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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Hoax telah menjadi momok yang besar di
hampir semua bangsa di dunia. Di Indonesia, ia
berubah menjadi “sumber kebenaran” bagi para
korbannya. Bahkan ada yang menilai, hoax ini sudah
bertransformasi menjadi teror!
Informasi yang tidak benar adalah musuh
jurnalisme. Karena itu, salah satu dasar jurnalistik
adalah disiplin verifikasi melalui prosedur check and
recheck.
Hoax berbeda dengan miss-informasi.
Yang pertama dilakukan secara sengaja untuk
tujuan tertentu, sedangkan yang kedua adalah
ketidakmampuan dalam menyerap seluruh pesan
informasi yang disajikan. Hoax menuntut kapasitas si
penerima informasi dalam berhadapan dengan faktafakta. Sedangkan miss-informasi dapat terjadi karena
kelemahan intelektual atau keteledorannya.
Hoax dan miss-informasi tentu juga menjadi
momok bagi korporasi. Komunikasi dalam gerak
korporasi ibarat nadi dalam tubuh. Bila ada yang
tersumbat atau keliru, ia dapat menyebabkan

masalah yang fatal, kerugian besar, inefisiensi, dan
kebingungan dalam tindakan.
Potensi masalah dalam hal ini harus segera diatasi
dengan penataan komunikasi yang lebih baik dan
jelas. Di Majalah MINAT, kita berhikmat agar setiap
berita dan artikel dapat memperkuat komunikasi resmi
dalam struktur korporasi. Dengan demikian, tingkat
kepahaman menjadi lebih tinggi untuk menghindari
terjadinya hoax. Selain itu, majalah ini juga berperan
sebagai ruang konfirmasi terhadap informasi
yang mendua, yang bisa jadi telah menimbulkan
kebingungan dalam pelaksanaan.
Pesan dalam komunikasi itu terkadang bersifat
tersirat, meskipun menggunakan media yang tersurat.
Eksplanasi sangat diperlukan untuk mengeluarkan
pesan-pesan itu dari kesamarannya, dan kiranya
menjadi lebih jelas bagi kita. Menjadi pemahaman
bersama. Membentuk gerak bersama. Menjadi tim
yang penuh pengertian. Sehingga satu sama lain
saling menguatkan.
Selamat membaca edisi Maret 2019 ini. Semoga
hari-hari Anda makin ceria. (red)
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Refleksi

Neo Kolonialisme
Menggunakan Isu Kelapa Sawit
Oleh Sekretaris Perusahaan

Dari Harian Waspada, kita mengetahui bahwa Perdana Menteri
Malaysia Tun Mahathir Mohamad telah menegaskan sebagai
berikut. “Uni Eropa berlaku diskriminatif dan memancing
kemarahan Indonesia dan Malaysia atas kebijakan mereka
melarang penggunaan minyak sawit yang menjadi andalan
kedua bangsa ini dalam menghasilkan devisa negara, di samping
menyediakan lapangan kerja yang luas”.

T

un Mahathir berpendapat, Uni
Eropa tidak mempunyai dasar
untuk melakukan hal itu. Pertama,
katanya, kebijakan itu tidak bermoral
karena sama saja dengan menginjakinjak negara miskin. “Ini neokolonialisme!” tandas Mahathir.
Kedua, katanya, tidak benar
budidaya sawit mengakibatkan
deforestasi penebangan hutan,
merusak lingkungan, dan
mengakibatkan perubahan iklim.
‘’Terbukti negara kita masih hijau,
orangutan masih banyak di Malaysia,
juga di Indonesia,’’ kata Mahathir
menjawab pertanyaan wartawan
Harian Waspada di kantornya,
kompleks pemerintahan Putra Jaya,
Senin 1 April lalu.
Dengan pernyataan Perdana
Menteri Malaysia ini, kita
mendapatkan posisi duduk yang lebih
tegas menyangkut sikap bersama
terhadap kebijakan Eropa atas
produk kelapa sawit kita. Ancaman
dan tuduhan seperti itu sebenarnya
sudah dialamatkan kepada komoditas
kelapa sawit secara berulang-ulang.
Black campaign di Eropa demikian
gencarnya, sehingga kesepakatankesepakatan dagang yang telah
diambil sebelumnya dengan mudah

diabaikan oleh negara-negara di
benua kecil itu.
Selama ini, Indonesia dan
Malaysia masih sebatas melakukan
soft-counter dengan cara mengirimkan
delegasi sawit, atau menyampaikan
fakta-fakta sesungguhnya tentang
industri kelapa sawit di Indonesia
dan Malaysia melalui media maupun
forum-forum internasional. Namun
upaya itu ternyata tidak cukup untuk
meyakinkan mereka, sehingga kita
patut mencurigai bahwa ini bukan
lagi soal fakta semata, tapi sudah
menyangkut hidden agenda atau niat
jahat.
Atas dasar itu, kita menjadi
maklum dengan kegusaran Mahathir
Mohamad yang menyebut mereka
sebagai pelaku penjajahan baru (neokolonialisme), dan harus dilawan. Kita
pun mendukung apabila Pemerintah
RI memperkuat responnya dengan
cara yang lebih keras, menyusul klaim
Komisi Eropa pada akhir Maret lalu
yang menyimpulkan bahwa budidaya
kelapa sawit telah menghasilkan
deforestasi yang berlebihan dan
penggunaannya sebagai bahan bakar
sarana transportasi harus dihentikan
hingga tahun 2030.
Sikap Uni Eropa yang semakin

memusuhi minyak sawit adalah
upaya untuk melindungi komoditas
alternatif yang diproduksi sendiri oleh
negara-negara Eropa. Di antaranya
adalah minyak bunga matahari yang
faktanya justru jauh lebih boros dari
segi pemanfaatan lahan, dengan
produktivitas yang lebih sedikit.
Oleh sebab itu, sikap Uni Eropa ini
harus dihadapi bersama. Malaysia dan
Indonesia perlu kompak melakukan
perlawanan bersama dengan tekanan
resiprokal, termasuk bila perlu
memboikot produk negara Eropa ke
Indonesia dan Malaysia. Tindakan
resiprokal ini dapat dilakukan karena
Indonesia dan Malaysia juga adalah
market produk-produk Eropa,
termasuk produk strategis seperti
pesawat komersial. Malaysia sendiri
sudah menyatakan akan membeli
pesawat tempur dari China saja,
yang kualitasnya juga baik. Tidak
lagi membeli pesawat buatan Eropa
jika Uni Eropa tetap pada sikap
diskriminatifnya tersebut.
Bagaimanapun, perang dagang
bukanlah hal yang kita inginkan.
Meskipun demikian, kita juga harus
siap dengan kemungkinan seperti
itu. Apalagi, serangan terhadap
kelapa sawit dapat diumpamakan
sebagai serangan terhadap jantung
devisa Indonesia. Kita adalah negara
terbesar nomor satu penghasil sawit
dunia.
Indonesia sendiri telah
memberikan perhatian yang lebih
ketat terhadap isu-isu lingkungan,
termasuk dengan pemberlakuan
moratorium pembukaan konsesi baru
untuk sawit. Selain itu, Indonesia
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juga mengikuti berbagai
protokol internasional dan
praktik industri untuk green
industry demi terwujudnya
industri berkelanjutan, serta
ikut mendorong cita-cita
dunia untuk menyediakan
green energy dengan cara
mensubstitusi bahan bakar fosil
melalui program B-12, B-20,
hingga rencana B-100.     
Namun belakangan, kondisi
ekonomi di Eropa juga dinilai
sedang mengalami kesulitan,
terutama setelah berhadapan
dengan kebangkitan ekonomi
China dan negara-negara
berkembang di Asia. Keadaan
ini dinilai telah memicu mereka
untuk berusaha menemukan
celah-celah dagang dalam
rangka melindungi produk
dalam negerinya. Namun
cara-cara eksta-ekonomi yang
mereka lakukan, khususnya
dengan memanfaatkan isu
lingkungan, telah menunjukkan
belang dan motif mereka yang
sebenarnya.
Kelicikan dagang seperti
ini telah pernah kita alami jauh
sebelum negeri ini merdeka.
Aksi-aksi monopoli dagang
melalui VOC, pengaturan
sepihak, dan kolonialisme yang
menyertainya, adalah duplikasi
dari masa lampau, dan kita
sudah mengenalnya dengan
baik. Belum ada pengerukan
kekayaan yang lebih besar dari
aksi-aksi VOC di Nusantara
sepanjang sejarah dunia, dan
kita tidak ingin menjadi korban
praktik yang sama. Karena itu,
kita bersama Tun Mahathir!
(red)
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Aksi Sosial Kemasyarakatan
di Ultah PTPN IV
Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
ulang tahunnya yang ke-23, manajemen dan karyawan PTPN IV
melakukan aksi sosial kepada masyarakat sekitar. Di antaranya
memberi bingkisan kepada 2.300 anak yatim, aksi donor darah, dan
pemberian paket sembako di masing-masing kebun/pabrik. Puncak
rangkaian acara syukuran ini dipusatkan di Lapangan Golf PTPN IV
Kebun Pabatu, Minggu, 31 Maret 2019.

