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Unit Dumai

Redaksi Menyapa
Pembaca budiman.
Setelah menerbitkan kembali Majalah MINAT
edisi cetak, kami telah menerima banyak umpan
balik, baik secara langsung maupun melalui
observasi singkat mengenai persepsi pembaca
terhadap tampilan majalah ini.
Satu di antaranya adalah persepsi tentang
profil-profil yang kami tampilkan di majalah ini,
khususnya sosok yang ditampilkan di sampul
majalah. Sebagian besar pembaca bertanya-tanya,
apakah sudah layak profil tersebut dikedepankan,
dan tidakkah itu berlebihan? Munculnya anggapananggapan serupa ini terkadang telah membuat
profil yang ingin diwawancarai menjadi kehilangan
kepercayaan diri alias sungkan.
Pertama sekali, kami mengucapkan terimakasih
banyak atas respon tersebut. Untuk itu kami
menjelaskannya sebagai berikut. Bahwa ini adalah
majalah internal korporasi, maka siapapun yang
terikat suatu tugas dan tanggung jawab, maka ia
memenuhi syarat untuk dipilih memenuhi kolom
profil majalah ini. Bila terkait dengan kompetensi,
maka tugas mereka hanyalah menjelaskan figurasi
pekerjaan, dan memberikan pandangan atau uraian
mengenai tugas-tugas mereka sebagai salah satu
bentuk akuntabilitas dan transparansi kerja.
Dengan program mengangkat profil di kalangan
manajer sebagai ujung tombak produksi, kita
berharap dapat memperoleh panorama perkebunan
dari sudut pandang pimpinan. Dan demi asas

keberimbangan, MINAT juga selalu memberikan
kolom profil dari sisi karyawan pelaksana.
Dalam proses redaksionalnya, tidak dapat
dielakkan bahwa suatu unit usaha atau bagian
akan diulas dari perspektif historisnya untuk
mendapatkan tren perkembangan kebun dari
waktu ke waktu. Terkadang uraian seperti ini kurang
menyenangkan bagi sejumlah orang, namun ini
sama sekali tidak bertujuan untuk merendahkan
etika dan nilai-nilai korporasi kita di perkebunan.
Bagaimanapun juga, evaluasi perlu dilakukan demi
kebaikan kolektif, dan kita dapat menjadikannya
sebagai bahan refleksi secara proporsional.
Pada prinsipnya, liputan-liputan khas profil
unit usaha adalah mendorong berkembangnya
gagasan-gagasan manajerial, inovasi khas, dan
kreatifitas, yang didasarkan pada kemampuan
identifikasi masalah.
Pada edisi ini dan selanjutnya Majalah MINAT
akan mencoba mengetengahkan program liputan
khas untuk mengupas keadaan di tingkat distrik.
Mengurus satu kebun dengan mengkoordinir
beberapa kebun tentulah berbeda cara kerjanya.
Semoga program ini dapat menjelaskan dinamika
di level distrik, dan menjadi program baru yang
bermanfaat bagi Anda dan dapat mendukung
pencapaian target korporasi sebagai core business
kita.
Selamat membaca. (red)
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Refleksi

Batas Usia Pensiun
Oleh Sekretaris Perusahaan

Banyak di antara karyawan pelaksana, karyawan pimpinan,
dan pemangku jabatan puncak (PJP) perkebunan nusantara
yang pada akhirnya harus menghentikan masa produktifnya
di perusahaan karena batas usia pensiun (BUP) yang telah
ditetapkan untuk saat ini, yaitu 56 tahun. Secara riil bukan karena
kapasitas dan produktivitasnya menurun, tapi lebih karena
masalah regulatif saja. Padahal mereka adalah putra-putri
terbaik yang mencapai karirnya sejauh itu karena dedikasi dan
pengabdian yang cukup panjang.

S

ebagai perbandingan, di
kalangan aparatur sipil negara
(ASN), TNI dan Polri, tidak ada lagi
yang BUP-nya 56 tahun. Batas usia
pensiun TNI, misalnya, mulai dari
jenjang Tamtama dan Bintara yang
semula 55 tahun sudah ditambah
menjadi 58 tahun. Tentu saja,
dalam konteks pengabdian negara
dan misi bisnis korporasi terdapat
sedikit banyak perbedaan. Batas
usia pensiun dalam korporasi akan
terkait langsung dengan isu-isu
produktivitas, efisiensi biaya, dan
lain-lain.
Seiring dengan
meningkatnya usia
harapan hidup, usia
produktif sebenarnya
sudah bergeser dari
asumsi-asumsi semula.
Bila sebelumnya umur
produktif karyawan diasumsikan
pada usia 55 tahun, saat ini terbukti
banyak di antara karyawan yang
masih dalam masa produktifnya
di usia 58 bahkan 60 tahun. Salah
satu indikasinya adalah, banyaknya
rekrutmen eks karyawan perkebunan
nusantara (dengan studi kasus PTPN
IV) oleh perkebunan-perkebunan
swasta. Tanpa harus melalui proses
rekrutmen yang mahal, pihak lain
bisa memetik keuntungan dengan

mendapatkan tenaga-tenaga senior
yang sudah berpengalaman.
Karyawan perusahaan yang

masih sehat dan produktif di batas
usia pensiun sebenarnya adalah
potensi yang dapat dimanfaatkan
perusahaan perkebunan dalam
rangka menjalankan efisiensi. Selain
mereka memiliki keunggulan yang
diperlukan dalam hal pengalaman
dan kemampuan kerja siap pakai,
para karyawan yang berada di
usia pensiun juga lebih memiliki
keluwesan dalam hubungan sosial
(stakeholders), serta memiliki kultur
kerja perkebunan yang kuat karena
ditempa sepanjang karir mereka.
Ada dua cara yang umumnya
ditempuh oleh perusahaan dalam
mengambil manfaat
dari karyawan
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produktif yang mencapai
BUP. Pertama, dengan cara
memperpanjang aturan BUP lebih
lama. Cara ini berlaku secara merata
ke semua karyawan untuk memenuhi
aspek keadilan dan kesamaan
kesempatan di depan peraturan.
Benefit dari kebijakan ini adalah,
terjadinya efisiensi biaya rekrutmen,
karena perusahaan hanya perlu
melakukan rekrutmen 5 tahun sekali.
Apalagi tenaga existing dianggap
sudah cukup handal.
Bagi karyawan sendiri,
penambahan batas usia pensiun
ini dapat memberikan harapan dan
kesempatan yang lebih besar untuk
menyelesaikan pendidikan putraputrinya lebih tinggi lagi karena
dukungan upah kerja yang masih
penuh. Dampak psikologisnya adalah
meningkatnya rasa memiliki terhadap
perusahaan, serta terjaganya
semangat kerja yang lebih baik
karena merasa masih diperlukan.
Cara kedua yang umumnya
dilakukan perusahaan, terutama
swasta adalah dengan melakukan
seleksi terbatas untuk menunda
pensiun karyawan yang dianggapnya
masih produktif dan memiliki skill
khusus untuk posisi-posisi tertentu.
Mereka tetap berpedoman pada
BUP standar, tapi setelah itu bisa
melakukan rekrutmen ulang atau
melakukan perpanjangan batas usia
pensiun secara selektif.
Karyawan di sektor perkebunan
memiliki karakteristik yang unik
dibanding karyawan di perkantoran
atau industri perkotaan. Mereka tidak
hanya melakukan kegiatan di tempat
kerjanya pada jam dinas, tapi juga
hidup di dalam lingkungannya secara
menetap dan membentuk apa yang
dinamakan sebagai masyarakat
kebun. Ketika mereka dinyatakan
pensiun dari kebun, yang terhenti
bukan hanya pekerjaannya, tapi
juga cara hidup dan lingkungannya.
Mereka sudah terlatih dengan cara
hidup kebun sebagaimana tentara
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yang terbiasa hidup di baraknya.
Keluar dari lingkungan kebun menjadi
sebuah peralihan yang berat bagi
mereka. Sebaliknya, karyawan
rekrutmen baru tidak segera dapat
menyesuaikan diri dengan kehidupan
kebun. Banyak di antaranya yang
tidak kerasan. Tubuh mereka di
kebun, tapi pikiran mereka di kota.
Karyawan yang mengandalkan
tenaga fisik di lapangan, adalah para
maestro di bidangnya. Sedangkan
para pejabat pimpinannya adalah
orang-orang yang telah mengalami
hidup sebagai orang kebun dan
sangat mengerti cara memimpin
masyarakat yang hidup dengan cara
“orang kebon”. Karyawan pelaksana
di lapangan sudah terbiasa dengan
disiplin dan aturan kerja kebun. Tubuh
mereka ditempa untuk itu. Demikian
juga dengan para karyawan di
pabrik yang berhubungan dengan
perihal teknis maupun bahan kimia.
Batas usia pensiun tidak selalu
menggambarkan penurunan potensi
dan produktivitas kerja mereka.
Bahkan apa yang disebut sebagai
BUP biasanya adalah momen
kematangan mereka.
Gagasan tentang perpanjangan
batas usia pensiun di sektor
perkebunan sebenarnya sudah
sedikit terlambat dijadikan sebagai
diskursus korporasi. Selain efisiensi
biaya, gagasan ini terkait dengan
kapasitas kepemimpinan dan usaha
memfasilitasi karyawan kebun
menjadi masyarakat yang masa
depannya benar-benar di kebun
secara mandiri dan khas. Apalagi bila
dikaitkan dengan usulan Presiden
Joko Widodo untuk memberikan
lahan 1.000 m2 bagi karyawan kebun
yang sudah bekerja di atas 10 tahun
sebagai tempat tinggal mereka di
sekitar kebun masing-masing. Bila
usulan berani ini dikaji lebih dalam,
maknanya adalah supaya karyawan
kebun tetap dapat menikmati hidup di
dalam kebun. Hingga akhir hayatnya.
(red)
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Lahan PTPN IV merupakan
lahan kelas satu, bahkan
yang terbaik di dunia. Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni
mengingatkan, fakta tersebut
merupakan anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa untuk
bisa dikelola dan dimanfaatkan
dengan baik. Di hadapan
karyawan pimpinan/pelaksana
di Wisma Amerta Kebun
Adolina, Rabu 6 Pebruari
2019, Siwi Peni memberikan
arahan agar semua tim kerja
dapat mengeluarkan performa
produksi yang sesuai dengan
potensi lahan unit usaha.

