlukan penanganan yang makin
berkelanjutan. Oleh sebab itu, kita menyambut tahun
2019 ini dengan semangat yang berlipat, atau kita
akan melalui masa yang intimidatif dan jauh dari
kegembiraan.
Tahun ini, dapur redaksi Majalah MINAT juga
menerima tantangan baru, yang sesungguhnya
adalah pekerjaan lama. Setelah satu tahun—
sepanjang 2018—majalah ini tidak lagi dicetak, dan
hanya diedarkan secara online (mailnews), maka
mulai tahun 2019 ini, manajemen perusahaan
memutuskan untuk kembali mengedarkan
Majalah MINAT dalam format cetak (printed). Ini
menyebabkan redaksi harus mulai memberikan
perhatian yang serius pada ukuran dan kualitas
foto, standar-standar grafis dalam hubungannya
dengan proses cetak, serta pengawasan kualitas
cetak sebagai fase kritis dalam produksi media versi
abad-19.
Namun di sisi lain, kami juga merasa tertantang
dan bangga, sebab bagaimanapun keputusan

cetak itu adalah sebentuk ekspresi kerinduan dari
para pembaca, dan merupakan kebanggaan bagi
kami. Bagaimanapun juga, majalah cetak masih
membawa prestise tersendiri ketimbang majalah
online. Rasanya, hasil pekerjaan jurnalistik itu lebih
berwujud dan dapat memberikan citra yang lebih
baik bagi perusahaan.
Majalah MINAT dapat kita posisikan sebagai
etalase korporasi. Karena itu, penampilannya
harus mampu mewakili citarasa perusahaan, dan
menjadi pintu informasi bagi publik untuk mengenal
dan mempersepsi PTPN IV sebagai salah satu
perusahaan perkebunan negara terbaik. Sedangkan
untuk kalangan internal, Majalah MINAT bisa menjadi
ajang adu gagasan, motivasi, dan menciptakan cara
pandang yang sama dalam hubungannya dengan
kepentingan perusahaan dan karyawan.
Semoga tahun 2019 ini dapat kita lalui dengan
kecepatan kerja yang tinggi, produktif, dan kompak.
Kami juga akan hadir dengan program-program baru
untuk meluaskan cakupan informasi perusahaan,
dan membuka segala kemungkinan usulan maupun
saran untuk kemajuan dan kebermanfaatan majalah
ini. Selamat membaca. Selamat mengarungi tahun
2019, dan mari mulai berlari!
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Refleksi

Menanam SIPro
ke Dalam Proses Bisnis
Oleh Sekretaris Perusahaan

Tahun ini, Holding Perkebunan Nusantara kembali menyusun dan
menjabarkan nilai-nilai perusahaan ke dalam formulasi yang kita kenal
dengan prinsip Sinergi, Integritas, dan Profesional (SIPro). Sebagai
landasan nilai dalam bekerja, maka kita perlu memahami defenisi,
penjabaran, hingga penghayatannya ke dalam praktik kerja. Nilai-nilai ini
selanjutnya harus menjadi pedoman dan pembiasaan yang membentuk
karakter dan sumber energi bagi capaian-capaian bisnis kita.

S

inergi dapat didefinisikan
sebagai upaya menciptakan dan
meningkatkan kerjasama dengan
mengedepankan kepercayaan untuk
memberikan nilai tambah yang optimal.
Di dalam kerangka ini, maka perilaku
kita harus mampu menunjukkan
kerjasama yang bertujuan untuk
memelihara kekompakan dan toleransi
di antara perbedaan yang ada. Dalam
bekerja di dalam tim, kita juga harus
mengedepankan rasa kebersamaan
(guyub) dengan saling mendukung
untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan.
Landasan kerjasama ini haruslah
mengutamakan nilai kepercayaan
daripada mekanisme pengawasan.
Saling percaya pada kemampuan orang
lain dalam memberikan kinerja terbaik,
sehingga menumbuhkan rasa saling
menghormati dan menghargai sesama
rekan kerja.
Setiap pimpinan dan karyawan juga
harus memiliki kesadaran dan kemauan
untuk memberi nilai tambah dalam
pekerjaannya, bukan hanya memenuhi
harapan, tapi juga melampaui harapan
stakeholder. Kesadaran ini akan
mendorong setiap orang untuk berusaha
menunjukkan hasil terbaik untuk
kemajuan perusahaan dalam semangat
kebersamaan.
Poin kedua, Integitas, merupakan

prinsip dasar dalam menjalankan tugas
dengan menjunjung tinggi kejujuran dan
konsistensi yang ditunjukkan dengan
keteladanan. Perilaku yang diperlukan
untuk mendapatkan integritas adalah
selalu berkata jujur dan berperilaku
adil sesuai fakta yang ada bagi insan
perusahaan maupun stakeholder.
Integitas juga ditunjukkan dengan
bekerja secara sungguh-sungguh,
bukan asal lepas tugas. Untuk itu setiap
karyawan harus bersikap tulus tanpa
mengharapkan imbalan, ikhlas dan
bersikap positif terhadap keputusan
perusahaan dari usaha terbaik yang
telah dilakukan.
Termasuk dalam membangun
integritas ini adalah sikap konsisten.
Maksudnya, konsisten dalam
perkataan dan perbuatan. Berkata dan
bertindak sesuai norma yang berlaku
dengan mengutamakan kepentingan
perusahaan. Konsistensi ini hanya dapat
ditularkan melalui keteladanan, atau
menjadikan diri sendiri sebagai figur
contoh dalam menerapkan norma di
lingkungannya. Agar keteladanan ini
mudah diterima lingkungan, maka kita
harus melakukannya dengan rendah
hati dan dapat dipercaya.
Sinergisitas dan integritas hanya
dapat mencapai sasarannya dalam
praktik apabila pekerjaaan dilakukan
dengan landasan profesionalitas

sebagai nilai yang ketiga. Profesional,
berarti melakukan tugas sesuai dengan
kompetensi, bertanggung jawab, dan
berupaya dalam melakukan inovasi.
Di sini diperlukan kompetensi, yaitu
melaksanakan tugas dengan segenap
potensi dan kompetensi yang dimiliki.
Para karyawan juga dituntut profesional
dengan bekerja cepat dan tepat dengan
mengutamakan kualitas.
Untuk itu, setiap insan perusahaan
harus selalu berusaha meningkatkan
kompetensi dengan belajar secara
terus menerus untuk mengembangkan
diri. Tidak ada kata mapan dan
stagnan dalam satu zona. Semua
harus berenang ke dalam dan keep in
changing.
Sifat profesional itu juga ditandai
dengan tanggung jawab dalam menjaga
kerahasiaan
Perusahaan, menjalankan dan
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
hingga tuntas, serta menjalankan tugas
sesuai dengan SOP yang berlaku di
perusahaan.
Untuk menunjang kemajuan
pekerjaannya, seorang profesional
juga dituntut untuk bekerja inovatif,
yaitu terbuka terhadap perubahan
dan perkembangan bisnis saat ini. Ia
mampu memunculkan ide-ide baru
yang bermanfaaat untuk perusahaan
dan berusaha merealisasikannya.
Ia juga proaktif untuk berkontribusi
menyelesaikan permasalahan dan
tantangan perusahaan.
Nilai-nilai ini bukanlah sebuah
jimat atau mantra yang sekali jadi.
Ia menuntut proses dan keikhlasan
yang tinggi dari kita semua, sehingga
praktiknya benar-benar menjadi budaya
perusahaan.
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8.110 Siswa Terima
Pakaian Seragam dari PTPN IV
Sebanyak 4.022 orang siswa
SD, 2.475 siswa SMP, dan
1.613 orang siswa SMU/
SMK menerima bantuan
seragam sekolah dari PTPN
IV. Bantuan ini diberikan dalam
rangka mendukung program
peningkatan pendidikan,
khususnya di sekitar kebun/
pabrik, PTPN IV memberikan
bantuan yang bermanfaat
secara langsung kepada
masyarakat yang berada di
sekitar kebun/pabrik.
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B

antuan seragam ini didistribusikan
kepada siswa/i yang berasal dari
keluarga kurang mampu (miskin) yang
berdomisili di sekitar kebun/pabrik,
dengan jumlah total 8.110 orang.
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik menyebutkan, kegiatan
ini langsung dilaksanakan di
masing-masing kebun/pabrik
sejak 15-24 Januari 2019.
Terdapat 30 kebun/pabrik di
lingkungan PTPN IV yang dalam
operasionalnya berdampingan
langsung dengan masyarakat
sekitar.
“Kegiatan sosial ini
disalurkan melalui berbagai
program bina lingkungan PTPN

Majalah Internal Nusantara Empat

IV sebagaimana diamanahkan
dalam pasal 74 Undang Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Perseroan yang

Liputan Khusus

menjalankan kegiatan usahanya
di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam, wajib
melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan,” tegas Rizal H.
Damanik.
PTPN IV memiliki 30 kebun yang
mengelola budidaya kelapa sawit,
termasuk 16 pabrik kelapa sawit
(PKS), 2 unit pabrik pengolahan
inti sawit (PPIS), 1 unit kebun yang

mengelola budidaya teh, 1 unit kebun
balai benih, 1 unit kebun plasma
kelapa sawit, dan 1 unit perbengkelan
(PMT Dolok Ilir) yang menyebar di
sembilan kabupaten se-Propinsi
Sumatera Utara, yaitu Kabupaten
Langkat, Deli Serdang, Serdang
Bedagai, Simalungun, Asahan,
Labuhan Batu, Padang Lawas,
Batubara dan Mandailing Natal.
(red)
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Donor Darah

untuk Mengenang Hari Ibu

 emperingati 90 tahun Hari Ibu, PTPN
M
IV menggelar bakti sosial donor darah
dan pemeriksaan kesehatan gratis,
Kamis, 27 Desember 2018, di Lobby
Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV,
Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan.
Kegiatan yang diinisiasi Bagian
Sumber Daya Manusia PTPN IV ini
bekerja sama dengan Palang Merah
Indonesia (PMI) Kota Medan dan PT
Kalbe Farma, dengan melibatkan
direksi, karyawan pimpinan, dan
karyawan pelaksana se-Kantor Direksi
PTPN IV. Bahkan, karyawan yang
sedang berdinas ke Kandir juga turut
mengambil kesempatan berpartisipasi
mendonorkan darahnya untuk
kebutuhan masyarakat melalui PMI.
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C

orporate Secretary PTPN IV BM Setio Baskoro
mengatakan, perusahaan mewujudkan rasa syukurnya
ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan
kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis
dengan metode magnetic resonance dan menggunakan alat
quantum magnetic resonance terhadap penyakit jantung,
paru, sendi, hati, kulit, kegemukan, usus dan pembuluh
darah. “Kita mengambil momentum yang baik, yaitu 90 Tahun
Peringatan Hari Ibu,” kata Setio Baskoro.
Ia juga mengingatkan, kegiatan ini merupakan amal
sosial yang sangat penting karena setetes darah bisa
menjadi jalan penyelamat bagi nyawa orang lain. “Bagi
pendonor sendiri, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pola
hidup sehat yang luhur,” jelasnya.
Ada sebanyak 30.450 cc darah yang terkumpul
sepanjang kegiatan ini, dan diharapkan hal serupa akan
menjadi budaya keluarga besar PTPN IV. Dengan program
yang sederhana, manfaatnya bisa dirasakan langsung
oleh masyarakat yang membutuhkan. Setio Baskoro
menyebutkan, aktivitas perusahaan bukan hanya untuk
meraih produksi saja, melainkan juga menjalankan aktivitas
sosial untuk kepentingan masyarakat sekitar perusahaan.
(red)

Januari 2019
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Sambutan Dirut pada Upacara Bendera 17 Januari 2019

“Mari Tunjukkan Lahan
Kita Kelas Satu”
“Tahun 2019 merupakan tahun politik, yang ditandai dengan adanya pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif anggota DPR RI, DPD, DPRD propinsi/
kabupaten/ kota secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk warga negara
Indonesia yang ada di luar negeri, pada Rabu 17 April 2019. Kita di perkebunan yang
sehari-hari bekerja di kantor, lapangan dan pabrik dalam upaya menggali produksi (TBS,
DTB, minyak sawit dan inti sawit), juga tidak luput dari lirikan pasangan calon presiden/
wakil presiden serta calon anggota legislatif dan calon senator,” demikian sambutan
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni yang disampaikan Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi pada Upacara Bendera, Kamis 17 Januari 2019, di Lapangan Kantor
Direksi PTPN IV di Medan.

