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Redaksi Menyapa
Pembaca budiman.
Semoga Anda semua dalam keadaan terbaik ketika
menemui majalah ini. Selamat merayakan Iedul Fitri selama
satu bulan Syawal 1440 Hijiriyah. Kami turut mengucapkan
minal aidin wal faizin, dan kiranya edisi ini dapatlah kita
anggap sebagai pengganti pertemuan halal bi halal di
antara kita. Amin.
Kita telah merampungkan rangkaian laporan khusus
tentang berbagai unit usaha dan distrik di lingkungan
PTPN IV. Kini MINAT berusaha untuk menurunkan laporan
khas dengan topik tentang bagian-bagian yang terdapat di
lingkungan Kantor Direksi. Yang mendapat giliran pertama
adalah Bagian Tanaman.
Tentu saja, tanpa mengecilkan makna bagian yang
lain, Bagian Tanaman merupakan topik yang paling dekat
dengan inti usaha PTPN IV. Isu-isu mengenai produksi,
mutu, perawatan, dan budidaya tanaman, menjadi tugas
pokok bagian ini. Dalam laporan ini, kita mungkin akan
disajikan dengan hal-hal teknis yang sebagian hanya
dipahami oleh orang lapangan.
Edisi ini juga diperkaya dengan berbagai topik terbaru
mengenai berbagai permasalahan industri kelapa sawit
dunia. Setelah diterpa kampanye hitam di Eropa, disusul
dengan perang dagang AS-China, kini industri kelapa sawit
menuai kemerosotan harga produk-produk kelapa sawit,
khususnya CPO. Pasar internasional sedang bereaksi
negatif terhadap berbagai masalah bisnis dan non-bisnis
yang secara simultan menimpa pasar dan citra kelapa sawit.
Dengan harga yang terlalu rendah pada saat ini, harga jual
CPO milik PTPN hanya berada tipis di atas harga pokok. Ini
menyebabkan kinerja produksi PTPN IV yang surplus dari
target, tidak mampu memberikan dampak pertumbuhan

sebagaimana diharapkan.
Direksi telah memberikan sinyal agar perjuangan
usaha mulai dialihkan kepada efisiensi untuk menekan
harga pokok. Dalam kondisi global ini, satu-satunya
upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari ancaman
kerugian atau penipisan laba usaha adalah menurunkan
harga pokok. Di samping itu, upaya yang lebih minor perlu
dipikirkan, yaitu memaksimalkan pemanfaatan aset agar
tercipta pendapatan di luar usaha pokok (pendapatan lain).
Sedangkan roadmap menuju industri hilir yang bertumpu
pada nilai tambah (added value) tidak mungkin dicapai
dalam jangka pendek.
Berbagai laporan lain mengenai hubungan
kemasyarakatan dan upaya-upaya perwujudan nilai-nilai
perusahaan yang terikat dalam kredo “SIPro” juga mewarnai
sajian kami di edisi ini. Semoga internalisasi nilai-nilai ini
semakin mempengaruhi cara kerja kita, dan pada akhirnya
membentuk kepribadian kita dalam bekerja dan terpancar
sebagai karakter atau budaya perusahaan kita secara
keseluruhan.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kami
ingin menyampaikan pesan bahwa Pemilu telah berlalu.
Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara perselisihan
hasil Pemilu telah ditetapkan. Karena itu, kini adalah etape
bagi kita untuk memulai tahapan rekonsilisasi politik demi
keutuhan bangsa dalam usaha pembangunan bersama.
Kita berharap elit-elit politik dapat menyelesaikan sisasisa keretakan sosial dengan sikap yang adil dan ksatria.
Kapal nasional ini memerlukan stabilitas untuk melanjutkan
pelayaran.
Selamat membaca edisi ini, dan selamat bekerja.
(red)
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Refleksi

Napas Panjang Membangun Perkebunan
Oleh Sekretaris Perusahaan

Pola pengembangan komoditas perkebunan membutuhkan komitmen dan
kebijakan yang konsisten mulai dari tahap paling awal hingga masa produksinya.
Konsistensi dalam berinovasi diharapkan dapat menciptakan pengembangan
berkelanjutan (continuous improvement). Sebab perkebunan yang tidak tumbuh
labanya sebagaimana pertumbuhan tanaman-tanamannya akan mengalami
masalah karena bebannya juga selalu tumbuh.

