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Pembaca yang budiman.
Isu paling panas sepanjang April ini tentulah tentang
hingar bingar pemilihan umum. Hampir setiap menit
dalam keseharian kita disusupi dengan perkembangan
politik dan proses demokrasi yang sangat kompetitif.
Hal-hal lain menjadi seperti kurang penting. Meskipun
sebenarnya demokrasi hanyalah sebuah perangkat atau
prasyarat untuk membentuk masyarakat yang berdaulat,
dan memastikan bahwa seluruh proses dan hasil
pembangunan telah dilakukan dan dinikmati oleh rakyat.
Pada edisi ini, kami tidak akan mencekoki Anda
lebih jauh lagi tentang pemilu. Biarlah ruang medsos
dan dunia maya yang menyediakan berbagai informasi
tentang itu. Apalagi, politik bukan lagi isu yang baru bagi
kita, dan seharusnya sudah dianggap sebagai kegiatan
rutin saja dalam menentukan kepemimpinan dan
keteraturan bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita kembali
menatap diri kita, kebun-kebun kita, dan keluarga kita
yang menggantungkan jalan rezekinya dari perusahaan
ini.
Distrik III adalah objek liputan khas kami kali ini,
yaitu sebuah distrik yang paling unik wilayah kerjanya

karena terbentang dari kebun terujung di timur dan di
barat, yaitu Sawit Langkat hingga Kebun Madina Group
di Mandailing Natal dan sebagiannya di Sumatera Barat.
Kita ingin melihat bagaimana distrik ini melakukan
sinergisitas dengan jangkauan kerja yang demikian luas
untuk menjalankan salah satu corporate values yang
telah digulirkan tahun ini secara serentak untuk seluruh
anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara.
Kami juga menghadirkan edisi ini untuk
mengembalikan perhatian kita ke soal-soal produksi dan
kepedulian lingkungan. Tugas-tugas pokok kita ini tidak
dapat ditunda dan diabaikan di tengah isu mainstream,
sebab target tidak akan berubah dan waktu masih terus
berjalan. Kita gembira karena berbagai kegiatan sosial,
upaya-upaya peningkatan produksi, dan peningkatan
semangat kerja masih terus dilakukan sebagai core
issues bagi kita sendiri. Semoga dengan berbagai
laporan menyangkut hal tersebut, kita semua kembali
terjaga bahwa triwulan satu telah berlalu.
Selamat membaca edisi April yang agak terlambat ini.
Semoga Anda dan keluarga Anda tetap dalam lindungan
Allah. (red)
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Refleksi

Netralitas Politik Perkebunan
Oleh Sekretaris Perusahaan

Apakah entitas perkebunan memiliki satu warna politik yang
seragam dan terpimpin? Pertanyaan ini sering muncul dan
cenderung menyiratkan satu kecurigaan bahwa masyarakat
perkebunan telah digiring pada satu pilihan politik. Isu ini kembali
mengemuka menjelang dan pasca Pemilu April 2019.

T

entu saja kecurigaan ini timbul dari
jejak historis yang memang pernah
memperlihatkan perkebunan sebagai modal
politik bagi pemerintahan yang berkuasa.
Pada saat itu, kekuasaan masih bersifat
tertutup dan menjadikan tiga pilar negara
menjadi kekuatan politik aktif, yaitu ABRI,
Birokrasi, dan partai berkuasa. Nah, karyawan
perkebunan dikelompokkan sebagai kelompok
birokrasi.
Setelah memasuki era politik terbuka
dan pemilihan diselenggarakan komisi
independen, mobilisasi politik secara struktural
semakin mustahil dilakukan. Apalagi, akses
masyarakat perkebunan terhadap pendidikan
politik semakin terbuka.
Bahkan, di era industri 4.0 ini, setiap
warga perkebunan sudah dapat membuat
pertimbangan sendiri dalam penetapan pilihan
politiknya. Tidak jarang, bahkan suami istri
pun memiliki preferensi yang berbeda, dan itu
sudah dianggap biasa.
Dalam kondisi seperti ini, mungkinkah para
karyawan bisa diarahkan secara struktural
untuk mendukung satu pilihan? Sudah jelas ini
sangat mustahil. Sebab kalaupun ada pejabat
yang berniat melakukannya, maksud mereka
itu tidak akan kesampaian. Masyarakat
perkebunan sudah bisa menentukan
pilihannya sesuai hati nurani karena didukung
oleh knowledge yang diasup melalui fasilitas
digital.
Lalu ada yang mencoba mempertanyakan
berbagai program “BUMN Hadir untuk Negeri”

yang dilakukan di perkebunan-perkebunan,
khususnya yang berkaitan dengan ulang
tahun beberapa BUMN. Aktifitas semacam
itu dicurigai sebagai kampanye terselubung
karena hampir bersamaan dengan Pemilu
2019.
Perlu diketahui bahwa program-program
tersebut memang kebetulan berdekatan
dengan Pilpres dan Pileg. Sebagai agenda
korporasi, itu hanya kegiatan tahunan biasa,
dan memang dilakukan sesuai jadwalnya.
Demikian juga dengan kebijakan yang
dilakukan oleh perusahaan perkebunan
terhadap karyawannya untuk meningkatkan
kesejahteraan, hal ini tidak ada kaitannya
dengan intervensi untuk menentukan pilihan.
Rasanya sudah tidak mungkin lagi masyarakat
perkebunan yang memiliki kompetensi dan
kapabilitas itu dapat dipengaruhi. Pilihan
mereka sangat beragam, dan itu terbukti.
Yang justru harus kita syukuri adalah, dengan
pilihan yang beragam itu mereka mampu
menjaga kondusifitas dan keharmonisan
sepanjang pesta demokrasi yang kompetitif ini.
Berbeda pilihan politik pada hari ini
bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi
masyarakat kita. Di perkebunan, beda pilihan
politik, beda agama, sampai beda gaya
sudah tidak jadi sandungan. Kita hidup dalam
perbedaan, dan itulah warna perkebunan kini.
Warna yang membuat kita seperti sebuah
keluarga. Sebab dalam satu keluarga pun,
tidak ada saudara yang persis sifatnya sama.
(red)
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BUMN Hadir untuk Negeri

Berbagi 12.500 Paket Pangan Murah
untuk Masyarakat Sekitar
Sebagai bagian dari program “BUMN Hadir untuk Negeri”, PTPN
IV menyalurkan pembagian pangan murah sebanyak 12.500
paket untuk masyarakat sekitar perkebunan. Pjs Sekretaris
Perusahaan, Riza Fahlevi Naim, mengatakan, setiap tahun PTPN
IV menggelar kegiatan seperti ini, dan kali ini pangan murah
disebar ke sekitar kebun/pabrik PTPN IV yang tersebar di 9
kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

P

TPN IV sebagai salah satu anak
perusahaan BUMN Perkebunan
selalu berkeinginan untuk tumbuh dan
berkembang bersama masyarakat
sekitar, karena keberadaan kami
berdampingan langsung dengan
masyarakat,” ujar Riza Fahlevi
mewakili Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV, seusai
memberi Paket Pangan Murah PTPN
IV di Lapangan Tenis Kantor Direksi
PTPN IV Medan, Kamis, 25 April 2019
Selain Riza Fahlevi Naim, acara
penyerahan paket itu juga dihadiri oleh
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kepala/wakil kepala bagian, kasubag,
staf sub bagian, dan masyarakat
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penerima bantuan dari sekitar Kantor
Direksi PTPN IV.
Kegiatan sosial ini dirangkai
menjadi bagian dari perayaan Hari
Ulang Tahun ke-21 Kementerian
BUMN dan Hari Ulang Tahun
Bersama 35 BUMN Periode MaretMei 2019, termasuk Hari Ulang Tahun
ke-23 PTPN IV yang jatuh pada 11
Maret 2019 lalu.
Pjs Sekretaris Perusahaan
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merinci, satu paket pangan murah
dibagikan dengan harga Rp 10.000.
Isinya adalah gula pasir 450 gram,
beras 1 kg, garam 220 gr, sarden 1
kaleng, dan minyak goreng 1 liter.
Riza Fahlevi Naim juga
menjelaskan, dalam penyalurannya
di setiap kebun/pabrik di lingkungan
sekitar PTPN IV, telah dilakukan
terlebih dahulu koordinasi dengan
kepala nagori/desa dan kepolisian
sektor setempat. Pembagian dan
pengambilannya memakai sistem
kupon.
Di Kantor Direksi PTPN IV sendiri
paket pangan murah dibagikan

sejumlah 400 paket. “Diharapkan,
bantuan ini bermanfaat dan dapat
membantu Bapak/Ibu penerima. Kami
juga berharap doa dari Bapak/Ibu
agar di tahun-tahun yang akan datang
bantuan ini dapat kami tingkatkan
lagi,” kata Riza Fahlevi Naim.
Sebelumnya, Ali Umar, Kepling 3
Kelurahan Aur, mewakili penerima,
mengaku berbangga hati dan
mengucapkan terimakasih kepada
PTPN IV yang telah berbagi kepada
masyarakat sekitar. Ia mengatakan,
PTPN IV sudah sering menunjukkan
kepeduliannya pada masyarakat
sekitar, baik yang terkena bencana

kebakaran di Jalan Mangkubumi dan
bencana alam banjir. “Tentunya kami
mendoakan agar seluruh direksi dan
karyawan PTPN IV mendapat ridho
dan balasan dari Allah SWT,” katanya.
Ali Umar mengatakan, masyarakat
penerima bantuan yang ada di
bantaran Sungai Deli ini memang
adalah masyarakat yang ekonominya
kurang beruntung atau kurang
mampu. Oleh sebab itu, Paket Pangan
Murah ini sangat bermanfaat bagi
mereka untuk mencukupi kehidupan
sehari-hari. Apalagi, ini sudah
menjelang bulan Ramadhan dan Idul
Fitri. (red)
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“Dan biarpun saya tiada
beruntung sampai ke ujung
jalan itu, meskipun patah di
tengah jalan, saya akan mati
dengan merasa berbahagia,
karena jalannya sudah terbuka
dan saya ada turut membantu
mengadakan jalan yang
menuju ke tempat perempuan
Bumiputra merdeka dan
berdiri sendiri.” –Raden Ajeng
Kartini