Liputan Khusus

Dirut di Kebun Adolina: Mari
Tunjukkan Aset Kita Kelas Satu

S

elain Siwi Peni, juga hadir
Corporate Secretary PTPN IV
Albert Ginting, General Manager
Distrik III Fauzi Omar, Manajer Kebun
Adolina Noveri Idris Butar-Butar, para
karyawan pimpinan dan pelaksana
Kebun Adolina.
Siwi Peni menekankan
pembentukan kerjasama (team work)
yang solid antar-karyawan, menjadi
satu kesatuan yang utuh dan tidak
terpecah-belah. Ia juga berharap
agar setiap pribadi mampu bekerja
keras dan berusaha maksimal
dalam mencapai tujuan perusahaan.
“Tetaplah bersemangat dan berusaha,
dengan niat dan usaha, disertai
berdoa, serta menjaga hubungan
yang baik kepada sesama manusia,”
kata Siwi Peni.
Sebelumnya Manajer Kebun
Adolina, Noveri Idris Butar-Butar
selaku host acara ini mengucapkan
selamat datang kepada Direktur

Utama beserta rombongan,dan
menyatakan rasa bangga sebagai
karyawan karena dapat bertatap
muka langsung dengan Direktur
Utama.

“Semoga kunjungan Dirut dapat
memberi semangat bagi kami dalam
bekerja dan meningkatkan kinerja
kebun yang kita cintai,” katanya.
(red)
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Menteri Rini: PTPN Menuju
BUMN Agrikultur Moderen
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
menyatakan, transformasi yang sedang berjalan di PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup harus bisa mendorong
perseroan menjadi “Indonesia Modern Agriculture Company”
yang mempekerjakan talenta-talenta terbaik negeri dengan
produk-produk yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal itu,
proses transformasi di PTPN pun senantiasa diikuti dengan upaya
peningkatan kompetensi SDM di semua lini.

“T

ak hanya itu, Kementerian
BUMN bersama manajemen
PTPN juga terus berupaya
menguatkan kondisi keuangan
perusahaan, didukung dengan
penerapan teknologi yang modern
dan efisien, meningkatkan riset dan
pengembangan, serta mendorong
terciptanya inovasi-inovasi bisnis
lainnya. Termasuk juga melakukan
kerjasama strategis, baik dengan
BUMN maupun swasta,” kata Rini
di sela acara Lokakarya Nasional
dan Deklarasi Transformasi Federasi
Serikat Pekerja Perkebunan
Nusantara di Jakarta, Kamis, 21
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Pebruari 2019.
PTPN Grup merupakan Holding
Perkebunan yang telah berdiri sejak
2014 dengan luas area perkebunan
sekitar 800 ribu hektar berdasarkan
data tahun 2017, yang tersebar di
Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan
dan Sulawesi. Jumlah karyawan
PTPN tercatat mencapai 115 ribu
orang.
Menteri Rini menerangkan,
transformasi dilakukan dengan
beberapa langkah utama yang
berfokus kepada komoditas
perkebunan strategis nasional
seperti kelapa sawit, karet, gula,
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teh, kopi dan kokoa. PTPN juga
sedang mengembangkan industri
hilir yang berbasis komoditas utama
dan berkontribusi dalam memenuhi
kebutuhan nasional seperti minyak
goreng dan biofuel/green diesel.
Langkah lainnya yakni, PTPN
terus meningkatkan produktivitas

Liputan Khusus

melalui penerapan Industri 4.0 di
operasional perusahaan, menjalankan
praktik-praktik operasional
perkebunan yang berkelanjutan,
hingga meningkatkan eskpor produk
perkebunan yang berkualitas kepada
pangsa pasar regional dan global.
Direktur Utama Holding
Perkebunan Nusantara, Dolly P.
Pulungan, menambahkan, melalui
proses transformasi tersebut, ke
depan PTPN pun ditargetkan mampu
memberikan nilai tambah kepada
perekonomian nasional, di antaranya
berkontribusi sebesar Rp 37 triliun
kepada GDP Indonesia setiap
tahunnya, dan berkontribusi sebesar
Rp 3 triliun kepada devisa dari ekspor
setiap tahunnya.
“PTPN Grup juga akan berperan
aktif dalam ketahanan energi melalui
program green diesel (B20 – B100)
dengan memaksimalkan sinergi
dengan BUMN bidang energi.
Kami pun senantiasa meningkatan
kompetensi petani dan produktivitas
perkebunan rakyat dengan
memberi pelatihan-pelatihan dan
pendampingan. Serta menyediakan
lapangan kerja dari sektor hulu

sampai hilir perkebunan,” ujar Dolly.
Kemudian, pada kesempatan
yang sama, perwakilan serikat pekerja
PTPN bersama Menteri BUMN dan
Dirut Holding Perkebunan Nusantara
diterima Presiden Joko Widodo di
Istana Merdeka di Jakarta. Presiden

ingin mendengar langsung
persoalan-persoalan yang
dihadapi para pekerja perkebunan
di Indonesia.
Pada momen ini, Presiden
Jokowi mendorong PTPN
untuk lebih meningkatkan lagi
kesejahteraan para pekerja
Holding Perkebunan Nusantara
yang tersebar di seluruh tanah
air. Salah satunya dengan
mewacanakan program
pemberian lahan kepada tiap
pekerja PTPN yang telah
bekerja lebih dari 10 tahun.
Misalkan, pekerja tersebut berhak
memperoleh lahan seluas 1.000
meter persegi di area PTPN yang
menjadi area kerja para pekerja.
Adapun status lahan
dimaksud adalah hak milik
dengan catatan di sertifikat,
apabila lahan akan dilepas di
kemudian hari oleh pekerja, maka
harus dijual kembali kepada PTPN.
Kendati demikian, Presiden meminta
agar usulannya tersebut dikaji dan
dirumuskan terlebih dahulu oleh
Menteri BUMN. (red)
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Menuju Pemilu Anti Hoax dan Kebencian

Poldasu dan PTPN IV
Dukung Deklarasi SP-Bun

Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni mengatakan, manajemen
PTPN IV mendukung program SP-Bun PTPN IV untuk membuat
Deklarasi Pemilu Damai. “Ini merupakan hak dan kewajiban kita
sebagai rakyat Indonesia dan khususnya karyawan-karyawati
PTPN IV serta keluarga besar PTPN IV. Kita semua berhak
mendapatkan Pemilu damai dan kita pun berkewajiban menjaga
Pemilu damai dan bermartabat,” sebut Siwi Peni ketika menghadiri
acara Deklarasi SP-Bun PTPN IV yang dilaksanakan di lapangan
sepak bola Kebun Teh Tobasari, Minggu 17 Pebruari 2019 pagi.

S

iwi Peni juga mengatakan,
merupakan tugas seluruh
keluarga besar PTPN IV sebagai
warga negara Indonesia di wilayah
Sumatera Utara untuk mendukung
kebijakan Kepolisian Daerah
Sumatera Utara untuk menciptakan
keamanan dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas) di wilayah hukum
kepolisian daerah Sumatera Utara.
Pada kesempatan tersebut,
Siwi Peni menyampaikan ucapan
terimakasih secara khusus kepada
Kapoldasu beserta jajarannya yang

10

Majalah Internal Nusantara Empat

telah mendukung keamanan dalam
wilayah kerja PTPN IV, sehingga
semakin terwujud keamanan dan
kenyamanan bagi perusahaan dalam
menjalankan kegiatan perkebunan.
Selain itu, Dirut juga menyampaikan
rasa penghargaan kepada Bupati
Simalungun dan jajarannya atas
semua kerjasama dan koordinasinya
selama ini.