K

onsistensi ini tidak hanya
memerlukan kekuatan internal
korporasi, tapi juga harus mendapat
dukungan dari pemerintah, pelaku
industri, petani dan pemangku
kepentingan lain. Luasnya
stakeholder perkebunan, khususnya
perkebunan negara--dan di saat
yang sama regulasinya juga ketat-membuat industri perkebunan
negara menghadapi tantangan
multidimensional. Namun bila
dipandang sebagai bagian dari
modal sosial, luasnya stakeholder
ini sebenarnya bisa juga menjadi
kekuatan. Asalkan didasari oleh
rasa kepemilikan yang tinggi dalam
pengertian yang positif, sehingga
melahirkan solidaritas yang kokoh.
Lingkungan PTPN berada dalam
situasi ini. Pembangunan komoditas
perkebunannya membutuhkan waktu
panjang serta berkesinambungan,
tapi di saat yang sama ia harus
menyelesaikan sendiri tuntutantuntutan jangka pendek seperti
beban produksi yang semakin tinggi
dan beban-beban sosial yang makin
kompleks.
Disain bisnis perkebunan haruslah
menyertakan pandangan yang
jauh ke depan. Lompatannya akan
panjang, atau terperosok ke jurang.
Kesalahan dalam meletakkan dasar
pembangunan perkebunan akan
berdampak pada kerugian yang
signifikan. Bahkan terus menerus dan

sulit ditutupi dalam jangka pendek.
Penyelesaiannya pun tidak bisa
jangka pendek. Kita sudah melihat
sifat-sifat ini dalam beberapa unit
bisnis PTPN IV yang sampai saat
ini masih memerlukan penanganan
khusus agar tidak menjadi beban
klasik bagi korporasi.
Pembangunan komoditas
perkebunan berbeda dengan
komoditas tanaman semusim
seperti halnya pangan. Siklus bisnis
perkebunan jauh lebih panjang.
Setiap upaya perubahan dan
pembenahan akan memerlukan
nilai investasi yang lebih besar dan
perencanaan yang lebih matang.
Satu kesalahan perhitungan dapat
menyebabkan satu siklus kerugian.
Jadi untuk membangun komoditas
perkebunan diperlukan napas yang
panjang sehingga caranya pun
berbeda dengan pengembangan
komoditas lain.
Bila pada tanaman pangan
semusim orang dapat memilih kapan
waktu yang tepat untuk menanam
atau tidak, maka pada industri
perkebunan hal ini tidak menjadi
opsi. Begitu satu jenis tanaman
dimulai, maka sejak itu ia sudah
harus siap dengan berbagai risiko
dan kemungkinan, termasuk fluktuasi
harga jual yang cenderung menurun,
biaya tenaga kerja dan produksi yang
terus naik, dan seterusnya. Tak ada
jalan untuk mundur.

Bagaimana investasi dan
dampaknya, bagaimana menyusun
program jangka panjang dengan
visioner dalam kaitan produktivitas
dan harga, apakah diperlukan
penguatan kelembagaan,
peningkatan kapasitas SDM, atau
pengembangan sistem kemitraan
dengan petani agar terbangun
sinergisitas korporasi dengan
masyarakat sekitarnya?
Kompleksitas ini hidup dalam
dinamika perkebunan. Di PTPN
IV, kita telah mengalami berbagai
benturan dan terobosan. Pengalaman
yang kita petik dari peristiwa-peristiwa
di masa lalu telah memperkuat
daya tahan kita (imunisasi) terhadap
berbagai masalah di hadapan
kita. Oleh sebab itu, kita harus
menyiapkan diri untuk endurance
bisnis yang tak hanya untuk sejenak.
Kita dituntut untuk mampu melihat
jauh ke depan, meletakkan dasardasar yang makin kokoh dalam setiap
periode usaha kita, dengan tetap
memantapkan hubungan produktif
dan harmonis kepada semua
stakeholder yang terlibat dalam setiap
gerak dan langkah korporasi.
Ini adalah bisnis jangka panjang.
Yang hanya dapat dihadapi dengan
kematangan dan kedewasaan, baik
dalam kalkulasi teknis, maupun
dalam pengukuhan paradigma
industri perkebunan itu sendiri, yang
menembus dari masa ke masa.
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“Saya meninjau lapangan dan pabrik teh pada akhir tahun
2017 yang lalu, dan saya lihat produksi Daun Teh Basah (DTB)
yang masuk ke Pabrik Teh PTPN IV Bah Butong pucuk tehnya
belum seragam. Ada beberapa gulma yang terikut. Hal ini harus
dibenahi, dan itulah yang kita lakukan sejak Maret 2019. PTPN
IV sedang melakukan recovery tanaman teh dataran tinggi, dan
pembenahan ini didampingi oleh Pak Odih Sucherman, seorang
ahli di bidang teh”.