Menapaki Jejak Kartini di Masa Kini
D

irektur Utama PTPN IV, Siwi
Peni, memetik kalimat tersebut,
yaitu buah dari pemikiran seorang
perempuan Bumiputera yang luar
biasa, dan memiliki nyali untuk
menerobos tantangan zamannya
sendiri, yang kemudian membuka
banyak mata perempuan Indonesia
tentang diri dan peran baru mereka di
masyarakat. Ia membacanya dengan
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tenang, pelan, dan seperti ingin
menyampaikan maksud terdalam dari
kalimat yang sangat meninggalkan
bekas itu. Suara seorang Ibu.
Seorang Wanita. Dan pejuang.
“Berkat perjuangan beliau, maka
saat ini banyak kaum wanita yang
berpendidikan tinggi, berkarier
dan bahkan menjadi menteri, juga
pemimpin di beberapa institusi,
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termasuk memegang jabatan
Presiden Republik Indonesia, yaitu
oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,”
ungkap Siwi Peni ketika menghadiri
undangan silaturahmi sekaligus
memperingati HUT RA Kartini yang
ke-140 oleh Ikatan Keluarga Besar
Isteri (IKBI) PTPN IV di Wisma
Sitalasari PTPN IV Nagori Bah
Jambi, Kamis 25 April 2019.
Acara ini dihadiri oleh
Wakil Ketua I Gusti Koni
Pakpahan dan Wakil Ketua
II Fitrina Pamari, Pengurus
dan Anggota IKBI Kantor
Direksi, Kebun/PKS dari
lingkungan PTPN IV. Siwi
Peni yang juga menjadi
Pembina IKBI PTPN IV
menyampaikan fakta
bahwa kaum wanita itu
banyak yang pintar, terbukti
banyak wanita yang lulus
di perguruan tinggi yang
IPK-nya juga tinggi, tidak
lebih rendah dari lakilaki. Namun sayangnya
hanya sedikit wanita yang
menjadi pemimpin di suatu
perusahaan atau institusi.
“Sebenarnya bukan
karena perempuan kalah
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dengan pria, namun pada saat para
wanita tersebut berumahtangga
dan memiliki anak, akhirnya timbul
keragu-raguan dalam hati mereka
antara memilih berkarier atau
membina rumah tangga. Dan banyak
yang lebih memilih fokus pada
rumah tangga, akhirnya karier di
perusahaan atau institusi diserahkan
kepada kaum laki-laki,” kata Siwi
Peni.
Namun, katanya, apapun pilihan
yang telah diambil oleh para wanita,
hendaknya mereka tetap memiliki
komitmen dalam memberi manfaat
kepada sesama
manusia,
rumah tangga,
dan lingkungan.
Kuncinya
adalah, tetap
berperan pada
hal-hal yang
positif dan
mendapatkan
dukungan
suami, anak
dan keluarga.
“Karena itu,
salah satu
tugas manusia
diciptakan di
muka bumi
adalah untuk
menjadi
khalifah, tidak
dibedakan
antara laki-laki dan perempuan,”
sebut mantan profesional perbankan
ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua I
IKBI Gusti Koni Pakpahan dalam
sambutannya menyampaikan,
perjuangan RA Kartini sampai saat
ini telah menghasilkan persamaan
hak antara kaum wanita dan laki-laki.
“Coba kita lihat saat ini sudah banyak
kaum perempuan yang duduk di
Pemerintahan Jokowi, dan kita patut
berbangga dengan kondisi ini,” kata
Gusti Koni Pakpahan. “Di PTPN IV
sendiri, kita juga bangga dipimpin

oleh seorang perempuan yang
cantik, yakni Ibu Siwi Peni sendiri
sebagai Direktur Utama,” tambahnya.
Di sisi lain, Gusti Koni Pakpahan
mengakui, tugas wanita dalam
keluarga juga sangat berat. Oleh
sebab itu, hanya wanita yang kuat
yang dapat menyeimbangkan
tanggung jawabnya dalam karir
dan perannya sebagai ibu atau
guru pembimbing bagi putra-putri
dalam keluarga, yang berarti juga
mempersiapkan generasi penerus
bangsa dan negara.
Pada kesempatan itu, Gusti

benih untuk tidak membuang
sampah sembarangan di dalam
areal tanaman kelapa sawit yang
berdampingan dengan perumahan
karyawan. “Semangat Kartini
harus terimplementasi dan dapat
berdampak langsung bagi kehidupan
sosial. Saat ini permasalahan
sampah sudah menjadi tantangan
nasional, teruatama sampah plastik
yang meresahkan. Kita dapat
mengambil peran dalam hal ini,
melalui pendidikan karakter anak,
dan membiasakan keluarga untuk
membuang sampah pada tempatnya

Koni Pakpahan juga memaparkan
program-program kerja IKBI yang
sedang dijalankan dan akan
dilanjutkan. “Program ‘Gemas’ atau
Gerakan Masyarakat Sehat harus
kita lanjutkan, di antaranya dengan
kampanye mengurangi pemakaian
tas plastik, dengan cara membawa
tempat belanjaan dari rumah yang
bukan dari bahan plastik demi
kepentingan berbelanja di pasar
tradisional,” katanya.
Oleh sebab itu, ia juga
mengingatkan kepada masingmasing distrik/kebun/PKS/balai

seraya mengurangi sampah plastik
dalam kehidupan kita,” tuturnya.
Pada peringatan kali ini IKBI
PTPN IV menyongsong tema
“Perempuan sebagai Guru di
Keluarga dan Masyarakat dalam
Mengantarkan Generasi Penerus
Bangsa yang Berkepribadian Mulia.”
Acara peringatan ini diisi dengan
pembacaan puisi dan berbagai
perlombaan seperti cara berbusana
terbaik, dan berbagai kegiatan yang
bermanfaat untuk menyambung tali
silaturahmi di antara anggota Ikatan
Keluarga Besar Istri PTPN IV. (red)
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Internalisasi Corporate Values
sebagai Pedoman Sehari-hari
Nilai-nilai perusahaan atau yang
biasa disebut dengan corporate
values perlu dibuat untuk
membentuk kebiasaan kerja yang
baru. Bila setiap orang di tempat
kerja sudah terbiasa bersikap dan
bertindak berlandaskan corporate
values, maka mereka telah turut
serta membangun pondasi budaya
perusahaan yang kuat. Memiliki
budaya perusahaan yang kuat
merupakan bagian dari pelaksanaan
strategi perusahaan dalam mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan,
yang diterjemahkan dalam
pencapaian target setiap tahunnya.
Demikian disampaikan Dirut PTPN
IV, Siwi Peni, dalam sambutannya
pada acara launching penerapan
corporate values di Ruang Pisifera
Kandir PTPN IV Medan, Rabu, 24
April 2019.
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S

ejak 26 Januari 2019, Holding
Perkebunan Nusantara telah
meluncurkan corporate values
terbaru, yakni Sinergi, Integritas
dan Profesional atau yang disingkat
dengan “SIPro”. Selanjutnya,
“SIPro” akan berlaku di semua anak

Majalah Internal Nusantara Empat

perusahaan Holding Perkebunan
Nusantara, termasuk di PTPN IV.
Disebutkan Siwi Peni, sejak
2016 di PTPN Group, termasuk
PTPN IV, telah dikenalkan tentang
corporate values berupa “Jujur
Tulus Ikhlas” atau yang disingkat
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dengan JTI. Budaya ini sudah menjadi
bagian dalam diri pribadi insan PTPN
IV sebagai landasan dalam bekerja
sehari-hari.
Budaya Jujur Tulus Ikhlas
merupakan bagian dari tata nilai
integritas. “Coba kita renungkan
kembali. Penerapan JTI dengan
konsisten dari diri pribadi masingmasing tentu akan dapat membawa
PTPN IV menjadi lebih maju lagi,”
sebut Siwi Peni.
Selain Siwi Peni, juga hadir
dalam acara internalisasi nilai-nilai
perusahaan ini Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, Kepala/Wakil Kepala Bagian,
Project Manager, General Manager
Distrik, dan Agent of Change dari
Kebun/Pabrik PTPN IV.
Siwi Peni menambahkan,
corporate values PTPN IV yang baru,
yaitu Sinergi Integritas dan Profesional
ini harus dapat menjadi budaya kerja
perusahaan, dimana seluruh karyawan

harus memahami dan menjadikannya
sebagai budaya dan landasan bekerja
sehari-hari.
Adapun terjemahan corporate
values PTPN Group “SIPro”, adalah
sebagai berikut. Sinergi, yaitu
menciptakan dan meningkatkan
kerjasama dengan mengedepankan
kepercayaan untuk memberikan
nilai tambah yang optimal. Integritas,
merupakan prinsip dalam menjalankan