P

ada acara syukuran di Pabatu,
perusahaan membagikan 250
paket sembako gratis berisi beras, gula
putih, dan minyak goreng. Selain itu
juga disalurkan santunan kepada 250
anak yatim dan bantuan uang tunai
kepada 45 putra/putri karyawan yang
lolos masuk ke perguruan tinggi melalui
jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN).
Kegiatan serentak juga dilakukan
anak perusahaan PTPN IV seperti PT
Sarana Agro Nusantara yang bergerak
di bidang jasa pompa dan tangki timbun
CPO, dan PT Prima Medica Nusantara
yang bergerak di bidang jasa pelayanan
kesehatan.
Pada kesempatan itu, perusahaan
memberikan apresiasi kepada kebun
dan PKS terbaik dalam tahun 2018,
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di antaranya 3 kebun terbaik, yaitu
Kebun Air Batu (Terbaik I), Kebun
Sosa (Terbaik II), dan Kebun Pulu
Raja (Terbaik III). Sedangkan PKS
terbaik adalah PKS Pabatu (Terbaik I),

PKS Gunung Bayu (Terbaik II), dan
PKS Adolina (Terbaik III). Kemudian
penghargaan diberikan kepada Kepala
Bagian Perencanaan dan Strategis
dan Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia atas award yang mereka
terima di tingkat nasional.
Direktur Utama PTPN IV Siwi
Peni dalam amanatnya di Pabatu,
menegaskan, tugas mempertahankan,
menjaga dan mengembangkan
keberadaan PTPN IV sampai ke
generasi penerus berikutnya, menjadi
tugas bersama semua unsur pimpinan
hingga karyawan, dan perusahaan
diharapkan terus tumbuh dan
berkelanjutan.
Hadir dalam acara ini, Komisaris
Utama PTPN IV, I Ketut Diarmita,
Komisaris Anggota, Pos M. Hutabarat
dan Osmar Tanjung, masing-masing
beserta isteri. Kemudian tampak
Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman Silalahi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum Rizal H. Damanik, Ketua
Umum SP-Bun PTPN IV Wispramono
Budiman, Ketua dan Wakil Ketua
Ikatan Keluarga Besar Isteri PTPN
IV Yubaidah, Koni Gusti Pakpahan,
Fitrina Pamari, para kepala bagian,
project manager, general manager
distrik, manajer kebun/pabrik,
karyawan pimpinan, dan karyawan
pelaksana dari Kantor Direksi, distrik,

kebun dan pabrik.
Siwi Peni mengatakan,
keberadaan dan tugas suatu
perusahaan adalah untuk
menciptakan lapangan kerja,
menyejahterakan karyawan, dan
berperan dalam peningkatan
perekonomian daerah. Untuk itu tugas
perusahaan harus tetap menghasilkan
laba agar tetap dapat melaksanakan
peran tersebut.
“Demikian juga dalam mengelola
perusahaan. Kita harus mematuhi
ketentuan dan aturan yang ada.
Jangan sampai ada pabrik yang
mencemari lingkungan. Kelolalah
perusahaan sesuai dengan tata kelola
perusahaan yang baik,” sebut Siwi
Peni.
Pada acara ulang tahun itu,
PTPN IV juga memperkenalkan
beberapa merk produk retail dari anak
usaha maupun dari PTPN Group,
yaitu minyak goreng dengan merk
SALVACO, merk WALINI untuk produk
gula putih, teh, kopi dan minyak
goreng. PTPN IV sendiri meluncurkan
merk untuk teh retail khas Kebun
Sidamanik, Kebun Bah Butong,
dan Kebun Tobasari, dengan merk
BUTONG TEA dan TOBASARI TEA.
I Ketut Diarmita menyambut baik
capaian kinerja PTPN IV yang positif
pada tahun 2018. Ia berpesan agar
manajemen dan karyawan hendaknya
jangan cepat puas dengan capaian
itu. Menurutnya, sifat cepat puas
dapat menjatuhkan kinerja. “Kami
sangat mengapresiasi program
peningkatan kesejahteraan karyawan,

dan diharapkan PTPN IV juga
dapat memberikan manfaat kepada
masyarakat,” katanya.
Sebelumnya Wispramono
Budiman mengakui, kesejahteraan
karyawan semakin tahun terus
meningkat. “Hubungan kerja di
dalam organisasi antara atasan
dan bawahan sudah semakin baik,
sehingga karyawan merasa nyaman
dalam bekerja dan semakin tinggi rasa
memilikinya,” sebut Ketua SP-Bun.
Acara syukuran juga diisi dengan
launching pembangunan rumah baru
karyawan, pelepasan balon ke udara,
dan pemotongan nasi tumpeng oleh
Komisaris Utama PTPN IV I Ketut
Diarmita dan Dirut PTPN IV Siwi
Peni. Hiburan diisi oleh Omega Trio
(karyawan PTPN IV Kebun Bukit Lima)
dan lucky draw batu goncang. (red)

Maret 2019

7

Liputan Khusus

PTPN IV Raih Enam Penghargaan
Indonesia Green Award 2019
“PTPN IV selalu berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat sekitar. Karena itu, keberadaannya tidak
hanya menguntungkan bagi karyawan dan pemegang saham
saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan
lingkungan secara lestari/berkelanjutan,” sebut Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni seusai menerima penghargaan Indonesia
Green Awards (IGA) 2019 yang diprakarsai oleh The La Tofi
School of CSR, Rabu, 27 Maret 2019, di Mezzanine Ballroom
Aryaduta Jakarta.

S

iwi Peni juga menyebutkan,
sebagai salah satu anak
perusahaan BUMN Perkebunan
terbesar, PTPN IV memiliki program
peningkatan kualitas lingkungan
hidup dengan tujuan peningkatan
mutu hidup manusia dari alam yang
dilindungi.
Kali ini PTPN IV menerima enam
penghargaan dari lima kategori
yang diikuti, yaitu (1) Pelestarian
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Kawasan Mata Air dan Umbul di
Kebun Dolok Sinumbah untuk kategori
Penyelamatan Sumber Daya Air,
(2) Pelestarian Flora dan Fauna di
Kawasan Mata Air Tonduhan, (3)
Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai
sebagai Kawasan Budidaya Ikan
di Kebun Mayang untuk kategori
Mengembangkan Keanekaragaman
Hayati, (4) Penangkapan Gas
Metana untuk Mengurangi Polusi di
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Kebun Pasir Mandoge untuk kategori
Mempelopori Pencegahan Polusi,
(5) Pemanfaatan Limbah Cair PKS
sebagai Pupuk di Kebun Air Batu
untuk kategori Mengembangkan
Pengelolaan Sampah Terpadu,
dan (6) Cangkang Kelapa Sawit
sebagai Bahan Bakar di Pabrik Teh
untuk kategori Mengembangkan
Rekayasa Teknologi Energi Baru dan
Terbarukan.
Penghargaan IGA 2019
diserahkan langsung oleh Dirjen
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan (PPKL)
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan MR. Karliansyah,
Chairman School of CSR La Tofi,
serta disaksikan Kepala BP2SDM
KLHK Helmi Basalamah, dan dihadiri
perwakilan 26 perusahaan dari
berbagai sektor industri. (red)
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Perguruan Tinggi Negeri
Terima 83 Siswa Binaan PTPN IV
Direktur Utama PTPN IV
Siwi Peni mengaku sangat
bangga dan bahagia atas
diterimanya 83 siswa/i yang
selama ini menerima manfaat
program Bina Lingkungan
PTPN IV dalam kegiatan
bimbingan belajar (bimbel)
gratis di Ganesha Operation
(GO) untuk masuk menjadi
mahasiswa/i Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) se-Indonesia.
Mereka terseleksi melalui
jalur Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN) bekerjasama
dengan Yayasan Peduli
Pendidikan Marsiurupan
(YPPM).

D

irut juga berharap kepada 317
siswa/i lain dalam Program
Bina Lingkungan yang sama, dapat
diterima di Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) melalui jalur Seleksi Bersama
Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SBMPTN).
Untuk menunjang kelulusan
siswa ini, pihak YPPM sudah
melakukan beberapa kali tatap
muka langsung dengan siswa dan
orangtua beserta pihak GO untuk
memastikan bahwa sisa waktu yang
singkat ini bisa dioptimalkan untuk
persiapan tes melalui SBMPTN.
“Memang program Bina
Lingkungan PTPN IV pada tahun

2018 dan 2019 kita prioritaskan
pada sektor pendidikan, sektor sosial
kemasyarakatan dalam pengentasan
kemiskinan, dan pengembangan
sarana dan prasarana umum di
lokasi operasional PTPN IV. Pada
tahun 2018 telah disalurkan dana
sebesar Rp 17,7 miliar untuk ketiga
sektor tersebut,” tutur Siwi Peni.
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik mengatakan, sebanyak 83
dari 400 siswa/i ini berasal dari SMA
sekitar operasional PTPN IV. Mereka
lulus dan diterima di Universitas
Bengkulu, Universitas Negeri
Medan, Universitas Brawijaya,

Universitas Diponegoro, Universitas
Negeri Manado, Universitas Sam
Ratulangi, Universitas Mulawarman,
Universitas Udayana, Universitas
Jenderal Soedirman, Universitas
Teuku Umar, Universitas Negeri
Malang, Universitas Palangkaraya,
Universitas Sumatera Utara,
Universitas Syah Kuala, dan UPN
Jakarta.
SNMPTN resmi diumumkan
Jumat 22 Maret 2019 oleh Menteri
Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Menristekdikti) Mohamad
Nasir. Sejumlah 92.331 siswa
diterima di PTN melalui SNMPTN
2019. (red)
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PUSKOPKAR Tuntaskan
RAT Tahun Buku 2018
“Koperasi yang baik
adalah yang apabila
dalam operasionalnya
melaksanakan prinsipprinsip koperasi, yaitu sebagai
pemilik dan pengguna jasa,
sebagai subjek dan bukan objek
untuk anggotanya, memiliki
tujuan khusus dengan kegiatan
mendahulukan kepentingan
anggota, dan tujuan umum untuk
perbaikan ekonomi anggotanya”.

