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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Sejarah memberikan kita banyak bahan pertimbangan
untuk memilih apa yang sebaiknya dilakukan sekarang
untuk membentuk masa depan. Sejarah juga membawa
kita mundur sejenak ke belakang, seumpama menarik
tali busur, agar kita mampu melesat lebih jauh ke depan.
Orang-orang yang bingung dan banyak menyimpan
pertanyaan tentang masa depan, kemungkinan kurang
membaca sejarah.
Majalah ini juga memiliki sejarah. Dan Anda semua
adalah saksinya. Dicetak pertama sekali dengan gaya
buletin, kemudian menjadi majalah berita seperti
sekarang. Dalam perjalanannya, MINAT juga pernah
diedarkan melalui media sosial dengan format digital,
tapi kemudian karena pertimbangan kenyamanan dan
aspek fisiknya yang diharapkan dapat memperkuat citra
perusahaan, setahun terakhir majalah ini kembali naik
cetak.
Sejarah MINAT sendiri ditandai dengan persoalan
kedisiplinan jadwal cetak. Kadang molor karena
soal teknis dan prosedural. Meskipun demikian,
pertimbangannya selalu untuk hasil yang lebih baik.

Beberapa edisi terakhir yang sampai ke tangan Anda
barangkali juga terlambat. Ini adalah edisi Mei 2019,
yang besar kemungkinan beredar di bulan Juni 2019.
Dengan tim kecil yang ramping dan wilayah liputan yang
cukup luas, kami tetap meminta kemakluman Anda soal
ini. Apalagi, proses pengerjaan majalah cetak tidak bisa
sesederhana majalah digital sebagaimana yang pernah
kami hadirkan pada Anda. Foto dan disain pada majalah
cetak juga menuntut kualitas yang lebih tinggi. Sebab
antara materi dan hasilnya sudah pasti terjadi degradasi.
Pun demikian, pada edisi selanjutnya, kami akan
mencoba mengejar kewajiban terbit secara teratur itu
dan sedapat mungkin lebih patuh pada deadline yang
dibebankan pada kami.
Pada edisi ini, kami masih menurunkan laporan
khusus dari distrik. Menurut program yang telah disusun,
ini adalah laporan distrik terakhir, yaitu Distrik IV. Oleh
karena itu, setelah ini harus ada program baru yang
kami hadirkan kepada Anda. Tentu saja itu masih bersifat
rahasia. Bila ingin tahu, nah Anda bisa menanti edisi
MINAT bulan Juni 2019.
Selamat membaca, dan sampai bertemu lagi. (red)
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Refleksi

Perlukah Keterbukaan Data HGU?
Oleh Sekretaris Perusahaan

Akhir-akhir ini informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU)
diperdebatkan. Pihak-pihak tertentu menuding bahwa data dan
informasi mengenai HGU, khususnya mengenai pemilik izin
HGU, atau para investor yang berkaitan dengan pengelolaan
HGU itu tidak diinformasikan secara transparan. Mereka juga
menyebutkan bahwa transparansi mengenai hal-hal tersebut
adalah penting demi melindungi kepentingan nasional serta
mencegah penyalahgunaan dokumen.

K

onflik agraria memang masih
menjadi momok nasional hingga
hari ini. Persoalan ini terutama
menjadi beban bagi perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang
agro-industri dengan skala pemakaian
lahan yang luas. Perkebunan kelapa
sawit termasuklah di antaranya.
Dengan berbagai alasan, lebihlebih menggunakan isu lingkungan,
persoalan agraria ini selalu menjadi
sandungan tersendiri bagi perusahaan
perkebunan. PTPN IV tidak terkecuali,
terutama ketika muncul klaim tanah
atas nama rakyat tertentu, dan
berbenturan dengan areal statement
perusahaan yang didasarkan pada
sertifikat HGU dan legalisme hukum.
Dalam kasus-kasus tertentu,
masalah klaim dan penguasaan lahan
secara sepihak ini tentu memberikan
kondisi ketidakpastian hukum di
mata investor yang menghambat
perluasan lapangan kerja dan
pertumbuhan ekonomi nasional. Halhal lain yang perlu dipertimbangkan
adalah kenyamanan dalam berusaha
dan iklim investasi yang kondusif,
serta regulasi yang memihak pada
kepentingan nasional yang lebih tinggi.
Dalam UU No. 14/2018 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,
semangat transparansi terhadap
informasi dibatasi oleh kepentingan
nasional itu. Berdasarkan pada

pengalaman selama ini, data HGU di
sektor perkebunan kelapa sawit lebih
banyak justru dipergunakan sebagai
alat black campaign untuk menyerang
produk-produk kelapa sawit beserta
turunannya. Padahal produksi sawit
secara nasional telah menjadi salah
satu sumber devisa tertinggi nonmigas, yang menopang stabilitas
keuangan dan ekonomi negara,
sampai-sampai ia telah dimasukkan
sebagai salah satu bagian dari industri
strategis nasional.
Negara-negara kompetitor
produsen lemak nabati di dunia,
terutama Eropa, telah menyerang
industri kelapa sawit nasional
dengan isu-isu pengalihan
fungsi hutan tropis menjadi
kebun-kebun kelapa sawit
yang monokultur. Mereka
menggunakan data-data HGU
dan memanipulasinya menjadi
mitos-mitos kelapa sawit
sebagai perusak lingkungan.
Dengan menggunakan isu-isu
itu, disertai data-data HGU yang
dipersepsikan negatif, maka
negara-negara tujuan ekspor CPO
Indonesia, terutama negara-negara
Uni Eropa, berusaha menekan
produksi kelapa sawit Indonesia
dan Malaysia sebagai produk yang
berdampak buruk pada kelestarian
lingkungan, mempekerjakan anak,

membuka lahan dengan cara
membakar, dan terakhir mendesak
keterbukaan data HGU.
Oleh karena itu, kita mendukung
Pemerintah untuk mempertahankan
kebijakan data HGU dengan
mempertimbangkan kepentingan
nasional yang lebih tinggi, agar tidak
dijadikan alat propaganda baru untuk
mendiskreditkan kelapa sawit dan
produknya. Sebaliknya, kita juga siap
untuk memberikan data yang valid
mengenai fakta dan mitos tentang
kelapa sawit agar kampanye hitam
tentang industri padat karya ini tetap
menjadi salah satu tulang
punggung pendapatan
nasional dari sektor
perkebunan.
(red)
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Kinerja PTPN IV Semakin Membaik
Direktur SDM dan Umum PTPN IV, Rizal H. Damanik
mengatakan, sampai saat ini kinerja PTPN IV semakin membaik.
Hal itu ia sampaikan di sela-sela menghadiri kunjungan Tim Safari
Ramadhan Kantor Direksi PTPN IV Medan ke Distrik III Pabatu, di
Masjid Al Musa’adah Emplasemen Kebun Pabatu, Selasa, 14 Mei
2019 malam.

“O

leh karena itu, dalam
kesempatan ini, saya
atas nama manajemen PTPN IV
mengucapkan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada seluruh
karyawan PTPN IV yang telah
memberikan kontribusi terbaik untuk
kemajuan PTPN IV. Mudah-mudahan
sampai akhir tahun 2019 ini kinerja
semakin membaik seperti apa yang
diharapkan,” katanya.
PTPN IV merupakan salah satu
anak perusahaan BUMN Perkebunan
yang terbesar dan terluas di antara
PTPN Group. Saat ini tenaga kerja
PTPN IV berjumlah sekitar 20.000
orang dan pensiunan 35.000 orang
serta batihnya 100.000 orang. Mereka
sampai saat ini masih menyandarkan
kehidupan ekonominya pada PTPN IV.
Perusahaan sendiri mengalokasikan
sekitar 52% komponen biaya tenaga
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kerja dari seluruh beban produksi
PTPN IV. “Untuk itu, diharapkan
support dan dukungan dari keluarga
besar PTPN IV, terutama yang
masih aktif maupun yang tidak
aktif, agar PTPN IV dapat tumbuh
dan berkembang untuk lebih
menyejahterakan karyawannya,” ujar
Rizal H. Damanik.
Dalam program tahun ini, kegiatan
Safari Ramadhan sedikit berbeda.
Sebelum kegiatan dilakukan, Tim
Safari melakukan kunjungan langsung
lebih dulu ke lapangan dan PKS yang
dikunjungi, sekaligus melaksanakan
diskusi untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada.
Rizal H. Damanik
mengatakan, kegiatan Safari
Ramadhan merupakan program rutin
dari Majelis Taklim & Syiar Islam
(MTSI), yang dilaksanakan setiap
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bulan Ramadhan, dengan tujuan
meningkatkan tali silaturahim dan
ukhuwah Islamiyah. Namun di
sela-sela itu kegiatan ini ditambahi
bobotnya dengan diskusi masalah
kerja di lapangan.
“Kita berharap, kegiatan di dalam
bulan Ramadhan ini mengandung
berkah yang lebih tinggi. Amalanamalan di bulan ini banyak keutamaan
dan kemuliaan. Semoga amal ibadah
kita dapat dilipatgandakan pahalanya
oleh Allah SWT, dengan harapan
setiap insan keluarga besar PTPN
IV dapat kembali menjadi suci dan
bersih dari segala dosa. Mari kita raih
momen dalam bulan Ramadhan ini,
karena salah satu keistimewaannya,
seperti dalam hadist Nabi Besar
Muhamamad sallallahu alayhi wa
sallam, disampaikan bahwa setiap
amalan manusia adalah untuknya
kecuali puasa, sebab ia hanyalah
untuk-Ku dan Akulah yang akan
memberikan ganjaran padanya secara
langsung,” papar Rizal H. Damanik.
Sebelumnya Ketua Panitia
Fitra Rinaldi, Manajer PKS Pabatu,
menyebutkan bahwa kehadiran
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV di acara kunjungan

Liputan Khusus

Safari Ramadhan Majelis Taklim dan
Syiar Islam PTPN IV, Pengurus dan
Anggota Majelis Taklim dan Syiar
Islam Komisariat Distrik III beserta
Kebun, Pengurus dan Anggota SPBun PTPN IV Basis Kebun, anak
yatim sekitar Kebun/PKS, dan kaum
muslimin dan muslimat lainnya.
Acara diawali dengan pembacaan

ayat suci Al Qur’an oleh Ustadz Dede
Suhairi Purba dan saritilawah Ayu
Dina, serta diisi dengan pemberian
bingkisan kepada 60 anak yatim
dari sekitar Kebun/PKS, buka puasa
bersama, sholat Maghrib berjamaah,
makan malam bersama, sholat Isya,
dan dilanjutkan dengan tarawih
berjamaah. (red)