Menanggapi sambutan Dirut,
Kapoldasu Irjen Polisi Drs. Agus Andrianto,
SH, MH juga mengucapkan terimakasih
atas kerjasama antara pihaknya dengan
PTPN IV dalam rangka peningkatan
pengamanan, yang diharapkan dapat
menjadi faktor positif untuk peningkatan
produktivitas dan pencapaian target kerja
PTPN IV.
Dalam kesempatan yang sama, Agus
Andrianto mengajak seluruh masyarakat
untuk berperan aktif pada pemilu 2019.
“Jangan saling bermusuhan karena adanya
perbedaan. Jadikanlah perbedaan itu
menjadi kekuatan untuk pembangunan
negeri, karena keamanan sangat vital
dalam sendi kehidupan masyarakat,”
imbaunya.
Tampak hadir dalam acara itu, selain
Dirut PTPN IV dan Kapoldasu, juga
Bupati Simalungun J.R. Saragih, Direktur
Operasional PTPN IV Rediman Silalahi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H. Damanik, Kepala/ Wakil
Kepala Bagian, Kepala Unit, General
Manager Distrik, Manajer, Ketua Umum SPBun PTPN IV Wispramono Budiman, Ketua
P3RI Cabang PTPN IV Mahyuzar Maimun,
Pengurus SP-Bun Tingkat Perusahaan
dan Basis, serta anggota SP-Bun PTPN IV
yang seluruhnya berjumlah sekitar 5.000
orang. Selain pejabat struktural, juga hadir
Wakil Ketua IKBI PTPN IV Koni Pakpahan
dan Fitrina Pamari beserta Pengurus IKBI
PTPN IV Kebun Teh.
Acara diawali dengan jalan santai
(tea walk), senam sehat/poco-poco, tortor somba, tarian selamat datang, doa,
menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars
PTPN IV, Mars SP-Bun PTPN IV, dan
penyerahan pakaian seragam SD, SMP,
dan SMA sebagai program bina lingkungan
PTPN IV kepada 8.000 siswa yang berasal
dari sekitar kebun/ unit PTPN IV.
Deklarasi SP-Bun PTPN IV meliputi
beberapa poin, yaitu (1) Anggota SP-Bun
PTPN IV anti hoax, anti ujaran kebencian
dan anti SARA, (2) Mendukung Pemilu
damai yang bermartabat, aman dan sejuk
di wilayah hukum Kepolisian Daerah
Sumatera Utara. (red)
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Sambutan Dirut pada Upacara Bendera 18 Pebruari 2019

“Kita Masuki Awal Tahun
Ini dengan Catatan Positif”
“Meskipun masih terdapat kinerja kebun dan unit yang lebih
rendah dari Januari tahun lalu, namun saya yakin bahwa sebentar
lagi kita akan melihat peningkatan kinerja sebagaimana yang
telah ditunjukkan unit-unit lainnya. Kita akan ukir awal tahun ini
dan seterusnya dengan peningkatan demi peningkatan melalui
koordinasi dan semangat dari tim di unit/kebun masing-masing,”
papar Dirut PTPN IV Siwi Peni ketika bertindak sebagai pembina
pada Upacara Bendera, Senin 18 Pebruari 2019 di Lapangan
Kantor Direksi PTPN IV Medan.

I

a mengatakan, Januari tahun
2019 telah berhasil ditutup dengan
beberapa indikator hasil kinerja yang
positif, di antaranya peningkatan
produksi dibanding tahun 2018 di
sebagian kebun, dan peningkatan
rendemen di beberapa PKS. Hal ini
merupakan dampak dari perubahan
kapvel panen, meningkatnya panen
bersih, meningkatnya presentase
brondolan yang dikutip serta
minimalnya restan, dan yang lebih
utama, hal ini merupakan perwujudan
semakin meningkatnya kerjasama,
komunikasi, koordinasi antar-unit,
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antar-bagian, dan antar-individu.
“Melihat pertumbuhan kinerja
dua tahun terakhir dan satu bulan
berjalan, saya yakin bahwa PTPN
IV masih menyimpan potensi yang
sangat besar dan luar biasa. Selama
kurun waktu 2 tahun, sejak tahun
2017, produktivitas TBS meningkat
dari semula rata-rata 19,21 ton per
ha sejak 2013 lalu meningkat menjadi
diatas 20,37 ton per ha pada tahun
2017 dan 20,90 ton/ha pada tahun
2018,” kata Dirut.
Siwi Peni juga menguraikan,
produktivitas minyak sawit per ha
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bulan Januari 2019 ini adalah sebesar
332 kg/ha. Posisi Januari 2019
merupakan capaian minyak per ha
tertinggi terhadap capaian 4 tahun
terakhir atau naik 18% dari ratarata capaian minyak per ha 4 tahun
terakhir dengan 281 kg/ha. Dan yang
menggembirakan, bahwa capaian
minyak sawit bulan Januari 2019 itu
telah tumbuh lebih dari 25% terhadap
tahun 2018 pada 5 kebun, yaitu
Kebun PAM (476 kg per ha), Kebun
SKO (369 kg per ha), Kebun LAR
(413 kg per ha), Kebun MAY (370
kg per ha), dan Kebun ABA (415 kg
per ha). Capaian rendemen minyak
pada bulan Pebruari ini telah mampu
mencapai target RKAP sebesar
23.72% atau naik 4,2% terhadap
rendemen pada periode yang sama
tahun 2018.
“Kondisi yang menggembirakan ini
tercapai seiring dengan pencegahan
pencurian di beberapa kebun, dimana
saat ini sebagian kebun nampak nyata
peningkatannya. Perbaikan-perbaikan
juga sudah dilakukan, di antaranya
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adalah perbaikan infrastruktur
jalan, perbaikan pabrik, perbaikan
tanaman, termasuk perbaikan kultur
teknis tanaman yang terus berjalan
berkesinambungan, perbaikan pola
panen, angkut dan olah dengan
penyediaan 159 unit truk. Dan
selanjutnya kita programkan perbaikan
rumah karyawan dan emplasmen
secara bertahap,” ungkap Dirut.
Siwi Peni kemudian mengajak
seluruh peserta upacara untuk ikut
menyukseskan pelaksanaan RKAP
yang telah disusun per unit, dengan
ketepatan waktu dalam pembuatan
dokumen, ketepatan waktu dalam
pengadaan dan pelaksanaan
pekerjaan, serta pengawasan
pekerjaan secara profesional yang
dilaksanakan oleh vendor. Dengan
pelaksanaan pekerjaan secara
disiplin, ia berharap hasil yang
diperoleh juga sesuai perencanaan
yang telah dibuat bersama.
“Keberhasilan hanya dapat
diperoleh dari keyakinan dan usaha.
Maka saya mengajak kepada seluruh

karyawan-karyawati, seluruh unsur
pimpinan dan pejabat puncak, bahwa
kita yakini PTPN IV akan mencapai
target protas 23,30 ton per ha dan
minyak 5,52 ton per ha. Keyakinan
tersebut kita wujudkan dengan
upaya pantang menyerah dan doa
yang selalu kita panjatkan kepada
Tuhan Sang Maha Pengasih dan
Penyayang,” katanya.
Selain mengucapkan terimakasih
atas semangat dan kerja keras para
karyawan dan karyawati, SP Bun
serta semua unsur pimpinan di segala
lini, Dirut juga menyampaikan bahwa
pada tanggal 27 Januari 2019 di
Solo, PTPN III Holding sebagai 90%
pemegang saham PTPN IV telah
meluncurkan logo baru dan budaya
kerja PTPN Group, yaitu Sipro yang
merupakan singkatan dari Sinergi,
Integritas dan Profesional. Dengan
logo itu, ia mengajak semua karyawan
dan pimpinan untuk lebih menjaga
sikap kerja dengan cara bekerja baik
dan amanah serta menjunjung tinggi
tata nilai PTPN Group. (red)
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Berita Foto

Bersama Menko Perekonomian
di Sei Mangkei
Menteri Koordinator Perekonomian Republik
Indonesia Darmin Nasution berfoto bersama
dengan Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni,
didampingi Corporate Secretary PTPN IV Albert
Ginting dan Kasubag Komunikasi dan HE PTPN IV
Syahrul Aman Siregar, sesaat setelah berkunjung
ke PT Industri Nabati Lestari (PT INL) dan PT
Alternative Protein Indonesia (PT API) di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kamis 14
Pebruari 2019.
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Negara-negara Produsen Bersatu Hadapi
Kampanye Hitam Sawit Eropa
Menteri dari 3 negara yang tergabung dalam Ministerial Meeting
Of Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar
pertemuan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Pebruari
2019. Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Darmin Nasution.

A

dapun menteri tamu yang
hadir yakni Menteri Industri
Utama Malaysia, Teresa Kok dan
Kementerian Pertanian Kolombia
yang diwakili Felipe Fonseca Fino
selaku Direktur Unit Perencanaan
Pertanian dan Pedesaan.
Darmin mengungkapkan ruang
lingkup pertemuan membahas
sejumlah isu terkini terkait minyak
kelapa sawit termasuk kebijakan
perdagangan internasional dan akses
pasar. Kemudian pelibatan dunia

usaha dan petani kecil dan the United
Nations 2030 Agenda for Sustainable
Development Goals (SDGS).
Dia menyebutkan pertemuan
itu sepakat untuk secara bersama
menanggapi langkah-langkah
diskriminatif yang muncul dari
rancangan peraturan Komisi Eropa
atau Uni Eropa (UE), yaitu Delegated
Regulation Supplementing Directive
2018/2001 of the EU Renewable
Energy Directive ll.
“Para Menteri memandang

rancangan peraturan ini sebagai
kompromi politis di internal UE
yang bertujuan untuk mengisolir
dan mengecualikan minyak kelapa
sawit dari sektor biofuel UE yang
menguntungkan minyak nabati
lainnya, termasuk rapeseed yang
diproduksi oleh UE,” kata Darmin.
Selain itu, dia menegaskan
jika rancangan peraturan tersebut
bertujuan untuk membatasi dan
secara efektif melarang sama sekali
penggunaan biofuel berbasis kelapa
sawit di UE melalui penggunaan
konsep Indirect Land Use Change
(ILUC) yang secara ilmiah
dipertanyakan.
Kriteria yang digunakan pada
rancangan peraturan tersebut secara
langsung difokuskan pada minyak
kelapa sawit
dan deforestasi
dan tidak
berupaya untuk
memasukkan
masalah
lainnya terkait
lingkungan
yang berkaitan
dengan
pengolahan
lahan untuk
sumber minyak
nabati lainnya.
“Lebih Ianjut,
konsep ILUC
bukan hanya
merupakan
instrumen
unilateral yang
ditujukan untuk
menyerang
upaya-upaya
negara-negara
produsen