tugas dengan menjunjung tinggi
kejujuran, konsisten dan keteladanan.
Profesional, adalah melakukan
tugas sesuai dengan kompetensi,
bertanggung jawab, dan berupaya
dalam melakukan inovasi.
Menurut Siwi Peni, satu kali
atau dua kali internalisasi tidak akan
pernah cukup. Diperlukan program
internalisasi yang terus-menerus di
sepanjang waktu agar budaya kerja
yang unggul betul-betul terintegrasi
ke dalam kepribadian karyawan. “Di
sini perlu peran semua pemimpin,
dan pemimpin menjadi change
champion untuk implementasi nilai-nilai
organisasi SIPro. Untuk itu mereka
akan dibantu oleh agent of change
yang telah kita tunjuk di masingmasing kebun/pabrik,” sebut Siwi Peni.
(red)
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Peringati Maulid Nabi dan Sambut Ramadhan,
PTPN IV Santuni 100 Anak Yatim
PTPN IV menyantuni 100 anak yatim bersamaan dengan
peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW yang
dirangkai dengan penyambutan bulan Ramadhan 1440 H di
Masjid Al-Muhajirin Kantor Direksi PTPN IV Medan, Kamis 2 Mei
2019. Keseratus anak yatim itu berasal dari sekitar Kantor Direksi,
yakni dari Kelurahan Hamdan, Aur, Seroja Patumbak, dan Karang
Sari Polonia.

S

elain itu, panitia juga memberikan
penghargaan kepada kafilah
khusus PTPN IV yang ikut serta
dalam STQ ke-XVI tingkat Propinsi
Sumatera Utara pada tanggal 8-14
April 2019 di Tebing Tinggi. Mereka
masing-masing Sahila Najwa Aqila
dari Kebun Pasir Mandoge (Juara I
Cabang Tilawah Anak-Anak Putri),
Muhammad Hamdi dari Kebun Dolok
Ilir (Juara II Cabang 5 Juz Tilawah
Putra), Suziana dari Distrik I (Harapan
I Cabang Tilawah Dewasa Putri), dan
Zuhriza Madani Bintang dari Kebun
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Dolok Ilir (Harapan II Cabang 1 Juz
Tilawah Putri).
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV, Rizal H.
Damanik dalam sambutannya yang
diwakili Ketua Majelis Taklim & Syiar
Islam (MTSI) PTPN IV, Ali Musri,
mengatakan, Isra’ Mi’raj merupakan
peristiwa luar biasa yang terjadi
pada diri Rasulullah sallallahu alayhi
wa sallam, yang dari peristiwa itu
kita sebagai umat beliau mendapat
perintah wajib untuk melaksanakan
sholat lima waktu.
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Di bagian lain Ali Musri
menyebutkan bahwa tahun ini panitia
mengangkat tema, “Iman dan Taqwa
Membentuk Perilaku Insan PTPN
IV yang Bersinergi, Berintegritas
dan Profesional”. Lebih jauh, Ali
Musri mengajak seluruh keluarga
besar PTPN IV untuk senantiasa
meningkatkan iman dan taqwa
dengan tetap melaksanakan sholat
di awal waktu, dan ibadah-ibadah
lainnya.
  Khusus di dalam tugas dan
tanggung jawab sehari-hari di PTPN
IV, ia mengimbau agar insan PTPN
IV dapat melaksanakan kewajiban
dengan berpegang kepada prinsip
Sinergi, Integritas dan Profesional.
“Hal ini tentunya harus dimaksudkan
juga sebagai upaya untuk
meningkatkan ketaqwaan kepada
Allah SWT serta memotivasi diri
dalam berperilaku ke arah yang lebih
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baik lagi,” ucap Ali
Musri.
Peringatan
Isra’ Mi’raj kali
ini berkaitan erat
dengan harapan
semua pemangku
kepentingan
perusahaan
terhadap kinerja
perusahaan
yang lebih baik,
karena dengan
terbentuknya
pribadi yang yang
baik, maka diyakini
kinerja mereka juga
akan baik.
“Jika hal ini dilaksanakan
secara konsisten, maka pribadi
yang berakhlakul karimah dan tidak
pernah berputus asa serta memiliki
pribadi yang jujur, tulus, ikhlas yang
diikat dengan Sinergi, Integritas dan
Profesional, akan menjadi sumber
andalan SDM bagi kemajuan PTPN
IV,” kata Ali Musri.
Keteladanan Rasulullah, perintah
shalat, dan akhlak yang baik ini
seterusnya akan dilatih sepanjang
bulan Suci Ramadhan. “Marilah
bertekad dan memasang niat agar
selama sebulan berpuasa ini kita
mampu menempa kepribadian yang
jujur, sabar, tawakkal, dan senantiasa
peduli terhadap lingkungan internal
maupun eksternal,” imbaunya.
  
Sebelumnya, Ketua Panitia yang
juga Sekretaris Perusahaan, Riza
Fahlevi Naim, mewakili seluruh
panitia, mengucapkan terimakasih
kepada undangan yang hadir dan
meluangkan waktu dalam acara ini.   
Ucapan terimakasih juga
disampaikan kepada Ustadz Drs. H.
Muhammad Nazrul Fachri Hamyar,
yang bersedia hadir memberikan
tausyiah pada acara ini. “Dan kami
juga menyampaikan rasa terimakasih
kepada Direksi PTPN IV atas bantuan
moril dan materialnya sehingga acara
ini dapat berjalan dengan baik dan

lancar,” katanya.
  
Ustadz Drs. H. Muhammad
Nazrul Fachri Hamyar dalam garis
besar tausiyahnya mengajak
keluarga besar PTPN IV untuk lebih
meningkatkan iman dan taqwa,
serta saling bersinergi, berintegritas
dan profesional (SIPro) dalam
melaksanakan tugas di perusahaan.
“Sambutlah bulan Ramadhan dengan
meningkatkan hubungan baik kepada
Allah SWT dan manusia serta
bersihkan hati, senangkan hati, dan
hati-hati,” katanya.

Acara maulid diawali dengan
pembacaan ayat suci Al Quran oleh
Suziana dari Distrik I dan saritilawah
Agung Wicaksono dari Kebun Air
Batu. Acara ini dihadiri oleh para
kepala bagian, project manager,
pengurus pusat Majelis Taklim dan
Syiar Islam (MTSI) PTPN IV, Badan
Kenaziran Masjid (BKM) Al Muhajirin
Kandir PTPN IV, Ketua SP-Bun PTPN
IV, karyawan pimpinan/pelaksana,
serta anak yatim dari lingkungan
Kandir PTPN IV. (red)

April 2019
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Peduli Lingkungan
di PMT Dolok Ilir
Menyambut program Corporate Social Responsibility (CSR)
yang dicanangkan Direksi untuk memeriahkan HUT BUMN,
PMT Dolok Ilir PTPN IV melakukan kegiatan peduli lingkungan,
dengan melakukan aksi pemberian Paket Pangan Murah di
lingkungannya.

P

embagian paket berisi 1 kg beras,
1 liter minyak goreng, 250 gram
garam, 445 gram sarden, dan 150
gram gula pasir ini juga dimaksudkan
untuk memperingati Hari Ulang Tahun
Bersama 35 BUMN termasuk HUT ke23 PTPN IV.
Paket diberikan kepada 8 nagori
di sekitar PMT Dolok Ilir, yaitu Nagori
Serbelawan (25 paket), Nagori Aman
Sari (20 paket), Nagori Dolok Ilir I (20
paket), Nagori Bahapal (50 paket),
Nagori Kampus (30 paket), Pondok
Pasir (30 paket), Simpang Mangga
(20 paket), Nagori Bandar Selamat
(20 paket), dan Nagori Purwosari (35
paket), dengan jumlah keseluruhan
250 paket. Penyerahan dilakukan di
halaman Kantor PMT Dolok Ilir, Senin,
22 April 2019.
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        Acara ini dihadiri Kadis Tata
Usaha Tofan Erlangga Sidabalok,
Asisten SDM, Umum dan Keamanan
Tengku Nurdiana, Ketua dan
Sekretaris SP-Bun Basis, dan
masyarakat penerima bantuan paket
yang berasal dari masyarakat kurang
mampu seperti orangtua jompo dan
janda.           
Tofan Erlangga Sidabalok mewakili
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Manajer PMT Dolok Ilir mengatakan,
pemberian paket ini didasarkan
pada ketulusan hati dan keinginan
perusahaan untuk berbagi kepada
sesama, agar penerima juga dapat
mendoakan PTPN IV agar lebih
bermanfaat lagi bagi masyarakat
sekitarnya.           
Salah seorang penerima bantuan,
Ijah (70 tahun), mengucapkan
terimakasih kepada PMT Dolok
Ilir, dengan harapan dapat menjadi
perusahaan yang maju dan dapat
berbuat lebih banyak lagi bagi
masyarakat tidak mampu seperti
dirinya. (red)
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Khusus
Liputan
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Self Assessment GCG 2018
Peroleh Nilai sebesar 93,485
PT Perkebunan Nusantara IV telah melaksanakan evaluasi
terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara
mandiri/self assessment untuk tahun 2018. Evaluasi itu mencakup
enam aspek governance, yaitu Komitmen terhadap Penerapan
Tata Kelola secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan
RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan
Transparansi, serta aspek lainnya. Pelaksanaannya adalah sesuai
dengan amanah Peraturan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 dan
SK Sekretaris Kementerian BUMN No.16/S.MBU/2012.
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B

erdasarkan hasil pelaksanaan
self assessment penerapan
GCG tahun 2018 pada PT
Perkebunan Nusantara IV sejak bulan
Desember 2018, dapat dijelaskan
hasilnya sebagai berikut. Tim Self
Assessment GCG Tahun 2018 pada
PT Perkebunan Nusantara IV telah
melaksanakan penilaian sendiri
(evaluasi) Penerapan GCG Tahun
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2018 pada PT Perkebunan Nusantara
IV dengan perolehan nilai sebesar
93,485 dari bobot 100, atau dengan
klasifikasi kualitas “Sangat Baik”. Nilai
tersebut mengalami peningkatan
sebesar 0,004 bila dibandingkan
dengan perolehan nilai hasil
asssessment penerapan GCG tahun
2017 sebesar 93,481.
Hal ini diungkapkan oleh
Komisaris Independen Osmar