Tim Safari Ramadhan 1440 H ini
dapat menambah semangat keluarga
besar Distrik III dan jajaran untuk
bekerja dan beribadah.
Sementara itu, Ustadz Drs. H. Amir
Saleh Nasution, dalam tausiyahnya
menjelaskan tentang hal-hal yang
membatalkan pahala puasa, yakni
berdusta, ghibah, adu domba atau
fitnah, memandang dengan syahwat,
dan sumpah palsu.
Hadir dalam acara ini, selain
Direktur SDM dan Umum, juga
General District Manager III
Fauzi Omar, Manajer Kebun/PKS
lingkup Distrik III (kecuali Madina
Group), Karyawan Pimpinan,Tim
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HKN ke-111,
Saatnya Kembali Bersatu
Bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia, pada Senin 20
Mei 2019, PTPN IV memperingati Hari Kebangkitan Nasional
(HKN) ke-111. Selain di Kantor Direksi, acara peringatan juga
dilakukan secara serentak di distrik, kebun, PKS, dan balai benih
yang tersebar di sembilan kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

U

pacara di Kantor Direksi
dipimpin langsung oleh Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni, dan
dihadiri oleh Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal
H. Damanik, Kepala/Wakil Kepala
Bagian, Project Manager, Kasubag,
Staf Subag, dan Karyawan
Pelaksana.
Pada kesempatan memberikan
amanat, Siwi Peni membacakan
sambutan Menteri Komunikasi dan
Informatika RI yang mengatakan,
bahwa dalam kondisi kemajemukan
bahasa, suku, agama, kebudayaan,
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ditingkahi bentang geografis
yang merupakan salah satu yang
paling ekstrem di dunia, kita telah
membuktikan diri mampu menjaga
persatuan sampai detik ini.

Liputan Khusus

“Oleh sebab itu, tak diragukan
lagi bahwa kita pasti akan mampu
segera kembali bersatu dari
kerenggangan perbedaan pendapat,
dari keterbelahan sosial, dengan
memikirkan kepentingan yang lebih
luas bagi anak cucu bangsa ini,
yaitu persatuan Indonesia,” kata Siwi
Peni
Lebih jauh ia menyatakan, bagi

umat Muslim, bulan Ramadhan
tahun ini menuntun kita untuk
mengejar pahala dengan
meninggalkan perbuatan-perbuatan
yang dibenci Allah SWT seperti
permusuhan dan kebencian, apalagi
penyebaran kebohongan dan fitnah.
Hingga pada akhirnya, pada ujung
bulan Ramadhan nanti, kita bisa
mengakhiri puasa dengan hati

dan lingkungan yang bersih berkat
hubungan yang kembali fitri dengan
saudara-saudara di sekitar kita.
Acara diawali dengan
pengibaran Bendera Merah Putih,
Mengheningkan Cipta, Pembacaan
(Teks Pancasila, Pembukaan
UUD 1945, Amanat Menkominfo),
Menyanyikan Lagu Perjuangan, dan
Pembacaan Do’a. (red)

Pembinaan Mental Karyawan:
Kejujuran, Konsistensi, Ketauladanan
Program pembinaan mental
kepada karyawan PTPN IV kembali
dilaksanakan secara serentak,
menyusul dilaksanakannya upacara
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional,
Senin 20 Mei 2019. Kegiatan ini dimulai
dari Kantor Direksi hingga distrik, PKS,
dan Balai Benih PTPN IV berdasarkan
agama dan kepercayaan masingmasing.

Mei 2019
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T

empat pelaksanaan dan
narasumber (ustadz dan
pendeta) diatur dan diserahkan
kepada masing-masing Kantor
Direksi, distrik, PKS, Balai
Benih PTPN IV, dengan tema
umum “Menjalankan Tugas
dengan Menjunjung Tinggi
Kejujuran, Konsisten dengan

Ketauladanan”
Di Kantor Direksi, pembinaan
mental dilaksanakan di Masjid Al
Muhajirin (untuk yang beragama
Islam oleh Ustadz Prof. DR.
Amiruddin MS, MA) dan di ruang
Dura (untuk yang beragama
Kristen oleh Pdt. Dedy Oranta
Ketaren). (red)

Salah seorang karyawan
Pimpinan Jabatan Puncak
(PJP), Terkelin Sinuraya,
menerima Surat Keputusan
Masa Bebas Tugas (SK-MBT)
dari Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV
Rizal H. Damanik, di Ruang
Tenera Kantor Direksi PTPN
IV, Selasa, 7 Mei 2019. Surat
Keputusan (SK) Direksi itu
menandai berakhirnya masa
tugas mantan Manajer Kebun
Panai Jaya itu di PTPN IV.

“S

etiap karyawan yang
bekerja di suatu perusahaan
untuk menjalankan tugas dan
tanggungjawab, tentu ia akan sampai
juga kepada masa pensiun. Ini
hanyalah siklus biasa, dan Saudara
Terkelin Sinuraya lebih dahulu sampai
ke masa itu dari kita,” ungkap Rizal
H. Damanik, yang didampingi Pjs.
Corporate Secretary Riza Fahlevi
Naim, Kepala Bagian/Wakil Kepala
Bagian, Project Manager, dan
Kasubag Kantor Direksi PTPN IV.
Rizal H. Damanik atas
nama Board of Directors (BOD)
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Karyawan PJP Terima SK MBT
mengucapkan terimakasih kepada
Terkelin Sinuraya atas pengabdian
yang telah diberikannya selama
ini. “Dan kami memohon maaf jika
ada yang kurang berkenan selama
ini, baik di dalam maupun di luar
kedinasan. Dengan tibanya masa
MBT ini, kami berharap Pak Terkelin
akan dapat lebih meningkatkan
jalinan silaturahmi yang sudah
terbangun dengan baik selama ini,
baik kepada rekan-rekan maupun
lingkungan,” kata Rizal H. Damanik.
Ia juga mengingatkan bahwa,
setelah memasuki masa transisi
berdinas di perusahaan, hendaknya

karyawan yang MBT tetap
melakukan aktivitas yang positif
dengan cara yang lebih bijaksana.
“Bagi yang MBT, laksanakanlah
kegiatan yang sifatnya positif. Di
antaranya melaksanakan silaturahmi
yang selama ini masih belum optimal
dengan lingkungan keluarga dan
masyarakat. Manfaatkan waktu dan
kesempatan yang ada, sehingga
terbentuk quality time bersama
keluarga,” imbau Rizal H. Damanik.
Terkelin Sinuraya masuk kerja
di PTP VII pada 1 Maret 1990, dan
akan pensiun di Oktober 2019,
sehingga masa dinasnya di PTPN

IV mencapai 29 tahun 7 bulan.
“Selama berkarir di PTPN IV, saya
telah menjalani lima kebun dan dua
kali bertugas di distrik, yaitu di Distrik
III dan IV. Pertama kali saya berkarir
di Kebun Sei Kopas, kemudian
ke Kebun Dolok Ilir, Adolina, dan
Mayang, masing-masing selama 5
tahun. Selanjutnya ke Distrik IV dan
Distrik III, dan yang terakhir sebagai
Manajer di Kebun Panai Jaya,” sebut
Terkelin Sinuraya.
Selain menyerahkan SK, Direktur
SDM dan Umum juga menyerahkan
bingkisan kepada Terkelin Sinuraya
sebagai kenang-kenangan. (red)
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Kerjasama dengan Sindo Trijaya FM Medan

Tausiyah Ramadhan Live
dari Masjid Al Muhajirin
Majelis Taklim dan Syiar Islam (MTSI) PTPN IV bekerjasama
dengan Sindo Trijaya FM Medan, kembali menggelar live
streaming setiap ba’da Zuhur selama bulan Ramadhan 1440
Hijriyah. Beberapa ustadz diundang untuk menyampaikan materi
ceramah sekaligus membuka dialog interaktif bagi hadirin maupun
pendengar yang ingin bertanya.

P

ada hari keempat Ramadhan,
Kamis, 9 Mei 2019, MTSI
mengundang Ustadz H. Syahruddin
Ritonga, S.PdI, Msi., yang langsung
menyampaikan ceramahnya di Masjid
Al Muhajirin Kantor Direksi (Kandir)
PTPN IV, dan disiarkan live melalui
Sindo Trijaya FM Medan.
Dalam acara yang dihadiri Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H. Damanik, para staf
dan jamaah masjid ini, Al Ustadz
menyampaikan tema tentang “OrangOrang yang Dirindukan Surga”.
“Surga sangat rindu terhadap empat
golongan, yaitu orang yang membaca
Al-Quran, orang yang memelihara
lisan, orang yang memberi makan
terhadap orang-orang yang lapar,
serta orang-orang yang berpuasa
di bulan Ramadhan,” urai Ustadz H.
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Syahruddin Ritonga.
Pada hari kedelapan Ramadhan,
Senin, 13 Mei 2019, program yang
dipandu oleh penyiar senior T.
Chalisbah ini menghadirkan Ustadz
Drs. H. Muhammad Nazrul
Fachri Hamyar. Kali ini, tema
tausiyah yang diangkat adalah
“Mendekatlah kepada Allah,
Insya Allah Segala Urusan
Kita akan Dapat Terselesaikan
dengan Baik”.
Menurut Al Ustadz, ada
beberapa cara mendekatkan
diri kepada Allah SWT, di
antaranya mendirikan sholat,
membaca Al Qur’an, selalu
bersyukur, ingat kematian, dan
tidak tergiur dengan dunia,
berzikir dan mengerjakan
ibadah sunnah serta mengikuti
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nasihat para ulama.
Pada kesempatan ini, yang
hadir meliputi Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal
H. Damanik, Konsultan Holding
Perkebunan Nusantara Joefly Joesoef
Bahroeny, Kepala Bagian/Wakil
Kepala Bagian, Kepala Unit, Project
Manager, Kasubag, Staf Subag,
karyawan pelaksana, beserta jemaah
Masjid Al Muhajirin sekitar Kandir.
(red)

Senantiasa Berbuat yang Terbaik

Pembongkaran CPO via
Tangki Truck

SMK3 PT SAN

Pembongkaran CPO via
Tangki Wagon

Tentang Kami

Jembatan Timbang

Visi

Misi

Kantor Direksi

Unit Belawan

Unit Dumai
Mei 2019

13

Liputan Khusus

Dirut Lepas 1.080 Pemudik
Bareng BUMN 2019
Direktur Utama (Dirut) PTPN IV Siwi Peni melepas secara
resmi 1.080 masyarakat yang ikut program mudik gratis
bersama PTPN IV dalam rangka Lebaran 1440 H, Sabtu 1
Juni 2019 pagi di Halaman Kantor Direksi PTPN IV Medan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Mudik Gratis
Bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Pemudik berasal dari Kota
Medan dan sekitarnya.