Pebruari 2019
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minyak kelapa sawit dalam rangka pencapaian SDGs,
namun (dengan demikian) juga menghambat semua biofuel
yang diproduksi oleh negara-negara produsen kelapa sawit,
(tidak hanya yang diekspor ke Eropa) dan ini bertentangan
dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam kaitan ini, para
menteri sepakat untuk melakukan joint mission ke Eropa
untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait di Eropa,”
tegasnya.
Tidak hanya itu, para menteri juga sepakat untuk terus
menentang rancangan peraturan tersebut melalui konsultasi
bilateral, ASEAN, WTO, dan forum lainnya yang tepat.
Pada saat yang sama, negara-negara produsen minyak
kelapa sawit tetap terbuka untuk melakukan dialog terkait
lingkungan dengan UE dalam kerangka UN SDGs 2030, yang
telah diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB.,
termasuk UE dan negaranegara produsen minyak kelapa
sawit.
Para Menteri menyampaikan keprihatinan mereka
atas kebijakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit
yang tertuang di dalam rancangan resolusi mengenai
”Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains”,
yang diusulkan oleh UE melalui United Nations Environment
Assembly.
Pertemuan juga menyepakati untuk terus berkolaborasi
dengan organisasi-organisai multilateral, khususnya UNEP
dan FAO guna meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit
terhadap pencapaian UN SDGs 2030, di mana peran petani
kecil dibahas.
“Para Menteri menyambut baik upaya-upaya CPOPC
dalam menyampaikan keprihatinan mereka tentang minyak
kelapa sawit dan keamanan pangan, khususnya 3-MCPDE
dan GE. Pertemuan menyepakati pula posisi bersama untuk
menggunakan satu batas maksimum 3MCPDE dan GE bagi
semua minyak pangan dan lemak,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan Indonesia akan menjadi
tuan rumah Pertemuan Codex Committee of Contaminants
in Foods pada bulan April 2019. CPOPC mendukung upayaupaya untuk memfinalisasi rancangan Code of Practice for the
Reduction 3-MCPDE and GE in Refined Oils and Products.
CPOPC berkomitmen penuh untuk mewakili
kepentingan negara-negara produsen minyak kelapa sawit
dan mendukung penuh peningkatan kesejahteraan dan
kemaslahatan petani kecil kelapa sawit.
CPOPC akan terus mengundang negara-negara
produsen kelapa sawit global lainnya untuk menjadi anggota.
Sebagai contoh upaya kerja sama, seminar tentang
“Investment Opportunities in Palm Oil Sectorin Colombia”
akan dilaksanakan sore ini (28 Februari 2019).
“Para Menteri sepakat untuk menyelenggarakan
Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries
(MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18
November 2019,” tutupnya. (L-6, mdk, red)
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Dalam rangkaian kunjungan kerjanya,
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni juga
memberikan arahan di Kebun Pabatu, Jumat
8 Pebruari 2019. Pada kesempatan ini, Siwi
Peni yang didampingi Corporate Secretary
Albert Ginting menegaskan agar seluruh
karyawan pimpinan/pelaksana PTPN IV
menjauhi budaya saling menyalahkan antara
bagian yang satu dengan yang lainnya.

P

ada acara pertemuan yang dilakukan di Gedung
Acceleration Center Pabatu ini, tampak juga hadir
General Manager Distrik III Fauzi Omar, Plt. Manajer
Kebun Pabatu Fitra Rinaldi, serta karyawan pimpinan/
pelaksana Distrik III dan Kebun Pabatu.
“Budaya saling menyalahkan hanya menunjukkan
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“Mari Jauhi Budaya
Saling Menyalahkan”
buruknya kita semua,” tandas Dirut.
Sebagaimana pada kunjungan
ke unit-unit usaha sebelumnya, Siwi
Peni kembali menegaskan pentingnya
menjalankan strategi perusahaan
dalam usaha pencapaian target tahun
2019. Untuk itu, prosedur kerja perlu
diperhatikan, dan semua ikhtiar yang
dilakukan harus diiringi dengan doa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Plt Manajer Kebun Pabatu, Fitra
Rinaldi, berterimakasih kepada Dirut
dan berharap kunjungan ini dapat
memberi semangat energi yang
positif bagi karyawan PTPN IV dalam
meningkatkan kinerja perusahaan.
(red)

kelemahan kita masing-masing,
dan mental seperti itu menunjukkan
bahwa kita tidak ingin mengambil
tanggung jawab untuk perbaikan
secara positif. Sifat ini juga dapat
merusak kekompakan atau soliditas
tim. Padahal mengelola kebun dengan
luasan yang kita kerjakan hari ini
mustahil berhasil tanpa kerja sama
tim yang kompak. Oleh karena itu,
tingkatkan tanggung jawab dan saling
percaya. Mari melakukan koreksi
dengan etika dan semangat produktif
sebagai satu tim. Orang tidak melihat
siapa-siapa di antara kita. Orang
hanya tahu PTPN IV. Bagusnya PTPN
IV adalah bagusnya kita semua.
Buruknya PTPN IV juga akan menjadi

Pebruari 2019
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Pembekalan Direksi untuk 142
Calon Karyawan Pimpinan
Direksi PTPN IV turun langsung bertatap muka dengan 142
calon karyawan pimpinan (CKP) yang penggemblengannya
dipusatkan di Ruang Sidamanik Lembaga Pendidikan Perkebunan
(LPP) Kampus Medan. Pada acara pembekalan yang
dilakukan pada Senin, 4 Pebruari 2019, Direktur
Utama Siwi Peni memimpin kehadiran direksi untuk
memberikan greetings dan pengenalan perusahaan
tempat mereka akan mengabdikan diri dalam tugas
bisnis dan tugas bangsa.

“P

TPN IV merupakan
penggabungan dari PTP VI,
PTP VII dan PTP VIII pada tahun
1996. Ini adalah perusahaan yang
mengelola komoditas kelapa sawit
dan teh, yang masing-masing unit
bisnisnya memiliki keunikan historis
dan lingkungan, maupun tanaman
dan tantangan alamnya,” papar Siwi
Peni.
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Tampak hadir juga
dalam acara tatap
muka dan pembekalan
itu, Direktur Komersil
PTPN IV Umar Affandi,
Direktur Operasional
PTPN IV Rediman
Silalahi, Corporate
Secretary Albert
Ginting, Kepala Bagian
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Sumber Daya Manusia Budi Susanto,
Kepala LPP Kampus Medan Zulkifli
Zein, Pimpinan Program Pembekalan
LPP Kampus Medan Aries
Sukariawan, dan Pelatih Pembinaan/
Pendidikan Mental dan Fisik Mayor
Inf. Mukidi.
Siwi Peni juga merinci bahwa

PTPN IV memiliki 30 kebun kelapa
sawit, 1 kebun plasma, 1 kebun teh
dan 16 pabrik kelapa sawit (PKS)
yang tersebar di sembilan kabupaten
dengan total areal konsesi sebanyak
175.739 hektar.
“PTPN IV saat ini memiliki empat
anak perusahaan, yaitu PT Sarana
Agro Nusantara (PT SAN), PT
Agro Sinergi Nusantara (PT ASN),
PT Sinergi Perkebunan Nusantara
(PT SPN), dan PT Prima Medica
Nusantara (PT PMN),” jelas Siwi
Peni.
Menyambung pemaparan
Dirut tersebut, Rediman Silalahi
mengatakan bahwa PTPN IV adalah
perusahaan perkebunan milik negara
yang terbesar areal konsesinya. Ia
mendiskripsikan bahwa satu distrik di
PTPN IV setara luasnya dengan satu
PTPN di wilayah lain.
Sementara, Umar Affandi
mengatakan, direktorat komersil yang
dipimpinnya membawahi Bagian
Keuangan, Akuntansi, Pemasaran,

Pengembangan Usaha, Project
Manajer Officer Enterprise Research
Planning (PMO ERP) dan Cataloque
and Owner Estimate (COE).
Pada giliran berikutnya, Jumat
8 Pebruari 2019, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik menyampaikan
pengarahan mengenai profesi/
peluang/tantangan sebagai planter
dan kebijakan Sumber Daya
Manusia, mulai dari demografi
karyawan dan tantangannya, tata
nilai/budaya perusahaan, integritas
dan komitmen dalam bekerja, serta
jalur karir karyawan sampai kepada
tingkat engagement karyawan.
Sebelumnya, Zulkifli Zein
mengucapkan terimakasih kepada
Direksi PTPN IV yang berusaha
menyempatkan waktu untuk
menghadiri dan memberikan
pembekalan kepada CKP PTPN
IV serta memberikan kepercayaan
kepada LPP untuk melaksanakan
program ini. (red)
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Implementasi KPKU untuk
Membaca dan Mengukur Kinerja
Direktur SDM dan Umum PTPN IV, Rizal H. Damanik,
menjelaskan, penerapan kriteria penilaian kinerja unggul (KPKU)
di perusahaan semakin penting dicermati dan dilaksanakan
dengan konsisten serta berkelanjutan untuk mengukur kinerja
perusahaan dan menemukan cara untuk meningkatkannya.
Urgensi atas implementasi KPKU itu ia sampaikan saat memberi
arahan dalam pembukaan Workshop KPKU di Ruangan Pisifera
Kantor Direksi PTPN IV, Kamis 7 Pebruari 2019.