D

emikian disampaikan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni, seusai
melakukan pemetikan daun teh di
Afdeling II PTPN IV Kebun Tobasari,
Selasa, 25 Juni 2019.
Siwi Peni menilai, selama sepuluh
tahun terakhir ini komoditi teh yang
dikelola perusahaan masih merugi.
Sementara tanaman teh di PTPN
IV merupakan heritage daerah
Kabupaten Simalungun, mulai
dari sejarah, rasa dan aromanya.
“Sehingga, mutlak bagi kita agar
Kebun Teh PTPN IV ini menjadi
kebanggaan nasional dan dunia.
Proses bisnis komoditi teh ini harus
konsisten dan diikuti dari hari ke
hari agar terjaga kualitas dan
kuantitasnya,” tegas Dirut.
Siwi Peni juga mengatakan,
PTPN IV diberikan target untuk
menghasilkan laba agar ikut
menyumbangkan dividen dan pajak
kepada negara, juga berperan dalam
pemberian lapangan kerja dan
pengentasan kemiskinan. Kepada
masyarakat sekitar, sebagian laba
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perusahaan akan disalurkan melalui
Program Kemitraan, Program Bina
Lingkungan, serta Program Corporate
Social Responsibility (CSR) untuk
mensejahterakan masyarakat sekitar
perusahaan.
Siwi Peni dalam sambutannya
mengajak seluruh karyawan unit
teh, agar meluruskan niat bahwa
bekerja itu adalah ibadah, bukan
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sekadar mendapatkan uang. “Ada
perubahan budaya yang saat ini
dilakukan dari proses menanam,
memelihara, memanen dan
menangani hama dan penyakit. Dan
itu tidak mudah dilakukan setelah
berpuluh-puluh tahun. Oleh karena
itu, hanya kecintaan terhadap unit
teh PTPN IV yang akan membuat
semua perubahan itu menjadi ringan,”
ungkapnya.
Selain Siwi Peni, hadir juga
dalam kegiatan seremoni petik
ini Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi, Pjs. Corporate
Secretary Riza Fahlevi Naim, Kabag
Tanaman Amrin Pane, General
Manager District II Mahdi Al Haris,
Manajer Kebun Teh Muhammad
Ridho Nasution, Kasubag, Kabid,
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Askep, Maskep, Asisten, Mandor
I, Mandor, dan karyawan pemetik.
Juga hadir konsultan teh PTPN IV
Odih Sucherman, Wakil Ketua IKBI
PTPN IV Gusti Koni Pakpahan yang
didampingi pengurus lainnya.
Saat ini recovery tanaman teh
baru sekitar 20%, namun kandungan
klorofil daun teh sudah beranjak
ke 60%. Program recovery melalui
analisa blok menjadi tantangan yang
perlu digali, karena Kebun Teh PTPN
IV ini merupakan yang paling baik
topografinya karena rata dan memiliki
bibit yang klon 100%, dan di dalamnya
ada klon unggul teh seri Gambung
82%.
Seri Gambung ini kandungan
folipenolnya paling tinggi di dunia
dan ini menjadi tantangan tersendiri.
Program jangka pendek recovery
dirancang dengan melakukan
perbaikan blok untuk menggali kebun
PTPN IV mulai dari (1) nilai produksi
(hama penyakit dan pemetikan),
(2) memperbaiki kandungan klorofil
dan fitohormon, (3) memperbaiki

homoginitas blok, (4) meningkatkan
produksi DTB per hektar.
Sementara program
jangka panjang dilakukan
dengan recovery tanaman teh,