D

irektur Utama yang didampingi
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, beserta para kepala/wakil
kepala bagian, dan project manager,
mengatakan, seluruh biaya mudik
ini digratiskan. “Dalam menyambut
mudik Lebaran 2019, Kementerian
BUMN kembali menggelar program
mudik gratis. Pada tanggal 30 Mei
lau, Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) sendiri telah melepas
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keberangkatan pemudik dalam
Program Mudik Bareng BUMN 2019
di Kawasan Gelora Bung Karno
(GBK),” papar Siwi Peni.
Tahun 2019 ini, 104 BUMN
bersinergi memberangkatkan 250.474
pemudik secara gratis dengan
menggunakan moda transportasi bus,
kereta api, kapal laut, dan pesawat,
dengan titik keberangkatan 80 kota,
yaitu 34 kota di Pulau Jawa dan 46
kota di luar Pulau Jawa. PTPN IV
sendiri memberangkatkan 1.080
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pemudik dengan moda transportasi
27 bus eksekutif dengan kota tujuan
Medan ke Pekan Baru, dari Medan ke
Padang Sidimpuan (via Sipirok), dan
dari Medan ke Rantau Prapat.
Siwi Peni mengatakan, program
“Mudik Gratis Bareng BUMN” ini
bertujuan mengalihkan pemudik yang
biasa menggunakan sepeda motor ke
moda transportasi yang lebih nyaman
dan aman, sekaligus upaya untuk
menekan angka kecelakaan lalu lintas
jalan yang menggunakan sepeda
motor.
“Saya berharap program mudik
gratis ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat dan memberi berkah
bagi PTPN IV, dan di tahun-tahun
berikutnya agar program ini dapat
terus dilanjutkan. Bagi masyarakat
yang mudik, saya ucapkan selamat
menuju kampung halaman dan
selamat sampai ke tujuan untuk
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bersilaturahmi dengan keluarga,”
sebut Siwi Peni.
Ia mengatakan, pelaksanaan
“Mudik Bareng BUMN” ini merupakan
amanah dari stakeholders. Di akhir
sambutannya, Siwi Peni mengajak
agar para peserta mudik berdoa agar
masyarakat yang berangkat mudik
tahun ini sehat wal afiat dan selamat
sampai ke tujuan kampung halaman
masing-masing.
Sebelumnya Kepala Unit Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) PTPN IV Riza Fahlevi Naim
melaporkan, program Mudik Gratis
BUMN 2019 ini merupakan tindak
lanjut dari Surat Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor
S-195/MBU/04/2019 tanggal 1 April
2019 perihal Program BUMN Hadir
untuk Negeri Tahun 2019.

Target tahun 2019 ini, katanya,
minimal menyertakan 1.000 pemudik,
sama dengan tahun 2018 yang lalu,
dengan menggunakan transportasi
moda bus eksekutif. “Mengingat
begitu antusiasnya minat masyarakat
mengikuti program Mudik Gratis
Bersama PTPN IV, maka panitia
menambah jumlah bus eksekutif
yang semula 25 unit menjadi 27 unit
dengan total 1.080 pemudik,” sebut
Riza Fahlevi Naim.
Selain itu, katanya, ada
perubahan jurusan, yakni bila pada
tahun 2018 yang lalu ada jurusan dari
Medan ke Lhokseumawe, maka untuk
2019 ini diubah menjadi dari Medan
ke Pekan Baru, dengan jumlah 241
pemudik. Sedangkan jurusan dari
Medan ke Padang Sidimpuan (via
Sipirok) diikuti 519 pemudik, dan dari

Medan ke Rantau Prapat diikuti 320
pemudik.
“Kepada pemudik, selain
menerima tiket gratis juga diberikan
goody bag yang berisi kaos, topi,
snack, dan air mineral. Untuk driver
dan kru diberikan kaos dan topi gratis,”
ujar Riza.
Salah satu mahasiswi di Medan,
Isah Wiyanda, yang turut dalam mudik
gratis bersama PTPN IV dengan
tujuan Rantau Prapat mengucapkan
terimakasih kepada manajemen,
karena dengan adanya mudik bareng,
dia dan pemudik lainnya dapat pulang
ke kampung halaman masing-masing
dengan aman dan nyaman. “Kami
berharap tahun depan tetap dilakukan
seperti ini dan lebih ditingkatkan lagi.
Semoga PTPN IV lebih jaya lagi,”
katanya. (red)
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Siwi Peni:

“PTPN IV Menjadi Agen Pencipta
Nilai dan Pembangunan”
Sebagai salah satu anak perusahaan BUMN Perkebunan, PTPN
IV memiliki tugas dan kewajiban yang di antaranya adalah sebagai
agen pencipta nilai dan agen pembangunan. Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, ketika menghadiri acara peringatan Nuzul
Qur’an 1440 Hijriah, di Masjid Baitulkarim PTPN IV Kebun Dolok
Ilir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun,
Jumat 24 Mei 2019, menjelaskan, sebagai agen pencipta nilai,
perusahaan senantiasa mencari keuntungan agar dapat menjaga
keberlangsungan perusahaan itu sendiri untuk terus tumbuh dan
berkembang serta mampu berdaya saing di tingkat lokal maupun
global. Dari keuntungan tersebut perusahaan dapat menjalankan
fungsinya sebagai agen pembangunan, di antaranya agar dapat
melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan
kepada masyarakat.

T

erkait dengan tanggung jawab
sosial perusahaan kepada
masyarakat, ia mengatakan ada
PTPN IV telah menyelenggarakan
beberapa kegiatan dalam rangka
ulang tahun PTPN IV pada bulan
Maret 2019 lalu dan acara ulang tahun
Kementerian BUMN berupa program
“BUMN Hadir untuk Negeri”.
Dalam acara Nuzulul Quran ini,
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hadir perwakilan dari Kementerian
BUMN, Kepala Seksi Monitoring dan
Evaluasi Kusnul Sholikah Nastiti,
Asisten Deputi, Teddy Hutasoit
Sekretaris, dan staf Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
Dony Gunawan. Adapun dari unsur
Forkompinda, yang hadir adalah
Kapolres Simalungun AKBP Marudut
Liberty Panjaitan, Camat Dolok Batu
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Nanggar Susilo SH, perwakilan
Kepala Kepolisian Sektor Serbelawan,
perwakilan Komandan Rayon Militer
05 Serbelawan, serta Kelurahan/Desa
(Amansari, Dolok Mainu, Dolok Ilir
Satu, Kahean, Bah Tobu, Silenduk,
Padang Mainu, Bandar Selamat,
Dolok Tenera, Dolok Merangir,
Bahung Kahean, Bahung Huluan,
Afdeling VI dan Afdeling VII).
Dari PTPN IV sendiri tampak
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum Rizal H. Damanik, Direktur
Operasional Rediman Silalahi, M.
Ronald selaku suami Dirut Siwi Peni,
Wakil Ketua I Ikatan Keluarga Besar
Isteri Gusti Koni Pakpahan, Ketua
Umum SP-Bun Tingkat Perusahaan
dan Basis, PT Prima Medica
Nusantara, Pengurus P3RI Cabang
PTPN IV, general manager distrik,
kepala/wakil kepala bagian, project
manager, manajer, kasubag/askep,
staf subag dan undangan lain.
Di bagian lain, Siwi Peni
mengatakan, program “BUMN Hadir
untuk Negeri” adalah rangkaian
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acara yang juga merupakan program
dari Kementerian BUMN. Khusus
untuk Propinsi Sumatera Utara, yang
ditunjuk sebagai Person in Charge
(PIC) adalah PTPN IV, dengan Co
PIC-nya PT Kawasan Industri Medan
dan PT Jasa Tirta I.
“Ada beberapa program yang
telah, sedang dan akan dilaksanakan
untuk tahun 2019 ini, di antaranya
kegiatan Safari Ramadhan 1440
Hijriah dengan rangkaian acara
pemberian santunan anak yatim
dengan jumlah 1.000 anak, bantuan
pembuatan rumah ibadah, pembagian
Al-Qur’an hasil dari cetakan Perum
PNRI kepada panti asuhan, masjid
dan pesantren atau lembaga
pendidikan, dengan alokasi 1.000 AlQuran setiap propinsi. Seluruh BUMN
pada hari ini telah melaksanakan
kegiatannya secara serentak di
seluruh propinsi di Indonesia dengan
total pembagian 34.000 eksamplar AlQuran, dan hal ini memecahkan rekor
MURIa,” kata Siwi Peni.
Sebelumnya, di bulan April
2019, juga telah didistribusikan
kepada masyarakat berupa sembako
murah yang terdiri dari 12.500 paket.
Kemudian beberapa program yang
akan dilaksanakan yaitu pemberian
bantuan beasiswa berprestasi atau
berdasarkan tingkat ekonomi siswa,
mulai dari SD, SMP hingga SMA,
dengan jumlah 25 orang per propinsi.
Program lainnya adalah mudik
gratis Lebaran Tahun 2019. Khusus
untuk PTPN IV, disiapkan 27 unit bus
pariwisata yang mengangkut 1.000
orang lebih dengan tujuan Medan-