“D

engan berjalannya penerapan
KPKU di PTPN IV, kita berharap
proses bisnis di perusahaan semakin
baik. Ada beberapa aspek yang perlu
dipahami seluruh insan PTPN IV
dalam menerapkan implementasi
KPKU, di antaranya adalah tentang
aspek-aspek kriteria penilaian kinerja
unggul dan keterkaitannya dengan
key performance indicators (KPI),
yaitu kepemimpinan, perencanaan
strategis, pengukuran analisis,
pengelolaan pengetahuan serta fokus
kepada pelanggan, tenaga kerja dan
operasional serta hasil-hasil bisnis,”
paparnya.
Rizal menuturkan, kondisi
implementasi KPKU PTPN IV dapat
dijelaskan sejak tahun 2015, dimana
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capaian skornya berada pada level
good performance dengan skor
477,75, dan tahun 2016 dengan
skor 427,50, atau turun ke level early
improvement.
“Kita ketahui bersama KPKU di
BUMN Perkebunan bukan merupakan
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media baru untuk dapat meningkatkan
performa perusahaan, baik dari sisi
keuangan maupun dari sisi SDM.
Sebenarnya hal ini sudah ada
beberapa tahun yang lalu sesuai
program Kementerian BUMN dengan
mengadopsi dan diadaptasi dari
Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm
Baldrige,” jelas Direktur SDM dan
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Umum.
Pada kesempatan itu, Rizal
mewakili PTPN IV mengucapkan
penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kesempatan Abdul Halim dari
Forum Ekselen BUMN sebagai
nara sumber pada workshop ini.
Diharapkan, kegiatan ini akan
memberikan dampak yang baik
bagi Tim KPKU guna persiapan
assessment yang akan dilakukan
oleh Holding Perkebunan Nusantara.
Selain peserta yang terdiri dari unsur
Kasubag dan Staf Subbag, turut
juga hadir Kepala Bagian Sekretaris
Perusahaan, Kepala Bagian
Perencanaan Strategis dan Kepala
Bagian SDM.
Kriteria Penilaian Kinerja
Unggul (KPKU) dilaksanakan di
PTPN berdasarkan Surat Menteri
BUMN Nomor S-564/MBU/08/2018
tanggal 31 Agustus 2018 tentang

Aspirasi Pemegang Saham dan
Surat Keputusan Direksi PTPN IV
Nomor: 04.01/Kpts/02/I/2019 tentang
Pembentukan Tim KPKU PTPN IV.
Penerapan KPKU dilakukan
untuk menciptakan keselarasan
gerak dengan tidak adanya terjadi
kesenjangan dengan penerapan 4 hal

utama: (1) Kerangka kerja, (2) Tata
nilai inti dan konsep, (3) Kriteria, (4)
Paduan sistem penilaian. Tujuannya
adalah untuk membantu perusahaan
dalam meningkatkan kinerja dengan
sebuah panduan kriteria yang
dirancang untuk dapat diterapkan di
semua sektor usaha. (rh/red)

Dimensi Penilaian KPKU
1. APPROACH. Pendekatan cara/metode/sistem
2. DEPLOYMENT. Penerapan secara konsisten
3. LEARNING. Pembelajaran yang mengacu kepada evaluasi dan perbaikan
4. INTEGRATION. Keselarasan sistem guna tercapai sasaran perusahaan
5. LEVEL. Tingkat pencapaian kinerja
6. TREND. Peningkatan/pertumbuhan atau penurunan kinerja
7. COMPARISON. Perbandingan kinerja dengan perusahaan lain dengan
industri sejenis
8. INTEGRATION. Terkait dengan hasil kinerja sesuai dengan persyaratan
Note: Dimensi KPKU tersebut akan dinilai oleh sebuah tim dari Holding Perkebunan Nusantara yang direncanakan pada April 2019.
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Menyaksikan Kreatifitas
IKBI Kebun Pulu Raja
Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PTPN IV melakukan kunjungan
kerja sebagai agenda rutin yang dilakukan setiap empat bulan
sekali, dengan tujuan kali ini ke Kebun Pulu Raja, Rabu 6 Pebruari
2019.

“I

KBI Kebun Pulu Raja sangat
kreatif dalam menciptakan
inovasi-inovasi berupa kerajinan
tangan yang sangat bermanfaat bagi
masyarakat sekitar kebun, karena
itu kita tertarik untuk menyaksikan
langsung dan memberikan semangat
pada mereka di sini,” ujar Ketua IKBI
PTPN IV Yubaidah, didampingi Wakil
Ketua IKBI PTPN IV Koni Pakpahan
dan Fitrina Pamari ketika berada di
Afdeling IV Kebun Pulu Raja.
Acara ini juga dihadiri Pengurus
IKBI Kantor Pusat, Ketua dan
pengurus IKBI Distrik IV, serta Ketua
dan pengurus IKBI Kebun Pulu Raja.
Yubaidah mengucapkan terima kasih
kepada ibu-ibu IKBI Kebun Pulu Raja
atas penyambutannya yang sangat
baik, dan ia berpesan agar IKBI
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di kebun/unit terus meningkatkan
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat
serta melestarikan lingkungan kebun/
unit agar senantiasa terlihat indah dan
asri.

Majalah Internal Nusantara Empat

“Keindahan an keasrian dapat
menimbulkan ketenangan hati
keluarga, dan sudah menjadi
tugas kita semua untuk menjaga
ketenangan dan kebahagiaan
keluarga kita. Keluarga yang
tenang dan bahagia adalah sumber
produktivitas bagi perusahaan. Antara
keluarga dan korporasi itu terhubung
suatu sebab akibat yang tak mungkin
dipisahkan,” kata Yubaidah.
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Pertemuan Silaturahmi
IKBI di Wisma Sitalasari
Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PTPN IV kembali melakukan
pertemuan silaturrahmi sebagai bagian dari program kerja
tahunan di Wisma Sitalasari Bah Jambi, Kamis 7 Pebruari 2019.

Sebelumnya, Ketua IKBI
Kebun Pulu Raja Endah Soehartini
mengatakan, mereka setiap bulan
mengadakan kegiatan praktik
membuat kue, tas, minuman dan
bagi yang berprofesi sebagai
dokter memberikan pemeriksaan
gratis setiap bulannya. “Kami juga
melakukan penanaman apotek
hidup berupa tanaman hidroponik
dan penanaman sayur-sayuran yang
bermanfaat bagi karyawan,” kata
Endah.
Selanjutnya IKBI beserta
rombongan menyusuri Afdeling IV
untuk melihat langsung taman gizi
dan apotek hidup serta mengunjungi
taman kanak-kanak Tunas Buana
Afdeling IV. (red)

“S

emoga di tahun ini kita semua
diberikan semangat yang baru
untuk terus berkreativitas membangun
organisasi yang kita cintai ini, agar

menjadi organisasi yang lebih baik
lagi, organisasi yang penuh dengan
ide-ide kreatif dari tahun-tahun
sebelumnya,” demikian pesan yang
disampaikan Ketua
IKBI PTPN IV Yubaidah
ketika membuka acara
di hadapan puluhan
pengurus dan anggota
yang hadir.
Dalam acara yang
dihadiri Wakil Ketua
IKBI PTPN IV Koni
Pakpahan dan Fitrina
Pamari, Pengurus IKBI
Kantor Pusat, ketua dan
pengurus IKBI distrik dan
kebun/unit ini, Yubaidah
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juga menghimbau kepada ibu-ibu
IKBI untuk selalu mendampingi suami
dimanapun ditempatkan, mengingat
tuntutan kerja yang semakin berat dan
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semakin banyak.
“Sebagai isteri, kita harus
berperan untuk selalu mendampingi
suami dengan harapan agar suami
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dapat bekerja lebih baik lagi dan
selalu semangat untuk melaksanakan
amanah yang telah dipercayakan
kepada suami kita,” tutur Yubaidah.
Sebelumnya Ketua IKBI Distrik
I Evi Zulvi mengucapkan selamat
datang kepada para pengurus IKBI
PTPN IV beserta rombongan yang
telah meringankan langkah untuk
hadir di Distrik I.
“Tema pada acara ini adalah: Gaya
Hidup Sehat dengan Memanfaatkan
Peluang Usaha. Adapun maksud dan
tujuan dari tema ini agar kita bersamasama menyadari betapa pentingnya
kesehatan bagi tubuh kita dan tanpa
kesehatan kita tak mampu berbuat
apa-apa,” kata Evi. (red)

Liputan
Khusus
Liputan Khusus

Pebruari 2019

25

Dari Kebun ke Kebun

Mengembalikan Reputasi

Distrik I ke Kelas Satu
26
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Tahun 2018 lalu bukanlah
masa yang indah bagi
sebuah ruangan lantai dua
di eks Kantor Pusat PTP
VII Bah Jambi. Kantor yang
menjadi pusat koordinasi
dari sembilan kebun dan tiga
pabrik kelapa sawit itu tercatat
di urutan terakhir dalam hal
pencapaian target produksi
dan produktivitas di antara 4
distrik yang ada di lingkungan
PTPN IV. Catatan ini membuat
mereka harus membekali
diri dengan kewaspadaan
yang lebih tinggi. Apalagi dari
laporan produksi bulanan di
awal tahun 2019 ini, masih
terdapat dua unit usaha
yang mengantongi rapor
merah dengan capaian yang
cukup jauh di bawah target
produksi. Di antaranya adalah
Kebun Bah Jambi dan Kebun
Marjandi.
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Suasana Rapat di Distrik I.