dan mempersiapkan pabrik untuk
mengolah DTB hasil dari perbaikan
blok. Apalagi kalau nilai klorofil sudah
pada tingkat 80%. Dengan luasan
Tanaman Menghasilkan (TM)untuk
komoditi teh seluas 6.000 hektar,
dibutuhkan kapasitas pabrik 500 ton
DTB/hari.
“Baru saat ini kebun teh PTPN IV
membukukan laba. Meskipun laba
tersebut masih bersifat sementara,
namun ini sudah membuat semangat
para karyawan unit teh dan
membuktikan perubahan-perubahan
tersebut ada dampaknya,” ungkap
General Manager District II, Mahdi Al
Haris. (red)
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Terima kasih atas pengabdian dan prestasi yang diberikan Mardani Tampubolon kepada perusahaan, karena Kebun Tinjowan
memiliki kinerja yang cukup baik.

Dirut Berikan SK dan Cenderamata
pada Pejabat MBT
Direktur Utama PTPN IV, Siwi Peni, melepas Pemangku Jabatan
Puncak (PJP) di PTPN IV, Mardani Tampubolon, yang tiba
waktunya memasuki Masa Bebas Tugas (MBT), Jumat 14 Juni
2019 di Kantor Direksi PTPN IV Medan. Selain menyerahkan
Surat Keputusan (SK) Direksi, ia juga memberikan cenderamata
sebagai kenang-kenangan.

“P

eristiwa MBT adalah hal yang
lumrah bagi kita semua. Pak
Mardani Tampubolon merupakan
pensiunan Manajer Kebun Tinjowan,
dan beliau telah mengabdi selama
37 tahun di PTPN IV. Ini bukanlah hal
yang sebentar. Saat ini beliau akan
meninggalkan keluarga besar di PTPN
IV, ini juga bukanlah hal yang mudah,
karena jalinan rasa kekeluargaan
selama ini di BUMN termasuk di
PTPN IV cukup tinggi,” tutur Dirut.
Siwi Peni berharap, jalinan
komunikasi yang sudah ada saat ini
jangan sampai terputus.
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“Selama Mardani Tampubolon
masih aktif merupakan bagian yang
dievaluasi, dan saat ini beliau sudah
bisa mengevaluasi kinerja PTPN IV.
Hal ini sangat diperlukan manajemen
untuk peningkatan kinerja PTPN IV,”

Liputan Khusus

kata Siwi Peni.
Dirut selanjutnya mengucapkan
terimakasih atas pengabdian dan
prestasi yang diberikan Mardani
Tampubolon kepada perusahaan,
karena Kebun Tinjowan dikenal
memiliki kinerja yang cukup baik.
“Di dalam interaksi selama ini,
manajemen juga atas nama
perusahaan dan pribadi memohon
maaf atas salah dan khilaf,” ujar Siwi
Peni.
Masa Bebas Tugas merupakan
masa transisi untuk memasuki masa
pensiun, dan hal ini jika telah lolos
merupakan hal yang cemerlang,

serta dalam kesehariannya masih
diperlukan aktivitas lain yang positif
untuk kebahagiaan diri pribadi dan
keluarga.
Sebelumnya Mardani Tampubolon
mengucapkan rasa syukur dan
terimakasih kepada Tuhan dan
manajemen PTPN IV, karena sudah
diberikan kesempatan mengabdikan
diri bekerja di PTPN IV yang nantinya
sampai pada masa pensiun mencapai
37 tahun 3 bulan.
“Selama ini manajemen PTPN
IV telah memberikan kepercayaan
kepada saya sampai ke pemangku
jabatan puncak di PTPN IV. Tentu

selama berdinas masih ada hal-hal
yang belum memenuhi harapan
manajemen, karenanya dalam
kesempatan ini saya mohon maaf,”
sebut Mardani Tampubolon yang
berdinas di PTPN IV mulai 1982, atau
dimulai dari zaman dulu hingga ke
zaman milenial ini.
Hadir mendampingi Siwi Peni,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum Rizal H. Damanik.
Acara juga dihadiri Kepala Bagian/
Wakil Kepala Bagian dan Project
Manager Kantor Direksi PTPN IV.
(red)