Rantauprapat, Medan-Pekanbaru,
Medan-Padangsidimpuan. “Kemudian
akan ada program Siswa Mengenal
Nusantara berupa pertukaran siswa
antar propinsi untuk menanamkan
rasa bangga dan cinta tanah air sejak
dini kepada siswa SMA, SMK dan
SLB,” sebut Siwi Peni.
“Program lain yang kita
laksanakan adalah elektrifikasi dan
MCK bekerjasama dengan kepala
desa di lingkungan operasional
PTPN IV di Propinsi Sumatera Utara.
Kemudian program perbaikan rumah
karyawan dan masyarakat. Pada saat
peringatan HUT Kemerdekaan RI
ke-74 nanti akan dilaksanakan paket
murah dengan pemberian 2.000 paket
sembako dan beberapa kegiatan
terkait seperti jalan sehat dan lain-lain.
Sebagai penutup akhir tahun, akan
diselenggarakan peringatan kegiatan
keagamaan untuk umat Nasrani
yaitu perayaan Natal. Itulah kalender
kegiatan sosial yang sudah kita
susun,” urai Siwi Peni.
Terkait program “BUMN Hadir
untuk Negeri”, Siwi Peni atas nama
manajemen PTPN IV mengucapkan
terimakasih kepada pemangku
kepentingan (stakeholders) di
lingkungan wilayah operasional PTPN
IV atas segenap dukungan kepada
PTPN IV dan seluruh keluarga besar
PTPN IV sehingga kinerja PTPN
IV dari tahun ke tahun dapat terus
tumbuh dan berkembang.
Pada tahun 2019 ini dan
seterusnya, Siwi Peni mengharapkan
dukungan dari pihak Kapolres,
Koramil dan pemangku kepentingan

serta masyarakat sekitarnya
untuk bersama-sama menjaga
lingkungan kebun PTPN IV agar
terhindar dari pencurian produksi.
“Keuntungan PTPN IV sangat
diperlukan masyarakat, sebab ada
4% dari laba bersih perusahaan akan
dialokasikan kepada masyarakat
sebagai bentuk dari tanggung jawab
sosial perusahaan kepada lingkungan
berupa PKBL dan CSR,” katanya.
Kondisi saat ini, sebut Siwi Peni,
harga CPO turun 23% dibanding dua
tahun lalu. Jika 2017 harga CPO Rp
8.500 per kg, posisi saat ini rata-rata
harga CPO hanya Rp 6.500 per kg.
Karena hal ini, perusahaan harus
melakukan efisiensi-efisiensi cerdas,
khususnya yang tidak berkaitan
langsung dengan proses produksi.
Siwi Peni mengucapkan
terimakasih kepada Tim Safari
Ramadhan PTPN IV dan Distrik II,
Kebun dan PKS Dolok Ilir yang telah
menyelenggarakan acara Nuzul
Qur’an 1440 Hijriah tingkat PTPN
IV dengan baik dan lancar. Kepada
Ustadz Dr. H. Fuji Rahmadi, MA,
manajemen juga mengucapkan
terimakasih atas kehadirannya di
tengah-tengah keluarga besar PTPN
IV dalam rangka memberikan tausiyah
di acara Nuzul Qur’an ini.
Acara diawali dengan pembacaan
ayat suci Al Quran oleh Sahila Najwa
(Juara I STQ Propinsi Sumatera
Utara) dan saritilawah Deni Prasetio,
dengan tausyiah agama yang
disampaikan Dr. H. Fuji Rahmadi,
MA dengan tema “Al Qur’an sebagai
Pedoman untuk Membentuk Pribadi
yang Bersinergi, Berintegritas dan
Profesional”.
Sebelumnya Ketua Panitia
Aminuddin (Manajer PKS Dolok Ilir)
mengucapkan terimakasih kepada
manajemen PTPN IV yang telah
memfasilitasi acara, dan penghargaan
yang tinggi atas kehadiran undangan
serta panitia yang telah bekerja keras
menyediakan sarana dan prasarana
kegiatan. (red)
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IKBI PTPN IV
Peduli Masyarakat Sekitar
Pengurus Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PT Perkebunan
Nusantara IV (PTPN IV), memberikan santunan Ramadhan 1440
Hijriyah kepada masyarakat yang membutuhkan berupa uang
tunai.

“P

ada kesempatan pertama,
santunan diberikan kepada
Yayasan Onkologi Anak Medan
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(YOAM) di RSUP H. Adam Malik
Medan, berupa uang tunai sebesar
Rp 22 juta dan bingkisan lainnya,
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yang diterima langsung anak-anak
penderita penyakit kanker,” sebut
Yubaidah, Ketua IKBI PTPN IV, di
Kantor Sekretariat IKBI, Kamis, 23
Mei 2019.
Yubaidah mengharapkan bantuan
ini akan bermanfaat untuk membantu
kebutuhan anak-anak yang sedang
sakit dan menjadi ikhtiar menuju
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kesembuhan dan kesehatan mereka.
Sebelumnya, Halimah Hutagalung,
Pembina YOAM, mengucapkan
terimakasih atas bantuan yang
telah diberikan IKBI PTPN IV
kepada YOAM, dan berharap antara
IKBI PTPN IV dan YOAM dapat
berkerjasama lagi pada masa-masa
mendatang.
Selain Yubaidah, juga hadir Wakil
Ketua IKBI PTPN IV Fitrina Pamari,
Ketua YOAM Atika Rahmi, Pengurus
IKBI Kantor Direksi PTPN IV, para
dokter dan tim YOAM.
Tak hanya di YOAM, IKBI PTPN
IV juga menyerahkan santunan
Ramadhan kepada santri Pesantren
Tahfidzul Qur’an Usamah Bin Zaid
Medan, dan menyerahkan uang tunai
Rp 10 juta, yang diterima langsung
oleh Ustadz H. Hermansyah Putra,
SH.I.
Sebagaimana tahun lalu, tahun
ini IKBI PTPN IV juga memberikan
santunan Ramadhan kepada petugas
parkir, penarik becak, penyapu jalan,
penyandang cacat, dan masyarakat
kurang mampu yang berada di pinggir
jalan Kota Medan, dengan harapan
dapat meringankan kebutuhan
mereka sehari-hari. (red)

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

Bapak Rajin Sinaga

orangtua laki-laki Saudara Halomoan Sinaga, SP
(Asisten Tanaman Kebun Teh PTPN IV)
4 Mei 2019

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

Mei 2019
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Simulasi Pemadaman Kebakaran
di Kantor Direksi
Bagian Perencanaan Strategis bekerjasama dengan Bagian
Hukum dan Pertanahan serta Bagian Umum di Kantor Direksi
PTPN IV Medan, Jum’at 17 Mei 2019, melaksanakan simulasi
pemadaman kebakaran di lingkungan kantor. Peserta simulasi
terdiri dari perwakilan masing-masing bagian, project manager
officer, dan unit PKBL.

C

orporate Secretary PTPN
IV, Riza Fahlevi Naim,
mengharapkan, dengan adanya
simulasi ini karyawan PTPN IV akan
dapat mengetahui dan bertindak
cepat apabila terjadi kebakaran,
mengingat sudah menjadi tugas
dan kewajiban insan PTPN IV untuk
menjaga dan memelihara aset
perusahaan.
Kegiatan ini diawali briefing
metode memadamkan api, yaitu
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menggunakan goni basah, APAR,
dan hydrant. Kemudian dilanjutkan
dengan praktik memadamkan api
dengan masing-masing metode, dan
ditutup dengan evaluasi dari simulasi.
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“Simulasi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) merupakan
salah satu persyaratan dalam
penerapan K3, khususnya bagi
perusahaan yang telah memiliki
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3),” Riza
Fahlevi Naim.
Ia juga menjelaskan, simulasi ini
dibagi tiga kegiatan, yaitu Simulasi
Memadamkan Kebakaran, Simulasi
Bencana Alam, dan Simulasi Huruhara. (red)
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Perayaan Paskah 2019 di Wisma Sitalasari
Perayaan Paskah Keluarga Besar Persekutuan Umat Kristen
(PUK) PT Perkebunan Nusantara IV dilaksanakan di Wisma
Sitalasari Unit Usaha Bah Jambi, Sabtu, 11 Mei 2019. Paskah
tahun ini dilakukan dengan sederhana namun hikmat, dan
dilayani oleh hamba Tuhan, Pdt. DR. Sukanto Limbong, Pdt. K.
Sigalingging, S.Th, dan Pdt. Erni br Purba, M.Th.

D

alam khotbahnya, Pdt. DR.
Sukanto Limbong mengatakan
bahwa maut selalu menjadi musuh
yang menakutkan bagi umat
manusia. Hal apapun di dunia ini
tidak mampu mengalahkan maut.
“Hanya Yesus Kristus yang mampu
mengalahkan maut. Sesungguhnya
perayaan Paskah adalah perayaan
yang mengingatkan kita bahwa maut
telah dikalahkan oleh kebangkitan
Yesus Kristus. Sesuai dengan Tema
Paskah yaitu: Kebangkitan Kristus
Memampukan Kita Berdiri Teguh dan
Terus Melayani Dia (1 Korintus 15:5758),” katanya.
Menurut Pdt Sukanto, ada 3
hal penting yang dapat menjadikan
manusia tetap teguh dan melayani
Tuhan, yaitu: 1). Umat Kristen harus
senantiasa bersukacita dan mengucap
syukur dalam segala hal kepada Allah,
2). Umat Kristen harus senantiasa