“K

ami harus benar-benar siaga
dan melakukan evaluasi harian
bersama para manajer. Meskipun
kinerja total produksi Distrik I masih
positif, yaitu 3,31% di atas target
sampai dengan laporan Januari 2019,
namun saya akui kondisi minus yang
cukup besar di dua kebun menjadi
ancaman dan peringatan dini bagi
kami dalam rangka pencapaian target
produksi 2019 ini. Alhamdulillah, kerja
keras di Bulan Pebruari telah berhasil
menaikkan persentase capaian
produksi kami terhadap RKAP, dan
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sekaligus menaikkan realisasi protas
dari periode yang sama tahun-tahun
sebelumnya,” tutur General Manager
Distrik I, Eddy Usman, yang baru
sebulan terakhir dimutasi dari Distrik
IV ke Distrik I. Sebelumnya Distrik IV
menduduki peringkat pertama dalam
capaian target produksi tahun 2018.
Lahan-lahan perkebunan
yang dimiliki PTPN IV Distrik I di
Simalungun dan Asahan pada
umumnya adalah areal terbaik
untuk kelapa sawit (lahan kelas
satu). Meskipun tertinggal dalam hal
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pencapaian target, tapi Distrik I masih
selalu menunjukkan diri sebagai
penyumbang terbesar realisasi
produksi pada tahun 2018. Dengan
total areal seluas 42.467 hektar,
Distrik I memberikan kontribusi
29,89% dari total produksi PTPN IV.
Eddy Usman menjelaskan, di
samping indikator kinerja produksi,
aspek lain yang menjadi fokus
perhatiannya adalah perbaikan
capaian rendemen sawit. Untuk itu,
di awal penugasannya di Distrik I,
Eddy Usman melakukan penjajakan

Dari Kebun ke Kebun

perbaikan pada sejumlah stasiunnya
yang rusak sehingga menimbulkan
losses yang cukup tinggi.
“Capaian rendemen PKS Dolok
Sinumbah hanya 24,05% pada awal
Pebruari 2019. Ada spekulasi bahwa
mutu buahnya yang kurang baik.
Namun saya menilai bahwa buah
di Kebun Balimbingan dan Dolok
Sinumbah itu bagus karena tanaman
di kedua kebun itu termasuk tanaman
tua. Lalu saya meminta agar untuk
sementara produksi kedua kebun
itu dialihkan pengolahannya ke PKS
Bah Jambi atau PKS Pasir Mandoge,
dan ternyata hasilnya jauh lebih baik,
yakni mencapai 24,8%. Dari sini
saya mengambil kesimpulan bahwa
PKS Dolok Sinumbah memang
memerlukan maintenance dan
perbaikan-perbaikan untuk mencapai
kinerja standar,” papar Eddy Usman.
Untuk meningkatkan capaian
rendemen sawit, baru-baru ini
Direksi PTPN IV telah mengeluarkan
kebijakan baru dalam struktur
manajemen pengolahan buah kelapa
sawit. Bila sebelumnya pabrik-

pabrik kelapa sawit digabungkan
manajemennya dengan unit usaha
perkebunan setempat, maka kini
manajemen kebun dan manajemen
pabrik dipisahkan. Pada satu sisi,
kebijakan ini mengakibatkan biaya
produksi yang meningkat, namun
pada sisi lain Direksi melihat adanya
urgensi terhadap manajemen
yang fokus pada pengolahan dan
lebih mendorong objektivitas dan
independensi penilaian kerja antara
kinerja pabrik dan kebun yang selama
ini komplikasi dan memiliki potensi
konflik kepentingan.
Dengan pemisahan ini, pihak
kebun sendiri terdorong untuk
meningkatkan mutu buahnya dengan
SOP panen yang lebih ketat untuk
menghindari penolakan (rejection)
buah di pabrik. Saat ini, kebun-kebun
telah memberlakukan pusingan
panen 8 hari untuk mendapatkan
tingkat kematangan buah yang
diperlukan, serta berusaha mencari
jalan keluar agar jangan sampai
terjadi restan di lapangan.
”Kini kebun dan pabrik berada

dan uji coba kembali terhadap ketiga
pabrik kelapa sawit (PKS) yang
menjadi tanggung jawab distriknya.
Dari hasil evaluasi dan pemaksimalan
kerja pabrik, PKS Bah Jambi
dan PKS Pasir Mandoge mampu
menunjukkan capaian rendemen
minyak yang semakin baik pada 20
Pebruari. PKS Bah Jambi mencapai
rendemen 25,25%, sedangkan PKS
Pasir Mandoge mencapai 25,12%
dari yang sebelumnya di bawah 25%.
Sedangkan PKS Dolok Sinumbah
masih memerlukan berbagai
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Lingkungan Kantor Distrik I.

dalam posisi saling mendukung
sekaligus saling koreksi. Bila terjadi
sengketa buah, semisal buah dari
satu kebun ditolak oleh pabrik, dan
semisal kebun tidak menerima
penolakan itu, maka kita melakukan
fungsi arbitrase agar mereka
dapat menemukan persoalannya
dengan semangat untuk saling
meningkatkan kinerja sebagai satu
tim. Pabrik mengejar minyak, dan
kebun mengejar kualitas produksi.
Keduanya harus ketemu, agar mutu
baik, dan produksi meningkat,” kata
Eddy Usman yang sebelumnya telah
memimpin beberapa unit usaha
sebagai manajer ini.
Fokus manajemen PTPN IV
terhadap mutu panen dan capaian
rendemen pada tahun 2019 terletak
tanggungjawab pengawasan
utamanya pada distrik-distrik. Pada
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saat yang sama, harga CPO dunia
sedang beranjak membaik. Ini
dianggap sebagai momen yang
penting untuk meningkatkan realisasi
profit usaha. “Dari perhitungan kita,
dalam setiap kenaikan rendemen
1% untuk seluruh PTPN IV, terdapat
keuntungan yang meningkat Rp 170

miliar. Jadi perbaikan mutu buah
untuk menaikkan rendemen minyak
sawit ini memang sebuah program
strategis korporasi,” jelas Eddy
Usman.
Kebijakan fokus mutu ini
tergambar dari target yang ditentukan
perusahaan terhadap realisasi

REALISASI PRODUKSI DISTRIK I S/D 29 PEBRUARI 2019
URAIAN

REALISASI (TON)

RKAP (TON)

% THD RKAP

TBS Diolah

107.683

101.594

5.99 %

Minyak Sawit

26.281

24.284

8,23 %

Inti Sawit

4.438

4.551

7,50 %

Rendemen MS

24,41

23,90

21 %

Rendemen IS

4,12

4,48

1,960 %

Catatan: Menurut laporan per tanggal 21 Pebruari 2019, capaian produksi TBS terhadap
target sudah meningkat menjadi 6,47%, dimana produktivitas sudah mencapai 2,97 ton per
hektar, dan merupakan capaian terbaik sejak empat tahun terakhir.
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ASET TANAMAN DAN KOMPOSISI LAHAN DISTRIK I
KOMPOSISI AREAL

LUAS (HA)

Tanaman Renta (>25 tahun)

1.626

Tanaman Tua (21-24 tahun)

4.699

Tanaman Dewasa (14-20 tahun)

13.584

Tanaman Remaja (9-13 tahun)

9.597

Tanaman Muda (4-8 tahun)

2.262

Jumlah Tanaman Menghasilkan

31.768

TBM III

2.222

TBM II

915

TBM I

899

Tanaman Ulang (Sisipan)

632

Percobaan PPKS
Lain-lain
Total Luas Areal

produksi CPO. Pada tahun ini,
perusahaan memberikan target
produktivitas CPO sebesar 5,52 ton
per hektar, atau naik dari tahun 2018
yang dipatok sebesar 4,8 ton per

224
5.817
42.476

hektar.
Meskipun memiliki fokus
terhadap mutu, namun Distrik I tetap
memberikan perhatian besar pada
capaian produksi dan produktivitas

kelapa sawit, atau paling tidak
untuk mempertahankan zona positif
realisasi produksi terhadap target
RKAP. Pada tahun ini target yang
umum yang dibebankan terhadap
seluruh kebun dari segi produktivitas
adalah 25,05 ton per hektar.
“Inilah pergulatan kami seharihari. Untuk meningkatkan mutu
dan rendemen, setiap pabrik harus
diawasi secara ketat dan per hari.
Sedangkan untuk mencapai target
protas, kami tetap harus mengambil
sikap untuk tidak lengah pada potensi
pencurian, serta mengawasi praktik
SOP panen. Salah satu indikator
positif yang dapat kami lihat saat ini
adalah meningkatnya jumlah kutipan
brondolan sebagai salah satu praktik
panen bersih. Untuk kepentingan
menjaga standar produktivitas, kami
melakukan kunjungan-kunjungan
langsung ke blok-blok yang kita
lihat menurun produksinya secara
mencolok. Kita juga melakukan
pertemuan langsung dengan para

Masjid Taqwa Bah Jambi.
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asisten yang produksi afdelingnya
rendah untuk mencari masalah dan
penyelesaiannya sesegera mungkin,
agar potensinya lebih tergali secara

maksimal,” ungkap Eddy Usman.
Ditanya mengenai rendahnya
capaian produksi Kebun Bah Jambi
dan Marjandi terhadap target produksi

TARGET PRODUKSI TBS DISTRIK I TAHUN 2019
KEBUN

LUAS TM (HA)

TARGET RKAP

Bah Jambi

4.473

107.800

Marihat

3.705

96.550

Dolok Sinumbah

2.773

76.550

Tonduhan

2.178

54.710

Pasir Mandoge

7.130

179.629

Sei Kopas

4.759

103.700

Balimbingan

2.933

74.797

Tanah Itam Ulu

1.985

50.841

Marjandi

1.832

51.221

31.768

795.798

TOTAL
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pada awal tahun 2019 ini, Eddy
mengatakan bahwa keduanya masih
memiliki kesempatan untuk menutupi
defisit capaiannya pada bulan-bulan
berikutnya. “Apa yang tercatat saat
ini, belum bisa menggambarkan
keseluruhan kinerjanya tahun ini. Tapi
sebagai early warning, penting bagi
kami untuk mewaspadainya. Secara
historis sebenarnya Kebun Marjandi
punya tradisi positif terhadap target,
jadi mereka masih memiliki semangat
untuk mempertahankannya. Kita akan
ikut mendorongnya. Pada Pebruari
ini, minus mereka sudah bisa ditekan.
Adapun pada Kebun Bah Jambi,
yang terjadi adalah ekspektasi yang
tinggi pada TM-III yang ternyata tidak
sesuai harapan. Mungkin ini berkaitan
dengan masalah perawatan TBM
sebelumnya,” kata Eddy yang mantan
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Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Bapak Syafruddin Abdul Wahab