D

alam kesempatan itu, Dirut
mengimbau seluruh karyawan
PTPN IV untuk bersikap netral, tetapi
menentukan pilihan sesuai hati nurani,
menjaga persatuan, dan tidak terjebak
ke dalam perpecahan hanya karena
perbedaan pandangan mengenai
pasangan calon presiden/wakil
presiden serta calon legislatif dan
calon senator.
“Bagi kita yang utama adalah
bagaimana sehari-hari bekerja
dan memiliki semangat untuk
meningkatkan kinerja PTPN IV
sebagai rumah kita yang menaungi
dan menghidupi semua keluarga
besar kita. Marilah kita awali
tahun 2019 dengan semangat

10

mengembalikan kejayaan PTPN IV.
Pada tahun 2018 dan tahun-tahun
sebelumnya, kinerja kita belum dapat
mencapai potensi yang dimiliki oleh
PTPN IV. Lahan yang dimiliki PTPN
IV adalah lahan kelas 1, seharusnya
protas yang dihasilkan dapat di atas
23 ton TBS per ha, namun kita baru
memberikan rata-rata 20 ton TBS per
ha. Hal ini karena masih ada daerah
pengembangan, masih banyak
pencurian, kultur teknis tanaman yang
belum standar, infrastruktur jalan
dan PKS yang masih membutuhkan
perbaikan,” papar Dirut.
Meskipun demikian, kata
Dirut, perbaikan-perbaikan sudah
nampak nyata kita hasilkan

Majalah Internal Nusantara Empat

bersama. Kekompakan kerja, saling
mendukung dan bergotong royong
antara karyawan, SP-Bun basis,
dan manajemen, dalam upaya
menciptakan kesempurnaan di
unit masing-masing, sudah dapat
ditunjukkan dengan lebih baik. “Dan
kami yakin, bila sikap kerjasama dan
gotong royong ini dipertahankan,
maka PTPN IV akan menjadi
perusahaan paling hebat di antara
industri perkebunan,” tegas Dirut.
Untuk itu, Dirut mengucapkan
terimakasih kepada seluruh unsur
pimpinan dan karyawan-karyawati
serta semua keluarga besar PTPN
IV atas semua kerja keras yang
dilakukan selama tahun 2018.
Demikian juga kepada mitra usaha
dan kepada stakeholder atas semua
kerjasama dan dukungannya kepada

Liputan Khusus
PTPN IV dalam mewujudkan
pencapaian target 2018.
Selama tahun 2018, perusahaan
menghadapi tantangan demi
tantangan. Di antaranya harga CPO
yang merosot sejak bulan Juni 2018,
dari rata-rata tahun 2017 sebesar
Rp 8.300/kg turun terus dan sempat
menyentuh Rp 5.400/kg. Sebuah
ulasan dari KPBN menyebutkan,
tahun 2018 menjadi tahun yang suram
bagi komoditas CPO, dimana harga
CPO kontrak acuan di bursa derivative
Malaysia sudah anjlok nyaris 20% di
sepanjang tahun berjalan.
Tantangan bagi pelaku industri
sawit Indonesia saat ini sangat besar
dari isu oversupply, peningkatan bea
impor masuk di India menjadi 44%,
anjloknya harga minyak mentah,
dampak perang dagang China dan
Amerika, serta isu sustainability.
Dampak dari penurunan
harga CPO berpengaruh pada
perusahaan, dan juga
bagi karyawan,

sehingga membutuhkan
kebijaksanaan dalam menyikapinya,
terutama dalam pekerjaan dan rumah
tangga. Karena dari sisi pekerjaan,
ada tekanan-tekanan agar dapat
bekerja lebih keras, lebih produktif
dan lebih efisien. Dan kadang-kadang
tekanan-tekanan tersebut dapat
membuat frustrasi. Dalam kondisikondisi begini, tentunya dibutuhkan
dukungan dan pemahaman dari
pasangan dan keluarga.
“Khususnya bagi kita keluarga
besar PTPN, tantangan lain juga
masih ada, yaitu tingginya harga
pokok FOB. Bagi kita, dengan harga
pokok FOB rata-rata beberapa tahun
ini di atas Rp 6.000/kg, tentunya
dibutuhkan strategi dan usaha yang
luar biasa besarnya di tengah-tengah
penurunan harga, agar tetap berlaba,”
kata Dirut.
Beberapa hal
yang

dapat menekan harga pokok PTPN
IV adalah kontribusi positif terhadap
perusahaan, menekan biaya-biaya
yang tidak penting, melakukan
perbaikan tanaman dan non tanaman
yang akan mendukung fundamental
perusahaan jangka panjang. “Marilah
kita semua selalu menambah wawasan
dan ilmu untuk mendukung pekerjaan
kita,” ungkap Dirut.
Program kerja tahun 2019
akan ditandai dengan perbaikan
infrastruktur jalan, pabrik dan berbagai
sarana produksi serta peningkatan
pengamanan. Dirut mengajak semua
pihak mendukung semua program
kerja itu agar terlaksana dengan baik,
dan diharapkan semua lini saling
mengingatkan dan bekerja sama agar
kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat
tercapai sesuai target. (red)

Januari 2019
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Mutasi PJP
di Distrik I dan IV
PTPN IV melakukan kebijakan mutasi pemangku jabatan
puncak (PJP) di lingkungan Distrik I dan IV. Eddy Usman yang
sebelumnya menjabat sebagai General Manager Distrik IV
dimutasi menjadi General Manager Distrik I. Posisi General
Manager Distrik IV yang ditinggalkan oleh Eddy Usman kemudian
diisi oleh Agustinus Simanjuntak yang sebelumnya bertugas
sebagai Manajer Kebun Pabatu.

“P

erlu sama-sama kita ketahui
bahwa serah terima jabatan
bagi Pemangku Jabatan Puncak
(PJP) di PTPN IV adalah hal yang
biasa dan sudah pasti terjadi
dalam suatu organisasi,”
demikian disampaikan
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H.
Damanik yang
didampingi oleh
Direktur Komersil
PTPN IV Umar
Affandi dan Direktur
Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi saat
membuka acara mutasi
PJP di Ruang Tenera
Kantor Direksi (Kandir) PTPN
IV, Kamis 17 Januari 2019.
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Rizal H. Damanik juga
mengatakan, serah terima jabatan
ini dilakukan
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manajemen didasari kepada
kepentingan jalannya roda organisasi
perusahaan. Sebagai organisasi
perusahaan yang besar, PTPN telah
memiliki sistem yang matang dan
baku dalam hal ketetapan seleksi,
sistem pembinaan, mutasi dan
promosi di kalangan karyawannya,
baik karyawan pimpinan maupun
karyawan pelaksana. (red)
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Tim RKO 2019 Harus Mampu
Menilai Urgensi Program Kerja
Proses pengadaan barang dan jasa harusnya sudah memiliki
database di awal tahun, sehingga pengerjaannya dapat tersistem
dengan baik dan tidak ada lagi keterlambatan pekerjaan. Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni menegaskan itu ketika membuka rapat
Rencana Kerja Operasional (RKO) Triwulan I (TW-I) di ruang rapat
Tenera, Kantor Direksi PTPN IV Medan, Senin 7 Januari 2019.

I

a juga mengharapkan, sebelum
bulan Juni 2019, semua pekerjaan
yang terkait dengan PAO (Panen,
Angkut, Olah) harus sudah selesai
dan tidak ada lagi permasalahan.
Sesuai Keputusan Direksi
PTPN IV, tim RKO memiliki tugas
evaluasi, pengawasan, pengambilan
keputusan, dan penyusunan
laporan. Evaluasi dilakukan terhadap
pengajuan program kegiatan RKO
Kebun/PKS/PMT setiap triwulan
dengan mempertimbangkan
capaian produktivitas dan efektifitas
permintaan anggaran belanja
investasi maupun eksploitasi.
Tim RKO juga dituntut untuk

14

mengawasi dan memeriksa urgensi
permintaan kebutuhan     barangbarang dan pengajuan permintaan
pekerjaan borongan yang diajukan
Kebun/PKS/PMT.
Setelah melakukan pemeriksaan
menyangkut level urgensinya,
tim dapat mengambil keputusan
terhadap program kerja yang
diajukan Kebun/PKS/PMT sepanjang
tidak menyimpang dari kebijakan
perusahaan yang sudah tertuang
di dalam RKAP Tahunan yang telah
disetujui oleh Pemegang Saham.
Kemudian tim membuat laporan
kepada Direksi tentang pelaksanaan
tugas hasil pembahasan RKO dengan
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Kebun/PKS/PMT.
RKO dilaksanakan selama empat
hari, yang pembahasannya dimulai
dari Distrik IV, Distrik III, Distrik II dan
Distrik I, dengan mengikutsertakan
masing-masing Kebun/PKS di
wilayahnya.
Dalam pertemuan pembukaan
rapat kerja ini, hadir juga Direktur
Komersil PTPN IV Umar Affandi,
Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik, Tim RKO, Kepala
Unit, General Manager Distrik,
Manajer Kebun/Pabrik/Benih, dan
Kasubag. (red)

Belanja Barang dan Jasa Harus
Tepat untuk Kebutuhan Usaha

Untuk memberikan pemahaman dalam penerapan larangan
praktik monopoli dan persaingan usaha dalam pengadaan barang
dan jasa, PTPN IV menggelar workhsop bertopik “Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha” di Ruang Pisifera Kantor
Direksi, Jalan Letjen Suprapto No. 2 Medan, Jumat 28 Desember
2018.