22

berpegang teguh kepada Yesus
Kristus yang selalu mengasihi umatNya. Komitmen dengan Tuhan kunci
keberhasilan umat Kristen dalam
menghadapi kehidupan yang penuh
dengan ketidakpastian di zaman ini,
dan 3).      Melimpahlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan. Hidup kita harus
mengalirkan kebaikan, kasih, perhatian
dan kejujuran terhadap kehidupan di
sekitar kita.
Keberadaan umat Kristen di
tengah-tengah lingkungan PTPN
IV dituntut bukan hanya sebatas
umat Kristen yang aktif dalam
aktifitas pekerjaan dan ibadah , tetapi
juga melimpah dalam kasih dan
kebaikan. Hal tersebut mencerminkan
kekristenan umat Kristen yang sudah
dimenangkan oleh Yesus Kristus.
Rediman Silalahi selaku Direktur
Operasional PTPN IV dan Pembina
PUK PTPN IV menyampaikan, bahwa
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kita semua adalah pemimpin. Yang
membedakan hanyalah apa yang kita
pimpin atau siapa yang kita pimpin.
“Kita diberi roh kepemimpinan untuk
melayani. PTPN IV saat ini sangat
membutuhkan pemimpin-pemimpin
yang suka melayani, bukan untuk
dilayani,” katanya.
Dalam sambutannya, Rediman
Silalahi mengucapkan terimakasih
kepada seluruh karyawan PTPN
IV atas pencapaian kinerja sampai
dengan April 2019 PTPN IV yang telah
melampaui target, bahkan terhadap
target bulan April tahun 2018 yang
lalu. Rediman Silalahi mengingatkan
kepada semua karyawan agar
senantiasa bersyukur kepada Tuhan
atas berkat dan karunia-Nya. “Di
tengah-tengah era globalisasi yang
tidak menentu seperti saat ini, kita
diharapkan dapat mengerahkan
segala potensi dan kemampuan kita
yang terbaik, kita juga diharapkan
agar selalu efisien dalam pengeluaran
biaya,” imbaunya.
Ucapan terimakasih juga
disampaikannya kepada Pemerintah
Kabupaten Simalungun beserta
jajarannya yang turut hadir, kepada
General Manager Distrik I dan Distrik
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II, beserta para manajer yang turut
hadir beserta seluruh undangan yang
hadir pada Perayaan Paskah PTPN IV
tahun 2019.
Ketua Panitia Perayaan Paskah
PT Perkebunan Nusantara IV tahun
2019, Bernard Purba, menyampaikan
bahwa mereka telah menyerahkan
Bakti Paskah PTPN IV tahun 2019
kepada beberapa yayasan yaitu:
1. Rehabilitasi Bersumberdaya
Manusia di bawah pengelolaan
Gereja Kristen Protestan
Simalungun yang membina anakanak difabel dan berkemampuan
khusus di Jalan Parsinalihan
Bulupange, Kecamatan Raya,
Kabupaten Simalungun. Bakti
Paskah yang diserahkan dalam
bentuk natura.
2. Biro Zending HKBP Jalan Gereja
No. 33, Pematang Siantar. Bakti
Paskah yang diserahkan adalah
Alkitab.
3. Yayasan Rehabilitasi Gideon di
Jalan Asahan KM. 4, Huta 1 Pintu
Air, Kecamatan Siantar, Kabupaten
Simalungun. Bakti Paskah dalam
bentuk natura.
Mengakhiri laporannya, Bernard
Purba mengucapkan terima kasih
kepada direksi, seluruh panitia
Perayaan Paskah PTPN IV tahun
2019, dan seluruh undangan yang
turut hadir dalam acara Paskah PTPN
IV tahun 2019.
Mewakili seluruh pengurus
PUK PTPN IV, Ipan Gumara

Siahaan selaku Ketua PUK PTPN
IV menyampaikan selamat Paskah
kepada seluruh undangan yang hadir.
Dalam sambutannya Ipan Gumara
Siahaan menyampaikan bahwa kunci
kesuksesan seseorang adalah dari
tingkat pelayanannya. Disampaikan
juga bahwa kunci kesuksesan PTPN
IV adalah jika semua karyawan dan
pimpinan saling melayani. “Dengan
semangat pelayanan ini, ke depan
PTPN IV diharapkan akan terus maju
menjadi perusahaan yang sukses,”
ungkapnya.
Dalam sambutan yang
disampaikan oleh Ketua Umum
SPBUN PTPN IV, diwakili oleh
Raja Suwandi Purba, organisasi
karyawan ini menyampaikan selamat
Paskah bagi umat Kristiani yang
merayakannya. Ia berharap perayaan
Paskah yang dirayakan setiap tahun
di PTPN IV bukan hanya sekadar
seremonial saja, tetapi merupakan
momen untuk memupuk persatuan
dan persaudaraan dalam ibadah bagi
umat Kristiani.
“Hasil yang telah dicapai
perusahaan pada tahun ini semakin
membaik dibanding tahun sebelumnya.
Namun demikian, sebagai karyawan
yang tergabung dalam Serikat Pekerja
Perkebunan PTPN IV, kita harus terus
melakukan evaluasi bersama untuk
meningkatkan kinerja. Seiring dengan
peningkatan kinerja yang kita raih,
maka SPBUN PTPN IV akan terus
berupaya mengajukan kepada direksi

untuk meningkatkan kesejahteraan
karyawan PTPN IV. Ketua Umum
SPBUN PTPN IV juga mengajak
umat Kristiani untuk selalu berbagi
terhadap kaum yang berkekurangan
dan yang membutuhkan serta terus
meningkatkan ibadah agar hasil yang
kita capai mendapat berkah dari Tuhan
Yang Maha Kuasa,” imbaunya.
Kepada para hadirin, pihak
Pemerintah Kabupaten Simalungun
yang diwakili oleh pejabatnya, Gideon
Purba, menyampaikan, sebagaimana
program Nawacita dari Presiden Joko
Widodo, pemerintah akan selalu
hadir di tengah-tengah masyarakat,
baik dalam suka maupun duka.
Pemerintah Kabupaten Simalungun
berharap kepada PTPN IV agar ke
depan dapat merencanakan dan
mensinergikan dana CSR untuk dapat
dialokasikan ke dalam dana APBD
Kabupaten Simalungun agar dapat
mendukung pembangunan di wilayah
Kabupaten Simalungun khususnya,
dan Sumatera Utara pada umumnya.
Menutup sambutannya, Pemerintah
Kabupaten Simalungun mengucapkan
selamat merayakan Paskah kepada
seluruh umat Kristiani PT Perkebunan
Nusantara IV.
Pada Perayaan Paskah PT
Perkebunan Nusantara IV, tahun 2019
ini diadakan festival paduan suara
yang diikuti oleh peserta dari Kantor
Pusat, Distrik I, Distrik II, Distrik III,
dan Distrik IV. Keluar sebagai juara I
pada kesempatan ini adalah Paduan
Suara Kantor Direksi dengan nilai
74,5. Menyusul Distrik I sebagai Juara
II dengan nilai 72,5. Distrik II sebagai
Juara III dengan nilai 70, Distrik III
sebagai Juara IV dengan nilai 68,
dan terakhir Distrik IV sebagai Juara
V dengan nilai 65. Hadiah diserahkan
oleh Direktur Operasional Rediman
Silalahi kepada masing-masing juara
Paduan Suara yang diwakili oleh
konduktor masing-masing paduan
suara. Acara ditutup dengan makan
malam bersama dan bersalamsalaman. ( (red)
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Tim Safari singgah di Mesjid Raya Sumatera Barat untuk solat subuh.

Kunjungan Tim Safari Ramadhan
ke Kebun Madina Grup
Tim Safari Ramadhan PTPN IV tahun 2019 akhirnya sampai
ke kebun terjauh PTPN IV, yaitu Madina Group, Kamis, 16 Mei
2019. Bersamaan dengan puasa hari ke 11, tim yang berasal
dari Kelompok V Kantor Direksi ini mengadakan acara berbuka
bersama di Mesjid Al Muhajirin Kebun Timur. Hadir dalam acara
ini antara lain Pjs. Manajer Kebun Timur Masaeli Lahagu, Manajer
PKS Timur Susilowanto, Manajer Kebun Balap A. Safruddin
Manurung, Manajer Plasma Zulfikar Damanik, dan seluruh staf
maupun karyawan yang bermukim di Kebun Timur dan Balap.

T

im Safari dari Kantor Direksi
Medan sendiri terdiri dari wakilwakil Bagian, yakni 10 orang karpim
dan 4 orang karpel, ditambah
Ustadz Ahmad Faisal Nasution SAg.
Kunjungan Safari Ramadhan tahun
ini sebelum mengadakan berbuka
bersama juga melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kebun yang
dikunjungi pada pagi harinya.
Acara berbuka yang telah dikemas
oleh Kebun Timur dimulai dengan
melantunkan ayat suci Al Qur’an, dan

dilanjutkan dengan sambutan dari
Manajer Madina Group yang diwakili
oleh Manajer PKS Susilowanto. Dalam
sambutannya, ia menyampaikan
harapan agar kunjungan tim Safari
Ramadhan dari Kantor Direksi ini
dapat membantu permasalahan yang
ada di Madina Group. “Sebelum itu,
kami mengucapkan terima kasih
atas kunjungan tim Safari Ramadhan
yang telah menempuh perjalanan
jauh untuk bersilaturahmi ke Madina
Group,” ungkapnya.

Mewakili Tim Safari Ramadhan,
Syahrizal Hasibuan mengatakan,
tujuan perjalanan mereka yang utama
adalah untuk bersilaturahmi dan
mempererat persaudaraan. Meskipun
ia mengingatkan bahwa kontribusi
laba Madina Group ke perusahaan
sampai saat ini belum ada, namun
manajemen tetap memberikan
perhatian dan harapan yang besar
terhadap unit-unit usaha di sana.
“Kami tetap yakin, Kebun Madina
Group di masa yang akan datang
akan dapat berkontribusi dengan
melihat potensi tanaman dan
perawatannya yang berjalan dengan
baik, apalagi dengan bersinerginya
keempat manajer Madina Group
ini. Dengan sinergisitas, tidak
ada masalah yang tidak dapat
diselesaikan,” kata Syahrizal.
Terakhir Ketua Tim mengutip
sebuah hadist, ”Bagi orang yang
berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu
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kebahagiaan di saat berbuka, dan
kebahagiaan di saat bertemu dengan
Tuhannya.”
Kemudian Tim Safari PTPN 4
Kantor Direksi membagikan bingkisan
kepada ketua MTSI dari 3 kebun
berupa buku agama dan memberikan
santunan kepada anak yatim piatu
sebanyak 60 orang dari sekitar
kebun Madina Group, dan dilanjutkan
dengan berbuka bersama pada pukul
18.27 WIB.
Acara Tausiah dilaksanakan
setelah Sholat Isya dan Sholat
Sunah Terawih dan Witir berjamaah
selesai, dan ceramah Ustad Ahmad
Fauzi Nasution mengingatkan kita
tentang banyak beramal dibulan suci
Ramadhan dan orang yang celaka
hidup di bulan suci Ramadhan tapi
dosa2 nya tidak diampunkan Allah
Subhana Wataala, ketika doa ini
disampaikan oleh jibril maka doa
ini di aminkan Baginda Rasulullah
Muhammad SAW, jangan sia-siakan
hidup ini hanya sekali, Ramadhan
bulan maqfiroh, syahrul maqfiroh,
jadikanlah bulan Ramadhan ini bulan

Sambutan dari Ketua Tim Safari Ramadhan 1440 H.
yang terbaik, jadikan Ramadhan ini
bulan yang terindah dalam sejarah
hidup kita, mana tahu Ramadhan ini
yang terakhir bagi kita, jangan-jangan
ini terawih yang terakhir bagi kita.
Bulan Ramadhan juga diturunkan
Al Quran dan oleh karenanya
perbanyaklah membaca alquran dan

Perawatan Jalan penghubung dilakukan dengan Greder dan Bomag.
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Allah akan menurunkan rahmatnya
dan juga safaatnya di akhir masa
kelak akan didapatkan, diakhir
ceramah Ustad mendoakan untuk
kebaikan dan keberkahan Kebun
Madinah Group kemudian acara yang
dipandu oleh A. Faisol ditutup dengan
salam-salaman. (red)

Liputan
Liputan Khusus
Khusus
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Dari Kebun ke Kebun

Distrik IV

Apakah Masih Kampiun Tahun Ini?
Tahun 2018 lalu, distrik ini menunjukkan kinerja terbaik dari tiga
distrik lainnya di PTPN IV. Apakah prestasi itu akan berulang
tahun ini?