Tanjung selaku Ketua Tim Self
Assessment Penerapan GCG
PTPN IV Tahun 2018 pada saat
paparan hasil akhir pelaksanaan self
assessment di Ruang Dura tanggal
30 April 2019. Ia mengingatkan
agar dokumen-dokumen sebagai
evidence assessment ini dapat
didokumentasikan dengan baik untuk
pelaksanaan assessment selanjutnya.
Komisaris Pos M. Hutabarat

memberikan penjelasan bahwa
hasil yang dicapai pada tahun ini
bisa ditingkatkan lagi di kemudian
hari, dengan catatan beberapa
rekomendasi sebagai Area Of
Improvement dapat ditindaklanjuti
pemenuhannya.
Hadir dalam pemaparan akhir self
assessment ini Tim Self Assessment,
Kepala Bagian, Kepala Subbag dan
Staf Subbag. (rh)

April 2019
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Mutasi dan Promosi PJP untuk
Pengembangan Potensi SDM
PTPN IV kembali melakukan mutasi dan promosi di level
pemangku jabatan puncak (PJP) untuk mengisi posisi yang
kosong dan mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia
dan terseleksi melalui assessment di perusahaan.

“M

utasi dan promosi di dalam
organisasi mempunyai tujuan
agar sumber daya manusia mampu
mengembangkan potensi diri pribadi,
untuk menghadapi tantangan baru,
sehingga setiap personel tidak
terjebak dalam rutinitas pekerjaan
sehari-hari,” demikian disampaikan
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
yang didampingi Direktur Operasional
PTPN IV Rediman Silalahi seusai
penyerahan Surat Keputusan (SK)
Direksi tentang mutasi dan promosi
bagi Pemangku Jabatan Puncak
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(PJP) di ruang Pisifera, Kantor Direksi
Medan, Selasa, 23 April 2019.
Hadir dalam acara ini, selain
Rizal H. Damanik dan Rediman
Silalahi, juga Kepala/Wakil Kepala
Bagian, Project Manager, General
Manager Distrik, Manajer Kebun/
Pabrik yang mutasi, serta Kasubag/
Asisten Kepala/ Masinis Kepala yang
mendapat promosi.
Rizal H. Damanik mengatakan,
“Promosi maupun mutasi bagi kita
adalah hal yang lumrah terjadi dalam
menjalankan tugas di PTPN IV.
Sehingga dengan mutasi maupun
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promosi ini, diharapkan muncul
motivasi baru bagi diri pribadi dalam
melaksanakan tugas”.
Di sisi lain, Rizal H. Damanik
juga mengatakan, promosi akan
memperbesar authority dan
responsibility, yang artinya di satu sisi
kewajiban dan hak akan meningkat,
penghasilan juga meningkat
termasuk status. Untuk itu diharapkan
responsibility juga harus meningkat
dan peka, baik di lingkungan internal
maupun eksternal perusahaan.
“Bagi yang menerima promosi,
manajemen akan melakukan
evaluasi terhadap kinerjanya selama
enam bulan ke depan. Apabila tidak
mencapai target, akan dikembalikan
ke posisi semula,” kata Rizal H.
Damanik.
Pejabat yang menerima mutasi
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Mutasi
PENERIMA MUTASI

JABATAN

Mhd. Erwin Juliawan Nasution

Manajer Kebun Marihat

Agus R.V. Lumban Tobing

Manajer Kebun Berangir

Misran

Manajer Kebun Air Batu

Mulianto

Manajer Kebun Sosa

Suherry

Manajer Kebun Laras

Fery M. Irwansyah Nasution

Manajer Kebun Bah Jambi

Bambang Agustian

Manajer PKS Berangir

Promosi
dan promosi mengucapkan sumpah
jabatan, yang disaksikan oleh Ustadz
Dr. Fuji Rahmadi P, MA dan Pendeta
P. Simanjuntak. Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars PTPN IV, serta ditutup
dengan berfoto bersama. (red)

PENERIMA PROMOSI

JABATAN

Ahmad Safruddin Manurung

Manajer Kebun Batang Laping

Zulkifli Siregar

Manajer Kebun Tanah Itam Ulu

Sihol Saur P. Silitonga

Manajer Kebun Panai Jaya

Anwar Hutabarat

Manajer PKS Ajamu

April 2019
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Peduli Lingkungan, PTPN IV Bagikan
6 Betor Pengangkut Sampah
Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan
sekitar, PTPN IV melaksanakan program Bina Lingkungan
(BL) di sekitar Kantor Direksi, Kamis, 11 April 2019. Bantuan
program BL ini dilakukan dengan memberikan becak motor
(betor) pengangkut sampah untuk 6 kelurahan di Kecamatan
Medan Maimun. Masing-masing kelurahan menerima 1 unit betor
mulai dari Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Aur, Kelurahan
Hamdan, Kelurahan Jati, Kelurahan Sei Mati, dan Kelurahan Suka
Raja. Penyerahan dilakukan di halaman Kantor Camat Kecamatan
Medan Maimun.

D

irektur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
mengucapkan terimakasih atas
kesempatan yang diberikan kepada
PTPN IV untuk turut berpartisipasi
dalam hal penanggulangan sampah
yang ada di daerah Kecamatan
Medan Maimun, karena PTPN IV
berkewajiban dan berkomitmen untuk
tetap peduli dengan lingkungan
sekitar.
“Saya merasa bangga karena
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banyak nilai positif dari bantuan
ini, mengingat akhir-akhir ini sering
terjadi banjir di tempat tinggal kita,
yang salah satu penyebabnya adalah
sampah yang belum dapat dikelola,”
sebut Rizal H. Damanik.
Rizal juga mengimbau kepada
masyarakat untuk peduli terhadap
kebersihan lingkungan masing-masing
sebagai bentuk dukungan terhadap
program pembangunan Kota Medan,
khususnya di Kecamatan Medan
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Maimun.
Selain Rizal H. Damanik, hadir
juga Camat Kecamatan Medan
Maimun Muhammad Yassir Rizka,
Sekretaris Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim, Sekretaris Camat, serta
para lurah dari Kelurahan Kampung
Baru, Aur, Hamdan, Jati, Sei Mati dan
Suka Raja.
Muhammad Yassir Rizka
mengucapkan terimakasih atas
bantuan yang diberikan, dan ia
berharap bantuan dari PTPN IV
dapat bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami berjanji akan merawat dan
menjaga betor pengangkut sampah ini
agar bisa optimal dipergunakan bagi
masyarakat,” katanya.
Mewakili lurah dari Kelurahan
Kampung Baru, Fadlin juga
mengucapkan terimakasih dan
mendoakan PTPN IV ke depan bisa
lebih maju dan berkembang serta
berdaya guna dan berhasil guna untuk
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kepentingan masyarakat, khususnya
di Kecamatan Medan Maimun.
“Bantuan yang diterima akan
kami manfaatkan untuk mendukung
program Medan Bersih khususnya

di Kecamatan Medan Maimun, dan
di kelurahan kami masing-masing,”
ujar Fadlin. “Diharapkan ke depan
PTPN IV dapat membantu melalui
prasarana lain, misalnya kebersihan
sungai Deli yang ada di kecamatan
ini untuk dibantu penanggulangan

kebersihannya”.
Acara diawali dengan doa, prosesi
pecah kendi sebagai tanda dimulai
beroperasinya betor pengangkut
sampah program BL PTPN IV dan
pemberian mock up tanda terima
kepada masing-masing Lurah. (red)

April 2019
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Melepas Kafilah Khusus
ke STQ Propinsi

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik yang didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Budi Susanto, melepas kafilah khusus PTPN IV yang akan
bertanding pada Seleksi Tilawatil Al-Qur’an (STQ) XVI tingkat
Propinsi Sumatera Utara di Lobby Kantor Direksi, Senin, 8 April
2019.