Juni 2019
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Memaknai SIPro dari Ibadah Puasa
dan Idul Fitri
Direktur Utama PTPN IV
Siwi Peni, mengatakan,
terdapat pelajaran dari ibadah
puasa Ramadhan dan hari
raya Idul Fitri bila dikaitkan
dengan pelaksanaan tata nilai
perusahaan yaitu Sinergi,
Integritas dan Profesional
(SIPro). Hal itu ia sampaikan
pada acara halal bi halal
keluarga besar PTPN IV di
Taman Camelia Sinensis
Kantor Direksi PTPN IV,
Minggu 16 Juni 2019 siang.
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“M

enurut sejarahnya,
ketupat tidak lepas dari
perayaan Idul Fitri. Ketupat
atau kupat diajarkan oleh
Sunan Kalijaga yang berarti
ngaku lepat atau ngaku salah.
Dan ketupat memiliki 4 sudut
yang maknanya melakukan 4
perilaku, yaitu lebaran, luberan,
leburan dan laburan,” kata Siwi
Peni.
Ia menguraikan, lebaran
dari Bahasa Jawa berasal
dari kata dasar “lebar” yang
artinya “selesai”. Lebaran
merupakan graduation atau
kelulusan, karena selama
puasa Ramadhan, Muslimin
telah melaksanakan banyak
pelajaran, di antaranya
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menahan dan melawan hawa
nafsu, melaksanakan kejujuran,
melaksanakan perintah Allah, dan
menjauhi larangan-Nya.
“Kita juga diajarkan untuk banyak
mempelajari kitab suci Al Quran,
yang berarti agar lebih memahami
dalam menjalankan perintah agama.
Hal ini kalau dikaitkan dengan
tata nilai PTPN Group, maka kita
melaksanakan tata nilai integritas
dan profesional, sehingga dalam
pekerjaan sehari-hari kita dapat terus
meningkatkan kompetensi agar lebih
profesional dalam bekerja,” ujar Siwi
Peni.
Yang kedua, katanya, luberan
berasal dari kata dasar “luber” yang
artinya berlimpah. Kita diajarkan untuk
dapat memberi maaf. Selama bulan
Ramadhan kita banyak memberi
santunan kepada anak yatim dan
kaum duafa dan memberikan zakat
fitrah, yang menandakan adanya
keberlimpahan, sehingga banyak
memberi.
Dia menganalogikan, dalam
penerapan kerja, masing-masing

diharapkan saling mengajari dan
menerapkan ilmunya, yang senior
mengajari yang yunior, pemimpin
menjadi teladan dan role model,
sehingga semua manfaatnya dapat
dirasakan bersama-sama.
Yang ketiga, sebut Siwi Peni,
adalah leburan yang berasal dari kata
“lebur” atau menjadi satu, atau yang
keras menjadi lunak.
“Lebaran atau Idul Fitri dirayakan
oleh semua orang di Indonesia, dari
semua perbedaan disatukan dan
saling bermaafan. Yang awalnya keras
menjadi lunak, sehingga bisa saling
memaafkan. Tidak ada perbedaan
antara kaya, miskin, suku, agama,
jabatan. Semua menjadi satu, dan
apabila ini dimaknai dalam pekerjaan,
inilah tata nilai sinergi. Dari antar
bagian, antar unit, melebur saling
mendukung, saling berkoordinasi, dan
akhirnya hasilnya adalah harmoni dan
mencapai target bersama-sama,” kata
Siwi Peni.
Yang keempat, kata Siwi Peni,
adalah laburan yang berasal dari
kata “labur”, yaitu semacam cat yang
berwarna putih. Diharapkan dengan
melaksanakan semua hal itu, hati