H

ingga bulan April 2019, Distrik IV
yang berkantor di Kebun Berangir,
Labuhan Batu, masih menunjukkan
surplus dengan catatan total realisasi
produksi sebesar 185.616.110 kg dari
target RKAP sebesar 179.243.000
kg. Meskipun untuk evaluasi berjalan,
distrik ini bukan lagi pemegang posisi
kinerja produksi terbaik dari sisi
capaian RKAP, namun kemungkinan
untuk memperbesar surplus target
masih berpeluang dalam sisa 8 bulan
tahun ini.
Kebun-kebun yang menjadi
andalan Distrik IV adalah Pulu Raja,
Air Batu, Berangir, Ajamu, dan
Sosa. Yang disebut terakhir semakin

membuktikan dirinya dapat keluar dari
tekanan produksi setelah sekian lama
menanggung permasalahan hukum
dan lahan. Kebun Sosa mencetak
angka produksi tertinggi kedua
setelah Kebun Air Batu, yaitu sebesar
33.640.650 kg sampai dengan April
2019, dan melakukan lompatan besar
bila dibandingkan capaian produksi
tahun lalu, menyusul berbagai upaya
manajemen untuk menyelesaikan
konflik sosial yang berlarut dengan
jalur aksi-aksi pemanfaatan program
corporate social responsibility (CSR)
secara bertahap dan mencapai
sasaran.
“Kita sangat gembira dan bangga

dengan perkembangan yang terjadi di
Sosa. Kondisi ini perlu kita mantapkan
lagi dengan kinerja teknis dan
pemaksimalan pelaksanaan SOP.
Potensi Sosa sebagai salah satu
lumbung produksi di Distrik IV sudah
jelas ditunjukkan dengan peningkatan
protas dan kenaikan produksi yang
tinggi dari tahun lalu. Bahkan hingga
April ini, Kebun Sosa telah mencetak
surplus paling tinggi dari RKAP.
Kebun Sosa adalah kejutan baru di
distrik ini,” ungkap General Manager
Distrik IV, Agustinus Simanjuntak.
Ia mengakui, menurunnya aksiaksi pencurian buah adalah faktor
yang paling mendorong kenaikan
capaian produksi di Distrik IV, di
samping pemulihan hubungan
dengan masyarakat sekitar yang
telah dilakukan sebagaimana yang
berlangsung di Sosa. Selebihnya

Karyawan pimpinan dan pelaksana Distrik IV.
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Ramp di PKS Pulu Raja Distrik IV.

PKS Ajamu Distrik IV.

merupakan masalah resistensi sosial
atas kebijakan-kebijakan baru yang
diterapkan oleh Holding Perkebunan
Negara, seperti sistem e-proc yang
menyebabkan stakeholder dan
vendor lokal menurun keterlibatan

dan partisipasinya dalam proses
bisnis PTPN IV.
“Perubahan sistem ini
memerlukan sosialisasi dan
pemahaman di kalangan vendor kita.
Bila mereka tidak memahaminya,

CAPAIAN RENDEMEN DISTRIK IV S/D APRIL 2019
PKS

Rendemen MS

Rendemen IS RKAP MS

RKAP IS

Air Batu

24,06

3,79

24,10

4,50

Pulu Raja

24,71

2,98

23,49

4,43

Berangir

23,64

4,59

24,00

4,65

Ajamu

21,75

2,92

22,32

4,12

Sosa

23,30

2,53

22,89

4,22
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maka kita dihadapkan pada resistensi
sosial, hambatan-hambatan yang
bersifat lokal, yang mau tidak mau
pada akhirnya berdampak juga
pada produksi dan citra perusahaan.
Oleh sebab itu, kita telah membagi
masalah ini menjadi masalah
distrik dan masalah kebun. Distrik
melakukan pendekatan kepada
stakeholder, sedangkan kebun
melakukan pendekatan langsung
kepada masyarakat,” ungkap mantan
Manajer Kebun Pabatu ini.
Sedangkan untuk potensi losses
karena masalah-masalah pencurian,
Agustinus menilai, trennya sudah jauh
menurun. Kalaupun masih terjadi,
ia melihat bahwa itu adalah residu
nilai-nilai sosial lama yang sempat
menganggap bahwa mengambil buah
kelapa sawit perkebunan negara itu
tidaklah sebuah kesalahan. Nilai ini
sempat terbentuk karena kebiasaan
yang terus menerus. Sedangkan
pencurian yang modusnya terstruktur
dan lebih massif sudah dapat ditekan
dengan program sistem pengamanan
berlapis.
Meskipun mulai bisa melepaskan
diri dari beban permasalahan hukum
dan sosial di Kebun Sosa dan kebunkebun produktif lainnya, Distrik IV
masih harus memasang perhatian
serius untuk Ajamu Group yang
terdiri dari 1 unit PKS dan tiga kebun,
masing-masing Ajamu, Meranti
Paham, dan Panai Jaya. Grup ini
masih berada di zona merah dari segi
produksinya, terutama Kebun Panai
Jaya yang mengalami minus hingga
nyaris 50% berdasarkan catatan
produksi sampai April 2019. Kebun
Panai Jaya hanya menghasilkan
TBS 10.617.480 kg dari target
19.400.000. Kebun Ajamu yang
dibebani target lebih rendah, justru
bisa mengeluarkan produksi sebesar
19.068.890 kg dari target sebesar
18.595.000 kg. Adapun Kebun
Meranti Paham terpaut tipis di bawah
targetnya, yaitu 20.590.110 kg dari
target 21.104.000 kg.

Dari Kebun ke Kebun

Sinergisitas, profesionalisme, dan semangat korsa.

“Pandangan kita memang secara
spesifik tertuju ke Kebun Panai
Jaya. Sampai saat ini, masalahnya
sangat khusus, yaitu persoalan
infrastruktur yang belum sepenuhnya
rampung sebagaimana diperlukan.
Lahan gambut menimbulkan cost
infrastruktur menjadi sangat tinggi.
Perbandingannya, membangun jalan
sepanjang 1 km di lahan gambut
memerlukan biaya sekitar Rp 1 miliar,
sedangkan di tanah mineral hanya
Rp 300 juta. Untuk menghindari
harga pokok yang terlalu tinggi,
manajemen telah memutuskan
kebijakan pembangunan bertahap.
Dianggarkan, dalam tiga tahun lagi,
infrastruktur standar sudah rampung,”
kata Agustinus.
Meskipun prestasi surplus 3%
Distrik III dari RKAP tidak segemilang
tahun lalu—berdasarkan evaluasi

April 2019—namun performa
produksi dan rendemen distrik ini
sebenarnya melampaui hampir
seluruh capaian tahun lalu, kecuali
untuk Kebun Meranti Paham dan
Panai Jaya. Adapun produktivitas
yang sudah terealisasi tercatat
sebesar 6,22 ton per hektar hingga
April 2019.
Dengan kata lain, bila dilihat
dari segi tren produksi year on year,
Distrik IV masih bisa menunjukkan
kinerja yang menonjol. Apabila
ketimpangan produksi di Ajamu
Group dapat diperbaiki paling tidak
mendekati RKAP, maka Distrik IV
masih sangat berpeluang untuk
menjadi distrik kampiun kembali di
tahun 2019 dalam hal capaian RKAP.
Adapun harga pokok yang sudah
terhitung sampai dengan April 2019
mencapai Rp 6.547,91 per kg dari

PERBANDINGAN PRODUKSI APRIL 2018 DAN 2019
UNIT

PRODUKSI 2019 (KG)

PRODUKSI 2018 (KG)

Air Batu

44.421.980

40.513.970

Pulu Raja

24.931.010

23.729.230

Berangir

32.345.990

30.620.660

Ajamu

19.068.890

20.508.900

Meranti Paham

20.590.110

20.079.540

Panai Jaya

10.617.480

12.217.230

Sosa

33.640.650

23.371.190

target harga pokok RKAP sebesar Rp
9.149,35 untuk tahun 2019.
“Kami beruntung punya andalan
Kebun Sosa dan Air Batu yang
sangat tinggi surplusnya. Dan saya
sangat gembira karena kenaikan
produksi itu juga diikuti dengan
kemampuan capaian rendemen
yang tidak terlalu jauh melenceng
dari target, bahkan PKS Pulu Raja
dan Sosa sangat baik performanya.
Jadi, saya optimis, apabila kinerja ini
dapat dipertahankan, Distrik IV akan
memberikan kontribusi laba yang
cukup signifikan tahun ini kepada
perusahaan,” kata Agustinus.
Saat ini, Distrik IV juga memiliki
program usaha perbaikan kinerja
di PKS Berangir yang diharapkan
segera mampu menunjukkan
peningkatan capaian rendemen, serta
upaya pemaksimalan kemampuan
PKS Ajamu yang selama ini memang
memiliki berbagai kendala teknis
karena faktor usia dan maintenance.
Secara keseluruhan, Distrik
IV memiliki luas lahan tanaman
34.227 hektar, ditambah dengan
3.704,35 hektar areal fungsional
lain-lain. Di antaranya areal tanaman
menghasilkan seluas 29.854 hektar,
dan tanaman belum menghasilkan
seluas 3.188 hektar. Lahan ini
dikoordinir oleh karyawan pimpinan
dan staf manajemen Distrik IV
sebanyak 22 orang. (red)
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Keluarga Sukses

“Karena Mereka Itu
Titipan Allah”
Pasangan ini sama-sama meniti karirnya di PTPN
IV. Tapi keduanya terpisah oleh perbedaan distrik.
Rosna Aini bekerja sebagai Kerani Tata Usaha
Distrik IV yang berkantor di Kebun Berangir,
sedangkan Sugianto SE Bagian Teknik Distrik I Bah
Jambi. Dipisahkan jarak dan pekerjaan, Rosna dan
Sugianto tetap mendirikan satu rumah tangga yang utuh. Bahkan
tiga anak mereka tetap terbimbing hingga menapaki pendidikan
tinggi masing-masing.