A

cara pelepasan ini menjadi bukti
dukungan penuh dari Direksi
PTPN IV kepada karyawan dan
putra/putri karyawan PTPN IV dalam
menggali potensi sumber daya
manusia di lingkungan perusahaan.
STQ tingkat propinsi sendiri
dilaksanakan di Tebing Tinggi pada
8-14 April 2019. “Diharapkan event ini
dapat menjadi inspirasi bagi keluarga
besar PTPN IV untuk meningkatkan
kualitas SDM di lingkungan
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perusahaan dan dapat memberi nilai
tambah bagi perusahaan,” sebut Rizal
H. Damanik.
Kafilah PTPN IV berasal dari
karyawan PTPN IV, yaitu Syahrul
Amani Saragih (tilawah al-Qur’an
dewasa putra) dari Kantor Direksi, dan
Suziana (tilawah al-Qur’an dewasa
putri) dari Distrik I. Sedangkan yang
berasal dari putra-putri karyawan
yaitu Rehan Adira Tanjung (tilawah
al-Qur’an kanak-kanak putra) dari

Majalah Internal Nusantara Empat

Kebun Mayang, Sahila Najwa (tilawah
al-Qur’an kanak-kanak putri) dari
PKS Pasir Mandoge, M. Ibnu Mal
Danu (tahfizh gol. 1 juz tilawah putra)
dari Kebun Ajamu, Zuhriza Madani
B (tahfizh gol. 1 juz tilawah putri) dari
Kebun Adolina, Muhammad Hamdi
(tahfizh gol. 5 juz tilawah putra) dari
Kebun Dolok Ilir, Nur Zaimah (tahfizh
gol. 5 juz tilawah putri) dari Distrik III,
Maulana Ishaq (tahfizh gol. 10 juz
tilawah putra) dari Kebun Adolina,
Hanifa Fatin Ritonga (tahfizh gol. 10
juz tilawah putri) dari Kebun Pabatu,
Farhan Muttaqin Ritonga (tahfizh
gol. 20 juz tilawah putra) dari Kebun
Pabatu, dan Abdillah Rofif Fatin
Ritonga (tahfizh gol. 30 juz putra) dari
Kebun Pabatu. (red)

Berita Foto

Dirut Hadiri “BUMN
Goes to Campus
Direktur Utama PTPN IV, Siwi Peni, menghadiri acara “BUMN Goes to Campus” yang
digelar Kementerian BUMN di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Selasa, 23
April 2019. Kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21
Kementerian BUMN, dan yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah di Medan
adalah PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN).
Selain Siwi Peni, tampak hadir juga pada acara ini Deputi Bidang Restrukturisasi dan
Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, Asisten Deputi Usaha
Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III Hendrika Nora O. Sinaga, Direktur
SDM dan Umum PT PGN Desima E. Siahaan, Direktur SDM PT Pelindo 1 M. Hamied
Wijaya, Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Frietz Tambunan, serta perwakilan
dari beberapa BUMN. (red)

April 2019
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Ikut Memeriahkan
HPN 2019
P

ersatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Propinsi Sumatera Utara
(Sumut), menggelar serangkaian
kegiatan dalam rangka memperingati
Hari Pers Nasional (HPN) 2019
Tingkat Sumut. Direktur SDM
dan Umum PTPN IV, Rizal H.
Damanik, ikut menghadiri acara ini.
Bersamanya, juga tampak hadir
Gubsu Edy Rahmayadi, Ketua
PWI Pusat Atal Sembiring Depari,
Ketua PWI Sumut Hermansjah,
mantan Gubsu (T. Erry Nuradi dan T.
Syamsul Arifin), mantan Ketua PWI
Muhammad Yazid, Pimpinan BUMN/
BUMD, Pengurus/anggota PWI
Sumut/kabupaten/kota.
Rangkaian kegiatan dimulai
dengan jalan sehat, peresmian
renovasi Gedung PWI Sumut,
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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 Ahmad Damanik

mertua laki-laki Saudara Zuluddin Manurung
(Kepala Sub Bagian Pengolahan PTPN IV)
2 April 2019

Ibu Rambah Sembiring

orangtua perempuan Bapak Romeo Bangun
(Pensiunan Kepala Bagian Pemasaran PTPN IV)
2 April 2019

Bapak Herman Surbakti

mertua laki-laki Saudara Bahtra Yudha Tarigan, STP
(Staf Sub Bagian Pengolahan PTPN IV)
20 April 2019

Bapak Kusnan Fachri Pane

orangtua laki-laki Saudara Alfin Pane, SE
(Asisten Tata Usaha PKS Pabatu PTPN IV)
22 April 2019

Ibu Rina Truida Hutapea

isteri dari alm. Bapak W.R.L. Tobing
(Pensiunan Kepala Bagian Teknik PTP VI)
dan mertua perempuan Bapak Saur M. Panggabean
(Pensiunan Kepala Bagian SPI/ Komite GCG PMR PTPN IV)
23 April 2019

Ibu Hj. Sumiah binti Munasir

mertua perempuan Saudara Mazriefnal Muaz
(Manajer Kebun Pulu Raja PTPN IV)
28 April 2019

Bapak Ir. Irwan M. Siregar

(Pensiunan Kepala Bagian Pengolahan PTPN IV)

peresmian Pelatda Tim Porwanas 2020
PWI Sumut, dan resepsi HPN 2019 Tingkat
Sumut di Gedung PWI Jalan Adinegoro No.
4 Medan, Minggu, 28 April 2019.
Untuk memeriahkan berbagai
perlombaan, panitia menyediakan hadiah
lucky draw berupa sepeda motor, sepeda,
kulkas, AC, TV, kipas angin, dispenser, dan
hadiah hiburan lainnya. (red)

29 April 2019

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

April 2019
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Di Wisma Kemuning,
Dirut Sharing Motivasi
untuk Karyawan
Dirut PTPN IV Siwi Peni melakukan sharing session
bersama para karyawan pelaksana Kebun dan PKS
Pasir Mandoge guna meningkatkan motivasi mereka
dalam bekerja. Acara yang diselenggarakan di Wisma
Kemuning Kebun Pasir Mandoge pada Selasa 9 April
2019 ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian SPI Aida
Farida, General Manager Distrik I Eddy Usman, Manajer
Kebun Pasir Mandoge, Manajer PKS Pasir Mandoge,
Kepala Bidang Distrik I, asisten kepala, asisten,
karyawan pelaksana Kebun dan PKS Pasir Mandoge.
(red)

26

Majalah Internal Nusantara Empat

Liputan Khusus

Bantuan Tiang Listrik
untuk Tekan Tindakan Kriminal

Nagori Dolok Ilir I Kecamatan Serbelawan menerima bantuan dari PMT
Dolok Ilir PTPNI IV berupa enam tiang listrik. Bantuan ini diberikan atas
permohonan proposal yang disampaikan untuk penerangan lingkungan
yang diterima pada Selasa, 23 April 2019.

A

tas bantuan ini, Kepala Nagori
Dolok Ilir I Judiman Saragih
mengucapkan terimakasih kepada
PTPN IV khususnya PMT Dolok Ilir
PTPN IV karena bantuan itu dinilai
sangat bermanfaat bagi masyarakat
Dolok Ilir, terutama untuk penerangan
jalan.  “Pemasangan tiang listrik ini
akan disebar di tempat-tempat yang
rawan terjadi tindak kriminal. Jarak
antara batas Afdeling V dan VI Kebun
Dolok Ilir sepanjang 3 kilometer, pada
malam hari sangat gelap sehingga
sering terjadi tindak kriminal seperti
pembegalan. Sekitar 2017 hingga
2018 telah beberapa kali terjadi
pembegalan di daerah ini,” ujar
Judiman Saragih.

Tofan Erlangga Sidabalok
mewakili Manajer PMT Dolok
Ilir berharap bantuan ini dapat
bermanfaat kepada masyarakat
di sekitar Nagori Dolok Ilir I, dan

berharap masyarakat dapat
merawatnya agar bertahan lama
serta ke depan tidak ada lagi
tindak kriminal di kawasan yang
sudah diterangi. Turut hadir dalam
penyerahan bantuan ini antara lain
Asisten SDM, Umum dan Keamanan
PMT Dolok Ilir Tengku Nurdiana,
Ketua dan Sekretaris SP-Bun Basis
serta Krani Bagian SDM. (red)

April 2019
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Dari Kebun ke Kebun

DISTRIK III

Terbang Tinggi untuk Unit-unit Terjauh
Distrik ini mewarisi perkantoran yang berasal dari kejayaan PTP
VI di Kebun Pabatu, Serdang Bedagai. Selain mengkoordinir
Kebun Pabatu dan Adolina yang merupakan etalase usaha PTPN
IV, distrik ini juga mengurus kebun-kebun terjauh dari pusat
kendalinya di Medan. Sebutlah misalnya, Kebun Sawit Langkat
dan Madina Group di Kabupaten Mandailing Natal dan Pasaman,
Sumatera Barat.
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T

antangan koordinasi dan
sinergisitas menjadi isu penting
bagi kinerja distrik ini. Pada Triwulan I
tahun 2019 ini, Distrik III membuktikan
bahwa mereka dapat mengatasinya
dengan catatan produksi yang surplus
secara keseluruhan dari target RKAP
yang ditetapkan untuk produksi TBS.
Meskipun demikian, beberapa unit