“K

egiatan ini dilakukan agar
kebutuhan perusahaan dan
proses bisnis tidak terganggu,”
kata Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi ketika membuka
workshop.
Lebih jauh, Rediman Silalahi
mengatakan, dalam melakukan
proses pengadaan barang dan
jasa, perusahaan harus dapat
menghasilkan barang yang tepat

untuk setiap uang yang dibelanjakan,
baik dari sisi kualitas, jumlah,
waktu, biaya yang efisien/efektif,
dimana lokasi dan penyedia sesuai
kebutuhan, dan tidak bertentangan
dengan ketentuan serta peraturan
yang berlaku.
Workshop ini dihadiri para
kepala/wakil kepala bagian, project
manager, dewan pakar, kasubag,
dan para staf subag Kandir PTPN

IV, dengan narasumber dari Kepala
Seksi Eksekusi Bidang Pidana
Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara, Firdaus, dan Ketua Ikatan Ahli
Pengadaan Indonesia DPD Sumatera
Utara, Ahmad Feri Tanjung.
Firdaus memaparkan, UU No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat dan PP No. 57
Tahun 2010 tentang Penggabungan
dan Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilan Saham Perusahaan,
dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat.
“Memang di dalam UU No. 5
Tahun 1999 ada sanksi administratif,
dituntut ganti rugi, namun tidak
ada sanksi pidana apabila ada
pelanggaran. Tetapi jika menimbulkan
kerugian negara dan perbuatan
melawan hukum, hal itu dapat
dikategorikan sebagai tindakan
korupsi, seperti penyuapan,
menggabungkan atau memecah
paket pekerjaan, penggelembungan
harga, mengurangi kuantitas dan
atau kualitas barang dan jasa, serta
kolusi antara penyedia dan pengelola
pengadaan,” sebut Firdaus.
Sementara, Ahmad Feri Tanjung
memaparkan bahwa prinsip
pengadaan barang dan jasa perlu
sejalan dengan UU Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha supaya efisien,
efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminasi, serta akuntabel.
Acara ini diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Mars PTPN IV, dan diisi dengan sesi
tanya jawab. (red)
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Program Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV

“Menebar Manfaat,
Membangun Sinergi Erat”
Ketersediaan air bersih masih menjadi kendala di beberapa desa
di Propinsi Sumatera Utara. Di antaranya terdapat di Kecamatan
Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kecamatan ini terletak
berdampingan dengan salah satu unit usaha PTPN IV, yaitu
Kebun Berangir. Menanggapi kondisi ini, PTPN IV melalui PMO
PKBL pada tahun 2018 memberikan bantuan berupa pembuatan
4 unit sumur bor. Bantuan pembuatan sumur bor dialokasikan ke
Desa Tubiran, Desa Belongkut, Desa Sipare-Pare Tengah, dan
Desa Sipare-Pare Hilir.

Tim PKBL dan Kebun Berangir menyerahkan bantuan pembuatan sumur bor di salah
satu Desa.

Pembuatan Sumur Bor di
Kecamatan Merbau
Bantuan ini merupakan lanjutan
bantuan sumur bor yang telah
diserahkan sebelumnya pada tahun
2017 di 4 desa lainnya yang juga
berada di Kecamatan Merbau, yaitu
Desa Aek Tapa, Desa Lobu Rampah,
Desa Simpang Empat, dan Kelurahan
Marbau. Pelaksanaan pembuatan
sumur bor dikerjakan secara

16

swadaya oleh masyarakat di bawah
pengawasan pemerintahan desa/
kelurahan setempat.
Dengan bantuan ini,
masyarakat Kecamatan Merbau
kini mulai menikmati air bersih dan
meningkatkan kesejahteraan mereka.
Mereka tidak perlu lagi memanfaatkan
air sungai yang selama ini merupakan
sumber kebutuhan air bagi penduduk
di kecamatan tersebut.
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Pemberian Beasiswa
Pendidikan adalah salah satu
pokok beban keluarga. Tapi karena
sifatnya yang penting dan menentukan
kualitas masa depan bangsa,
maka PTPN IV mengambil peran
untuk ikut mendukung keberhasilan
pendidikan siswa/i berprestasi yang
berasal dari keluarga yang kurang
mampu/miskin. Pada tahun 2018,
perusahaan kembali menyalurkan
bantuan beasiswa kepada 529 orang
siswa/i yang berdomisili/bersekolah di
sekitar unit usaha PTPN IV. Penerima
bantuan beasiswa untuk tingkat SD
sebanyak 214 orang, tingkat SMP
sebanyak 162 orang, dan tingkat
SMU/SMK sebanyak 153 orang.
Bantuan pendidikan ini diberikan
untuk 12 bulan. Siswa SD menerima
beasiswa sebesar Rp 150.000/orang/
bulan, SMP sebesar Rp 200.000/
orang/bulan, dan SMU/SMK sebesar
Rp 300.000/orang/bulan.
Untuk semakin mempererat
harmonisasi manajemen dengan
stakeholders yang berada di
sekitar kebun, bantuan beasiswa
ini diserahkan secara simbolis oleh
manajemen kebun kepada masingmasing siswa/i dengan turut dihadiri
oleh orang tua, pihak sekolah, dan
unsur pemerintahan setempat.
Pada tanggal 9 Maret 2018,
Direktur SDM dan Umum PTPN IV,
Rizal H. Damanik, berkesempatan
hadir di Nagori Rabuhit, Kecamatan
Gunung Maligas, Kabupaten
Simalungun, untuk melakukan
penyerahan simbolis bantuan
beasiswa kepada 30 orang siswa/i

Bina Lingkungan

serta santunan sosial kepada kaum
dhuafa dan jompo yang ada di nagori
tersebut. Kegiatan ini dimulai dengan
gotong-royong bersama antara
masyarakat Nagori Rabuhit, karyawan
dan manajemen Kebun Dolok Ilir,
Laras, dan Pabrik Mesin Tenera.
GN LINGKARAN
Bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah
Sumatera Utara, PTPN IV melalui
Program Bina Lingkungan pada
tahun 2018 kembali menyalurkan
bantuan dalam Gerakan Nasional
Perlindungan Pekerja Rentan (GN
LINGKARAN).
GN LINGKARAN memberikan

perlindungan jaminan
Kecelakaan Kerja
dan Kematian (K3)
kepada para pekerja
sektor non-formal
yang secara finansial
tidak memiliki
kemampuan untuk
mengikuti program
perlindungan
kecelakaan kerja dan
kematian dari BPJS
Ketenagakerjaan.
PTPN IV melalui
unit usaha mengikutsertakan 391
orang pekerja sektor non-formal yang
berada di sekitar kebun. Di antaranya
adalah tukang becak, penambal ban,
pedagang asongan, dan penggali
kubur. Jaminan perlindungan yang
diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan
adalah selama 1 tahun sejak kartu
kepesertaan diterbitkan, dengan nilai
premi yang dibayarkan oleh PTPN
IV. Dengan program yang sama,
pada tahun 2017 PTPN IV telah
membayarkan nilai premi kepada 310
orang.
Seminar Narkoba
Sesuai dengan arahan Presiden
Jokowi tentang kondisi darurat

Manajer Kebun Marihat serahkan secara simbolis plakat kartu kepesertaan GN
LINGKARAN.

narkoba dan pentingnya upaya
penanggulangan narkoba, khususnya
terhadap generasi muda Indonesia,
PTPN IV bekerjasama dengan Polres
dan BNK menyelenggarakan Seminar
Pencegahan dan Penindakan
Penyalahgunaan Narkoba. Seminar
yang diselenggarakan di 26 lokasi
unit usaha PTPN IV pada bulan
April-Agutus 2018 ini melibatkan
jajaran Polres dan BNK Kabupaten
Langkat, Serdang Bedagai, Batubara,
Simalungun, Asahan, Labuhan Batu
Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas
dan Mandailing Natal.
Acara seminar dihadiri oleh ribuan
orang yang terdiri dari siswa/i tingkat
SMP dan SMU/SMK, unsur Muspika,
OKP, tokoh-tokoh agama/masyarakat,
serta perwakilan masyarakat yang
berdomisili di desa/kecamatan sekitar
unit usaha PTPN IV. Kegiatan ini
telah mendapatkan apresiasi yang
sangat positif dari unsur Muspika dan
tokoh-tokoh masyarakat, mengingat
masih minimnya kegiatan sosialisasi
pencegahan dan penindakan
penyalahgunaan narkoba bagi
masyarakat, khususnya bagi generasi
muda.
Mempertimbangkan sangat
penting dan krusialnya permasalahan
narkoba bagi masyarakat,
serta besarnya dampak yang
diakibatkannya bagi keberlangsungan
perusahaan, PTPN IV melalui Bagian
PMO PKBL menginvestasikan dana
Program Bina Lingkungan untuk
kegiatan ini. Dengan kegiatan ini,
masyarakat diharapkan semakin
paham dan sadar untuk menjauhi diri
dari pengaruh dan bahaya narkoba
yang mengancam masa depan
bangsa.
Konservasi Mangrove
Isu deforestation yang dilakukan
oleh perusahaan kelapa sawit di
Indonesia masih terus dihembuskan
sebagai black campaign oleh LSM
lingkungan hidup ke Negara-negara
pasar ekspor CPO di benua Amerika
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Acara Seminar Pencegahan dan Penindakan Penyalahgunakan di Kebun Tinjowan.

dan Eropa. Isu ini telah memberikan
stigma buruk bagi perusahaan
perkebunan kelapa sawit di Indonesia
sebagai perusahaan perusak
lingkungan dan tidak mendasarkan
mekanisme operasionalnya kepada
prinsip sustainability.
Sebagai salah satu upaya untuk
menunjukkan komitmen PTPN
IV terhadap prinsip sustainability,
telah dimulai langkah awal untuk
upaya pelestarian/konservasi hutan
mangrove yang berada di wilayah
pantai barat yang berbatasan dengan
Kebun Batang Laping. Tahun 2018 ini
PTPN IV telah melakukan penanaman
10.000 pokok bibit mangrove di
wilayah pantai Batang Laping yang
saat ini semakin tergerus oleh abrasi
air laut. Kegiatan konservasi ini
dilaksanakan secara langsung oleh
manajemen Kebun Batang Laping
bekerjasama dengan KSU Baimbai
yang sudah sangat berpengalaman
melakukan konservasi hutan
mangrove di wilayah Kampung Nipah,
Desa Sei Nagalawan, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai.
Untuk selanjutnya, sedang disusun
program konservasi lanjutan yang
akan dicanangkan sebagai program
unggulan pelestarian alam PTPN IV
dengan konsep tidak hanya terbatas
hutan edukasi dan wisata, tetapi juga
pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui budidaya kepiting dan lobster.
Objek konservasi ini diharapkan akan
menjadi icon perlawanan PTPN IV
terhadap “CPO Black Bampaign”.
Bimbingan Belajar Gratis
Bekerjasama dengan
Ganesha Operation (GO), PTPN
IV menyelenggarakan kegiatan
Bimbingan Belajar Gratis kepada
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siswa/i kelas XII SMU yang tersebar
di beberapa sekolah di kecamatan
yang ada di Kabupaten Simalungun.
Program ini mengikutsertakan 400
orang siswa/i dengan biaya untuk
1 tahun ajaran hanya sebesar Rp
3.000.000/orang (termasuk program
try out dan intensif).
Kebutuhan biaya bimbingan
belajar ini ditanggung sepenuhnya
oleh PTPN IV sebagai bagian dari
bantuan Program Bina Lingkungan.
Kegiatan bimbingan belajar gratis ini
diselenggarakan di lokasi Bimbel GO
di Kota Pematang Siantar, Kabupaten
Simalungun, dan di beberapa sekolah
yang di wilayah kecamatannya tidak
terdapat lokasi Bimbel GO. Program
Bimbingan Belajar Gratis ini ditujukan
untuk memberikan akses yang lebih
besar kepada putra/i daerah untuk
sukses masuk dan dapat menjalani
pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) yang ada di Indonesia.
Pembukaan acara Bimbel Gratis
ini diselenggarakan pada tanggal 13
Juli 2018 di Wisma Sitalasari PTPN
IV Bah Jambi dengan dihadiri oleh