kita, diri kita, menjadi bersih, suci dan
fitrah.
Dalam pekerjaan seharihari, tambah Siwi Peni, kalau kita
melaksanakan pekerjaan dengan
Sinergi, Integritas dan Profesional
atau disebut SIPro dengan konsisten,
maka semua hal akan menjadi lebih
baik. “Secara pribadi juga kita menjadi
selalu fitrah dan akhirnya menjadi
lebih baik,” demikian dikatakan Siwi
Peni.
Dalam kesempatan ini, Dirut atas
nama manajemen mengucapkan
kepada keluarga besar PTPN IV,
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440
Hijriah, dan dengan kerendahan hati
memohon maaf lahir dan batin atas
segala salah dan khilaf selama ini.
Acara halal bi halal diawali
dengan doa, dan dihadiri Dewan
Komisaris PTPN IV Osmar Tanjung
beserta isteri, Andogo Wiradi, Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni dan suami
Muhammad Ronald, Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Operasional
Rediman Silalahi, dan Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
Rizal H. Damanik.
Juga hadir, Direktur Utama Anak
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Perusahaan (PT SAN, PT PMN),
Pemangku Jabatan Puncak PTPN
IV, Ketua Umum SP-Bun PTPN IV
Wispramono Budiman, Ketua dan
Wakil Ketua serta Pengurus IKBI
PTPN IV, Karyawan Pimpinan PTPN
IV, Pengurus P3RI Cabang PTPN IV,
Wakil Ketua Dapenbun Cabang PTPN
IV dan PT SAN, Ketua SP-Bun Basis
Kebun/PKS serta undangan lainnya.
Menyinggung kinerja korporasi
tahun ini, Siwi Peni mengatakan,
dengan harga jual CPO yang secara
rata-rata turun Rp 2.000 per kg
dibanding tahun 2017, diperlukan
kecerdasan dalam pemakaian biaya,
baik dari sisi kedinasan, termasuk
pribadi. Agar perusahaan tetap
meraih laba, maka manajemen harus
memilah dan memilih penggunaan
biaya yang paling penting didahulukan
agar harga pokok lebih rendah
daripada harga jual CPO.
“Di samping itu juga diperlukan
terobosan-terobosan untuk
optimalisasi aset dengan lebih
produktif, sehingga ada pendapatan
lain selain hanya mengandalkan
komoditi sawit dan teh,” kata Siwi Peni.
Komisaris Utama PTPN IV
yang diwakili Osmar Tanjung,
pada kesempatan yang sama,
menceritakan sejarah pertama katakata “mohon maaf lahir batin” dimulai,
yaitu pada bulan Juli 1917 di Medan,
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bertepatan dengan 1 Syawal 1335
Hijriah.
Sejarah kedua, katanya, sebutan
halal bi halal berkaitan dengan
peristiwa Madiun 1948. “Soekarno
mencoba menyatukan Indonesia
kembali karena saat itu Indonesia
cerai berai. Beliau bertanya kepada
KH Abdul Wahab Chasbullah, lalu
disebut bahwa silaturahmi itu tidak
cukup, maka disebutlah halal bi halal.
Sehingga momentum halal bi halal
adalah ajang silaturahmi untuk saling
maaf memaafkan satu dengan yang
lain, karena ini merupakan urusan
habluminannas,” kata Osmar Tanjung.
Osmar Tanjung mengatakan,
sampai saat ini PTPN IV adalah
nomor satu, baik dari sisi produksi,
rendemen, termasuk sumber daya
manusianya. “Sehingga memang
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berat mempertahankan posisi nomor
satu itu, apalagi PTPN IV sudah
mendapatkan award sampai di tingkat
internasional,” katanya.
Osmar atas nama Dewan
Komisaris mengaku sangat bangga
dan mengapresiasi kinerja PTPN IV,
karena memiliki sumber daya manusia
yang telah bekerja keras memajukan
PTPN IV. Di akhir sambutannya,
Osmar Tanjung mengajak keluarga
besar PTPN IV tetap bekerja dengan
sungguh-sungguh agar mendapat
hal yang terbaik demi kemaslahatan
keluarga besar PTPN IV sendiri,
bangsa dan masyarakat. Untuk
mencapai tujuan perusahaan yang
lebih besar lagi, katanya, semua
karyawan harus secara bersamasama melaksanakan program yang
telah ditetapkan perusahaan.
Pada kesempatan ini,
Wispramono Budiman atas
nama pribadi dan Serikat Pekerja
Perkebunan PTPN IV juga
mengucapkan Selamat Hari Raya
Idul Fitri, Minal Aidin Walfaizin, mohon
maaf lahir batin. “Ke depan, dengan
saling memaafkan, mudah-mudahan
kita lebih mudah lagi menghadapi
tantangan-tantangan untuk kemajuan
perusahaan,” kata Wispramono
Budiman.
Acara hiburan diisi oleh personel
Beldy Ambon, Omega Trio, Nittrina
Elda, dan ditutup dengan bersalaman
dengan ucapan saling maaf
memaafkan. (red)