Dari Kebun ke Kebun

evaluasi terus dijaga agar semua
permasalahan dapat sesegera
mungkin diselesaikan. Jangan ada
masalah yang tertunda solusinya
sehingga menjadi sandungan
bagi kinerja kita, utamanya bila
mempengaruhi produksi. Nah,
untuk menjaga sinergisitas, kita
membiasakan konsolidasi dan
konsultasi, sehingga masalahmasalah teknis yang bersifat umum
dapat diselesaikan semandiri mungkin
oleh tiap unit,” jelas Fauzi Omar,
General Manajer PTPN IV untuk
Distrik III.
Fauzi menyebutkan, Distrik III
mempunyai 2 tim evaluasi yang
bekerja secara commuter. Setiap tim
itu dilengkapi dengan ahli Bagian
Tanaman, Teknologi Pengolahan,
SDM/Umum, dan Keuangan. “Setiap
tim dibawahi langsung oleh kepala
bidang, dan anggotanya adalah
karyawan pelaksana masing-masing
bidang. Tugas dan fungsinya kita
buat mirip seperti bagian SPI di
Kantor Direksi. Ada entry dan exitnya, lalu ada laporan tertulis yang
meliputi masalah dan kendala di
unit-unit yang mereka tinjau. Apabila
memungkinkan, semua masalah itu
diselesaikan pada saat kunjungan
lapangan yang langsung dikoordinir
GM. Setiap bulan semua kebun kita
targetkan dapat dikunjungi. Selain
itu, kita memanfaatkan IT maupun
medsos untuk melakukan komunikasi

langsung per hari,” papar Fauzi Omar.
Selain menjadi tim teknis yang
mentabulasi masalah di lapangan,
kedua tim evaluasi ini juga digunakan
sebagai tali penghubung antar-unit
untuk membangun sinergisitas distrik.
Mereka dapat mengusulkan berbagai
solusi teknis (bahkan eksekusi
bila dibutuhkan), serta melakukan
komunikasi langsung dengan bagian
fungsional di Kantor Direksi.
Secara keseluruhan Distrik III
memiliki 8 unit kebun dengan lahan
seluas 55.369 hektar, dan juga
mengelola 5 unit pabrik kelapa sawit
(PKS) dengan kapasitas gabungan
sebesar 185 ton TBS/jam, serta 2 unit
pabrik pengolahan inti sawit (PPIS) di
Pabatu dan terintegrasi PPIS di PKS
Timur.
Pada saat perayaan Ultah
PTPN IV ke-23 tahun ini, Distrik
III menerima penghargaan dalam
Kategori PKS Berkinerja Baik, yaitu
PKS Pabatu dan PKS Adolina. Distrik
III juga memiliki PKS yang sudah
mampu menembus rendemen minyak
sawit mencapai angka 25%, yaitu PKS
Pabatu dan Sawit Langkat. Gambaran
ini menunjukkan bahwa teamwork
bagian Teknologi Pengolahan dan
Tanaman memiliki sinergi yang cukup
solid membangun kinerja untuk
menggapai sasaran kinerja di distrik.
PKS Pabatu yang selama
ini hanya mampu mengolah 2 x
seminggu, kini dapat mengolah setiap

masih menjadi beban konvensional
korporasi, yaitu unit-unit kebun Madina
Group. Selain itu, capaian rendemen
beberapa PKS masih di bawah target
yang diharapkan.
“Rentang kendali distrik dari segi
wilayah memang tampak luas dan
berjauhan. Tapi menurut pengalaman
kami, masalah koordinasi ini dapat
diperpendek dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang makin
canggih. Prinsipnya adalah, melalui
komunikasi itu, koordinasi dan
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hari berkat supply bahan baku TBS
dari kebun seinduk, di antaranya
dari Kebun Bah Birung Ulu, Marihat
dan Balimbingan. Ini menunjukkan
bahwa sinergisitas antar-distrik juga
dilakukan.
Sebaliknya, Distrik ini juga masih
memiliki pekerjaan untuk membenahi
beberapa unit pengolahannya
yang masih menjadi beban kinerja
gabungan, khususnya dari unit-unit
yang masih bersifat proyek. “Saya
percaya, dengan terpilihnya 2 PKS
di distrik ini sebagai unit pengolahan
berkinerja baik, maka PKS lain
akan termotivasi untuk memperbaiki
kinerjanya,” ungkap Fauzi Omar.
Pada Triwulan I, produksi TBS
Distrik III mencapai 140.048 ton, atau
berada di atas RKAP yang ditetapkan
sebesar 136.249 ton. Setelah diolah,
TBS tersebut menghasilkan minyak
sawit sebanyak 32.520 ton, atau
berada tipis di atas target.
Capaian rendemen minyak
sawit dan inti sawit yang masih di
bawah RKAP disebabkan oleh dua
unit kebun, masing-masing Kebun
Timur dan Batang Laping (Balap)

yang masih dalam posisi kebun.
Di samping itu, operasional PKS
Timur belum maksimal disebabkan
oleh kompetensi SDM yang masih
memerlukan peningkatan kapasitas,
khususnya keterampilan.
Apabila tidak menghitung
capaian di unit-unit yang masih
berstatus kebun, maka kinerja

KAPASITAS PKS DISTRIK III
PKS

KAPASITAS

LUAS

LOKASI

Adolina

30 ton TBS/jam

3,5 ha

Serdang Bedagai

Pabatu

30 ton TBS/jam

11 ha

Serdang Bedagai

Sawit Langkat

20 ton TBS/jam

0,56 ha

Langkat

Tinjowan

60 ton TBS/jam

10,9 ha

Asahan

Timur

45 ton TBS/jam

51,6 ha

Mandailing Natal
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Distrik III sebenarnya sudah cukup
menggembirakan dengan angka
surplus pada semua kategori
produksi, termasuk capaian rendemen
minyak sawitnya. Produksi TBS,
misalnya, mencapai surplus 10,54%,
produksi minyak sawit surplus
11,18%.
Namun surplus produksi itu juga

diikuti dengan kenaikan harga pokok
produksi. Hingga Triwulan I, harga
pokok gabungan di Distrik III sudah
mencapai Rp 5.095,92 dari target
Rp 4.311,25. Sebagai perbandingan,
untuk periode yang sama pada
tahun 2018 harga pokok adalah Rp
3.981,18.
Total luas tanaman di Distrik

Dari Kebun ke Kebun

III adalah 32.708 hektar dengan
tanaman produktif sebanyak
3.880.753 pokok, dan dikelola oleh
5.162 orang karyawan pimpinan dan
pelaksana.
Target produksi Distrik III untuk
tahun 2019 ditetapkan sebesar
730.770 ton (tidak termasuk Kebun
Plasma) dengan target produktivitas
22,3 ton per hektar. Dengan tanaman
menghasilkan (TM) seluas 32.708
hektar, distrik ini didominasi oleh aset
tanaman remaja seluas 17.253 hektar
dan tanaman dewasa seluas 8.666
hektar.
Unit-unit Distrik III berada dalam
kelas lahan potensi III. Adolina
merupakan tanaman generasi ke-3
dengan tanah yang cenderung
berpasir. Pabatu, Tinjowan, Padang
Matinggi, dan Aek Nauli berasal dari
eks kakao sehingga tanahnya memiliki
bahan organik yang cukup kaya.
Sedangkan Sawit Langkat berada
di tanah ultisol yang sangat baik
untuk pengembangan kelapa sawit,
dan saat ini tanamannya didominasi
tanaman muda dan remaja, sehingga
menjanjikan potensi produksi yang
baik di masa mendatang.
PPIS dan Tantangan Distrik

Unit pabrik pengolahan inti sawit
(PPIS) memang masih memerlukan
perhatian yang lebih besar karena
potensi supply dari PKS seinduk
belum dapat diolah secara maksimal
menjadi PKO dan PKM, karena
berbagai masalah dalam hal
transportasi, pengawasan, sinergi

antar-unit, dan kapasitas pabrik
pengolahan inti sawit sendiri. Inti
yang diolah dari seluruh pasokan
pabrik-pabrik pengolahan di seluruh
lingkungan PTPN IV hingga Triwulan I
tercatat sebesar 20.044 ton.
Posisi penerimaan inti di PPIS
sudah mulai ditertibkan. Meskipun

CAPAIAN PRODUKSI MS DAN IS TRIWULAN I/2019 PKS DISTRIK III
URAIAN

REALISASI (TON) RKAP (TON)

% THD RKAP

TBS Diolah

140.048

136.249

2,78

Minyak Sawit (MS)

32.520

31.892

1,96

6.040

6.200

-2,58

Rendemen MS

Inti Sawit (IS)

23,22%

23,41%

-0,81

Rendemen IS

4,31%

4,55%

-5,27

JUMLAH SURPLUS PRODUKSI DI LUAR UNIT KEBUN
(EXC. TIMUR DAN BALAP)
URAIAN

REALISASI (TON) RKAP (TON)

% THD RKAP

TBS Diolah

117.938

106.684

10,54

Minyak Sawit (MS)

28.557

25.684

11,18

Inti Sawit (IS)

5.289

4.989

6,01

Rendemen MS

24,21

24,07

0,58

Rendemen IS

4,48

4,68

-4,27
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belum mencapai
RKAP, tapi jumlah
inti sawit dan mutu
inti yang dikirimkan
dari PKS seinduk
mulai mengalami
perbaikan yang
cukup signifikan dari
periode sebelumnya.
Selain itu dukungan
dari beberapa
PKS yang telah
membuat fakta
integritas antara
supir pengangkut
inti dengan PKS
pengirim inti mulai menunjukkan hasil
dengan semakin terjaganya volume
dan mutu inti yang diterima di PPIS.
Hingga hari ini, potensi losses
yang diduga paling besar dalam
proses pengolahan inti sawit masih
berpusar pada tanggung jawab dan
peran supir dalam pengangkutan inti
ke PPIS. Pengawasan dalam hal ini
dinilai akan menjadi penting terutama
untuk mengurangi tindakan pencurian,
pencemaran mutu kadar kotoran dan
kadar air inti sawit.
“Ya, Distrik III masih punya
pekerjaan besar dan berkelanjutan
untuk memaksimalkan penggalian
potensi, mulai dari potensi produksi
di kebun sampai pada potensi di
pengolahan dengan menekan losses
sepanjang rantai produksi itu. Menurut
saya masih ada potensi yang harus
kita gali lagi, terutama di kebun
Madina Group. Kita harapkan, setelah
banyak perbaikan-perbaikan dibuat
di sana, kebun-kebun Madina bisa
meningkatkan protas-nya, sehingga
dapat meningkatlan protas Distrik III
secara keseluruhan,” kata Fauzi Omar.
Saat ini, kata Fauzi Omar, unit-unit
di Distrik III terus menerima perbaikan
infrastruktur untuk kemudahan
panen. Sedangkan dalam rangka
peningkatan protas tanaman, mereka
melaksanakan program chemis
blanket, sehingga semua blok kebun
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setiap pohon akan mengeluarkan
potensi maksimal. “Setiap pohon
harus mengeluarkan potensi minimal

lebih bersih. Dengan program ini,
diharapkan pula pemupukan akan
terserap dengan efektif sehingga

Kunjungan turis ke Distrik III.