D

emikian disampaikan Dewan
Penasihat Pusat Koperasi
Karyawan (PUSKOPKAR) PTPN
IV Rizal H Damanik, pada Rapat
Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku
2018, di Ruang Rapat Pisifera, Kantor
Direksi PTPN IV, Selasa 2 April 2019.
Hadir pada RAT tersebut antara
lain Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara Drs Amran
Uteh, MAP, Tim Audit KAP Joachim
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Poltak Lian & Rekan, para kepala
bagian/wakil kepala bagian, project
managers, para general manager
Distrik I s/d IV/para manajer kebun/
pabrik, SPBUN Pengurus dan Basis,
P3RI Cabang PTPN IV, Pimpinan PT
Bank Mandiri Pematang Siantar dan
Medan, serta investor.
Dalam sambutannya, Rizal H
Damanik juga mengatakan bahwa
koperasi karyawan tentunya berbeda
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dengan koperasi umum lainnya.
“Koperasi karyawan PTPN IV
mewajibkan anggotanya menyetor
iuran tetap. Dengan jumlah anggota
20.000 orang, ini merupakan
peluang sebagai modal usaha
untuk membesarkan koperasi lebih
baik lagi di era milenial ini. Karena
PUSKOPKAR juga merupakan
mitra strategis perusahaan, maka
ia diharapkan mampu bersaing
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dengan melaksanakan program
melalui e-procurement. Pengurus
PUSKOPKAR sudah harus mampu
mencari terobosan baru melalui
kerjasama dengan perusahaan lain,
seperti kerjasama pembangunan
perumahan dengan perusahaan
PTPN II, atau kerjasama dengan
PT ANTAM untuk tabungan emas.
Selain itu PUSKOPKAR juga dapat
mengoptimalisasi asset perusahaan
yang strategis seperti di jalan depan
KODAM, asset di Martubung,
tentunya dengan mekanisme yang
berlaku,” papar Rizal.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Utara Drs. Amran
Uteh, MAP, mengatakan, pihaknya
sangat percaya PUSKOPKAR PTPN
IV akan dapat beroperasi dengan baik
berdasarkan pengamatan mereka
dalam pelaksanaan RAT secara rutin
setiap tahunnya. “Kami berharap
PUSKOPKAR PTPN IV ke depan
dapat mengembangkan usahanya
sehingga peningkatan SHU dapat
tercapai, dan anggota diharapkan
menjadi sejahtera ke depan,”

pesannya.
Sebelum acara dimulai, Ketua
PUSKOPKAR yang diwakili oleh
Togu Manurung, melaporkan bahwa
pelaksanaan RAT guna memenuhi
Akte Pendirian PUSKOPKAR Bab

VII pasal 12 ayat g dan Bab XI
pasal 27 ayat 3, telah menyajikan
Laporan Keuangan yang telah diaudit
oleh KAP Joachim Poltak Lian &
Rekan. Setelah melaporkan hasil
pertanggungjawaban pelaksanaan
operasional PUSKOPKAR selama
tahun 2018, ia memohon kesediaan
seluruh peserta untuk pengesahan
Laporan Pertanggungjawaban
Kepengurusan PUSKOPKAR Tahun
2018 dan memberhentikan dengan
hormat BM Setio Baskoro yang
pindah tugas sebagai Direktur PT
Perhutani.
Pada bagian akhir, Dewan
Penasihat PUSKOPKAR PTPN IV
Rizal H Damanik di hadapan anggota
PUSKOPKAR, mengesahkan
Laporan Pertanggungjawaban
Pengurusan Tahun 2018 dan
mengangkat kembali kepengurusan
untuk periode tahun 2019-2024
dengan Ketua Budi Susanto.
Setelah RAT ini dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, selanjutnya akan segera
dibagikan SHU kepada anggota.
(red)
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PTPN IV Kerahkan Unit Usaha untuk
Penanganan Dampak Longsor di Simalungun
P

TPN IV melalui unit usahanya,
masing-masing Kebun Marihat,
Kebun Balimbingan, dan Kebun Bah
Jambi, melakukan berbagai kegiatan
penanganan dampak hujan lebat yang
mengakibatkan banjir dan longsor di
jalan yang melintasi Kebun Marihat,
Minggu 31 Maret 2019.
Hujan lebat yang mengguyur
Kabupaten Simalungun menyebabkan
air yang berasal dari hulu Kasindir
Afdeling 4 Kebun Balimbingan
mengalir deras menuju bendungan
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milik Pemkab Simalungun di Afdeling
III Kebun Marihat, dan sebagian air
meluap langsung ke badan jalan
provinsi yang menghubungkan
Pematang Siantar dan Tanah Jawa.
Luapan ini membuat badan jalan
tergerus, longsor, dan setengah
badan jalan raya amblas sepanjang
kurang lebih 15 meter.
“Akibat longsoran itu, para pelintas
mencari jalan alternatif dari Afdeling 3
Marihat menuju Afdeling 6 Bah Jambi,
lalu tembus ke Simpang Saropah dan
Desa Pondok Ladang,” jelas Direktur
Utama PTPN IV, Siwi Peni, Jum’at 5
April 2019, di Kantor Direksi PTPN IV
Medan .
Untuk membantu masyarakat
yang melintas di malam hari, PTPN IV
membuat penerangan lampu jalan di
Simpang Blok X Kebun Marihat, dan
seterusnya mengarahkan masyarakat
ke jalan alternatif. Untuk menjaga
kondusifitas di lokasi, PTPN IV juga
menurunkan anggota pengamanan di
setiap persimpangan jalan alternatif.
Pada hari Senin, 1 April 2019,
PTPN IV memulai perbaikan jalan
alternatif dengan memberikan batu
padas di setiap jalan yang rusak
akibat banyaknya kendaraan yang
melintas. “Dalam kegiatan pasca
bencana longsor ini, PTPN IV
senantiasa melakukan koordinasi
dengan Forkopimda setempat, guna
mengantisipasi transportasi anak
sekolah supaya tidak terlambat
sampai ke sekolah karena mereka
sedang mengikuti ujian nasional. Kita
menyediakan 4 unit bus, yaitu 2 unit
bus pariwisata dan 2 unit bus PTPN
IV,” papar Siwi Peni.
Keesokan harinya, Selasa
2 April 2019, tim dari PTPN IV
melakukan kunjungan langsung

ke Kasindir Afdeling 4 PTPN IV
Kebun Balimbingan untuk membuat
pengalihan air hujan ke sungai dan
rorak di blok. Tujuannya agar air yang
mengarah ke bendungan dan badan
jalan provinsi tidak terlalu besar.
Berkoordinasi dengan tim dari

Pemprovsu, Pamkab Simalungun
dan PTPN IV, selain menggunakan
anggaran Pemkab Simalungun, PTPN
IV juga akan mengeluarkan anggaran
untuk mendukung perbaikan dan
kelancaran air menuju sungai Bah
Kasindir dan Bah Birong. (red)
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Berita Foto

Selamat Bergabung,
Pak I Ketut Diarmita!
S

esuai salinan Keputusan No. SK-69/MBU/03/2019 dan
No. HES/SKPTS/R/23/2019 Menteri BUMN dan Dirut
PTPN III (Persero) selaku Pemegang Saham PTPN IV, telah
ditetapkan pemberhentian komisaris utama yang lama dan
pengangkatan komisaris utama yang baru di PTPN IV.
Penetapan yang berlaku sejak 18 Maret 2019 ini
mengangkat I Ketut Diarmita sebagai Komisaris Utama
PTPN IV dan memberhentikan dengan hormat Suwhono
sebagai Komisaris Utama PTPN IV yang menjabat sejak 11
September 2017 lalu, disertai dengan ucapan terimakasih
atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama ini.
Acara penyerahan Surat Keputusan oleh Pemegang
Saham berlangsung di Kantor Kementerian BUMN Lantai 6
Jakarta, Senin 18 Maret 2019.
Dengan keputusan ini, maka susunan lengkap Board of
Commissioner PTPN IV saat ini adalah, Komisaris Utama I
Ketut Diarmita, Komisaris Pos M. Hutabarat (sejak 1/9/2016),
Komisaris Andogo Wiradi (sejak 21/8/2017), dan Komisaris
Independen Osmar Tanjung (sejak 1/9/2016). (red)
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Positive Organization Award
(POA) mendorong organisasi untuk
memiliki positive climate, positive
communication, positive relationship,
dan positive meaning. Secara
psikologis, artinya perusahaan memiliki
karyawan yang memiliki vitalitas secara
ﬁsik dan ﬂow/engaged.
Organisasi yang positif akan
membawa dampak positif bagi
karyawan, anggota keluarga,
masyarakat, serta membawa dampak
kinerja industri yang akan mendukung
kesiapan Negara Indonesia
menghadapi tantangan di industri era

PTPN IV Raih Penghargaan
Positive Organization Award 2019
Menghadapi era industri 4.0, perusahaan dituntut tidak sekadar
eﬁsien, efektif, dan kreatif, melainkan juga harus mampu bersaing
menjadi ﬂourish, karena karyawan harus merasa nyaman dan bisa
berkembang.

D

emikian disampaikan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni seusai
menerima penghargaan ”Positive
Organization Award” dari majalah SWA
yang bekerjasama dengan Asosiasi
Psikologi Positif Indonesia (AP2I), di
hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 28
Maret 2019.
Siwi Peni yang didampingi Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H. Damanik, juga
menggarisbawahi bahwa karyawan
harus mampu bersaing secara positif
tanpa harus mengalami tekanan akibat
tuntutan persaingan yang semakin
ketat.
“Ke depan, negara Indonesia
memerlukan organisasi yang positif
agar dapat mencapai kekuatan
ekonomi dunia pada tahun 2025,” papar
Siwi Peni.
Penetapan pemberian award ini
dilakukan dengan seleksi yang ketat,

mulai dari proses pengiriman data,
questioner, wawancara manajemen,
dan validasi di lapangan. “Semoga
prestasi ini menambah semangat kita
semua dalam berkontribusi di BUMN
dan dapat memberi manfaat yang
besar bagi perusahaan,” harap Siwi
Peni.

industri 4.0.
Oleh sebab itu, Siwi Peni
menyampaikan terimakasih kepada
tim dan seluruh karyawan PTPN IV
serta semua pemangku kepentingan di
lingkungan PTPN IV, atas support-nya
dalam pencapaian kinerja PTPN IV
dalam hal pengembangan lingkungan
kerja yang positif.
Ajang penganugerahan ini, selain
diikuti PTPN IV, juga dari PT. BCA, PT
Semen Indonesia, Nutrifood, Garuda
Indonesia, PT Pupuk Kaltim, dan BPJS
Ketenagakerjaan. (red)

Maret 2019

15

Program Bangun
Rumah Karyawan Dimulai
Program kerja PTPN IV yang berorientasi kesejahteraan
karyawan pada tahun ini di antaranya adalah pembangunan
rumah dinas untuk menggantikan rumah dinas yang nonpermanen dan semi permanen di kebun/pabrik.