(orangtua laki-laki Sdr Muhammad Edward Samudra, ST,
Kasubag Sistem Informasi Bagian Akuntansi PTPN IV)
4 Februari 2019

Ibu Nurmala Siagian

(mertua perempuan Sdri Irma Romaito Manik, SE,
Asisten Tata Usaha Kebun Padang Matinggi PTPN IV)
10 Februari 2019

manajer Kebun Dolok Ilir ini.
Pada tahun 2019, luas tanaman
menghasilkan (TM) di lingkungan Distrik I
adalah 31.768 hektar. Sedangkan TBM III
seluas 2.222 hektar, TBM II seluas 915 hektar,
TBM I seluas 899 hektar, ditambah tanaman
ulang 632 hektar, lahan percobaan PPKS
seluas 224 hektar, dan lain-lain seluas 5.817
hektar. Target produksi TBS keseluruhan untuk
Distrik I pada tahun 2019 adalah sebesar
795.798 ton.
Di sela-sela kinerja bisnisnya, unit-unit
usaha di lingkungan Distrik I juga melaksanakan
kerja-kerja sosialnya dengan menyalurkan
berbagai bantuan dan kemitraan seperti
bantuan dana corporate social responsibility
(CSR), pembagian dan penaburan benih
ikan air tawar, bea siswa, pembagian pakaian
seragam sekolah, program penanggulangan
dan bantuan banjir , dan kegiatan untuk orang
tua jompo beserta anak yatim. (red)

Bapak Sumino

(Pensiunan Masinis Kepala Kebun Pasir Mandoge PTPN IV)
25 Februari 2019

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

Januar Siregar dan Resianna Tambunan

“Disiplin dan
Pantang Berbohong”
U

ntuk menegakkan kedua prinsip
itu, Januar mengaku tidak
selalu mempercayai apa saja yang
disampaikan oleh anak-anaknya. Bila
mereka pergi untuk suatu kegiatan,
maka ia akan mencari keterangan dari
sumber-sumber lain, apakah memang
kegiatan itu ada. Apabila krosceknya
positif, barulah ia mulai menaruh
sedikit demi sedikit kepercayaan
pada anaknya sembari terus
mengawasinya. “Hanya itu cara kita
untuk menguji apakah anak-anak jujur
atau tidak. Omongan mereka tidak
bisa kita percayai begitu saja, apalagi
di masa yang makin canggih seperti
ini,” kata Januar.
Januar dan Resianna tidak setuju
dengan pendapat bahwa memberikan
kepercayaan sepenuhnya pada anak
adalah sikap orang tua yang baik.
Bagi mereka, itu sama saja dengan
melepaskan tanggung jawab sebagai
orang tua. Meskipun alasannya sibuk,
anak-anak tetap harus mendapat
perhatian dan pengawasan orang
tua. Biasanya, dengan cara yang
tepat, anak-anak akan dapat
menghargainya dan menerimanya
sebagai tanda kasih sayang.
Pasangan ini dianugerahi 3 anak.
David Ginola Siregar, anak sulung
mereka, tercatat sebagai alumni
Jurusan Filsafat UGM Yogyakarta,
dan kini bekerja sebagai karyawan
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PT HM Sampoerna di Pati, Jawa
Tengah. Anak kedua, Bherty Geovina
Siregar menamatkan studi D3
Kesehatan Hewan UGM Yogyakarta,
dan ia terpilih sebagai satu di antara
7 mahasiswa terbaik yang menerima
beasiswa penuh dari perusahaan
susu kemasan PT Ultrajaya,
Pengalengan, Bandung, dan kini ia
bekerja di sana sebagai karyawan
ikatan dinas. Sedangkan anak ketiga,
Erwin Panigori Siregar, masih kuliah
di Program D3 Jurusan Teknik Mesin
Universitas Pendidikan Bandung.
“Kami bangga dengan capaian
mereka, yang tidak lain adalah
buah kedisiplinan dan kejujuran.
Mereka semua tidak perokok, disiplin
belajar, dan punya kemauan untuk
maju. Sampai SMA, mereka semua
kami sekolahkan di swasta untuk
mendapatkan kualitas terbaik. Bherty
bisa Bahasa Inggris, dan bahkan yang
mengejutkan para pengujinya adalah,
ia juga bisa Bahasa Mandarin, karena
memang diajarkan di sekolahnya,”
tutur Januar.
Tentu saja Januar dan istrinya
yang bekerja sebagai guru SD juga
harus memikirkan biaya sekolah
anak-anak, karena bagaimanapun
biaya pendidikan tinggi cukup mahal.
Tapi karena dua anaknya kuliah di
Yogyakarta, mereka mengaku agak
sedikit terbantu dengan biaya hidup
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yang lebih murah dibanding kota-kota
lain. “Biaya bisa kita perjuangkan
asalkan mereka punya kemauan.
Untungnya, Bherty menerima
beasiswa. Ya, kami juga sudah biasa
ikat pinggang,” kata Januar.
Pada suatu ketika, Januar telah
meminjam dana dari Koperasi Tenera.
Dana itu kemudian mereka belikan
untuk sawah dan ladang. Pinjaman
itu segera ditutupi begitu menerima
bonus tahunan dari perusahaan. Hasil
sawah dan ladang menjadi penopang
bagi kebutuhan keluarga mereka
sehari-hari. Sedangkan gaji mereka
sendiri nyaris habis terkuras untuk
biaya pendidikan anak-anak saja.
Saat ini, Januar yang tamatan
SMA, dan Resianna yang
menyandang sarjana pendidikan,
tinggal menunggu momen ketamatan
anak mereka yang ketiga. Meskipun
sebenarnya mereka mulai dibantu
oleh anak-anaknya yang sudah
bekerja, namun bagi keduanya anakanak tetaplah kewajiban mereka
hingga tamat dan bisa mandiri dengan
dunia kerjanya.
“Puji Tuhan. Tugas kami hampir
selesai. Yang kami harapkan sekarang
adalah kesehatan untuk mereka
dan kesuksesan dalam dunia kerja
mereka. Bagaimanapun juga, suka
duka kami sangat terkait dengan
kondisi mereka. Bila mendengar
mereka sakit, dimana tempat tinggal
kami saling berjauhan, rasanya pikiran
tidak bisa tenang. Kami masih tetap
membayangkan mereka seperti
anak-anak saja, padahal sudah
besar-besar,” ungkap Resianna sambil
tertawa. (red)

Karyawan Berprestasi

Jawara Tilawah
dari Distrik I

Suziana, SPdi
Sejak kecil ia sudah tertarik
dengan seni tilawah, yaitu
membaca Al Quran dengan
indah. Waktu itu di Riau,
dimana cengkok Melayu sangat
dominan, Suziana, SPdi (33
tahun) dibesarkan dalam
lingkungan yang islami, dan
memiliki tradisi belajar ngaji
yang ketat, khususnya dari segi
tajwid (tata cara membaca Al
Quran dengan baik dan benar).
Ketertarikannya pada seni
membaca Al Quran (tilawah)
membawanya pada berbagai
kompetisi sejak SD.

S

iapa yang bisa menduga
kalau kemudian bakat tilawah
ini pulalah yang menyeret karir

dan kehidupan Suziana ke arah
yang sekarang. Mula-mula ia
bekerja sebagai tenaga honor di
Kementerian Agama. Setelah itu,
karena bakatnya yang baik di bidang
tilawah, PTPN IV memanggilnya
untuk program pembinaan dan syiar
di lingkungan perusahaan sebagai
tenaga honor pada tahun 2011.
Selanjutnya, pada tahun 2015, ia
diangkat menjadi karyawan tetap,
dan saat ini bertugas di sistem
informasi manajemen karyawan
pada Bagian SDM dan Keamanan
Distrik I PTPN IV.
Ditanya mengenai prestasi yang
sudah diukirnya di bidang tilawah,
Suziana harus mengingat-ingat ulang
semuanya. “Banyak sekali kompetisi
yang saya ikuti. Tapi yang paling saya
ingat di antaranya menjadi Juara I
MTQ Tingkat Propinsi Riau ketika
saya masih SD. Saya sudah mulai
ikut kompetisi sejak kelas 4 SD. Sejak
itu, kompetisi demi kompetisi seperti
MTQ dan STQ saya ikuti. Pada tahun
2002, saya terpilih sebagai Juara II
MTQ Tingkat Propinsi Riau. Pada
tahun 2011 Juara II di STQ Propinsi
Sumut. Pada tahun 2017 Juara II
Qiraat Sab’ah MTQ Propinsi Sumut.
Pada tahun 2018 saya mencatat tiga
prestasi, yaitu Juara III MTQ Nasional
antar-BUMN untuk kategori Tilawah
Dewasa di Jakarta, Juara III MTQ
Jami’iyatul Quro wal Huffaz di Jawa
Barat, dan terpilih mewakili Sumut di
MTQ Nasional di Medan,” paparnya.
Menurut Suziana, seni tilawah
adalah sebuah kegiatan yang
menuntut adanya bakat, kemauan
yang kuat, kerja keras, dan latihan
yang terus menerus. Untuk itu, aspek