S e n a n t i a s a B e r b u a t y aLiputan
n g T eKhusus
rbaik

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
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Dubes RI untuk Belgia Lihat
Langsung Proses Bisnis di Adolina
Dubes RI di Brussel, Belgia, Yuri Oktavian Thamrin, mengaku
sangat senang bisa datang langsung dan melihat dari dekat
industri kelapa sawit, khususnya di PTPN IV Kebun Adolina. Kami
mempunyai misi agar negara-negara produsen sawit, termasuk
Indonesia yang tergabung dalam wadah Council of Palm Oil
Producing Countries (CPOPC), dapat merespon kebijakan
diskriminatif Uni Eropa (UE) yang mengklasifikasikan produk
kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak
berkelanjutan dan berisiko tinggi.

H

al itu ia sampaikan pada
kunjungan resmi baru-baru ini
ke PTPN IV Kebun Adolina yang
berlokasi di Kabupaten Serdang
Bedagai, Sumatera Utara. “Di pasar
Uni Eropa itu ada berbagai rantai
pasok industri sawit, yakni Komisi,
Parlemen dan Dewan Eropa, serta
berbagai stakeholder lain. Untuk itu
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Kedubes bersama Kementerian/
lembaga terkait dan dunia usaha
telah mengadakan pertemuan untuk
mematangkan strategi melawan UE
yang melakukan diskriminasi terhadap
komoditas kelapa sawit,” kata Yuri
Oktavian Thamrin.
Negara Belgia sendiri terletak di
bagian barat benua Eropa dengan
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ibukota Brussel. Wilayahnya hanya
seluas 30.528 km2 atau hampir sama
dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah,
dan memiliki populasi penduduk
sekitar 11,3 juta jiwa.
Pada kunjungannya ke PTPN IV,
Yuri Oktavian Thamrin didampingi
Sekretaris Fungsi Ekonomi KBRI
Brusel Andi Sparingga, Wakil
Ketua Umum GAPKI Pusat Togar
Sitanggang, dan diterima langsung
oleh Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi yang didampingi Pjs.
Sekretaris Perusahaan, Riza Fahlevi
Naim.
Turut hadir dari PTPN IV, General
Manager Distrik III Fauzi Omar,
Manajer Kebun Adolina Noveri Idris
Butar-Butar, Kasubag, Kabid, Askep,
Maskep dan Asisten.
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Dalam sambutannya
Rediman Silalahi
mengucapkan selamat
datang kepada Yuri
Oktavian Thamrin
beserta rombongan.
“Ini merupakan
kehormatan tersendiri
bagi kami karena dapat
menerima kunjungan ini.
Sebagaimana diketahui
industri kelapa sawit
Indonesia masih terus
mendapat tekanan dari
berbagai pihak, termasuk
negara Eropa. Mudahmudahan kunjungan ke
PTPN IV ini memberikan
gambaran bagi
rombongan mengenai
industri kelapa sawit
serta pemahaman yang
lebih mendalam untuk
dapat menghadapi
black campaign produk kelapa sawit
Indonesia di negara tujuan ekspornya,”
ujar Rediman Silalahi.
Noveri Idris Butar-Butar
menyampaikan presentasi proses

bisnis kelapa sawit, mulai dari benih
hingga menjadi CPO. Sebelumnya
ditayangkan video profile PTPN IV.
Yuri Oktavian Thamrin dan
rombongan juga melakukan site visit

ke areal tanaman kelapa sawit di
Afdeling II serta proses pengolahan
TBS menjadi CPO di PKS PTPN IV
Adolina. (red)
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PTPN IV Terima Kunjungan
IMAJINASI FISIP USU
PTPN IV menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang
tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi
(IMAJINASI), saat melakukan kunjungan ke Kantor Direksi PTPN
IV, Rabu, 19 Juni 2019.