P

embangunan ini akan dilakukan
secara serentak di seluruh kebun/
pabrik di lingkungan PTPN IV dan
direncanakan akan dibangun sekitar
540 rumah dinas karyawan pada
tahun 2019. “Program ini diharapkan
dapat terus berkesinambungan,” sebut
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni
seusai melakukan groundbreaking di
Afdeling II Kebun Adolina Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi
Sumatera Utara, Jumat, 29 Maret
2019.
Hadir dalam acara ini, Bupati
Serdang Bedagai H. Soekirman,
Ketua PWI Sumatera Utara H.
Hermansyah, Kajari Serdang Bedagai
Jabal Nur, SH, MH, Komandan
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Kodim 0204 Deli Serdang Letkol Kav.
Syamsul Arifin, SE, MT, Wakapolres
Serdang Bedagai Kompol Henri
Riston Sibarani, SE, dan Camat
Perbaungan GJW Gunawan

Hasibuan, dan undangan lainnya.
Dari PTPN IV sendiri, selain Dirut hadir juga
Direktur Komersil Umar Affandi, Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum Rizal H. Damanik, Ketua Umum SP-Bun
PTPN IV Wispramono Budiman, para kepala bagian/
project manager/general manager distrik/pengurus
IKBI PTPN IV Kebun Adolina/karyawan pimpinan
Kandir, distrik, Kebun Adolina, dan calon karyawan
pimpinan/karyawan-karyawati Kebun Adolina.
Siwi Peni juga mengatakan bahwa
pembangunan ini memang sudah direncanakan
sejak Direksi menjabat. Program tahun pertama yaitu
tahun 2018 adalah perbaikan infrastruktur, tanaman,
PKS dan sarana prasarana yang menunjang
produksi. Pembangunan sektor produksi diutamakan
karena keuangan perusahaan didukung oleh
produksi dan produktivitas yang baik. Program tahun
kedua (2019), selain melanjutkan program tahun
lalu, juga ditambah dengan pembangunan rumah
karyawan. Saat ini masih ada sekitar 20% rumah
karyawan yang masih non-permanen dan semi
permanen.
“Kita harus memberikan rumah yang layak
kepada karyawan PTPN IV, karena karyawanlah
yang memberikan konstribusi kinerja pada
perusahaan, dan ini juga sesuai arahan dari Menteri
BUMN Rini M Soemarno kepada Direksi, bahwa
sebagian dana perusahaan harus digunakan
untuk membangun rumah yang layak huni kepada
karyawan, agar karyawan nyaman bekerja sehingga
dapat berkontribusi maksimal kepada perusahaan.
Dengan kinerja perusahaan yang baik, maka itu
juga akan memberikan dampak positif kepada
masyarakat,” kata Dirut.
Dirut mengimbau karyawan agar bersamasama memonitor pembangunan rumah yang akan
dilakukan oleh vendor ini, supaya kualitas rumah
sesuai dengan biaya dan kualitasnya. “Ini rumah
kita semua, rumah perusahaan, yang nantinya akan
diwariskan pada generasi penerus. Tugas kita semua
untuk saling mengawasi,” demikian Siwi Peni.
Bupati Serdang Bedagai, Soekirman,
mengapresiasi pembangunan rumah karyawan
yang dilakukan PTPN IV. Alasannya, perkebunan,
khususnya PTPN IV Kebun Adolina, adalah etalase
perkebunan di Serdang Bedagai. Pada kesempatan
tersebut Soekirman juga menceritakan tentang
perkembangan kebun-kebun di Kabupaten Serdang
Bedagai, dan dilanjutkan dengan pemberian dua
buku karangannya. (red)

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

Bapak Damrin Nasution

orangtua laki-laki Saudara Muhammad Arif Nasution, ST
(Asisten Teknik Pabrik Kebun Tinjowan PTPN IV)
6 Maret 2019

Bapak Syamsul Bahri

(Pensiunan Kepala Urusan Humas PTP VII)
8 Maret 2019

Ibu Sumi

mertua perempuan Saudara Jamaluddin
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Laras PTPN IV)
9 Maret 2019

Ibu Simpan Fatimah Nasution

orangtua perempuan Saudara Lubbi Hidayat Pohan (Kepala Sub Bagian
SPI PTPN IV) dan orangtua perempuan Saudara Andi Safri Pohan
(Asisten Tanaman Kebun Sosa PTPN IV)
13 Maret 2019

Ibu Hj. Farida Hanum

mertua perempuan Saudara Muhammad Chairul Ichlas
(Kepala Sub Bagian Perencanaan Strategis PTPN IV)
17 Maret 2019

Bapak A.M. Saragih

orangtua laki-laki Saudari Rindang Pancaria, ST
(Staf Sub Bagian SPI PTPN IV)
25 Maret 2019

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

Maret 2019

17

Liputan Khusus

PTPN IV Kembali Salurkan CSR
Senilai Rp 11,45 Miliar di Sosa
Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan sekitar,
PTPN IV kembali melaksanakan program Corporate Social
Responsibility (CSR) dengan menyalurkan dana ssenilai Rp
11,45 miliar kepada 3.241 anggota masyarakat yang berasal
dari 13 desa di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.
Penyerahan bantuan dilakukan melalui rekening masing-masing
anggota masyarakat yang tergabung dalam 66 kelompok tani,
disaksikan unsur Muspida, Muspika dan Manajer Kebun Sosa,
Misran, Senin, 25 Maret 2019.

B

antuan sebelumnya sudah
dilaksanakan, yaitu Juni 2015
senilai Rp 2,5 miliar, dan bulan Juli
2017 senilai Rp 10 miliar.
Pardede, salah seorang
masyarakat dari Desa Air Bale
menuturkan, masyarakat sangat
bersyukur dengan terealisasinya
program CSR ini karena kondisi
perekonomian mereka saat ini cukup
memprihatinkan. “Bantuan yang kami
terima sangat bermanfaat untuk
kelangsungan hidup kami sehari-hari,”
ungkap Pardede.
Disebutkannya, dengan
terealisasinya program CSR ini,
berarti sudah terpenuhi program
PTPN IV Kebun Sosa, dengan
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dengan masyarakat semakin
harmonis dan membawa dampak
yang positif terhadap kinerja PTPN IV,
khususnya Kebun Sosa.
Gunung Tua selaku Asisten I
Kabupaten Padang Lawas berharap,
bantuan program CSR ini dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
oleh masyarakat. “Semoga ke depan
PTPN IV Kebun Sosa dapat bermitra
positif dengan masyarakat serta
berkontribusi terhadap pembangunan
di Kabupaten Padang Lawas,” kata

Liputan Khusus

Gunung Tua. Ia juga berharap,
situasi di PTPN IV Kebun Sosa
semakin kondusif dan tidak ada lagi
penjarahan produksi TBS.
Dirut PTPN IV Siwi Peni
menyebutkan, program CSR adalah
suatu tindakan atau konsep yang
dilakukan oleh perusahaan yang
sesuai kemampuan perusahaan
sebagai bentuk tanggung jawab
terhadap sosial/lingkungan sekitar
perusahaan itu berada.
“Contoh bentuk tanggungjawab
itu bermacam-macam, mulai dari
melakukan kegiatan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan perbaikan
lingkungan, pemberian beasiswa

untuk anak tidak mampu, pemberian
sarana untuk pemeliharaan fasilitas
umum, serta sumbangan untuk
desa/fasilitas masyarakat yang
bersifat sosial dan berguna untuk
masyarakat, khususnya masyarakat
yang berada di luar perusahaan,”
terang Siwi Peni.
Penerima manfaat CSR
diharapkan mempergunakan
kesempatan itu dengan sebaikbaiknya. Selain itu, mereka sangat
diharapkan turut membantu
menjaga aset perusahaan demi
keberlangsungan pelaksanaan
program CSR di tahun-tahun
mendatang. Siwi Peni menyebutkan,
PTPN IV sebagai salah satu Anak

Perusahaan BUMN Perkebunan
terbesar di Indonesia, memiliki
tanggung jawab yang besar dalam
masalah sosial/lingkungan.
“Untuk dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya,
syarat utamanya perusahaan
harus menghasilkan laba. Dari laba
tersebut, sebagian diberikan kepada
pemegang saham dalam bentuk
dividen dan pajak, sebagian untuk
membangun perusahaan, sebagian
untuk kesejahteraan karyawan,
dan sebagian untuk membangun
lingkungan dan masyarakat di sekitar
perusahaan berada,” papar Siwi Peni.
Selain CSR, ada program lain
yang juga merupakan tanggungjawab
sosial kepada masyarakat, yaitu
PKBL (Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan). Melalui ketiga program
tersebut sejak 2009 hingga Pebruari
2019, PTPN IV telah menyalurkan
dana sejumlah Rp 344,7 miliar, yang
tersebar di Medan, Tebing Tinggi,
Simalungan, Deli Serdang, Serdang
Bedagai, Tobasa, Mandailing Natal,
Langkat, Asahan, Labuhan Batu,
Batubara, dan Padang Lawas. (red)

Sudut Kebun
Pemeliharaan kelapa
sawit yang standar akan
melahirkan produktivitas
yang optimal sesuai
potensinya. Salah
satunya adalah pekerjaan
pangkas pelepah dengan
memperhitungkan secara
cermat jumlah pelepah yang
dipertahankan.
Foto : Masjon Sirait
Asisten Kepala Tanaman Kebun Pasir Mandoge

Maret 2019

19

Liputan Khusus

Mutasi dan Promosi untuk
Peningkatan Kinerja dan Kualitas
“Seorang pemimpin, dalam
melakukan tugas dan
tanggungjawabnya mengelola
kebun dan pabrik, jangan
sampai mengeluh dan
meminta maaf atas aktivitas
yang terjadi di lapangan,”
demikian ditegaskan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni
seusai menyerahkan Surat
Keputusan Direksi PTPN IV
tentang Mutasi bagi Pemangku
Jabatan Puncak (PJP), dan
promosi bagi Kepala Sub
Bagian/Kepala Bidang/Masinis
Kepala/Asisten Kepala, yang
dilaksanakan di Ruang Pisifera
Kantor Direksi (Kandir) PTPN
IV, Rabu 13 Pebruari 2019.

Secretary PTPN IV Albert Ginting,
para kepala/wakil kepala bagian,
project manager, dewan pakar,
general manager distrik, dan manajer
kebun yang menerima mutasi, serta
para kepala sub bagian/kepala
bidang/masinis kepala/asisten kepala
yang menerima promosi jabatan.
Promosi dan mutasi karyawan
kali ini juga disesuaikan dengan

D

alam acara ini, Siwi Peni
didampingi Direktur Komersil
PTPN IV Umar Affandi, Direktur
Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal
H. Damanik dan dihadiri Corporate
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perubahan struktur dan pembagian
kerja di unit usaha. Dilihat dari
beberapa pengalaman, pemisahan
manajemen Pabrik Kepala Sawit
(PKS) dengan kebun ternyata dapat
menciptakan peningkatan kinerja yang
cukup signifikan dari sisi peningkatan
kualitas dan kuantitas Tandan Buah
Segar (TBS) serta kualitas dan
kuantitas dari Crude Palm Oil (CPO).