pembinaan sangat penting agar
proses belajar tidak pernah berhenti.
“Saya sangat beruntung karena
PTPN IV memiliki program yang
khusus untuk pembinaan pengajian
Al Quran secara terkoordinir. Ini
adalah tempat yang baik untuk
melahirkan bibit-bibit qori dan qoriah.
Kami di sini punya guru tilawah, Drs.
H. Fadlan Zainuddin yang berkhidmat
melakukan pembinaan rutin dan
membentuk kafilah khusus PTPN IV.
Saya juga harus berterimakasih pada
Ibu Rohana dari Bagian SDM yang
sangat mendukung kegiatan ini dan
terus memberikan kami motivasi dan
fasilitasi,” ungkap Suziana.
Menurut Suziana, yang masih
perlu dikuatkan dalam pembinaan
ini adalah agar pembinaan seni
tilawah lebih dekat ke unit-unit.
Setiap unit memang sudah memiliki
guru mengaji yang bagus, namun
dalam hal seni tilawah diperlukan
kemampuan khusus yang
berkembang sesuai perkembangan
seni tilawah itu sendiri. Dengan
pembinaan yang lebih dekat ke
unit, maka kesempatan anak-anak
binaan untuk berkembang dan
mendapatkan pengalaman kompetisi
akan lebih luas. Anak-anak yang
kurang pengalaman masuk kompetisi
biasanya lemah pada mental dan
canggung. Mental mereka perlu
dikuatkan agar jangan terbebani
dengan target mengejar juara. “Harus
ikhlas. Ini menjadi hal yang sangat
pokok. Sedikit saja ada perasaan
yang lain, apalagi ria, maka ada saja
kesalahan yang terjadi pada kita.
Bisa lupa, salah baca, dan lain-lain,”
kata Suziana. (red)
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Tanaman Tertua
Kebun Marihat

Mungkin inilah ta
naman kelapa sa
wit yang paling uz
tanam 1987 di Af
ur dan masih prod
d IV Kebun Marih
uktif di PTPN IV ya
at. Di usianya ya
masih bisa men
itu tanaman tahu
ng sudah renta (3
ghasilkan produk
n
2 tahun) tanaman
tivitas 14,8 ton TB
asal bibit PPKS in
S/Ha (luas areal
i
256 ha) pada ta
Tahun ini adalah
hun 2018 yang la
tahun terakhir pe
lu.
ngabdiannya, se
bab tahun 2020
semasa TH. Dam
nanti tanaman ya
anik ini akan diga
ng dulunya ditana
nti dengan gene
m
rasi yang baru.
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Orang Kebon di Stellenbosch
Dalam suatu perjalanan menemui seorang guru, empat bulan lalu,
saya tiba di Cape Town, Afrika Selatan. Kota yang indah. Tempat
bercokolnya orang-orang Eropa dari berbagai bangsa. Masih dalam
realitas sosial yang apharteid. Bahkan lebih parah dari sebelumnya bila
ditinjau dari perspektif sosial-ekonomi. Ternyata menyembuhkan luka
sosial dan kultural tidak semudah menyusun pernyataan politik. Orangorang kulit putih, kulit hitam, Melayu, dan Pakistan, hidup dengan
dunianya masing-masing. Tapi mereka sama-sama menyebut dirinya
“Cape Townian”.

Nah, apa yang saya ingin ceritakan adalah sebuah
pengalaman hari Minggu yang hangat di satu kampung
perkebunan anggur bernama Stellenbosch. Kampung ini
seumpama Perbaungan yang berdiri di sela-sela Kebun
Adolina. Cuma, jarak antara Stellenbosch dengan Cape
Town lebih jauh. Satu jam lebih naik Mercy Tiger antik
rakitan tahun 1970-an.
“Ayo kita shopping, it’s a wonderful day!” kata Shafiek
Khan, tuan rumah saya selama di Cape Town sambil
menginjak gas mobil antiknya itu.
Shopping? Bah, jalan-jalan ke perkebunan kok
malah diajak shopping, pikirku. Tapi kami sudah kadung
meluncur di atas jalan umum yang sangat mulus menuju
perbukitan Hottentots-Holland Mountain, ke arah
pedalaman timur, membelakangi Samudera Atlantik yang
melahirkan sejarah Tanjung Harapan. Semakin ke dalam,
pemandangan makin hijau dan berbukit-bukit. Di lereng
dan lembahnyalah terhampar perkebunan-perkebunan
anggur (vine yard) yang luas. Sejauh mata memandang,
yang terlihat adalah pokok anggur yang berbaris sangat
rapi. Saking rapinya, mereka seperti tanaman yang
dikenakan baju seragam. Digunting sangat presisi. Dan
saya tidak bisa membayangkan disiplin dan kesabaran
yang berkembang untuk menciptakan panorama ini.
Mestilah ada rasa kasih sayang di sini, citarasa seni, dan
etos yang bertemu jadi satu tradisi.
Plang-plang usahanya terpampang di masing-masing
gerbang masuk. Kebun Tuan Anu. Kebun milik perusahaan
anu. Dan nama-nama Belanda mendominasi wilayah ini.
Harus saya akui, mereka berbakat jadi orang kebon. Ya,
kebun-kebun anggur itu memang milik bangsa keturunan
Belanda. Hampir sama statusnya dengan kebun-kebun
PTPN kita di masa lalu. Dan kita masih dapat melihat jelas
jejak kejayaan mereka itu. Di kebun-kebun kita sendiri. Di
rumah-rumah dinas yang kita tempati!
Stellenbosch menghasilkan buah anggur berstandar
tinggi, gemuk, dan diatur jumlahnya dalam satu pokok

untuk menjaga ukuran buahnya. Bila Anda duduk di
sebuah kursi bar pada suatu senja di sebuah hotel
berbintang lima di Medan, dan memesan segelas African
white wine terbaik, tidak salah lagi, di sinilah dapur
produksinya. Mereka memiliki hasrat. Menjaga koleksinya
seperti menjaga harga dirinya, juga nama leluhurnya.
Selalu in-style. Mereka menciptakan gaya hidup dari tiap
tetes wine-nya, dari kemasannya, cara meminumnya,
dan dari cara produksinya. Mereka adalah penghulu
mode dan gaya hidup di Afrika, bahkan di dunia. Orangorang kota mengikuti cara hidup mereka, merasa iri, dan
cemburu. Mereka menaikkan level setiap orang ke kelas
yang lebih bergengsi. Padahal, mereka adalah orang
kebon!
Sama seperti kita.
Akhirnya kami tiba di sebuah lokasi yang ramai.
Orang-orang kota datang membawa keluarga-keluarga.
Di sini mereka mendirikan pasar dengan kios-kios knock
down. Di tengah kebun anggur dan kebun berry. Orangorang kota itu berpakaian musim panas, agak terbuka,
mematut-matutkan diri sebagai orang kebon, sambil
menikmati berbagai produk perkebunan di sekitarnya.
Steak daging kambing ternak dengan kematangan
medium, konveksi lokal, buah-buahan, aneka suvenir,
dan pertunjukan musik orang-orang kebun. Suasananya
meriah sekali. Seperti pasar malam di Esplanade 72
tahun lalu. Barang-barangnya berasal dari kelas yang
tinggi. Mahal. Limited. Hand craft.
Lalu kami akhirnya sampai di Kampung
Stellenbosch. Ini adalah kota kecil yang berkembang
dari perkampungan orang-orang kebon. Seperti sebuah
afdeling. Dilengkapi dengan pusat hiburan, lingkungan
yang dibangun dari jasa arsitek publik yang mereka
upah, pusat kebutuhan, dan aneka zona publik yang
menawan. Kami memilih nongkrong di satu kafe tematik
yang mengalahkan kafe di tengah kota. Lalu memesan
espresso. Double. Dari kopi terbaik.Pebruari
Biji kopi arabika
2019gayo
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dan mandailing. Busyet!
Mereka memang orang kebon. But they have style.
Inilah seluruh pesan dari tulisan ini. Kita, orang kebon,
memang harus percaya diri. Punya gaya hidup yang khas
dan berselera tinggi, yang membuat cemburu orangorang kota. Kita dengan mereka berbeda. Kita punya
segalanya, mereka tidak. Kita bisa meminum teh yang
paling bermutu, dari kebun kita sendiri. Kita ciptakan gaya
hidup di dalamnya, dan kitalah yang menjadi modelmodelnya. Orang kebon itu tidak boleh kumuh.
Kita juga punya minyak sawit. Kita bisa membuatnya
jadi margarin terbaik. Lalu kita campur dengan roti. Dan
kita menikmatinya sebagai sarapan pagi. Dengan penuh

gaya. Dengan penuh selera.
Kita punya lapangan golf. Di atas rumputnya
yang indah, kita bisa menaikkan strata kebudayaan,
memperhalusnya menjadi seni, dan menetapkannya jadi
tradisi. Lalu kita membicarakan bisnis sambil bergembira,
mengayunkan stick, membidik hole. Kita adalah orang
kebon. Hidup kita tidak melulu statistik. Budaya kebon
adalah kehidupan jangka panjang, melawan rutinitas,
membawa kreativitas. Kitalah yang menciptakan modemode baru dan pemukiman idaman yang membuat kita
betah dan bertahan.
Oleh karena itu: Ayo kembali jadi orang kebon!

Berita Foto

Kunjungan Silaturahmi
dari Pemkab Serdang Bedagai
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik, didampingi Corporate Secretary Albert Ginting dan
Manajer Kebun Adolina Noveri Idris Butar-Butar, menerima
kunjungan silaturahmi Asisten I, Asisten II, Kepala Bappeda,
dan Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Serdang Bedagai di
Kantor Direksi PTPN IV Medan, Jalan Letjend Suprapto No. 2
Medan, Senin 11 Pebruari 2019.
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