Pembina YPPM, Irjen (Pol) Drs. M.
Wagner Damanik, MAP. Pada acara
pembukaan Bimbel Gratis ini juga
diselenggarakan seminar pendidikan
yang berjudul “Grab Your Vision” yang
bertujuan memotivasi siswa/i dalam
meraih cita-cita dan kesuksesan di
masa depan.
Bantuan Seragam Sekolah
Selain memberikan bantuan
beasiswa kepada siswa/i kurang
mampu/miskin yang berdomisili/
bersekolah di sekitar unit usaha
PTPN IV, melalui Program Bina
Lingkungan memberikan bantuan
seragam sekolah kepada siswa/i yang
berasal dari keluarga kurang mampu
(miskin). Bantuan seragam sekolah
ini diberikan kepada siswa/i tingkat
SD, SMP dan SMU/SMK dengan
jumlah sebanyak 8.110 orang, dengan
perincian untuk tingkat SD sebanyak
4.022 orang, tingkat SMP sebanyak
2.475 orang dan tingkat SMU/SMK
sebanyak 1.613 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai
bentuk konsistensi kepedulian PTPN
IV dan “Pagar Sosial” terhadap
masyarakat yang khususnya berada di
sekitar unit usaha PTPN IV langsung
diserahkan oleh manajemen unit
usaha kepada siswa/i yang telah
didata sebelumnya dan berdasarkan

Manajer PMO PKBL Riza Fahlevi Naim menyerahkan bantuan konservasi mangrove
kepada Manajer Batang Laping.
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Penyerahan bantuan Bimbingan Belajar Gratis kepada perwakilan Siswa/i di Wisma
Sitalasari Bah Jambi

kriteria berhak menerima bantuan ini.
Bibit Ikan Air Tawar
Mewujudkan kepedulian
perusahaan dalam penanganan
dampak buruk terhadap lingkungan
yang ditimbulkan atas pengelolaan
usaha perkebunan/hasil perkebunan,
perlu dilakukan upaya nyata yang
salah satunya adalah penebaran
benih ikan air tawar seperti gurami,
nila, lele, patin dan lainnya. Program
penebaran benih ikan telah
dilaksanakan di wilayah perairan
di desa sekitar Kebun Berangir
dan Mayang, bekerjasama dengan
pemerintahan desa dan kecamatan
setempat.
Program ini selain diarahkan
untuk mendukung upaya pelestarian
alam, juga diharapkan mampu
memberikan manfaat ekonomis
bagi masyarakat. Seperti halnya
di Nagori Parbutaran, Kecamatan
Bosar Maligas, yang berada di sekitar
Kebun Mayang, sungai yang dijadikan
lokasi penebaran benih ikan ini telah
ditetapkan sebagai “Lubuk Larangan”
melalui Peraturan Desa. Pada Tahap I
telah dilakukan penebaran sebanyak
10.000 ekor bibit ikan mas dan 40.000
ekor bibit ikan nila. Sedangkan pada
Tahap II dilakukan penebaran kembali
sebanyak 50.000 ekor bibit ikan yang
terdiri masing-masing sebanyak
12.500 ekor untuk bibit ikan gurami,
nila, lele dan patin.
Saat ini “Lubuk Larangan”
telah banyak mengundang minat
masyarakat yang tertarik untuk
mengetahuinya, di samping suasana
alamnya yang nyaman dan asri
sebagai tempat peristirahatan.
Diharapkan untuk ke depannya, selain
hasil budidaya ikan, “Lubuk Larangan”
ini juga dapat dimanfaatkan secara

ekonomis bagi masyarakat karena
lokasi di sekitar “Lubuk Larangan”
mampu memberikan nilai tambah
sebagai objek tujuan wisata.
Balai Ekonomi Desa (Balkondes)
Program pemberdayaan dan
peningkatan kemampuan ekonomi
masyarakat selalu diarahkan
kepada potensi dan keunggulan
yang ada di lingkungan masyarakat
tersebut. Seperti halnya desa-desa
di sekitar wilayah Candi Borobudur,
Jawa Tengah. Dengan panorama
alam yang asri dan alami sebagai
daya tariknya, desa-desa di sekitar
candi yang merupakan salah
satu keajaiban dunia ini memiliki
keunggulan untuk menjadi objek
wisata bagi wisatawan lokal maupun
mancanegara. Mempertimbangkan
hal tersebut, Kementerian Negara
BUMN bekerjasama dengan PTPN III
(Persero) dan PTPN IV memberikan
bantuan Program Bina Lingkungan
untuk pembangunan Balai Ekonomi
Desa (Balkondes) dan homestay
di Desa Sambeng, Kecamatan

Borobudur, Kabupaten Magelang.
PTPN IV turut berpartisipasi
memberikan bantuan. Keberadaan
Balkondes dan homestay nantinya
akan dimanfaatkan sebagai sentra
penjualan produk-produk unggulan
hasil pertanian dan industri kreatif
masyarakat Desa Sambeng.
Sedangkan homestay akan menjadi
rumah singgah dan penginapan bagi
para wisatawan yang berkunjung
ke objek-objek wisata yang ada di
Kecamatan Borobudur.
Balkondes dan homestay
ini akan dikelola secara mandiri
oleh masyarakat desa melalui
Pemerintahan Desa. Melalui program
bantuan ini diharapkan perekonomian
Desa Sambeng dapat berkembang
lebih maju dengan memanfaatkan
keunggulannya sebagai salah satu
desa destinasi wisata di Kecamatan
Borobudur.
Bus untuk LPP
Lembaga Pendidikan Perkebunan
(LPP) yang memiliki visi sebagai
Centre of Excelent dan Agent of
Change bagi perusahaan yang
bergerak di bidang perkebunan dan
industri perkebunan, terus melakukan
peningkatan kualitas pelayanan di
lembaga pendidikan dan pelatihannya
di Yogyakarta. Guna mendukung

Karyawan Pelaksana Kebun Mayang saat memberi makan ikan di lubuk larangan.

Januari 2019

19

Bina Lingkungan

Direktur SDM dan Umum bersama Project Manager PKBL dan Pelaksana Lapangan di
lokasi pembangunan Balkondes dan Homestay.

tujuan tersebut, PTPN IV sebagai
salah satu mitra strategis LPP,
memberikan bantuan 1 unit bus 27
seat senilai Rp 702.000.000 kepada
LPP. Bantuan ini diserahkan secara
simbolis oleh Direktur SDM dan
Umum PTPN IV, Rizal H. Damanik,
kepada Direktur LPP, Gunawan
Ciptadi, pada tanggal 7 September
2018 di halaman LPP Yogyakarta.
Pada acara penyerahan tersebut
turut hadir Project Manager PKBL
PTPN IV, Project Coordinator BL
PTPN IV, staf/tenaga pengajar LPP,
perwakilan mahasiswa/i Politeknik
LPP, dan peserta kursus PEDP
Angkatan 14 Tahun 2018. Dalam
sambutan penyerahan bantuan 1 unit
bus tersebut Direktur SDM dan Umum
PTPN IV menyampaikan, bantuan bus
ini dimaksudkan sebagai pendukung
untuk lebih memaksimalkan
mobilisasi peserta kursus/diklat dalam
melakukan site visit dan semoga
kerjasama antara PTPN IV dengan
LPP dapat lebih ditingkatkan di masa
mendatang.
BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN)
BUMN Hadir Untuk Negeri
(BHUN) yang telah menjadi event rutin
bagi seluruh BUMN sejak 2015, pada
tahun 2018 kembali dilaksanakan oleh
PTPN Group di Kota Jambi. Dengan
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diprakarsai oleh PTPN III (Persero)
dan didukung oleh PTPN IV, PTPN V
dan PTPN VI, kegiatan BHUN tahun
2018 dipusatkan pelaksanaannya di
Kota Jambi dengan PTPN VI selaku
PIC. Kegiatan BHUN tahun 2018 ini
terdiri dari program “Siswa Mengenal
Nusantara (SMN)”, penyediaan
sarana air bersih, pembangunan/
perbaikan sarana/prasarana umum,
pasar murah, padat karya tunai,
perbaikan penyediaan sarana

prasarana sekolah, bersih lingkungan,
elektrifikasi dan MCK, rumah/taman
baca, dan beasiswa.
Pada tanggal 17 Agustus 2018
dilaksanakan upacara peringatan HUT
RI ke-73 di Unit Usaha Batang Hari,
Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.
Pada upacara ini, Direktur Utama
Holding PTPN, Dolly P. Pulungan
bertindak sebagai inspektur upacara.
Sedangkan puncak acara kegiatan
BHUN tahun 2018 dilaksanakan
pada tanggal 19 Agutus 2018 di
lapangan Kantor Gubernur Jambi,
yang diisi dengan kegiatan jalan sehat
5 KM, pameran produk mitra binaan,
pengobatan/pemeriksaan kesehatan
gratis, perlombaan/door prize dan
hiburan masyarakat.
Pada pelaksanaan BHUN tahun
ini, PTPN IV berpartisipasi melalui
kegiatan BHUN yang dilaksanakan
setiap tahunnya ini. Kegiatan ini
diharapkan membuat masyarakat
semakin mengenal dan benar-benar
merasakan kontribusi, peran serta dan
kepedulian BUMN terhadap kondisi
masyarakat yang ada di sekitarnya.
BUMN tidak hanya mengedepankan

Direktur SDM dan Umum PTPN IV bersama Direktur LPP dan peserta kursus saat
penyerahan bantuan 1 unit bus kepada LPP Yogyakarta.
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aktifitas operasional dan laba semata, namun juga
memiliki tanggung jawab untuk membangun dan
meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi
masyarakat yang ada di sekitarnya.
Sinergi Program Bina Lingkungan
Dalam rangka mendukung penyaluran bantuan
Program Bina Lingkungan di wilayah kerja PTPN Group,
PTPN IV pada tahun 2018 kembali bekerjasama dengan
beberapa PTPN di Pulau Jawa untuk menyukseskan
kegiatan dimaksud. Pada tahun sebelumnya, PTPN IV
bekerjasama dengan PTPN I, PTPN IX dan PTPN XII
untuk menyalurkan ba ntuan Program Bina Lingkungan
di wilayah Propinsi NAD, Propinsi Jawa Tengah dan
Propinsi Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2018,
untuk Propinsi DKI Jakarta, PTPN IV bekerjasama
dengan PTPN III (Persero) menyalurkan bantuan
untuk 2 objek kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi
masyarakat di wilayah Kota Jakarta Utara.
Di Propinsi Jawa Tengah, PTPN IV bekerjasama
dengan PTPN IX menyalurkan bantuan untuk 4 unit
musholla dan 1 unit madrasah di Kabupaten Jepara,
Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Demak. Sedangkan
di Propinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan PTPN X
dan PTPN XI, PTPN IV menyalurkan bantuan kepada
13 objek sarana ibadah dan sarana/prasarana umum
di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sampang.
Bantuan ini sepenuhnya menggunakan Program Bina
Lingkungan PTPN IV. (red/dok)