Liputan Khusus

“Itu sebabnya di beberapa kebun, kita
pisah antara manajemen Kebun dan
PKS,” terang Siwi Peni.
Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars PTPN IV, kemudian
ditutup dengan menyanyikan
lagu Bagimu Negeri serta berfoto
bersama. Sebelumnya karyawan
yang menerima mutasi dan promosi
mengucapkan sumpah jabatan
yang disaksikan oleh Ustadz Dr.
Fuji Rahmadi P, MA, dan Pendeta P.
Simanjuntak. (red)

Karyawan Mutasi dan Promosi
NAMA
Hepriyanto Siregar
Irvan Faisal
Fitra Rinaldy
Adhri Basari
Julfikar Damanik
Bernard HS Purba

JABATAN
Manajer Kebun Pabatu
Manajer Kebun Sei Kopas
Manajer PKS Pabatu
Manajer PKS Gunung Bayu
Manajer Kebun Plasma Madina
Manajer Kebun Bah Birung Ulu

MUTASI/PROMOSI
Mutasi
Mutasi
Promosi
Promosi
Promosi
Promosi

PTPN IV Sanggupi Pembayaran
Iuran Dapenbun
M

anajemen PTPN IV menyanggupi
pembayaran kewajiban
iuran Dana Pensiun Perkebunan
(Dapenbun) berdasarkan laporan
valuasi aktuaris per 31 Desember
2018, sesuai dengan jumlah dan
waktu yang ditetapkan. Hal tersebut
disampaikan Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, ketika Direktur
Utama Dapenbun Edwind Sinaga
menyampaikan hasil valuasi aktuaris
untuk Pemberi Kerja mengenai Rasio
Kecukupan Dana (RKD) PTPN IV, di
Ruang Rapat Tenera, Kantor Direksi
PTPN IV Medan, Selasa, 19 Pebruari
2019.
Pada pertemuan ini, hadir juga
Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik,
Corporate Secretary Albert Ginting,
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
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Budi Susanto, Kepala Bagian
Keuangan Iskandar Dewantara,
dan Kasubag. Sedang dari
Dapenbun hadir mendampingi
Direktur Utama, Direktur
Operasional Dikdik Purwana,
Corporate Secretary Titiek SM,
Wakil Kepala Cabang Dapenbun
PTPN IV Arihta Siregar, dan Wakil
Kepala Cabang Dapenbun PTPN
II dan PTPN III. (red)

Karyawan pimpinan, karyawan dari 16 kebun PTPN IV di
Simalungun, dan beberapa karyawan dari Kebun PTPN
IV di Asahan dan masyarakat sekitar Kebun Bah Jambi,
berbondong-bondong menghadiri Peringatan Isra’ Mi’raj yang
diadakan PTPN IV di Masjid Taqwa, Bah Jambi, Simalungun,
Selasa, 2 April 2019.

G

eneral Manager Distrik I, Eddy
Usman, selaku tuan rumah
peringatan ini, mengungkapkan,
peristiwa Isra’ Mi’raj merupakan
perjalanan luar biasa karena pada
momen inilah turunnya perintah
shalat kepada Rasulullah sallahu
alayhi wa sallam, yang kemudian
dilaksanakan oleh miliaran Muslimin
se-dunia dan telah berlangsung
selama lebih dari 14 abad hingga
hari ini. “Kami berharap, hadirin
dapat memetik pelajaran dari
peristiwa Isra’ Mi’raj ini, yang meski
secara nalar sulit diterima, namun
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keimanan kita kepada Allah kiranya
menjadi petunjuk agar kita tetap di
jalan-Nya,” seru Eddy.
Ketua Panitia, Rudi Simatupang,
menyampaikan terimakasih atas
kerjasama dan partisipasi semua
pihak, terutama GM Distrik I Eddy
Usman, GM Distrik II Mahdi Al
Haris, para panitia, para manajer,
karyawan pimpinan dan pelaksana
yang sudah datang jauh-jauh ke
Bah Jambi. Dalam suasana hujan
rintik-rintik, peringatan malam itu
juga dimanfaatkan oleh Kapolres
Simalungun, AKBP Liberty
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Peringatan Isra’ Mi’raj: Menuju
Indonesia yang Rahmatan lil Alamin
Panjaitan, untuk menyampaikan
pesan agar masyarakat khususnya
di perkebunan bersama-sama
menciptakan Pemilu damai
dan secara aktif menggunakan
hak pilihnya ke TPS pada hari
pencoblosan dengan tertib.
Hadir juga pada kesempatan
ini Komisaris Independen, Osmar
Tanjung, yang turut berpartisipasi
demi terselenggaranya tabligh akbar
pada perayaan Isra’ Mi’raj yang
dimulai pada pukul 20.00 tersebut.
Almukarrom Ustadz H Amran
Saragih MA, yang diundang sebagai
penceramah dari Jakarta pada acara
tersebut menyampaikan tausiah di
hadapan 2.000-an jamaah. Tema Isra’
Mi’raj yang diangkat adalah “Aku,
Kamu, Satu Hati untuk Indonesia yang
Rahmatan lil Alamin”. Sedangkan
tausiah Ustadz H Amran Saragih
mengajak para jamaah untuk
menggugah diri dalam kesadaran dan
memperteguh keyakinan terhadap
Allah bahwa kita diberi otak dan hati
agar bisa menjadi manusia yang
berakhlak.
“Ada 3 hal pokok yang membuat
kita terhindar dari fitnah dan penyakit
agar dibukakan pintu surga oleh
Allah SWT. Pertama, sombong
(kibrun), ini awal perbuatan iblis
yang tak mau sujud kepada Adam
atas perintah Allah. Kedua, rakus
(khirsun), digambarkan sebagai
perbuatan Adam dan Hawa yang tak
mampu menahan nafsu memakan
buah khuldi. Dan ketiga, iri dengki
(hasad). Ini digambarkan sebagai
perberbuatan anak Adam, ketika
Kabil membunuh Habil, saudara
kandungnya sendiri.
Ustad Amran Saragih

menambahkan, Adam selalu
memohon ampun kepada Allah
karena godaan iblis. Adam tidak
pernah menyalahkan Iblis, tetapi
menyalahkan dirinya yang lalai
terhadap ajaran Allah. “Oleh sebab

itu, mari kita satukan hati untuk
Indonesia yang rahmatan lil alamin.
Hindari fitnah, hindari buruk sangka,
hindari sombong, hindari tamak
dan rakus agar kita dapat mencapai
akhlakul kharimah,” imbaunya.
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Sosialisasi Pelatihan
Sistem Aplikasi SKB BPS Online
Direktur Operasional PTPN IV Rediman Silalahi, mewakili Holding
Perkebunan Nusantara, mengatakan, Manajemen Holding
Perkebunan Nusantara menyambut baik dan positif langkah
awal dan strategis untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman antara
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) dengan PTPN
III (Persero) dalam penyediaan dan pemanfaatan data atau
informasi statistik pertanian maupun perkebunan. Ia mengatakan
hal itu ketika membuka sosialisasi pelatihan sistem aplikasi
SKB BPS Online di Ruang Rapat Dura, Kantor Direksi PTPN IV
Medan, Senin, 4 Maret 2019.

P

eserta pelatihan ini berjumlah 22
orang yang berasal dari Kepala
Sub dan Staf Sub Divisi Holding
PTPN, dan Kasubag/Staf Subag/
Karyawan dari PTPN I s/d VI.
Rediman Silalahi juga mengatakan
bahwa salah satu tujuan sosialisasi
ini adalah agar semua data yang
menyangkut perkebunan, khususnya
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Holding Perkebunan Nusantara
dengan anak perusahaannya,
dapat ter-update dengan akurat
dan tersistem, sehingga mereka
dapat mengambil kebijakan maupun
keputusan yang cepat dan tepat di
dalam mengelola industri perkebunan.
Rediman mengajak peserta
pelatihan menjadikan aplikasi online
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SKB BPS-PTPN ini sebagai bagian
dari budaya perusahaan, karena
perusahaan sudah menyediakan
seluruh perangkatnya di setiap unit
usaha.
“Direksi berharap, aplikasi ini akan
menghasilkan data perkebunan yang
akurat dan realtime karena selama ini
data yang disajikan adalah data-data
yang lalu, sehingga sering terjadi
perdebatan pada saat akan digunakan
untuk mengambil kebijakan pada
tahun berjalan, baik kebijakan impor
maupun kebijakan yang berdampak
pada kesejahteraan karyawan dan
petani,” kata Rediman.
Dalam kesempatan ini, pihak BPS
dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik
Produksi BPS RI M. Habibullah, Kasie
Evaluasi dan Pelaporan Statistik
Perkebunan, Kabid Statistik Produksi,
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dan Staf Teknologi Informasi. Sedang
dari PTPN IV tampak para kepala/
wakil kepala bagian, project manager,
kasubag, dan staf subag untuk
mendampingi Direktur Operasional.
Habibullah menyampaikan bahwa
pengumpulan data ada berbagai jenis
di industry, seperti mailing system
dan big data. “Berdasarkan UU No. 16
Tahun 1997, BPS adalah satu-satunya
lembaga pemerintah yang mengelola
sistem perstatistikan nasional,
dan dalam undang-undang itu
sesungguhnya statistik diatur menjadi
tiga, yaitu statistik khusus, sektoral
dan dasar,” jelas Habibullah.
Acara pembukaan sosialisasi
ini diakhiri dengan pemberian
cenderamata dan foto bersama.
(red)

Syukuran Ultah ke-23:

Operational Excellence
Menuju PTPN Baru
P

T Perkebunan Nusantara IV sebagai salah satu Anak Perusahaan Holding
Perkebunan Nusantara, bersama-sama dengan PTPN I, II, III, V sampai
dengan XIV, per 11 Maret 2019 genap berusia 23 tahun. Syukuran ulang tahun di
PTPN IV dilaksanakan serentak mulai dari Kantor Direksi hingga di Kebun/Pabrik/
Balai Benih, yang tersebar di sembilan kabupaten se-Propinsi Sumatera Utara,
pada hari yang sama.
Di tahun ke-23 ini, Perkebunan Nusantara akan memfokuskan diri pada
Operational Excellence menuju PTPN baru, dengan semangat budaya kerja baru
yang berbasis Sinergi, Integritas dan Profesional (SIPro).
Acara syukuran ultah tahun ini diawali dengan upacara bendera, pemotongan
nasi tumpeng, menyantuni 2.300 anak yatim, dan makan pagi bersama.
“Dirgahayu PT Perkebunan Nusantara Empat, Semoga Jaya-Jaya-Jaya”.
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Umat Muslim PTPN IV
Aksi Berbagi dalam Jumat Berkah
Di sela-sela kesibukannya dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab di perusahaan, Direksi PTPN IV menggagas
kepada Majelis Taklim dan Syiar Islam (MTSI) PTPN IV untuk
melaksanakan program Jumat Berkah. Kegiatan program ini
dirancang dalam bentuk menyantuni anak yatim yang berasal
dari sekitar perusahaan, sekaligus makan siang bersama seusai
shalat Jumat.