A

nak pertama, Nanda Ajeng
Kartini menamatkan studinya di
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa
Timur, hingga berhak menyandang
titel Sarjana Komputer. Saat ini
ia telah menyelesaikan berbagai
tahapan testing sebagai staf IT di
Bank BRI Jakarta dalam Program
Pengembangan Staf (PPS) BRI.
Ajeng yang penuh bakat ini juga
pernah menjadi panitia Indonesia
Fashion Week di Jakarta pada tahun
2017, sambil mengisi saat libur
kuliahnya.
Anak kedua, Mhd. Dwiky Adinda,
saat ini kuliah di Jurusan Teknik
Sipil Semester VI di Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
(UMSU). Sedangkan yang bungsu,
Mhd. Audry Gifari, kuliah di
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara (UIN-SU), mengambil Jurusan
Teknik Informatika, Fakultas Teknik
Komputer, dan baru memasuki
Semester II.
“Menguliahkan 3 anak sekaligus
adalah masa-masa yang menuntut
perjuangan dan disiplin tinggi bagi
kami. Alhamdulillah, sampai saat ini,
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semuanya berjalan dengan baik, dan
kami gembira dengan perkembangan
anak-anak,” kata Rosna yang mulai
bekerja di PTPN IV sejak 21 Oktober
1990 ini.
Sejak anak-anak masih kecil,
Rosna dan suaminya memang selalu
menekankan pentingnya pendidikan
bagi buah hati mereka. Mereka tidak

Bersama keluarga.
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membedakan prioritas pendidikan
pada anak laki-laki maupun
perempuan.
“Bagi kami, mereka itu ya titipan
Allah. Karena itu, kami menanamkan
mereka pengetahuan agama dan
pengetahuan umum. Titipan harus
dijaga dan diberikan pendidikan yang
baik. Maka bekal pendidikan ini selalu
kami dahulukan dari kepentingankepentingan lain,” ujar Ibu berusia 51
tahun ini.
Mereka mengawali pendidikan
anak-anaknya dengan sama-

Karyawan Berprestasi

sama sekolah di TK Islam Bah
Jambi. Kemudian dilanjutkan ke SD
Negeri 1 Bah Jambi. Setelah itu,
untuk menanamkan disiplin ketat
dan karakter yang kuat, mereka
didaftarkan ke SMP Sultan Agung
Pematang Siantar. Setelah itu, barulah
anak-anak itu memasuki SMA yang
berbeda, sesuai pilihan masingmasing. Nanda masuk SMA Negeri
2 Pematang Siantar, Dwiky masuk
SMA Sultan Agung Pematang Siantar,

dan Audry memilih SMA Negeri 3
Pematang Siantar.
“Kami selalu menekankan disiplin
belajar kepada anak-anak, dan agar
tidak lupa berdoa kepada Allah.
Meskipun anak-anak saat ini sudah
besar dan punya pemikiran yang
mandiri, kami tetap mengingatkan
mereka hal-hal penting itu. Disiplin
dan berdoa. Kami sendiri siap
memperjuangkan pendidikan mereka,
melalui dukungan biaya dan doa,”

Menjadi seorang karyawan
pimpinan kebun sekaligus
menjadi ustadz barangkali
amat langka di zaman ini.
Sebab tugas antara mengejar
target produksi, menjalankan
tugas, sekaligus berdakwah
untuk umat, tidaklah mudah
membagi-baginya. Tapi Ustadz
Rahmadansyah ternyata
malah merangkumnya menjadi
kegiatan yang sinergis karena
satu sama lain dapat saling
mendukung.

Rahmadansyah

Karpim
yang Ustadz

“S

ungkap Rosna.
Meskipun mereka sekeluarga
saat ini dipisah-pisahkankan oleh
tugas profesi dan pendidikan, tapi
Rosna tetap memelihara hubungan
batin yang dekat dengan suami dan
anak-anaknya sebagai keluarga yang
utuh dalam satu rumah. Ia percaya,
nantinya mereka akan berkumpul
lagi dalam waktu-waktu yang
menyenangkan, yang bukan sekadar
“an imagined family”. (red)

elain itu, atasan-atasan
langsung di perusahaan
selalu mendukung kegiatan dakwah
saya, memberikan kesempatan
untuk ceramah atau khutbah di
berbagai tempat. Mereka juga
dapat melihat bahwa urusan kita di

perkebunan bukan hanya perkara
produksi, tapi juga kebutuhan
spiritual, pengembangan ilmu,
dan penguatan hubungan dengan
masyarakat. Saya tidak pernah
merasa terhambat dalam soal
waktu sepanjang kemampuan saya

menyelesaikan tugas-tugas utama
di perusahaan tidak terganggu,” tutur
Rahmadansyah, Kepala Bidang
Tanaman Distrik IV.
Uniknya, dalam setiap aktivitas
dakwahnya, Rahmadansyah
tidak pernah mau menerima
imbalan meskipun hanya untuk
sekadar pengganti ongkos yang
dikeluarkannya. Setiap kali kenaziran
atau kepanitiaan mengulurkannya
amplop berisi uang, maka ia lebih
dahulu menerimanya untuk menjaga
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perasaan mereka, kemudian ia akan
menyerahkannya kembali sebagai
sedekah untuk berbagai keperluan
umat. “Menolak imbalan begitu saja
barangkali terkesan kurang sopan.
Jadi, saya membuat sendiri caranya
demikian. Kepada Allah saya berdoa
agar diberikan rezeki dari jalan yang
lain,” kata karyawan pimpinan yang
baru memasuki usia 47 tahun ini.
Rahmadansyah adalah alumnus
Fakultas Pertanian Universitas
Pembangunan Nasional
(UPN) Veteran di
Yogyakarta. Sepanjang
perkuliahannya,
Rahmadansyah
memanfaatkan
waktunya yang kosong
untuk nyantri di Pondok
Pesantren Krapiyak
Yogyakarta. Dia
menyerap ilmu agama
di sana sebagai “santri
luar”. Pengalaman
nyantri ini menjadi
bekalnya kelak dalam
aktivitas syiar dan
dakwah.
“Saya meniti
karir di PTPN IV, dan
berusaha memperoleh
rezeki yang halal
dan posisi yang lebih
baik. Alhamdulillah,
harapan saya itu
dikabulkan Allah. Tapi
almarhumah Ibu saya
ternyata melihat ada
yang kurang. Suatu
waktu beliau bilang pada saya. Kamu
boleh bekerja keras dan meniti
karirmu, tapi sebelum kamu berdiri
di sana, kebahagiaan Ibu rasanya
belum lengkap, katanya sambil
menunjuk mimbar. Saya pun mulai
berusaha memenuhi keinginan
beliau itu. Setelah Ibu meninggal,
saya terus pegang wasiat itu. Saya
selalu memasang niat dalam hati,
bila seluruh aktivitas dakwah ini
diridhoi Allah, maka saya maksudkan
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kebaikannya dapat mengalir untuk
almarhumah Ibu saya,” tutur putra dari
almarhumah Hj. Syamsiah Purba ini
dengan mata berkaca-kaca.
Konsekuensi memenuhi panggilan
dakwah ini bagi mantan Kadis
Tanaman Kebun Meranti Paham ini
adalah risiko kurang tidur. Karena
harus bekerja pada siang hari, maka
ia memang hanya dapat memenuhi
undangan ceramah pada malam hari.
Jaraknya pun bisa kadang-kadang

spiritual. Mereka memerlukan reorientasi dalam hidup mereka, dan
hanya itu dapat dipenuhi dengan
ilmu-ilmu agama,” katanya.
Meskipun aktif dalam dakwah dan
orang-orang memanggilnya dengan
sebutan “ustadz”, Rahmadansyah
kelihatannya tidak terlalu ingin
terlihat sebagai seorang ustadz.
Kepada anak-anaknya, ia juga tidak
memberikan patokan ketat agar
mengikuti apa yang dia lakukan.

cukup jauh. Hampir seluruh wilayah
PTPN IV dan lingkungan masyarakat
sekitar luar kebun sudah pernah
mengundang kehadirannya untuk
ceramah agama.
“Dalam kesempatan seperti
itulah saya dapat merasakan bahwa
masyarakat kita, khususnya yang
berada di sekitar kebun, tidak hanya
memerlukan dukungan dalam hal
CSR maupun materi. Mereka juga
memerlukan sentuhan moral dan

“Mereka dapat memilih pendidikan
yang mereka sukai. Tapi saya
memang punya satu syarat, agar
ketika melalui jenjang sekolah
menengah pertamanya mereka harus
masuk pesantren. Itu adalah usia
perkembangan anak yang sangat
rentan, karenanya penting sekali
bagi mereka untuk mengetahui
dasar-dasar pengetahuan agama,
akhlak, dan tata karma,” papar
Rahmadansyah. (red)
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Bisnis Proses

Evaluasi End User SAP PTPN IV
Persiapan implementasi SAP di PTPN IV dimulai pada tahun
2017, dan dilanjutkan menjadi sistem tunggal laporan manajemen
bersumber data SAP sejak 1 Januari 2019.