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

Ibu Sanggup Perangin-angin

orangtua perempuan Bapak Alexander Maha
(Direktur Utama PTPN XIII)
28 Desember 2018

Bapak Bandaharo Harahap

(Pensiunan Staf Pendidik SMP YPU Bah Jambi)
06 Januari 2019

Ibu Greetha Marlyn Hutabarat

orangtua perempuan Saudara Johannes Vrolik Soekarno Saragih, SP
(Asisten Tanaman Kebun Teh PTPN IV)
09 Januari 2019

Bapak Martua Edin Simarmata

mertua laki-laki Saudara Mikhael Sakti Purba, SH
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Berangir PTPN IV)
09 Januari 2019

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

Pelepasan rombongan jalan santai 5 KM pada kegiatan
puncak BHUN Tahun 2018 di Kota Jambi.
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Menciptakan sebuah tim dan kekompakan.

Emplasemen kebun ini seolah-olah menandai ketibaan seseorang
ke Kota Medan. Dari darat ia seumpama gerbang bagi Kota
Lubuk Pakam. Dari dalam kabin pesawat, para penumpang yang
hendak landing di Bandara Internasional Kuala Namu tidak bisa
mengelak dari menatap hamparan tanaman kelapa sawitnya yang
membentang dari ketinggian nyaris rata dengan permukaan laut
hingga ketinggian rata-rata 15 meter di atas permukaan laut.

H

anya sekitar 38 km dari Kota
Medan, unit usaha milik PTPN
IV yang terdiri dari kebun dan
pabrik kelapa sawit ini tersebar di
Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli
Serdang, terdiri dari 8 kecamatan,
dan dikelilingi oleh 27 desa yang
berpenduduk padat. Kantor Manajer
Kebun Adolina sendiri beralamat di
Kelurahan Batang Terap, Kecamatan
Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai, Sumatera Utara. Posisinya
tidak jauh dari DAS Sungai Ular
yang merupakan muara bertemunya
beberapa aliran sungai di bagian atas.
Sebagian tanaman Kebun Adolina
mendapatkan tingkat kesuburannya
dari sungai ini.
Secara historis Kebun adolina
didirikan oleh sindikasi pengusaha
Belanda pada tahun 1926 di bawah
bendera NV Cultuur Maatschappy
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sesudahnya. Belanda mengambil
pengelolaannya kembali pada tahun
1946 oleh perusahaan yang sama.
Pada tahun 1958, barulah Pemerintah
Indonesia menasionalisasinya menjadi
Perusahaan Perkebunan Negara.
Sejak tahun 2009, Kebun Adolina
dibagi ke dalam 9 wilayah afdeling,
dari yang sebelumnya 14 afdeling.
Lokasinya berada dalam enam
hamparan yang terpisah satu sama
lain. Hamparan satu terdiri dari
Afdeling I dan II. Hamparan dua terdiri
dari Afdeling III-VI. Hamparan tiga
terdiri dari Afdeling VIII.Sedangkan
hamparan empat terdiri dari Afdeling
VIII dan IX.

Onderneming (CMO). Tanaman
awalnya berupa tembakau. Lalu pada
tahun 1938 dikonversi menjadi kelapa
sawit dan karet. Nama perusahaannya
pun berubah menjadi NV Serdang
Cultuur Maatschappy (SCM). Kebun
ini pernah diambil alih oleh Jepang
pada tahun 1942 hingga empat tahun

Ikhtisar Tanaman dan Luas Areal 2019
AREAL

LUAS (HA)

Tanaman Menghasilkan

6.365

Tanaman Belum Menghasilkan

1.006

Tanaman Ulang

415

Total luas tanaman

7.786

Pembibitan

8

Kebun benih

299

Areal lain-lain

868,08

Total luas areal

8.961,08
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target produksi sebesar 140.382
ton. Target ini dapat tercapai apabila
Kebun Adolina bisa menggenjot
produktivitas sebesar 22,05 ton per
hektar. Dengan demikian, unit usaha
ini diharapkan bisa memberikan
kontribusi produksi sebesar 19,21% di
lingkungan Distrik III.
Menyiapkan pencapaian target
tahun 2019, manajemen Kebun
Adolina telah memetakan masalah

Total areal konsesi Kebun Adolina
seluas 8.962 hektar, yang terdiri dari
tanaman kelapa sawit seluas 7.759
hektar, kebun benih 299 hektar, dan
lain-lain seluas 903 hektar. Pada saat
ini, pembenihan di Adolina sudah
dilepas menjadi salah satu unit usaha
terpisah, sehingga tanggung jawab
manajemen Kebun Adolina tertumpu
pada kebun dan pabrik kelapa sawit.
Karyawan yang bekerja di Kebun
Adolina seluruhnya berjumlah 1.080
orang, dengan tanggungan anggota
keluarga sebanyak 3.170 orang. Pada
tahun 2018 lalu mereka mencatat
produktivitas sebesar 19,48 ton per
hektar. Capaian ini menurun dari
tahun 2017 yang tercatat 20,07 ton
per hektar. Penurunan juga diikuti oleh
jumlah produksi, capaian rendemen
minyak sawit dan rendemen inti sawit.
Pada tahun 2018, capaian produksi
tercatat 131.523 ton dari tahun
sebelumnya yang tercatat 135.546 ton.
Penurunan produksi ini telah
mendorong berbagai evaluasi di
Kebun Adolina. Direksi menilai
bahwa produksi tahun 2018 tidak
mencerminkan potensi maksimal dari
unit usaha ini. Oleh karena itu pada
tahun 2019 ini mereka dibebankan

dan strategi pemecahannya.
Di antaranya adalah masalah
infrastruktur jalan, yang diutamakan
pada perbaikan jalan penghubung,
jalan produksi, dan jalan koleksi di
areal tanaman menghasilkan yang
kondisinya sudah cukup buruk
sepanjang 235.189 meter. Perbaikan
ini diharapkan menekan restan dan
losses. Kemudian membersihkan
gawangan dan melakukan pruning

Taman Adolina.

Menjaga keasrian.
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TBM-2

TBM-3
untuk memudahkan pemanenan,
karena ada sejumlah areal yang telah
ditumbuhi semak sehingga tidak
dipanen oleh karyawan. Manajemen
juga bekerja untuk mengendalikan
hama tanaman yang secara langsung
telah mempengaruhi tingkat produksi
buah, seperti Ganoderma dan ulat
kantong. Khusus untuk pabrik,
manajemen melakukan kebijakan
minimal stock untuk penyediaan
kebutuhan sparepart sehingga
masalah-masalah kerusakan kecil
segera dapat ditangani dan tidak
sampai mempengaruhi jam kerja
pabrik.
Tapi masalah pokok di antara
yang lain adalah kasus-kasus
pencurian yang cukup massif dan
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Jagur dan terawat.

Afdeling II Kebun Adolina.

terorganisir di Kebun Adolina. Tahun
2018, diperkirakan jumlah kehilangan
akibat pencurian menduduki porsi
70% dari seluruh evaluasi penyebab
losses produksi di kebun ini. Untuk itu
manajemen melakukan peningkatan
koordinasi keamanan khususnya di
perbatasan-perbatasan kebun dengan
masyarakat. Pada tahun 2018, terjadi

pencurian sebanyak 2.265 kasus.
Pada bulan Desember 2018, strategi
peningkatan koordinasi pengamanan
buah ini telah berhasil menekan
angka pencurian menjadi 69 kasus
dengan jumlah kehilangan 7,8 ton,
yang secara simultan diikuti dengan
kenaikan produksi.

Produksi dan Protas 5 Tahun Terakhir
TAHUN

PRODUKSI (TON)

PROTAS (TON/HA)

2014

118.932

15,66

2015

130.161

17,14

2016

129.768

17,85

2017

135.546

20,07

2018

131.523

19,48
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Kontrol lapangan.
PKS Adolina
Tahap pengolahan dari seluruh
produksi Kebun Adolina dikerjakan oleh
sebuah pabrik legendaris yang juga
sudah dianggap sebagai landmark
perkebunan milik PTPN IV. Salah satu
pabrik tertua di PTPN IV ini dibangun
tahun 1956 dan direnovasi pada
tahun 1999. Pada saat ini kapasitas
terpasang PKS Adolina adalah 30
ton per jam dan masih andal untuk
mengolah seluruh TBS hasil kebun
sendiri, bahkan pada waktu-waktu
tertentu juga menampung sawit hasil
pembelian dari luar. Tingkat stagnasi
pabrik hanya sekitar 1,53% dengan
losses sekitar 1,52%.
Realisasi kapasitas olah PKS
Adolina pada tahun 2018 tercatat
sebesar 29,74 ton per jam atau selisih
tipis di bawah kapasitas terpasang.
Sedangkan tahun 2017, realisasinya

Buah yang siap diolah.

Perawatan TBM untuk produksi berkelanjutan.
30,27 ton per jam. Dari segi mutu
olahan, ALB CPO dapat ditekan
menjadi hanya 3,01%, dan inti 1,11%.
Pada tahun 2018, PKS Adolina
berhasil memproduksi minyak sawit
(CPO) sebesar 29.456 ton, dan untuk
tahun 2019 ditargetkan naik menjadi
33.692 ton. Sedangkan realisasi
produksi inti sawit pada tahun 2018
adalah 6.339 ton, dan diproyeksikan
menjadi 6.738 ton pada tahun 2019.
Capaian rendemen minyak sawit
22,51% dan inti sawit 4,84%. Dengan

capaian produksi itu dan biaya yang
dikeluarkan, maka harga pokok
produksi yang terbentuk pada tahun
2018 adalah Rp 3.757,44.
Berdiri di areal seluas 3.500
meter, pabrik ini tidak hanya berfungsi
mengolah TBS, tapi juga menjadi
taman rekreasi di sekitarnya, dengan
kebersihan dan penataan yang
terjaga. Mereka sering menjadi host
bagi sejumlah kunjungan, baik yang
sifatnya resmi maupun bisnis dan studi
banding. (red)

Hasil Olahan Kebun Sendiri PKS Adolina 5 Tahun Terakhir
PRODUK

2014

2015

2016

2017

2018

RKAP 2019

MS

38.848 ton

32.046 ton

31.763 ton

30.991 ton

29.456 ton

33.692 ton

IS

8.018 ton

6.516 ton

6.573 ton

6.378 ton

6.339 ton

6.738 ton

Rend. MS

24,42%

24,62%

24,48%

22,86%

22,51%

24,00%

Rend. IS

4,74%

5,01%

5,07%

4,71%

4,84%

4,80%

HP

Rp 4.410,71

Rp 4.394,51

Rp 3.902,39

Rp 3.715,45

Rp 3.757,44

Rp 3.733,75

Menekan stagnasi dengan kesiagaan
perawatan.