B

iaya kegiatan ini bersumber dari
infaq/sadaqah Direksi, Pemangku
Jabatan Puncak, Kasubag, Staf
Subag, dan karyawan Muslim Kantor
Direksi PTPN IV.
Kegiatan ini dilaksanakan sekali
dalam dua Jumatan, yang diawali
Jumat 15 Pebruari 2019 di Masjid Al
Muhajirin Kantor Direksi PTPN IV.
Acara pertama itu dihadiri Komisaris
Independen PTPN IV Osmar Tanjung
dan Direkur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
beserta Kepala Bagian, Kasubag, Staf
Subag dan karyawan.
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Jumat adalah hari istimewa
karena hari ke-5 sehabis Kamis, yang
merupakan sayyidul ayyam atau
rajanya hari. Pada hari Jumat, banyak
kegiatan seperti perdagangan atau
safar yang dihentikan sejenak karena
menghormati hari Jumat, dan baru
setelah itu diawali kembali rutinitas
setiap hari sehabis selesainya ibadah
shalat Jumat.
Hari Jumat juga menjadi
kesempatan bagi Muslimin untuk
mencari amaliah ukhrawiyyah, atau
untuk mendapatkan banyak berkah
dan kebaikan seperti bertadarus,
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bershalawat, bersedekah, dan
bermacam hal baik lainnya.
Walaupun sesungguhnya
di hari-hari lain juga mampu
dilakukan, namun hari Jumat lebih
terasa istimewa sehingga menjadi
momentum yang sayang sekali untuk
dilewatkan begitu saja dalam berburu
keberkahan. (red)

Tabur Benih Ikan,
Tabur Benih Kebaikan
PTPN IV kembali melakukan
penaburan benih ikan di lima
nagori (desa) yang berbeda,
yaitu Bah Tobu, Bandar
Selamat, Dolok Ilir 1, Nagori
Kahean, dan Dolok Tenera,
masing-masing tanggal
7 Pebruari, 15 Pebruari,
22 Pebruari, dan 2 Maret
2019. Aksi tabur benih ikan
ini, menurut Asisten SDM,
Umum dan Keamanan PMT
Tengku Nurdiana dan Asisten
SDM, Umum dan Keamanan
Kebun Dolok Ilir Junaidi
Abdillah, dengan melakukan
sinergisitas antara PMT dan
Kebun Dolok Ilir, juga disertai
dengan bantuan langsung
terhadap masyarakat yang
kurang mampu di seputaran
perkebunan atas kerja
sama dengan Komunitas
Relawan North Sumatera
(KRNS), sebuah lembaga
sosial yang bergerak di bidang
sosial kemasyarakatan.

“T

otal keseluruhan benih ikan
yang ditabur adalah 100 ribu
ekor lebih. Dengan bantuan sosial
dan lingkungan ini, perusahaan
mengharapkan adanya peningkatan
hubungan yang lebih positif
antara unit-unit usahanya dengan
masyarakat”, sebut Tengku Nurdiana.
“Masyarakat diharapkan dapat
meningkatkan rasa solidaritasnya
dengan turut berpartisipasi menjaga

kebun-kebun dan aset milik PTPN IV
dari aksi pencurian dan penggarapan
ilegal”, ucap Tengku Nurdiana.
Para kepala desa/nagori yang
menerima bantuan ini mengharapkan
agar sentuhan sosial PTPN IV dapat
ditingkatkan dari waktu ke waktu
agar masyarakat dapat lebih terbantu
perekonomiannya, dan bantuannya
dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. (red)
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Dari Kebun ke Kebun

Tahun ini, Distrik II seperti kereta cepat. Dari posisi terbelakang dalam hitungan
capaian produksi terhadap target RKAP, mereka tiba-tiba lari menyelonong ke
posisi pertama. Tidak main-main, surplus produksinya 12,7% per Maret 2019.
Sampai dengan Triwulan-1 nanti, diestimasi surplus mereka akan sampai di
atas 13%. Tapi Distrik II juga punya tugas besar. Salah satu unit usahanya
yang sangat spesifik dalam bisnis PTPN IV, yaitu Kebun Teh, masih dirundung
kerugian. Performanya di bawah harapan, dan menjadi salah satu cost centre.
Diperlukan sebuah keajaiban untuk menaikkan pamor Kebun Teh yang berlokasi
di Sidamanik, Bah Butong, dan Toba Sari ini.
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“Y

a, keajaiban itu yang ingin
kami tunjukkan tahun ini. Saya
yakin ini bisa dilakukan dengan
meningkatkan rasa memiliki dan
menggalang kerjasama tim yang solid.
Di sini diperlukan rasa krisis seorang
owner. Setiap pimpinan harus acting
like an owner, not like a worker.
Seorang owner itu ditandai dengan
kepedulian yang tinggi pada potensi
losses, mereka tak mau kehilangan
sedikit pun. Lalu di antara para
owner ini harus tercipta solidaritas.
Solidaritas distrik. Bila satu unit sakit,
maka unit lain akan ikut turun tangan
menolong. Ini sudah kami terapkan
pada kebun teh. Semua unit ikut
membantu kebun teh. Pada tahun
ini, kebun teh harus membawa cerita
baru. Harus untung, meskipun hanya
enam ratus perak,” tegas Mahdi Al
Haris, General Manager Distik II.
Haris tidak mau muluk-muluk.
Tapi menjadi unit usaha yang untung
pun sebenarnya sudah cukup muluk
bagi Kebun Teh bila merujuk pada
laporan kinerja keuangannya selama
ini. Pada tahun 2018, kerugian yang
ditimbulkan kebun teh ini memang
mulai menurun dari tahun 2017.
Kerugian itu juga turun dibanding
RKAP yang ditargetkan.
Persoalan di Kebun Teh tidak
hanya disebabkan oleh belum
maksimalnya capaian produksi, tetapi
juga meningkatnya harga pokok
penjualan karena biaya yang tinggi.
Sebagai gambaran, harga pokok
penjualan kumulatif dari tahun ke
tahun memang menurun setelah
melakukan program efisiensi.
Mahdi Al Haris menilai, jalan
keluar dari persoalan Kebun Teh akan
lebih baik dilihat dari sisi produktivitas
saja, meskipun efisiensi tetap menjadi
perhatian. Menurutnya, efisiensi
harus dimaknai sebagai pilihan
untuk membuang atau memotong
lemak yang berlebihan, bukan
memotong urat nadinya. Artinya
seluruh kinerja harus tetap jalan.
Sedang di sisi produksi, menurutnya,
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masih terbuka ruang gerak yang luas
untuk meningkatkan capaian dengan
sumber daya yang tersedia saat ini.
“Dengan posisi harga pokok
penjualan hari ini, sebenarnya Kebun
Teh hanya perlu merealisasikan
produktivitas sebesar 2,6 ton per
hektar untuk mencetak untung. Tahun
lalu realisasinya 1,94 ton per hektar.
Dengan 2,6 ton per hektar, kita sudah
bisa melaporkan laba meskipun
kecil. Dalam praktik terbaiknya,
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sebuah kebun teh bisa menghasilkan
produktivitas 6 ton per hektar. Jadi,
ini target yang sangat mungkin
untuk dicapai. Untuk itu, diperlukan
beberapa perbaikan budidaya dan
cara panen. Kita juga melakukan
kegiatan maksimalisasi perawatan
dengan memanfaatkan solidaritas
distrik, yaitu berupa bantuan
fasilitas-fasilitas kebun sawit yang
dapat dimanfaatkan untuk efisiensi
biaya perawatan dan peningkatan

Dari Kebun ke Kebun

mekanisasi pemupukan dan pestisida
di Kebun Teh,” papar Mahdi.
Saat ini, ia menetapkan
beberapa kebijakan menyeluruh
dalam usaha revitalisasi usaha
komoditas teh. Di antaranya adalah
melakukan rehabilitasi tanaman,
replanting untuk areal yang sudah
menurun daya produksinya, dan
melakukan perawatan yang lebih
intensif bagi tanaman menghasilkan.
Upaya efisiensi dilakukan dengan
cara mekanisasi, baik dalam
hal pemupukan, perawatan dan
pemetikan. Sedangkan untuk petik
berkelanjutan difokuskan pada
ketaatan SOP panen.
“Saat ini kita mengadakan
peningkatan mekanisasi
penyemprotan pupuk dan pestisida,
menggunakan truk dengan power
sprayer yang sebagian dipinjamkan
oleh unit usaha sawit. Dengan cara

ini, kita dapat melakukan percepatan
pemupukan daun serta respon
segera terhadap ancaman hama ulat
dan lainnya yang merugikan potensi

Aset Tanaman DISTRIK II Tahun 2018
KATEGORI TANAMAN

LUAS (HA)

TU, Tanaman Baru, Konversi

744

TBM

6.969

4-8 th

6.137

9-13 th

5.727

14-20 th

7.232

21-24 th

2.709

>=25 th

13

Total Tanaman Menghasilkan

21.818

Total Seluruh Tanaman

29.531

Aset Tanaman Teh PTPN IV Tahun 2018
KATEGORI TANAMAN

LUAS (HA)