CAPAIAN PRODUKSI PKO DAN PKM TRIWULAN I/2019
PPIS

REALISASI (TON)

RKAP (TON)

% THD RKAP

Inti Diolah

20.044

24.426

-17,94

Palm Kernel Oil (PKO)

7.422

10.503

-29

Palm Kernel Meal (PKM)

11.336

12.701

-10,75

Rendemen PKO

37,03

45,00

-17,71

Rendemen PKM

56,56

52,00

8,77
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250 kg/pokok/tahun. Hanya dengan
demikian Distrik III akan mencapai
potensi kelas 1 walaupun lahannya
banyak kelas 3,” kata Fauzi.
Khusus mengenai Madina Group,
ia menyebutkan, Kebun Balap dan
Timur saat ini sedang dalam proses
perbaikan infrastruktur dan kultur
teknis. Di sana terdapat hambatan
topografis berupa lahan yang sangat
curam dan ketersediaan tenaga
pemeliharaan tanaman. “Kita sedang
mengkaji penambahan tenaga kerja,
dan sedang menghitung berapa biaya
yang dikeluarkan dan feedback-nya
bagi PTPN IV. Kami yakin Kebun
Timur dam Balap bisa bangkit karena
sudah banyak bantuan digulirkan
ke sana, dan kita tinggal menunggu
waktu saja karena potensi buah cukup
banyak di sana,” paparnya.
Kebun Madina memang sangat
bersifat khusus. Di kebun pada
umumnya masih terjadi masalah
losses berondolan karena kondisi
topografi-nya yang berbukit dan
menyulitkan pengutipan. Sedangkan
PKS-nya masih menderita capaian
rendemen yang masih jauh dari target
yang diharapkan.
Sedangkan untuk Kebun Plasma
Madina, Distrik III sudah berkoordinasi
dengan para ketua KUD untuk
mendapatkan solusi-solusi perbaikan.
Semua biaya yg dikeluarkan di sana
harus diketahui oleh Ketua KUD
masing-masing sesuai perjanjian.
Untuk Triwulan 2 ini, PTPN IV sudah
mencadangkan biaya untuk perbaikan
infrastruktur kebun, di samping
perbaikan kultur teknis agar semua
potensi kebun tergali. “Harga pokok
di plasma saat ini adalah Rp 800-an/
kg, sementara harga jual lebih kurang
Rp 1.100. Jadi sudah ada profit. Ini
menunjukkan adanya kemajuan,
dan ke depan kita ingin harga pokok
bisa turun lagi di bawah Rp 800 agar
pembayaran utang plasma kepada
PTPN IV bisa direalisasikan lebih
cepat,” kata Fauzi. (tim red)

Udur Butar-butar dan Pardomuan Sihombing
Kerani Bagian Tanaman Distrik III

“Anak-anak Saya Kuliah
dari Gaji di PTPN IV”
Kini ia harus menjadi seorang Ibu pejuang bagi keluarganya.
Udur Butar-butar (52 tahun) otomatis menjadi satu-satunya tulang
punggung keluarga setelah suaminya, Pardomuan Sihombing,
hidup di atas kursi roda sejak mengalami stroke beberapa tahun
lalu. Sepasang suami istri ini sedianya sama-sama karyawan
di PTPN IV. Udur Butar-butar menjadi kerani tanaman di Distrik
III, sedangkan suaminya bekerja sebagai driver perusahaan di
bagian umum.

N

amun musibah yang terjadi
pada Pardomuan tidak
membuat keluarga ini patah. Udur
menggantikan peran suaminya dan

tetap melanjutkan keinginan bersama
mereka untuk membesarkan dan
membiayai sekolah keempat anak
hingga ke pendidikan tinggi.
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Anak pertama mereka, Verynando Sihombing, telah lulus
dari Jurusan Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara, dan kini
bekerja sebagai teknisi Garuda Indonesia di Bandara Internasional
Kualanamu. Ia sedang berjuang menyusun skripsinya ketika
mendengar ayahnya mengalami stroke sehingga tidak dapat
beraktivitas secara normal kembali.
Anak kedua, Jenni Sihombing, menamatkan studinya di
Akademi Kebidanan Senior Medan, dan saat ini bekerja di Rumah
Sakit Pamela Tebing Tinggi sambil melanjutkan kuliahnya di Institut
Kesehatan Helvetia Medan. Ia menamatkan studinya lebih dahulu
dari abangnya, tapi kemudian berhasrat untuk mendapatkan jenjang
sarjana untuk mendukung karirnya.
Anak ketiga, Adventina Sihombing, lulus dari Jurusan Bahasa
Indonesia Universitas Nommensen Pematang Siantar, dan saat
ini bekerja di SMK Negeri Dolok Merawan. Anak bungsu mereka,
Leonard Sihombing menamatkan studinya di D3 Komputer
LP3I Medan, dan saat ini ia bekerja sambil kuliah di Universitas
Mercubuana Jakarta, jurusan Periklanan dan Komunikasi.
“Kami harus sama-sama bekerja, meninggalkan mereka di
rumah, untuk memenuhi harapan kami pada masa depan anakanak. Bila kami pergi kerja, mereka diasuh oleh neneknya. Sejak
kecil, yang kami tanamkan pada diri anak-anak adalah agar
menghargai setiap orang di sekitar mereka, dan agar rajin beribadah
ke gereja,” tutur Udur.
Ia mengaku sudah punya kesepakatan dengan suaminya yang
sudah dianggap baku dalam soal pengelolaan biaya sekolah anakanak. Salah satu dari gaji mereka digunakan untuk keperluan hidup,
dan satu gaji lagi untuk pendidikan anak-anak. Mereka mengikuti
program asuransi pendidikan untuk membantu kedisiplinan dalam
pengelolaan uang itu.
“Kami tanamkan pada anak-anak, kalau mau kuliah maka harus
tahan bersakit-sakit. Jangan bohongi kami. Melihat kesungguhan
mereka, maka saya selalu mengutamakan kebutuhan pendidikan
mereka daripada kebutuhan hidup kami sendiri,” kata sosok Kartini
dari Distrik III ini.
Udur mengaku, meskipun suaminya sudah tidak bisa lagi bekerja
dan menyokong keluarga sebagaimana biasa, ia tetap bersyukur
karena anak-anaknya mampu menunjukkan kesungguhan dan
keinginan yang kuat untuk berhasil dalam pendidikannya. “Terutama
kepada yang sulung, saya selalu katakan, dia adalah kunci penerus
tugas Bapaknya. Kalau yang sulung berhasil, maka adik-adiknya
akan berhasil juga. Ternyata dia mengerti,” ucap Udur.
Kini Udur mulai melihat hasil dari perjuangannya dengan
suaminya. Hasilnya adalah anak-anak yang mandiri dan terpelajar.
“Saya juga sangat bersyukur karena pekerjaan saya di perusahaan
ini telah memungkinkan mereka mencapai cita-citanya. Biaya
pendidikan mereka berasal dari gaji kami di PTPN IV dan saya tak
akan melupakannya. Kalau kita hati-hati menggunakan penghasilan
kita, saya kira gaji kita dari perusahaan akan cukup untuk
mengantarkan anak-anak ke masa depan mereka. Asalkan orang
tua dan anak-anak kompak untuk sama-sama berjuang,” kata Udur.
(red)
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Karyawan Bagian Akuntansi di Distrik
III ini sekilas tampak pendiam. Tapi
mungkin tidak demikian dengan
tangannya. Dari gerakan artistik jarijarinya itulah telah lahir berbagai
karya seni lukis yang kemudian
menjadi sumber prestasi dan
penghargaan baginya dari sejumlah
kompetisi resmi berbagai tingkatan.
Terutama dari kompetisi Musabaqah
Khottil Quran (musabaqah kategori
lukis Quran atau kaligrafi).