Kebersihan pabrik
menciptakaan kenyamaanan
kerja dan menekan losses.
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Wawancara Manajer PTPN IV Kebun Adolina
Noveri Idris Butar Butar

“Kita Memerlukan
Manajemen Milenial”
Sebagai manajer kebun yang jaraknya paling dekat ke Kantor Direksi,
pertemuan dengan Noveri Idris Butar Butar, Manajer PTPN IV Kebun
Adolina, seharusnya lebih mudah. Tapi kenyataannya tidak demikian.
Diperlukan lebih dari satu kali perjanjian untuk akhirnya dapat
memanfaatkan celah waktunya yang cukup padat di akhir tahun 2018
dan awal tahun 2019. Berkas-berkas masih menggunung di meja
kerjanya, menunggu disetujui dan diparaf. Beberapa staf yang keluar
masuk membawa berkas baru maupun mengambil berkas lama
menyelingi pertemuan pertama dengan Noveri.

S

etelah beberapa lama, akhirnya
ia menegakkan pundaknya dan
menarik napas panjang, seperti baru
lepas dari sesuatu yang membuatnya
sulit bergerak. “Sekarang, ayo kita
mulai!” katanya seraya berusaha
menghilangkan keseriusan di
wajahnya. Dan demikianlah
wawancara ini dimulai.
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Memimpin kebun “tersibuk” adalah
tugas kedua Noveri sebagai manajer
setelah sebelumnya untuk pertamakali
ditugaskan sebagai manajer di kebun
“tersunyi”, Marjandi. Bagi Majalah
MINAT sendiri, ini adalah profil unit
usaha yang mendapat giliran terakhir
untuk dikunjungi dalam program
liputan khas di kebun.

Majalah Internal Nusantara Empat

MINAT : Setelah empat bulan
ditugaskan di Kebun Adolina, apa
pendapat Anda soal kebun ini?
Noveri Idris Butar Butar (NIBB):
Ini kebun yang luas. Bukan hanya dari
segi wilayahnya, tapi juga luas dari
segi relasi sosialnya. Sebagai kebun
yang bergaul dengan masyarakat
dan stakeholders, kita dituntut untuk
lebih bekerja cepat di sini. Dari segi
tanggung jawab, memang lebih
besar. Tapi saya juga melihat adanya
sisi keuntungan, yaitu kebun ini
memberikan kesempatan lebih luas
pada kami untuk mengenal lebih
banyak orang dan jaringan. Jadi, ini
adalah opportunity.
MINAT : Dari sekitar 30 unit usaha
PTPN IV, Kebun Adolina termasuk di
antara yang tidak baik performanya
dari segi produksi selama ini. Apa kirakira masalah yang menyebabkan ini?
NIBB : Produksi Kebun Adolina
pada tahun 2018 adalah sebanyak
131.523 ton. Dari evaluasi kita,
terdapat setidaknya losses sebesar
4.000 ton. Dan dari total losses
itu, diperkirakan 70% hilang
akibat tindakan pencurian buah
sawit. Selebihnya adalah masalah
kedisiplinan, kebersihan panen, faktor
infrastruktur, dan sebagainya.
MINAT : Bukankah seharusnya
masalah pencurian sudah selesai
pada tahun 2018?
NIBB : Saya awalnya juga mengira
demikian. Tapi kenyataan di lapangan
berbeda. Dalam empat bulan terakhir,
masalah ini masih menjadi prioritas
kami. Dan setelah menelusuri lewat
operasi pengamanan buah sawit
yang dilakukan secara intensif,
kita menemukan fakta-fakta
yang mengejutkan. Berdasarkan
pengembangan kasus, pejabat
penting bahkan terindikasi kuat
memiliki kaitan dan kepentingan
dengan kehilangan buah sawit kita.
Bagi saya pribadi, masalah ini terlalu
lama didiamkan sehingga jadi akut.
MINAT : Apakah sudah
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terorganisir?
NIBB : Ya, kita menemukan
ramp-ramp milik partikelir yang
terindikasi menampung hasil-hasil
curian dari buah kebun. Ruang
gerak mereka menjadi lebih leluasa
dengan penampungan buah curian.
Bila kita tidak bertindak tegas dan
membawanya hingga ke tingkat
hukum, maka keadaan ini makin sulit
diperbaiki. Kami tak punya pilihan
kecuali menuntaskannya, karena
target produksi tahun 2019 hanya
akan bisa dicapai apabila potensi
pencurian buah diselesaikan di awalawal ini.
MINAT : Anda juga menyebutkan,
masih ada panen yang belum bersih,
dan beberapa masalah kultur teknis
lainnya. Kenapa bisa demikian?
NIBB : Masalah panen ini pada
umumnya terjadi karena kurang
perhatian saja. Di sejumlah blok,
masih terdapat potensi yang belum
tergali, dan cenderung ditinggalkan
karena lokasinya sulit atau bersemak
belukar. Nah, upaya yang kita lakukan
adalah melakukan pembersihan lahan
dan perbaikan akses jalan. Termasuk
melakukan pruning di lokasi yang sulit
dan sempat ditinggalkan. Adapun
masalah serangan hama seperti
Ganoderma dan hama ulat sedang
diatasi dengan akselerasi penyehatan
tanaman terserang dan pengendalian
hama dilakukan secara terpadu
dengan early warning system.
MINAT : Pada tahun 2019 ini
Direksi mencanangkan aksi cepat
perbaikan-perbaikan infrastruktur,
khususnya jalan. Apakah peluang
yang dapat Anda lihat dari program
ini?
NIBB : Saya kira program itu
sangat sinergis dengan upaya
peningkatan produksi di kebun.
Soalnya, dari panjang jalan
528.294 meter di Kebun Adolina,
kita punya jalan yang kondisinya
buruk sepanjang 235.189 meter,
atau hampir separuhnya. Kondisi
ini menciptakan hambatan

tersendiri dalam proses panen dan
pengangkutan. Dengan akses yang
lancar, kita yakin dapat menekan
losses, menjaga mutu buah, dan mutu
minyak.
MINAT : Khusus untuk PKS,
bagaimana Anda menekan idle dan
stagnasi?
NIBB : Saya cukup gembira
dengan performa PKS Adolina,
karena masih dapat mengolah semua
buah kita. Kerusakan-kerusakan
mayor direspon secara cepat dan
dapat segera ditangani. Tapi justru
kerusakan minor atau kekurangan
sparepart yang kecil yang sering
mengganggu. Masalahnya memang
kecil, tapi karena terkesan sepele,
penanganannya bisa lebih lama. Bagi
kami, PKS Adolina adalah semacam
harga diri perusahaan. Banyak
pejabat yang berkunjung ke sini, siswa
yang studi banding, bahkan para turis
dan buyers. Karena lokasinya yang
lebih mudah terjangkau, PKS Adolina
sudah seperti etalase bagi PTPN IV.
Jadi, memang harus bagus.
MINAT : Sebagai unit usaha yang
punya ukuran besar dari segi wilayah
dan jumlah pekerjanya, bagaimana
cara Anda membuat tim bekerja
secara efektif?
NIBB : Saya membagi dua fase
utama menyangkut pekerjaan di
kebun. Fase pertama, yaitu fase
perbaikan. Tanpa membenahi apaapa yang tidak pada tempatnya, sulit
untuk melakukan langkah berikutnya.
Fase ini sudah saya anggap selesai
dan terus berproses. Setelah ini kami
akan memasuki fase kedua, yaitu
melakukan standarisasi semua lini
pekerjaan. Ini akan dilakukan secara
ketat dan tegas. Untuk mengantisipasi
perkembangan di lapangan secara
cepat, saya membuat rapat kerja
setiap Jumat. Dalam kesempatan
ini kami mencari titik kritis dari tiap
afdeling. Setelah itu, dicari cepat
solusinya. Dengan komunikasi terbuka
dan memanfaatkaan kemudahan
teknologi informasi, sebenarnya

kita dapat bekerja efektif. Tantangan
utamanya justru pada motivasi
dan semangat bersama. Menjaga
mood karyawan. Di kebun seperti
ini banyak cobaan, misalnya tren
gaya hidup yang dapat memecah
fokus. Saya sendiri juga harus dapat
menjaga kapasitas diri, terutama
untuk memenuhi keperluan-keperluan
mereka. Sebab bila kita tidak mampu
memberikan solusi, mereka akan
pasif dan membiarkan.
MINAT : Menurut Anda, dengan
staf-staf muda yang ada di sekeliling
Anda, tidakkah ini menyulitkan dalam
hal pemahaman masalah di lapangan
karena minimnya pengalaman dan
naluri kepemimpinan?
NIBB : Itu bisa menjadi satu
diagnosa kita. Tapi kita juga memetik
kekuatan dari enerjisitas mereka,
gerak cepat, kreatif dan inovatif.
Mereka bisa membuat kesalahan,
begitu juga kita. Untuk itu, maka
diperlukan kepemimpinan dengan
gaya coaching dan counceling. Samasama belajar dan meningkatkan
kapasitas kepemimpinan. Dalam
wilayah yang luas dan tenaga kerja
yang banyak, biaya pengawasan
akan terlalu mahal dan rumit. Oleh
sebab itu, karyawan harus mengerti
ilmu pekerjaannya. Mereka harus
menjadi karyawan milenial dan
dipimpin dengan manajemen milenial
pula. Yang harus kita dorong adalah
menjadikan mereka karyawan pintar
dan cerdas, memiliki kemandirian,
dan partisipatif. Sejalan dengan itu,
kami ingin menjadi semacam “training
centre” dan model bagi seluruh unit,
khususnya dalam pemanfaatan
teknologi dan inovasi. Yang kami
perlukan saat ini adalah ruang
yang lebih luas dalam kewenangan
dan pengelolaan sumber daya
perusahaan, kepercayaan, agar
kepemimpinan dapat berkembang
dan hambatan-hambatan dapat kami
selesaikan dengan memegang teguh
prinsip Jujur-Tulus-Ikhlas yang telah
digaungkan selama ini. (red)
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Keluarga Sukses

Yamadin
“Selalu Saja Ada Jalannya
Kalau Mau”
Suami Tri Narti ini sudah melakukan banyak hal
yang tak terpikirkan sebelumnya untuk mengayuh
dayung bahtera keluarganya. Mulai dari jualan telur itik dari pasar
hingga ke kantornya, mengarit rumput makanan kambing, dan
menarik becak mesin untuk mengisi waktu luangnya seusai kerja.
Dialah Yamadin, kelahiran Bingkat tahun 1969. Krani transport ini
memulai karirnya di Kebun Adolina sebagai karyawan panen dan
perawatan tanaman.