Tanaman Menghasilkan

3.903,88

Tanaman Belum Menghasilkan

195,66

Tanaman Baru

51,16

Tanaman Ulang

-

Areal Lain-lain

2.222,16

TOTAL

6.372,86

produksi secara langsung. Kita juga
membuat landasan daun matang
fisiologis atau bantalan petik dengan
perbaikan klorofil dan homogenitas.
Kebun teh adalah bisnis komoditas
yang sensitif, sehingga ia memerlukan
sense dan teknik sekaligus,” kata
mantan Manajer Kebun Mayang ini.
Realisasi produksi daun teh basah
(DTB) pada tahun 2018 tercatat
sebesar 34.726 ton, atau masih
di bawah RKAP sebesar 10.569
ton (23,33%), dan turun dibanding
produksi tahun 2017 sebesar 2.881
ton (7,66%). Menurut analisa dalam
laporan kinerja perusahaan tahun
2018, penyebab penurunan produksi
adalah realisasi pemupukan yang
belum optimal. Selain itu terjadi
stagnasi pabrik pada masa panen
puncak di bulan Juni dan Juli akibat
gangguan pasokan listrik dari PLN,
ditambah faktor alami kemarau
panjang di bulan Juni-Agustus yang
menyebabkan daun gugur dan
bantalan petik menjadi tipis dan
kandas.
Meskipun dibebani kerugian
di unit teh, namun Distrik II masih
konsisten menyumbang laba secara
keseluruhan. Pada tahun 2018,
dari tanaman sawit, laba kotor yang
diperoleh distrik dengan 6 kebun
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sawit ini adalah Rp 3.986,20 per kg
MS+IS. Perhitungan ini diperoleh dari
harga jual rata-rata Rp 7.208,07 per
kg minyak sawit, dengan harga pokok
pabrik Rp 3.221,87 per kg MS+IS.
Kontribusi tersebut merupakan jerih
payah dari karyawan sejumlah 4.917
orang. Sayangnya, dari sisi capaian
RKAP, distrik ini justru tercatat
sebagai peringkat terakhir pada tahun
2018.
Tekad untuk melakukan
perbaikan kinerja dan pencapaian
target telah menunjukkan hasilnya
sejak awal tahun 2019. Sampai
dengan Maret 2019, unit-unit sawit
berhasil mencetak surplus sebesar
12,7% dan menempatkan posisi
mereka di peringkat pertama. Target
produktivitas di Triwulan-I dipatok
sebanyak 5 ton/ha untuk TBS.
Estimasi produksi sampai dengan
Triwulan I 2019 adalah sebesar
105.842 ton, dimana RKAP adalah
92.993 ton, atau surplus 13,82%.
“Manajer unit-unit usaha
adalah orang-orang cerdas dan
berpengalaman. Apa yang mereka
perlukan cuma kesempatan untuk
fokus pada core business kebunnya.
Oleh karena itu, masalah-masalah
lingkaran ketiga, yaitu yang berkaitan
dengan stakeholder di luar kebun
sudah mulai kita ambil alih dan
dikoordinir dari distrik. Dengan
demikian mereka tinggal memikirkan
produksi dan manajemen kebun.
Kita bahkan telah menyediakan
assessment kepada para karyawan
pimpinan agar kapasitas mereka
meningkat, yang diharapkan akan
bermanfaat bagi perusahaan dan
karir mereka sendiri,” papar Mahdi.

operasional di bagian teknik dan
pengolahan untuk kelancaran
operasional PKS. Hasilnya, mereka
dapat melampui target rendemen
CPO. Sampai dengan 19 Maret
2019, realisasi rendemen adalah
24,04%, sedangkan target adalah
23,96%.
Mereka juga melakukan inovasi
pada instalasi PKS di stasiun
minyakan/klarifikasi di 3 unit Oil
Purefier PKS Mayang. Inovasi
yang dilakukan berdampak kepada
penghematan biaya yang mencakup
biaya perawatan, biaya spare part 3
unit oil purefier dengan menggantikan
1 unit pompa minyak bersih.

Produksi dan Protas Distrik II Tahun 2018
KETERANGAN

REALISASI

Produksi TBS

440.554 Ton

Produksi Minyak Sawit

101.287 Ton

Produksi Inti Sawit
Protas TBS
Protas Minyak Sawit
Protas Inti Sawit
Rendemen Minyak Sawit
Rendemen Inti Sawit

ESTIMASI KINERJA DISTRIK
II TAHUN 2019 DARI KINERJA
TAHUN 2018
Dari sisi pengolahan, Distrik II
juga melakukan beberapa kebijakan
strategis untuk mempertahankan
kinerja yang prima. Di antaranya,
melaksanakan pengawasan
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Diberlakukannya kavel 8/9 di
bagian tanaman Distrik II secara
konsisten, juga berdampak positif
terhadap bagian pengolahan, antara
lain berkurangnya pemakaian
tenaga kerja di loading ramp bagian
sortasi dari rata-rata 9 orang per
PKS, menjadi 3 orang saja. Selain
itu, sistem ini secara langsung telah
meningkatkan capaian kinerja PKS
dalam hal peningkatan rendemen
CPO. Agar kinerja pengolahan
ini berjalan secara konsisten dan
meningkat, Distrik II melakukan
coaching terhadap bagian Teknik dan
Pengolahan unit-unit se-Distrik II.
(red)
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17.970 Ton
20,19 Ton/Ha
4,64 Ton/Ha
824 Kg/Ha
22,99%
4,08%

QUOTE
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para Manajer di
Distrik II

“Fokus produksi terletak pada pembinaan SDM.
Untuk itu, mereka perlu meresapi 3 hal positif ke
dalam karakter kerjanya, yaitu Positive Thinking,
Positive Action, dan Positive Expectation”

Darwis IE Damanik

“Proses pengolahan itu berfokus pada
kehandalan instalasi, mesin yang prima/standar,
mempertahankan losses yang terkendali pada
standar 1,5% terhadap TBS, dan menghasilkan
mutu produksi yang tinggi”.

Aminuddin

Manajer Kebun Gunung Bayu

Manajer PKS Dolok Ilir

“Kebun teh adalah unit usaha yang menuntut
ketelitian di atas segalanya. Pemenuhan SOP
menjadi kata kuncinya. Panen itu bermakna pada
produksi tinggi, stabilitas produksi, dan panen
berkelanjutan. Tanaman teh adalah budidaya tinggi,
lebih sensitif, dan menuntut tahapan lebih banyak.
Karena itu, bisnis teh adalah pekerjaan sentuhan”.

“Perhitungan premi yang tidak transparan bisa membuat
demotivasi bagi karyawan, dan pada akhirnya membuat
produktivitas merosot. Restan juga harus diatasi
karena mereka tidak suka BRT-nya turun dan merasa
pekerjaannya kurang dihargai. Jadi, transparansi
perhitungan premi dan mengatasi restan adalah
keperluan bersama antara karyawan dan perusahaan”.

Muhammad Ridho Nasution

Ferry M Irwansyah Nasution

Manajer Kebun Teh

Manajer Kebun Laras
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Karyawan Sukses

“Rezeki Selalu Ada Jalannya”
Meski harus menanam sawi, beternak puyuh, lele, dan bikin
kolang-kaling, Sujono (51) yang bekerja sebagai Krani Tanaman
PTPN IV Distrik II, dan istrinya Muliani (52) yang bekerja sebagai
ASN di Dinas Koperasi Simalungun tetap tidak ragu meneruskan
pendidikan putri semata wayang mereka ke jurusan paling
bergengsi saat ini, yaitu Kedokteran. Lidya Mardiahsari sedang
menjalani coas di RSUD Lubuk Pakam setelah melalui masa
pendidikan yang cukup melelahkan di Fakultas Kedokteran UMSU
Medan. Saat ini Lidya juga sedang mengambil S2 di Universitas
Sari Mutiara Medan.

Keluarga Sujono dan Muliani

B

iaya kuliah Fakultas Kedokteran,
apalagi di universitas swasta,
tentu tidaklah murah. Seorang kerani
seperti Sujono harus memutar otak
dan membuka sebanyak mungkin

jalan rezeki lewat berbagai usaha
sampingan sepulang kantor. “Kami
percaya, rezeki akan selalu ada
jalannya kalau mau berusaha dengan
sungguh-sungguh,” tutur Sujono.

Setiap peluang untuk
menghasilkan uang tambahan
selalu mereka lakoni. Saat Lebaran,
misalnya, Muliani menerima open
order kue-kue Lebaran. Dari sana,
mereka bisa mengumpulkan sedikit
demi sedikit dana perkuliahan
anaknya untuk menggenapi bonus
yang dibagikan perusahaan saban
tahun.
“Pilihan Lidya sejak dulu memang
hanya antara kedokteran atau
farmasi. Ia sangat pengiba orangnya.
Sepertinya, pilihan menjadi dokter
pun terpengaruh oleh keinginannya
bisa membantu orang dari sakit. Ya,
kami hanya bisa mendukung saja.
Dan sampai saat ini, kami merasakan
betapa rezeki selalu diturunkan
Allah tepat pada waktunya, sehingga
keperluan perkuliahan putri kami
tidak pernah sampai jadi masalah
yang besar,” kata Sujono.
Lidya sangat mengerti kondisi
finansial orang tuanya, dan ia tidak
ingin membebani mereka terlalu
lama. Hanya dalam jangka 3,5
tahun saja, ia telah menyelesaikan
perkuliahannya. Alumni SMA
Yayasan Sultan Agung Pematang
Siantar ini sudah terbiasa dengan
sikap disiplin. “Memang dia seperti
anak yang dipingit dan manja,
maklum anak semata wayang. Tapi
kami tidak membiarkannya terlalu
manja. Lidya tidak banyak biaya
hidupnya. Pengeluarannya sejauh
yang kami tahu sangat rasional,” kata
karyawan yang masuk pertama kali
sebagai Karyawan Teknik Kebun Teh
Marjandi itu pada tahun 1987.
Atas apa yang telah dilaluinya,
Sujono ingin mengatakan kepada
rekan-rekan kerjanya untuk tidak
perlu ragu-ragu menyekolahkan
anak-anak mereka. “Karena rezeki
akan selalu ada jalannya,” tegasnya
sekali lagi. (red)
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Karyawan Berprestasi

TH Siregar
Kerani Bagian Keuangan Distrik II

“Bila Pekerjaan Tidak Tuntas,
Saya Tak Bisa Tenang”
Beberapa bulan lagi, ia akan menerima surat sebagai karyawan
Masa Bebas Tugas (MBT). Sudah 32 tahun TH Siregar mengabdi
di perusahaan ini sejak ia pertama sekali diterima pada tanggal
21 Juli 1987. Tidak banyak neko-neko, dan ia cenderung terobsesi
dengan pekerjaannya. “Saya hanya berkeinginan menjalankan
tugas saya dengan baik, memenuhi permintaan dan harapan
atasan saya, karena saya tahu bahwa perusahaan selalu menilai
kerja-kerja kita,” kata penerima pin emas atas pengabdiannya 25
tahun di PTPN IV ini.