B

anyak persiapan yang dilakukan
oleh PTPN IV, baik dari
sisi infrastruktur maupun SDM.
Infrastruktur berupa akses internet
telah hadir di seluruh Kantor
Kebun/PKS yang ada. SDM yang
mengoperasikan aplikasi SAP
(end user) telah disediakan. End
user adalah ujung tombak dari
keberhasilan aplikasi SAP. Mereka
direkrut dari karyawan pelaksana
dengan kapasitas pengetahuan dan
pendidikan yang berbeda dengan
tujuan meningkatkan kemampuan
mereka dalam meng-input data.
Pendidikan dan pelatihan

sangat mempengaruhi pemahaman
end user. Oleh sebab itu sangat
diperlukan pelatihan-pelatihan
yang berkesinambungan karena
daya serap untuk materi pelatihan
bervariasi.
Di sisi lain, Key User yang berada
di PMO ERP menjadi pelatih yang
konsisten memberikan pelatihan
dan menjadi tempat end user untuk
berkonsultasi terkait modul yang
menjadi tanggungjawabnya.
Key User perlu melakukan
evaluasi terhadap end user yang
sudah paham untuk dijadikan
sebagai sub Key User dengan tujuan

memberikan pendampingan kepada
end user.
Perlu dipersiapkan regenerasi
end user yang akan
memasuki masa
pensiun dalam masa
10 tahun ke depan
dengan yang memiliki
pendidikan dan
pemahaman komputer
dan Bahasa Inggris. Key
user memilih end user
yang pemahamannya
sudah cukup dan
memadai untuk dijadikan
pendamping bagi end
user yang belum/kurang
paham. Mengubah
strategi pelatihan
menjadi pendampingan
untuk end user yang
belum/kurang paham
terkait tugasnya. Key
user tetap ditempatkan
di ruang lingkup SAP
agar dapat memantau
perkembangan input
SAP,melatih dan
mendampingi end
user. Mempercepat pengiriman
dokumen yang menjadi dasar input
end user. Komitmen dari pimpinan
untuk mendukung end user bekerja
dengan menerima dokumen tepat
waktu supaya di-input tepat waktu
juga. Memberikan insentif berupa
bantuan layanan kartu pasca bayar
khusus yang berada di Afdeling dalam
jangkauan jaringan komunikasi)
Menyediakan fasilitas laptop untuk
end user dengan cara pembagian
beban biaya pengadaan laptop
(50% perusahaan, 50% end user).
(Chandra Simanjorang dan Suryadi
Rahmat)
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Inovasi

“Fruit Set”, Salah Satu Faktor
Penentu Tercapainya Terget Produksi
Di dunia perkebunan, khususnya komoditi kelapa sawit, seringkali
kita mendengar istilah fruit set. Tahukah Anda apa sebenarnya
fruit set itu, dan apa pengaruhnya terhadap capaian produksi
suatu afdeling, kebun, bahkan korporasi?

Gambar. Bunga betina yang menjadi buah sempurna dan tidak sempurna.

F

ruit set merupakan persentase
bunga betina yang menjadi buah
sempurna dalam 1 tandan buah
segar. Nilai fruit set yang baik pada
tanaman kelapa sawit adalah di
atas 75%, dan untuk mencapai nilai
tersebut diperlukan SPKS Elaidobius
camerunicus sekitar 20.000 ekor/
ha. Namun demikian, keefektifan
penyerbukan bunga juga sangat
dipengaruhi oleh produksi bunga
jantan kelapa sawit. Angka sex ratio
(perbandingan jumlah bunga jantan
dan bunga betina kelapa sawit) ini
penting diketahui untuk perhitungan
bunga dalam estimasi produksi,
polinasi bantuan, dan pelepasan
serangga penyerbuk.
Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi fruit set adalah:
1). Keberadaan populasi serangga
penyerbuk kelapa sawit, 2). Kecepatan
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angin, 3). Varietas tanaman, 4). Curah
hujan, 5). Intensitas penyinaran
matahari, 6). Suhu udara yang
kaitannya dengan ketinggian tempat
areal kebun tanaman kelapa sawit
dibudidayakan.
Namun di sini penulis akan
mengedepankan permasalahan
keberadaan populasi SPKS. Dimana
perkembangan populasi SPKS
Elaidobius camerunicus dipengaruhi
tiga faktor utama, yaitu:
Adanya serangan tikus pada
tanaman kelapa sawit, dimana larva
dan kepompong dari E. Camerunicus
merupakan sumber protein tambahan
bagi tikus, dan tikus sangat
menyukainya.
Penggunaan insektisida yang tidak
tepat di dalam pengendalian hama
UPDKS baik melalui fogging maupun
injeksi batang, memberikan efek yang
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negatif terhadap keberadaan SPKS E.
Camerunicus di lapangan.
Di Afrika Barat, selain Elaidobius
camerunicus, ditemukan juga
serangga penyerbuk lain seperti
E. Subvittatus, E. Plagiatus dan E.
Singularis (Syed, 1980; Hutauruk dan
Syukur, 1985). Keempat Elaidobius
itu keberadaannya sudah stabil dan
mendukung. Elaidobius camerunicus
lebih dominan dan cocok di daerah
dengan curah hujan tinggi (>
3.500 mm/tahun) dan pada daerah
dataran rendah. Di daerah dataran
tinggi (≥ 1.000 mdpl), Elaidobius
subvittatus merupakan serangga yang
sebenarnya cocok, karena memiliki
daya jelajah yang lebih kuat dan tahan
terhadap suhu udara yang rendah.
Upaya meningkatkan populasi
SPKS di perkebunan kelapa
sawit jelas merupakan keharusan
jika produktivitas kelapa sawit
masih rendah terkait dengan
masih rendahnya jumlah populasi
SPKS. Lubis dan Sipayung (1987)
menyatakan bahwa pada tahun 1987,
Indonesia yang saat itu masih memiliki
luas tanaman yang berumur 3-6 tahun
adalah sekitar 80.000 ha. Peniadaan
kegiatan assisted pollination telah
dapat menghemat biaya sekitar Rp
72.000/ha setiap tahun atau Rp 5,76
miliar untuk tahun 1987. Jumlah ini
dihitung dengan kebutuhan tenaga
kerja polinasi yakni sekitar 2.160.000
US per tahun atau sekitar 7.200 US
per hari. Ini berarti pada waktu itu 1
US hanya dihargai sekitar Rp 960.
Nah, bagaimana dengan kondisi
sekarang? Jika 1 ha sama dengan
Rp 130.000, maka dengan luasan
80.000 ha tersebut terselamatkan
10,4 miliar. (AZHIR, SP/ULU, dari
berbagai sumber)

Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Tata Krama
Istilah ini mungkin mulai layu di dalam kamus, menua, karena jarang
digunakan orang. Diambil dari Bahasa Jawa “toto kromo”, artinya kirakira adalah keteraturan perilaku. Sesuai dengan apa yang seharusnya.
Atau berada pada tempatnya.

M

aka, tata krama ini akan terkait pula dengan
nilai rasa. Sedangkan nilai rasa ini muncul dari
pengalaman kolektif yang panjang. Orang kemudian
menyebutnya sebagai etika budaya, atau tradisi budaya.
Orang kebon memiliki tata krama yang khas, lalu
mereka membuangnya. Promosi demokrasi yang begitu
massif dan terstruktur di abad ini telah menyingkirkan
sebagian besar tata krama itu, karena dianggap
feodal dan paternalistik. Sebagai gantinya adalah nilai
kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Mereka
memetiknya dari Revolusi Perancis yang mulai basi.
Dari sudut tertentu, tampaknya istilah-istilah itu
membius. Semua orang dipandang berdiri pada tanah
yang rata atau duduk di atas kursi yang sama tinggi
kakinya. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa
realitas kehidupan tidak semerata itu. Ada pembagian
kerja yang membuat setiap manusia berbeda tanggung
jawabnya, berbeda nasibnya, dan berbeda pula
keahliannya. Kenyataan ini fitrah sifatnya, dan bukan
selera manusia.
Sesungguhnya tata krama-lah yang menjembatani
perbedaan-perbedaan itu. Tata kramalah yang
mengatur komunikasi yang indah dan pantas di
antara mereka. Perbedaan-perbedaan itu tidak lantas
membuat kasta atau kelas. Perbedaan itu hanyalah
instrumen untuk memenuhi job division atau pembagian
kerja. Agar seluruh proses produksi dan sekaligus
ikatan fungsional suatu masyarakat dapat terbentuk
dengan efektif dan efisien.
Tata krama adalah produk budaya yang mahal
karena ia harus disadari sebagai hasil dari proses
berabad-abad. Mendapatkan formula hubungan
komunikasi yang paling tepat antara seorang manajer
dengan asisten, kerani, atau karyawan pelaksana,
tidaklah mudah. Ia hanya dapat diperoleh karena
diwariskan dari satu periode ke periode selanjutnya,
melalui suksesi perkebunan.
Itulah sebabnya, seorang direktur profesional dari

perusahaan yang memiliki kultur berbeda belum tentu
bisa langsung memimpin suatu perusahaan dengan
ratusan ribu karyawan. Sebab perusahaan yang capital
based berbeda budayanya dengan perusahaan yang
social based. Perkebunan adalah kompleksitas di
antara keduanya. Untuk itu, seseorang perlu menjalani
proses adaptasi, orientasi, atau kalau tidak, maka
dia dapat merusak tata krama yang hidup di tengah
perusahaan, dan menciptakan banyak masalah yang
bahkan ia tidak bisa paham mengapa masalah itu
bisa terjadi. Inilah yang menjelaskan mengapa para
calon karyawan pimpinan di perkebunan memerlukan
orientasi dan adaptasi selama satu tahun.
Tata krama memiliki jenis sanksi tersendiri yang
berbeda dengan disiplin dan prosedur kerja. Apakah
hukuman bagi seorang yang dianggap tidak punya
tata krama? Ia dapat saja dianggap sebagai manusia
tidak berbudi, rendah kedudukan sosialnya, dan itu
tidak memandang apakah ia seorang pimpinan atau
bawahan. Seorang karyawan pemanen tua yang mau
pensiun bisa lebih tinggi tata krama-nya daripada
seorang manajer muda yang gagah, begitu juga
sebaliknya. Jadi, dalam tata krama ini, tidak ada lagi
kasta. Yang ada hanyalah nilai. Semua orang berbicara
dan berperilaku sesuai kedudukan dan tanggung
jawabnya.
Kebetulan, saya melalui masa-masa SMA bersama
dengan anak-anak kebon. Hal yang paling saya ingat
dari mereka sampai sekarang adalah kerendahan
hati, kehalusan tutur kata, dan kemampuan untuk
meletakkan sesuatu hal pada tempatnya. Sampai
saat ini, saya iri pada mereka, cemburu pada
kedewasaannya, yang jelas sekali terpancar dari
pengetahuan tata kramanya.
Semoga di abad yang makin sinting ini, di antara
puing kerusakan kota, orang-orang kebon tetap dapat
mempertahankan benteng kewarasannya dengan harta
mereka yang tiada ternilai harganya: Tata Krama.
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