P

asangan Yamadin dan Tri Narti
dianugerahi 3 anak, masingmasing Fahrizal Abdi Utomo, Fahma
Aulia, dan Binta Bintara. Fahrizal
adalah lulusan SMAN 1 Perbauangan,
dan saat ini telah diterima sebagai
anggota TNI dan bertugas khusus
sebagai prajurit Pasukan Pengaman
Presiden (Paspampres) di Jakarta.
Sedangkan Fahma masih kuliah di
Teknik Sipil Institut Teknologi Medan
(ITM). Yang bungsu, Binta, duduk
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di kelas dua SMAN 1 Perbaungan,
Serdang Bedagai.
Bukan main rasa syukur dan
bangganya Yamadin sekeluarga
dengan keberhasilan anaknya masuk
dalam karir militer. Bagi Yamadin, ini
serasa membayar perjuangannya
sebagai ayah selama ini, dan
keberhasilan istrinya mendidik anakanak di rumah.
“Kami punya tradisi berkumpul
setiap sehabis makan malam. Pada
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saat itulah kami punya kesempatan
saling bicara dan memberikan
pandangan pada anak-anak. Saya
lihat anak-anak memang punya
motivasi tinggi untuk jalur yang
mereka pilih. Fahrizal misalnya,
dia sangat mandiri, dan hampir
melakukan seluruh persiapan masuk
militer tanpa memberi tahu saya.
Dia pernah gagal dua kali, tapi tidak
menyerah, hingga akhirnya ia berhasil
masuk di CPM. Malah kemudian
terseleksi ke Paspampres,” papar
Yamadin.
Bila anak-anaknya berkumpul
kembali di rumah, Yamadin dan
istrinya sangat bahagia mendengar
dialog mereka. Seorang militer aktif
berdebat dengan adiknya yang
berkembang di lingkungan akademik.

Dan adiknya yang masih SMA kadang menimpali.
Fahma, misalnya, anak perempuan mereka
semata wayang, meledek abangnya karena tidak
bisa berbahasa Inggris. “Bagaimana mungkin
seorang Paspampres yang mengawal banyak tamu
asing tidak bisa berbahasa Inggris?” kata Fahma.
Abangnya ternyata bisa menerima saran itu, dan
berjanji akan mulai belajar bahasa Inggris, dan bila
ada kesempatan akan melanjutkan kuliahnya.
“Saya menerapkan disiplin pada anak-anak.
Tapi saya hanya memberikan hukuman pada
mereka sampai tamat SD. Setelah itu, mereka
saya harapkan lebih menerima pemahaman dan
pengertian. Syukurnya anak-anak dapat menerima
apa yang kita harapkan dari mereka. Habis
Maghrib, anak-anak kami lebih suka berdiam di
rumah saja. Mereka tidak ikut pergaulan yang anehaneh di luar,” kata karyawan angkatan penerimaan
tahun 1992 ini.
Yamadin awalnya bekerja di Afdeling VIII, dan
pada masa itu ia memiliki seorang asisten bernama
Suprayitno. Suatu kali sang asisten menawarkannya
untuk beternak kambing. Suprayitno (saat ini sudah
pensiun) bersedia membelikan modal kambing
dan biaya untuk membuat kandangnya. Yamadin
kemudian memelihara kambing dan mengarit
sendiri rumputnya. Setelah bagi hasil dari penjualan
kambing, Yamadin bisa membeli beberapa
ekor kambing dengan status miliknya sendiri.
Sekarang ia memiliki 30 ekor kambing, yang dalam
perkembangannya sudah melalui jual beli untuk
membantu membiayai kuliah anaknya. “Abangnya
sekarang juga membantu dengan mengirimkan
uang untuk adik-adiknya,” kata Yamadin.
Di Kampung Melati, tempatnya tinggal bersama
keluarga selama ini, Yamadin dikenal sebagai
pelopor peternak kambing berskala keluarga. Kini
banyak penduduk sekitar mengikutinya. Menurut
Yamadin, usaha tambahan inilah yang banyak
membantu keluarganya memenuhi kebutuhan
pendidikan anak-anak. Sebagaimana pengakuan
Yamadin, seorang karyawan di kebun hanya bisa
menyekolahkan anak-anaknya sampai SMA. Kalau
anak-anak ingin kuliah, maka diperlukan usaha
tambahan untuk menggenapi kebutuhan biayanya.
“Tapi yang lebih penting dari itu adalah, anak
harus punya kemauan, dan orang tua harus punya
semangat. Meskipun bekerja di kebun, kita ternyata
bisa juga melakukan kegiatan tambahan, bahkan
dengan bantuan atasan atau teman-teman kita
sesama karyawan. Selalu saja ada jalannya kalau
mau,” kata Yamadin. (red)

KARYAWAN BERPRESTASI

Jamaret Purba
Karyawan Afdeling IX Kebun Adolina

“Tolong Jangan Ganggu
Hancak Saya”
Aslinya, dia adalah orang Jawa. Proses adaptasi
di tengah masyarakat Simalungun membuatnya
dianugerahi marga Purba. Jamaret Purba, nama
itu kemudian disandang oleh pria berusia 33 tahun
ini. Bekerja di Afdeling IX Kebun PTPN IV Adolina,
tamatan SMP ini dinobatkan sebagai karyawan
berprestasi berdasarkan catatan kapasitas panennya
yang mencapai rata-rata 3 ton per hari pada tahun
2018.

“S

aya bekerja dibantu seorang anggota keluarga. Dengan
kapasitas itu, rata-rata penghasilan saya Rp 7.000.000 per
bulan. Setelah dipotong upah kernet, saya bisa bawa bersih Rp
4.000.000 per bulan,” tutur Jamaret yang merupakan ayah dari dua
anak ini.
Untuk mendapatkan kapasitas rata-rata 3 ton per hari, hancak
Jamaret sering tidak memadai atau kekurangan buah. Biasanya
ia akan meminta hancak tambahan pada mandor. Disiplin dan
target panen itu ia jaga demi memenuhi rencananya kelak
memenuhi kebutuhan anak-anaknya dalam pendidikan dan
perkembangannya. Bagi Jamaret, saat ini adalah kesempatan
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baginya untuk menyusun persiapan-persiapan
keluarga, mumpung anak-anaknya masih kecil.
“Saya ingin pendidikan anak-anak saya tidak
seperti saya. Mereka harus lebih tinggi, kalau bisa
sampai kuliah,” kata karyawan angkatan penerimaan
tahun 2015 ini.
Ia memulai pekerjaannya sejak pagi, dan nyaris
tidak memanfaatkan hari libur mengikuti sistem
pusingan panen yang ditetapkan. Mula-mula, ia ikut
gotong royong membersihkan hancak, kemudian
mencari buah dan melakukan panen seperti biasa.
Pekerjaan ini bisa ia lakukan hingga pukul empat sore,
tergantung cuaca.
“Sepanjang bekerja, bila hati-hati, tidak banyak
risiko yang kita hadapi. Paling cuma luka-luka kecil.
Dengan mematuhi prosedur, saya kira aman-aman
saja. Hubungan kami dengan mandor dan asisten
kayak berteman saja. Orangnya masih muda-muda.
Asyiknya, kalau produksi kita lagi surplus di sini, Pak
Asisten ngajak makan-makan bareng Pak Askep
hehehe…” katanya.
Jamaret Purba mengaku berusaha meningkatkan
pengetahuannya tentang teknologi panen melalui
YouTube. Ia mengetahui alat-alat panen terbaru
seperti egrek otomatis yang menggunakan baterai.
Namun dari hasil penelusurannya, tidak semua alat
panen mekanik itu cocok untuk mendukung pekerjaan.
“Saya kira, egrek mekanik itu malah bikin repot.
Kalau ada masalah baterai saja, atau kerusakan
sedikit saja, kita malah jadi tak bisa kerja,”
komentarnya. “Itu saya tonton dari pengakuan para
karyawan panen di Malaysia”.
Jamaret merasa masih nyaman dengan cara
kerjanya sekarang. Ia memanfaatkan bantuan fooding
dari perusahaan untuk menjaga stamina tubuhnya.
Setiap bulan ia menerima jatah telur satu papan,
kacang hijau 1,5 kg, dan susu 5 kaleng. Kadangkadang ketika hancaknya terkena banjir, ia menambah
sendiri jam kerjanya untuk mengganti waktu yang
terbuang menunggu air surut.
Selain itu, ia dengan kesadaran sendiri menjaga
hancaknya dari pencurian. Jamaret mengaku,
semua orang sebenarnya sudah tahu siapa pelakupelaku pencurian itu. Mereka adalah orang kampung
sekitar juga. Karena ia sendiri adalah penduduk
kampung, maka ia bisa mengingatkan mereka agar
tidak mengganggu hancaknya. “Saya tegaskan
pada mereka, tolong hancak saya jangan diganggu.
Memang saya mendengar hancak yang lain
kehilangan buah juga karena dicuri. Pada umumnya
yang dicuri adalah hancak-hancak milik orang luar
kampung,” katanya. (red)
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Produk usaha Sri Umiati.

Dalam menunaikan program kemitraannya, PTPN IV
terus mengutamakan keunggulan mitra terpilih, baik
dari sisi manajemen maupun produknya. Berbagai
pembinaan telah dilakukan untuk memperkuat
kapasitas mitra yang umumnya adalah pengusaha
kecil berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.
Sejauh ini, beberapa mitra yang telah mendapatkan
pembinaan dan bantuan PTPN IV adalah sebagai
berikut.
1. Sri Umiati
Sri Umiati yang beralamat Jalan Multatuli No. 2 Kelurahan
Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, merupakan
salah satu mitra binaan unggulan PTPN IV. Saat ini ia tetap eksis
bergerak di sektor usaha perdagangan kerajinan tas, sepatu,
dompet dan tali pinggang yang berbahan baku kulit ular.
Sesuatu yang menarik adalah beberapa hasil produk
aksesoris pria dan wanita yang dijualnya diberikan kombinasi
kulit ular yang dipadukan dengan ulos batak. Dengan menekuni
usaha ini, Sri Umiati mampu meraih omset penjualan sebesar Rp
35.000.000 per bulan.
Sri Umiati tercatat sudah menjadi mitra binaan PTPN IV
sejak tahun 2017, dan saat ini sudah mendapatkan bantuan
untuk periode yang kedua dengan jumlah bantuan terakhir
sebesar Rp 75.000.000. Usaha yang dijalankan wanita ini
sudah mampu mempekerjakan 8 orang. Harapan Sri Umiati, ia
dapat mengembangkan usahanya, baik di tingkat lokal maupun

Kemitraan

Program Kemitraan PTPN IV

“Membangun Kemitraan,
Menuju Keunggulan”
internasional dengan ciri khas
Nusantara, yaitu perpaduan kulit ular
dan budaya lokal.