M

enjelang memasuki masa
pensiun ini, TH Siregar mengaku
telah mempersiapkan diri dan
berusaha menyongsongnya dengan
pikiran positif. Saat ini ia masih tinggal
di Pondok Blendet. Memiliki anak
3 orang, dan istrinya yang masih
mengajar sebagai guru di Bah Jambi.
Sepanjang karirnya, ia telah bekerja
dengan tradisi ketelitian. Berhadapan
dengan angka-angka yang rumit,
dan sistem pelaporan yang terus
berkembang dan berubah.
“Saya memahami bahwa saya ini
generasi lama. Tantangan saya yang
paling besar adalah mengadaptasi
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aplikasi perkembangan teknologi
pelaporan yang makin maju seperti
implementasi ERP SAP. Meskipun
saya berusaha mengikutinya, tapi
usahanya cukup berat, dan saya
kira sudah cukup bagi saya untuk
mengabdi. Sekarang sudah saatnya
istirahat dari kerja,” ungkap karyawan
yang bergabung di Distrik II pada
tahun 2007 ini.
Memang 32 tahun bukanlah
masa yang singkat. Menerima pin
emas tanda pengabdian merupakan
penanda bagi seorang karyawan di
PTPN IV untuk menatap kembali
perjalanannya ke belakang untuk
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memetik hikmah dan syukur. TH
Siregar mengaku sangat bangga
dengan pin emas yang kini ia simpan
dengan baik di rumahnya. “Suatu saat,
apabila saya sudah punya cucu, saya
akan tunjukkan pin itu pada mereka
dengan bangga, bahwa ompung-nya
pernah bekerja di perusahaan sebesar
PTPN IV dan melakukan tugastugasnya dengan baik. Sebab bila
pekerjaan tidak tuntas, saya tak bisa
tenang,” katanya.
Sepanjang karirnya, TH Siregar
mengaku sangat terikat pada
pekerjaan dan tugas-tugasnya. Apabila
ke kantor dan tidak menemukan
sesuatu yang bisa dikerjakan, ia akan
merasa bingung dan tidak nyaman.
“Tapi ketika harus melepaskannya,
saya juga bisa melakukannya dengan
gembira, sebab bekerja bagi saya
adalah kewajiban. Setelah kewajiban
dilepaskan, maka saya bisa menikmati
hari-hari saya dan mungkin akan
menemukan kewajiban-kewajiban lain
yang dapat bermanfaat bagi saya dan
lingkungan saya,” katanya. (red)

Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Tirani Pers
Baru-baru ini, kalangan pers mahasiswa heboh. Sebuah unit kegiatan
mahasiswa bidang pers di Universitas Sumatera Utara dinilai telah
memuat karya cerita pendek yang mengandung unsur pornografi
dan kampanye terselubung tentang paham LGBT. Atas pemuatan itu,
sejumlah mahasiswa bereaksi dan mendatangi sekretariat unit kegiatan
mahasiswa tersebut. Namun para jurnalis dan pengurus lembaga pers
mahasiswa itu menolak bahwa karya mereka mengandung unsur
pornografi dan kampanye LGBT. Dengan penilaian sepihak itu, mereka
menolak pencabutan cerita pendeknya.

D

i antara alasan paling menarik dari para jurnalis pers
mahasiswa itu adalah, adanya prinsip kebebasan
pers, kebebasan berekspresi, dan sikap anti-diskriminasi
terhadap pilihan orientasi seksual (termasuk LGBT).
Menurut paham LGBT, orientasi seksual adalah hak dan
pilihan bebas bagi seseorang, bagian dari keberagaman,
dan mereka menganggap bahwa kedudukan mereka
sama di hadapan hak-hak asasi manusia lainnya. Karena
itu, sikap umum masyarakat yang menilai mereka
sebagai deviasi psikologis adalah diskriminasi. Itulah
pandangan yang dianut para jurnalis kampus itu setelah
mereka mendapatkan serangkaian doktrinasi paham
keberagaman dan anti-diskriminasi yang diselenggarakan
sejumlah lembaga yang didanai besar-besaran oleh
donatur asing.
Atas pendirian itu pula, maka ketika Rektor USU
melakukan dialog secara bertahap kepada mereka—
bahkan dengan menyertakan ahli sastra yang merupakan
dosen mereka sendiri—para jurnalis mahasiswa itu tetap
menolak menurunkan cerpennya, dan menolak intervensi
Rektor terhadap independensi mereka. Akhirnya Rektor
menggunakan wewenangnya dengan membekukan
SK pengangkatan seluruh jurnalis dan pengurus di unit
kegiatan mahasiswa tersebut. Masalah ini kemudian
menjadi isu nasional dan internasional.
Fenomena pers bebas sebenarnya juga terjadi
di kalangan pers umum yang saat ini telah menjadi
komoditas industri. Jurnalisme tiba-tiba menjelma menjadi
sebuah makhluk buas, atau monster yang menakutkan
banyak pihak. Mereka seolah-olah tidak punya batasan,
kecuali pada prinsip-prinsip yang mereka susun sendiri.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
memang memberikan jaminan kebebasan dan ruang
gerak pers yang luas. Boleh dikatakan, legislasi ini
merupakan dampak traumatik dari pengekangan pers
sebelum era Reformasi. Setiap gejala terhadap upaya
menghambat kerja pers ditanggapi sangat sensitif. Pers

menjadi bayi kecil yang amat disayang, dan mendapat
privilege seperti kaum Yahudi yang begitu dimanja setelah
berita pembantaian besar oleh NAZI.
Namun dikuatirkan, situasi ini justru akan membawa
pers ke ayunan bandul yang terlalu jauh, yaitu sifat tirani.
Tahukah Anda apa tirani itu? Tirani itu adalah harimau
liar. Potensinya hidup di hati tiap orang. Baik yang alim
maupun yang jahil. Bila tak mampu menungganginya, dia
menerkam Anda.
Tirani itu berpindah-pindah. Kadang pada seorang
pemimpin rakyat, kadang pada seorang pemimpin
agama, kadang pada seorang presiden, atau seorang
raja. Tapi yang paling sering terjadi, tirani itu tumbuh diamdiam dalam hati seorang pejuang. Dan kebebasan pers
sebagai hasil perjuangan para wartawan nasional juga
memiliki potensi untuk berubah menjadi tirani baru.
Mao Tse Tung, Bung Karno, Pak Harto, ketiganya
adalah pejuang. Ketiganya pula jadi diktator, membangun
kekuasaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita
nasionalnya. Mereka orang-orang hebat. Karena hanya
orang hebat dan kuat yang bisa membentuk kediktatoran.
Setelah melepaskan diri dari tiran, kini kebebasan
pers menjadi mantra yang kuat. Pers dapat membuat
hitam putih, dan orang-orang menggunakan pers
untuk pencitraan karena kekuatannya itu. Pelan-pelan
pers menguasai publik dan membentuk opini publik.
Para pejuang pers masuk ke dalam ranah tirani baru.
Kelompok kapitalis yang melihat peluang ini pun ramairamai bikin perusahaan pers. Ikut mencicipi tirani
kebebasannya.
Pers makin tumbuh dan merajalela. Mereka tidak
bisa dikoreksi. Ada pimpinan instansi sipil mengaku,
paling banyak waktunya justru melayani pers ketimbang
tupoksinya. Mereka ratusan orang, katanya. Ada juga
yang harus menyediakan dana alokasi khusus untuk pers.
Artis-artis yang mau ngetop mestilah pandai melakukan
“media darling”.
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Idiologi juga bertarung dalam kancah kekuasaan pers.
Paham-paham baru dan lama berseliweran di tubuh pers,
menjelma menjadi kata-kata, provokasi, propaganda,
indoktrinasi, dan seterusnya. Itulah yang persis terjadi
pada kasus pers mahasiswa di USU tadi.
Apakah pers berhak menjadi tiran? Sesungguhnya,
produk pers itu terikat dengan ruang sosial. Loyalitas pers
adalah pada masyarakat. Oleh sebab itu, pers seharusnya
meletakkan kebebasannya di atas nilai-nilai sosial,

agama, dan budaya. Sebab pers adalah sesuatu yang
lahir dari rahim sosial, bukan anak yang lahir dari bambu.
Kebebasannya harus dipahami sebagai kebebasan yang
tunduk dan terikat pada sesuatu, agar ia tidak menjadi
harimau liar. Lalu bagaimana cara menghadapi mereka?
Kita pun harus meninggikan nilai dan etika kita. Karena
pers itu juga adalah hak dan kepentingan kita. Para
jurnalis itu, mereka hanya meminjamnya. (red)

Berita Foto

Silaturahmi ke BPKP
M

anajemen PTPN IV mengucapkan terimakasih atas pendampingan selama ini dari Badan
Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, untuk
melakukan review pelaksanaan self assessment Good Corporate Governance (GCG) di PTPN IV.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Siwi Peni ketika melakukan kunjungan dan pertemuan
silaturahmi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jono Andi Atmoko di kantor BPKP, Jalan Jenderal
Gatot Subroto, KM 5,5 Medan, Rabu 20 Pebruari 2019.
Siwi Peni didampingi oleh Direktur Operasional PTPN IV Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H. Damanik, Corporate Secretary PTPN IV Albert Ginting,
dan Kasubag Sekretaris Perusahaan. Sementara Kepala BPKP Perwakilan Sumut didampingi
Koordinator Pengawasan Akuntan Negara I Roy C.A.A Yournalista. (red)
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