“T

ropi yang saya kumpulkan dari berbagai
kompetisi sudah dua lemari banyaknya.
Saya tidak ingat lagi berapa tropi persisnya,”
ujar karyawan yang masuk dan diterima di
PTPN IV pada tahun 1995 ini.
Sejatinya, Junaidi S memang berasal dari
keluarga seniman, dan ia mewarisi darah seni
Ayahnya. “Ayah saya adalah seorang seniman
lukis, pahat, dan dekorator tanaman yang
bekerja secara profesional dan komersial. Saya
kemudian belajar dari beliau dan ikut bantubantu pekerjaannya. Akhirnya saya juga bisa
melukis dan memahat,” kata ayah dari dua
orang anak ini.
Bagaimana akhirnya seorang seniman
lukis dan pahat bisa menjadi penulis kaligrafi?
Awalnya, pada tahun 1992, Pembina Qori di
Distrik III, Ibu Suryani, mengajak Junaidi untuk
ikut Musabaqah Khottil Quran se-PTP VI.
Dengan bakat seni lukisnya, tidak terlalu sulit
bagi Junaidi untuk menekuni kaligrafi untuk
kategori dekorasi. Dan tidak mengherankan
pula bila kemudian ia langsung meraih Juara
I di kompetisi tersebut. Predikat Juara I itu ia
pertahankan setiap tahun hingga tahun 1997.
“Selanjutnya, setelah tahun 1997, saya ikut
kompetisi kaligrafi untuk kategori penulisan
mushaf, dan lagi-lagi terpilih sebagai Juara I di
lingkup perkebunan. Sejak tahun 2003 hingga

Karyawan Berprestasi

“Tropi Saya
Sudah 2 Lemari”
sekarang, saya menggeluti kaligrafi
untuk aliran kontemporer, sembari
ikut membina bakat anak-anak di
perkebunan dalam kesenian ini,” kata
Junaidi.
Prestasi berikutnya yang diukir
Junaidi adalah menjadi Juara 2 di
ajang MTQ Tingkat Propinsi Sumatera
Utara, yang kemudian membawanya
ikut dalam seleksi khottil Quran
untuk tingkat nasional. “Kaligrafi ini
bisa menjadi sarana bagi anak-anak
untuk semakin mengenal Al Quran
dan kaidah-kaidah menulis maupun
membacanya. Seorang pelukis
kaligrafi harus memahami lebih dulu
bentuk-bentuk tulisan Al Quran,
tajwidnya, dan latihan melukis agar
jari tetap lentur,” ungkapnya.

Bagi Junaidi, segudang prestasi
dan penghargaan yang ia terima
belum membuat hatinya puas
sebelum dapat mentransformasi
keahliannya kepada anak-anak
generasi selanjutnya. Untuk panggilan
ini, ia bahkan telah membuka sanggar
seni kaligrafi sendiri di rumahnya
tanpa minta dibayar sama sekali.
Anak-anak dipersilakan datang
dan berlatih melukis di bawah
bimbingannya. Tapi belakangan ia
ternyata menemukan kendala yang
cukup membuat sanggar di rumahnya
agak stagnan.
“Untuk ikut latihan melukis
kaligrafi dibutuhkan biaya yang
cukup menyulitkan bagi anak-anak.
Paling tidak, mereka harus memiliki

modal untuk membeli peralatan
melukis. Sebagai gambaran saja,
untuk ikut satu kompetisi, saya harus
mengeluarkan uang Rp 350.000
untuk cat, alat lukis, matras, dan tinta.
Bagi anak-anak, biaya itu tentu cukup
besar. Saya lihat, itu yang membuat
mereka malas latihan di sanggar,” kata
Junaidi.
Sebagai pelampiasan hobinya,
Junaidi pun menurunkan bakatnya
kepada anak-anaknya sendiri. Satu
anaknya mewarisi kemampuannya
melukis, dan yang lain punya bakat
untuk menjadi hafiz Al Quran.
Keduanya pun meneruskan tradisi
Ayahnya untuk menjadi para juara
kompetisi MTQ di lingkungan
perusahaan. (red)
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Di ruangan ini, teh hitam produksi
kebun teh Bah Butong diuji oleh
para tester mumpuni. Rasanya
sangat khas dan otentik dari
perkebunan teh pegunungan
Danau Toba. Perpaduan teh dan
lingkungannya yang asri menjadi
ciri khas yang melekat pada
kesempurnaan teh hitam.
Asisten Kepala Tanaman Kebun Pasir Mandoge

Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Kartini
Nama ini telah lama dikenang. Dalam foto buram masa lalu. Antara
tersenyum atau galau. Dalam buku-buku wajib, dan dalam surat-surat
yang sangat menantang. Ia telah keluar dari zamannya. Ia hadir pada
hidup kita di masa kini. Memberikan tempat pada perempuan di sisi lakilaki.

S

eorang sufi ditanya, mengapa perempuan diciptakan
dari rusuk lelaki? Lalu ia menjawab, karena kaum
Hawa diciptakan untuk menjadi teman hidup laki-laki. Ia
tidak diciptakan dari kepala untuk memimpin kita, dan
ia tidak diciptakan dari kaki untuk diperlakukan hina. Ia
adalah sahabat kita, partner hidup kita, dan ia sangat
dekat dengan jantung kita, untuk dicintai dan disayangi.
Dekat dengan bahu kita untuk dilindungi.
Kartini. Perempuan mulia ini lahir untuk mengingatkan
kembali formula dasar itu. Bukan sesuatu yang baru. Tapi
sesuatu yang dilupakan. Bila lelaki merasakan dirinya
sebagai matahari, maka makhluk inilah yang menjadi
buminya, yang memungkinkan terjadinya reproduksi dan
keberlanjutan kehidupan. Merekalah kebun-kebun, tamantaman. Ibu kehidupan. Keberadaan mereka, dan peran
mereka tiada tergantikan.
Itu mungkin klise. Tapi guru saya mengatakan hal yang
baru. “Laki-laki dan perempuan itu harus membentuk
collaborative couple!” Satu sama lain saling mendukung,
memberi, dan saling mengisi. Hanya dengan pasangan
yang kolaboratif inilah seluruh kompleksitas kehidupan
moderen-kapitalistik ini dapat diarungi. Seperti matahari
dan bumi tadi, hubungan mereka menjadi produktif, tidak
saling melukai kodrat masing-masing, dan tidak pula
saling menghambat potensi dari salah satunya.
Industrialisasi dan demokrasi politik telah memberikan
ruang yang begitu luas untuk berbagai peran perempuan.
Gema dari surat-surat Kartini sepertinya sampai jua
ke abad ini. Mereka bangkit di desa-desa. Menyebar
di komplek-komplek industri. Perkantoran. Urusan
publik. Jabatan tinggi. Menjadi Presiden di Filipina, juga
di Indonesia. Tapi lagi-lagi ini bukan hal baru. Di Aceh,
banyak perempuan yang telah menjadi sultanah, panglima
perang, dan ratu-ratu berpengaruh di Afrika dan China
tak boleh lepas dalam ingatan kita. Kartini, beliau telah
mengingatkan kita tentang kemampuan dan potensi klasik
kaumnya.
Tapi semua ini harus kembali menjadi urusan
kehormatan. Di kampung-kampung, banyak wanita
yang lebih hebat bertani dari laki-laki. Menggendong
anak sambil mengayunkan pacul. Lalu terburu-buru

membersihkan lumpur untuk memasak demi keluarganya.
Para lelaki membicarakan politik di kedai-kedai sambil
menikmati rokok yang dibeli dari hasil penjualan padi.
Di kota-kota, para perempuan buruh mengenakan
kaos kerja yang tipis dan memilukan hati. Mereka diminta
jam kerja yang panjang dengan upah yang bikin makan
hati. Belakangan ini kuli bangunan wanita sangat digemari
karena terkenal lebih patuh, teliti, dan tak pernah protes
dengan upah yang diberi.
Saya ingin mengingatkan kepada Anda. Itu bukanlah
peran wanita yang kita maksudkan di sini. Antara
kebebasan profesi dan eksploitasi itu ada perbedaan
yang besar. Ada hal-hal kodrati yang tidak bisa kita
hapuskan dari menjadi perempuan atau laki-laki.
Keduanya memiliki ruang kehormatan yang tidak sama.
Seorang laki-laki memiliki jiwa penakluk dalam dirinya,
tapi seorang perempuan juga memiliki jiwa pemelihara
yang tidak dapat dipungkiri. Kedua jiwa ini adalah
kolaborasi. Anda tidak bisa menggantikan “keratuan” istri
Anda, dan demikian juga sebaliknya, seorang istri tidak
akan bisa mengalihkan sisi lemahnya dari bahu Anda.
Meskipun ia adalah ratu bagi suatu bangsa!
Mari kita menghayati cerita berikut ini.
Suatu pagi, seorang panglima besar sudah
mengenakan pakaian perangnya lengkap. Pedangnya
tampak berkilau ketika ia mengacungkannya ke
arah timur, tepat menghadang matahari. “Aku akan
menaklukkan Negeri Api!” katanya dengan pasti sambil
menaikkan salah satu kakinya ke atas beranda batu yang
sangat tebal dan kokoh. Istrinya yang cantik dan pucat
karena menahan cuaca musim gugur berdiri persis di
belakangnya. Bajunya yang lembut, putih, terbuat dari
sutra, tampak menari. Di depannya, Sang Panglima
berdiri, gagah sekali. Bahunya tegak, dan matanya
berkilat tajam seperti akan melumat setiap musuh yang
ada di hadapannya. Ia tidak takut akan mati sama sekali.
“Sebelum Negeri Api takluk, aku tidak akan kembali!”
katanya lagi.
Dari belakang, istrinya lamat-lamat mengeluarkan
suara pelan, “Aku sedang mengandung anakmu…”
Selamat Hari Kartini! (red)
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