2. Anggia Syahputra
Anggia Syahputra menggeluti
usaha industri konveksi yang
beralamat Jalan AR. Hakim, Gg.
Kolam No. 258, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan. Usaha konveksi
dengan omset Rp 50.000.000 setiap
bulannya ini setidaknya sudah
memperkerjakan 10 orang karyawan.
Anggia Syahputra tercatat menerima
bantuan sejak tahun 2016 melalui
Program Kemitraan PTPN IV dan
saat ini sudah menerima bantuan
untuk kedua kalinya dengan jumlah
pinjaman bergulir terakhir sebesar Rp
75.000.000.
Adapun produk-produk yang
dihasilkan dari usaha konveksi

M. Erwin Pulungan di kandang ternaknya.
milik keluarga ini antara lain celana
dan kemeja pria. Harapan Anggia
Syahputra, usaha konveksinya
yang sudah turun temurun ini dapat
maju dan berkembang serta dapat

mendistribusikan hasil karyanya ke
seluruh penjuru negeri.

3. Muhammad Erwin Pulungan
Muhammad Erwin Pulungan

Yuliana bersama tim PKBL di dapur “Kodita”.
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bergerak di bidang usaha peternakan
sapi dan kambing, dan sudah menjadi
mitra binaan Program Kemitraan
PTPN IV sejak 2016. Saat ini ia sudah
mendapatkan bantuan untuk periode
ketiga dengan jumlah pinjaman
terakhir sebesar Rp 60.000.000.
Pria yang berdomisili di Jalan Raya
Junjungan Lubis No. 28, Kelurahan
Ujung Padang, Kecamatan Padang
Sidempuan Selatan, Kota Padang
Sidempuan, ini mampu meraup
omset Rp 30.000.000 untuk setiap
bulannya. Saat ini ia mempekerjakan
tenaga sebanyak 3 orang. Melalui
usaha peternakannya, Erwin
ingin memberikan contoh kepada
masyarakat di sekitarnya bahwa
menggeluti usaha peternakan serius
akan dapat mendukung peningkatan
taraf hidup yang lebih baik dan
mendukung program pemerintah
daerah dalam meningkatkan
swasembada sapi.

4. Yuliana
Bagi masyarakat Kota Pematang
Siantar dan Kabupaten Simalungun,
khususnya Kecamatan Tanah Jawa,
produk snack “Kodita” tidak asing
lagi. Snack “Kodita” adalah merek
yang disematkan oleh Yuliana kepada
produk makanan ringannya seperti
roti ketawa, kue bawang, dan kue
kering. Produk-produk rumahan
itu kini dipasarkan ke Kota Medan.
Usaha ini memiliki omset lebih dari
Rp 20.000.000 setiap bulan, dan telah
menjadi mitra binaan PTPN IV sejak
tahun 2015.
Usaha “Kodita” sudah
mendapatkan bantuan selama dua
periode dengan jumlah bantuan
kedua sebesar Rp 70.000.000. Yuliana
memperkerjakan 3 orang tenaga kerja
dan terus berkomitmen berinovasi
untuk menciptakan produk makanan
ringan yang sehat dan berkualitas
tanpa pengawet dan pemanis buatan.
Usaha “Kodita” ini berlokasi di
Jalan Rintis IX, Nagori Balimbingan,
Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten

34

Legiyem dan tim PKBL di warung miesop/bakso.

Simalungun.Selain ke Medan, produk
“Kodita” juga telah memasuki pasar
di Jambi dan Padang. Harapan
Yuliana, produknya akan dapat
diterima oleh masyarakat luas karena
keunggulannya yang sehat tanpa
pemanis buatan.

5. Legiyem
Warung Kuliner Miesop/Bakso
Ayam milik Legiyem ini berlokasi
di Jalan Karya, Lingkungan IV,
Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan
Rambutan, Kota Tebing Tinggi.
Dengan jumlah pinjaman perdana dari

Nur Ihsani Diliati dan Tim PKBL di sanggar kerja pembuatan lidi.
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Liputan Khusus

Program Kemitraan PTPN IV sebesar
Rp 100.000.000 pada tahun 2017,
Legiyem telah mampu meraup omset
sebesar Rp 30.000.000 per bulannya.
Saat ini usaha yang dijalankannya
memperkerjakan sebanyak 5 orang
karyawan. Selain menjual kuliner
bertema mie, warung ini juga menjual
pecal dan tahu goreng. Ke depannya,
Legiyem berharap produk miesop/
bakso ini dapat menjadi usaha
makanan cepat saji yang praktis dan
ekonomis yang dapat dinikmati oleh
semua kalangan dan pecinta miesop/
bakso, serta dapat mengembangkan
usahanya di dalam maupun di luar
kota.

6. Nur Ihsani Diliati
Salah satu keuntungan
berkembang pesatnya perkebunan
kelapa sawit di wilayah Sumatera
Utara ternyata dimanfaatkan dengan
baik oleh wanita yang bernama
lengkap Nur Ihsani Diliati ini. Wanita
ini mampu meraup omset yang sangat
fantastis untuk setiap bulannya, yaitu
sebesar Rp 150.000.000.
Dengan modal pinjaman dana
bergulir pertama dari Program
Kemitraan PTPN IV sebesar Rp
60.000.000 pada tahun 2017, Nur
Ihsani mampu mengembangkan
usaha perdagangan pengumpulan
lidi yang berasal dari pelepah kelapa
sawit. Saat ini Nur–begitu panggilan
akrabnya—mampu memperkerjakan
6 orang tenaga tetap dan 50 orang
tenaga harian. Dari usaha ini juga ia
mampu menjadi salah satu pemasok
bagi CV. Indonusa Makmur Sentosa
yang bergerak di bidang ekspor lidi.
Usaha Nur yang berlokasi di
Dusun Gotong Royong, Kelurahan
Pasar Miring, Kecamatan Pagar
Merbau, Kabupaten Deli Serdang,
saat ini mampu mengekspor lidi ke
beberapa negara seperti Pakistan,
India, Mauritius, Malaysia dan
Afghanistan. Melonjaknya permintaan
dari berbagai negara ini, telah
membuka kesempatan kerja dan

Sugianto dan produk pecel “Mbak Noer”.

memberi keterampilan bagi warga di
sekitarnya.

7. Sugianto
Mas Sugi–demikian pria asal
Kota Perdagangan ini biasa disapa.
Menggeluti home industry bumbu
pecal dengan merek “Mbak Noer” di
samping keripik pisang dan keripik
ubi, ia bercita-cita untuk melestarikan
cita rasa khas makanan daerah serta
membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sekitarnya.
Usaha milik Sugianto ini beralamat
di Nagori Sugarang Bayu, Kecamatan
Bandar, Kota Perdagangan,
Kabupaten Simalungun. Produknya
sudah didistribusikan ke Rantau

Prapat, Medan dan Binjai. Sugianto
telah mendapatkan bantuan
Kemitraan PTPN IV sejak tahun
2014 dan saat ini sudah menerima
bantuan yang kedua kalinya dengan
jumlah pinjaman terakhir sebesar Rp
70.000.000. Melalui kerja keras dan
pengalamannya, Sugianto berhasil
membukukan omset per bulannya
sebesar Rp 75.000.000. Ia saat ini
memperkerjakan 5 orang tenaga kerja.

8. Junaini Daulay
Beromset Rp 40.000.000 per
bulan dengan membuka peternakan
ayam boiler menjadikan pengusaha
wanita asal Kabupaten Simalungun
ini menjadi salah satu mitra binaan

Junaini Daulay di lokasi kandang usaha.
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Bambang dan produk kopi serta gula semut buatannya.

unggulan PTPN IV sejak tahun
2014. Berdomisili di Huta Silulu,
Nagori Moho, Kecamatan Jawa
Maraja, Bah Jambi, Kabupaten
Simalungun, Junaini Daulay saat ini
telah memanfaatkan bantuan kedua
kalinya pada tahun 2017 dengan
jumlah pinjaman terakhir sebesar Rp
75.000.000.
Memperkerjakan 3 orang tenaga
kerja, Junaini berkomitmen untuk
fokus dan bekerja keras membawa
peternakan ayamnya sebagai salah
satu peternakan ayam boiler yang
mampu menghasilkan produksi ayam
unggul dengan standar internasional.

Gula Semut. Merek-merek produk
kopi Arabika yang telah dijual ke pasar
antara lain Luwak Roast, Jantan
Roast, Premium Roast, dan Tabo
Sipirok Coffee. Keinginan terbesar
Bambang Heri Santoso saat ini adalah
dapat mengenalkan produknya pada
dunia intenasional dan dapat bersaing
dengan produk-produk luar negeri
lainnya.

10. Nurjanah
Dengan usaha industri pembuatan
abu janjangan dan batu batanya,
wanita beromset Rp 114.000.000 per
bulan ini merupakan pemasok abu
janjangan terbesar bagi kebutuhan

CV. Indomakmur Sentosa. Nurjanah
dengan 12 orang karyawan tetap dan
80 orang tenaga hariannya, terus
meraih sukses dengan menjalankan
usaha industri pembuatan abu
janjangan dan batu-bata.
Beralamat di Dusun Gotong
Royong, Kelurahan Pasar Miring,
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten
Deli Serdang, Nurjanah bergabung
menjadi mitra binaan PTPN IV sejak
tahun 2017 dengan jumlah pinjaman
bergulir perdananya sebesar Rp
60.000.000. Abu janjangan yang
berbahan dasar tankos sawit yang
dibakar ini dipergunakan sebagai
bahan baku pupuk organik. Bahkan
bahan ini ternyata memiliki kadar
kalium yang lebih tinggi dibandingkan
dengan pupuk kimia yang ada di
pasaran, sehingga sangat cocok
untuk diaplikasikan pada tanaman
palawija dan tanaman komiditi lainnya.
(red/dok)

9. Bambang Heri Santoso
“Komitmen dan kualitas”, adalah
jargon yang berani ditawarkan oleh
pria Jawa paruh baya asal Sipirok ini
kepada produk bubuk kopi premium
hasil home industry penggilingan
kopi yang dimilikinya. Ia bernama
lengkap Bambang Heri Santoso, dan
beralamat di Lingkungan Sumuran,
Kelurahan Barangin, Kecamatan
Sipirok, Kabupaten Tapanuli
Selatan. Usaha penggilingan kopi
ini memiliki omset Rp 15.000.000
per bulan. Jumlah bantuan dana
bergulir Program Kemitraan yang
telah diterima adalah sebesar Rp
35.000.000 pada tahun 2014. Ini
pertama kali bagi dirinya bergabung
sebagai mitra binaan PTPN IV.
Usaha yang digelutinya ini
memperkerjakan 2 orang tenaga
kerja. Ia juga menghasilkan produk
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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
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
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)
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)
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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
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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. (kp)

Pojok Kebun

Masjon Sirait

Asisten Tanaman Kebun Marihat

Pohon tualang (kayu raja)
berdiri kokoh di Kebun Bah
Jambi, tepatnya di Hutan Alami
Pagar Jawa. Pohonnya yang
tinggi besar dibanding pohonpohon lain memudahkan orang
untuk mengenalinya. Karena
ketinggiannya, kanopi pohon
ini sering dimanfaatkan elang
sebagai tempat bersarang,
sekaligus menjadi arena pengintaiannya untuk berburu
mangsa. Pohon tualang juga sering dipilih lebah untuk
bersarang dan mengumpulkan madu.
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