P

js. Sekretaris Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim menyambut
dan menerima mereka di Ruang Dura
PTPN IV Medan. “Seyogyanya Direksi
PTPN IV hadir bersama dengan
adik-adik mahasiswa, namun dengan
waktu yang bersamaan ada rapat,
maka saya selaku Pjs. Sekretaris
Perusahaan mewakili Direksi
menerima adik-adik mahasiswa,” kata
Riza Fahlevi Naim.
Riza Fahlevi Naim yang
didampingi Kasubag Komunikasi dan
Hubungan Eksternal, Syahrul Aman
Siregar, Kasubag Sekretariat Rudi
Hartono, dan Staf Subag Corporate
Legal Dina Chairunnisa Nasution,
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mengatakan, sudah tepat mahasiswa
melakukan kunjungan ke PTPN IV
ini, karena sampai saat ini PTPN
IV merupakan salah satu Anak
Perusahaan Holding Perkebunan
yang kinerjanya semakin membaik.

Liputan Khusus

“Di era 4.0 saat ini, penting sekali
menyikapi informasi yang berkembang
dengan cepat oleh praktisi humas.
Penyajian data dan informasi yang
up to date, akurat dan tepat dari
perusahaan, sangat diperlukan untuk
menghindari timbulnya fitnah terhadap
perusahaan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Syahrul
Aman Siregar menyampaikan materi
praktik-praktik kehumasan di PTPN IV

mulai dari harian, mingguan, bulanan,
triwulan hingga tahunan, disertai sesi
tanya jawab. Sebelumnya ditayangkan
video company profile PTPN IV.
Rombongan mahasiswa yang
berasal dari Departemen Ilmu
Komunikasi dan tergabung dalam
IMAJINASI FISIP USU ini dipimpin
Ratu Arethusa Fhandika, Christian
Yosua (Sekretaris) dan Novira
(Bendahara). Turut serta Ketua

IMAJINASI Puan Nadhiya Maghfirah,
Bendahara Nadhila Amalia, serta
Ketua Diklat Irene Natalia Hutapea,
Ester Febriana Ritonga (Sekretaris),
dan Putri Sitompul (Bendahara).
Ratu Arethusa Fhandika,
mengatakan, sebelumnya IMAJINASI
juga berkunjung ke Harian Analisa,
TVRI, Kiss FM, Kantor Gubsu, dan
ditutup dengan kunjungan ke PTPN
IV. (red)
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Ajang Penghargaan Bisnis Global Sematkan
Gold Stevie Winner untuk PTPN IV
Asia-Pasific Stevie
Awards 2019 memberikan
penghargaan kepada PT
Perkebunan Nusantara
IV sebagai salah satu
anak perusahaan BUMN
Perkebunan. Penghargaan
diserahkan langsung oleh
Michael Gallagher, President
Director Stevie Awards, dan
diterima oleh PTPN IV melalui
Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia, Budi Susanto,
didampingi Kasubag Isna
Hidayah, di Singapore, Jumat
31 Mei 2019.
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S

tevie Award diakui sebagai
ajang penghargaan bisnis
tertinggi di dunia dan pertama
kali menggelar perhelatannya
pada tahun 2002. Karena itu,
Stevie Award kini menjadi
salah satu hadiah paling
didambakan korporasi di dunia.
Di wilayah Asia-Pasifik, Stevie
Award diperebutkan oleh
seluruh organisasi bisnis yang
berada di 29 negara, termasuk
Australia, Tiongkok, Hongkong,
India, Indonesia, Jepang,
Malaysia, Myanmar, Philipina,
Singapore, Korea Selatan,
Taiwan, Thailand, Amerika
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Turut Berduka Cita
Liputan Khusus
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Ibu Siti Asnah Siregar

Mertua perempuan Saudara Duma Rumondang Siregar, SH
(Staf Sub Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN IV)
27 Mei 2019

Ibu Gloria Anna Sianipar

Serikat, dan Vietnam.
Lebih dari 800 nominasi tentang prestasi inovasi di
kawasan Asia-Pasifik telah dipertimbangkan oleh para juri
tahun ini, dengan tiga kategori yaitu Gold, Silver dan Bronze.
Penghargaan Asia-Pacifik Stevie Awards 2019 yang
berhasil diraih PTPN IV adalah GOLD STEVIE WINNER, di
bidang inovasi teknologi dalam sumber daya manusia (award
for the innovative of technology in human resources).
Atas penghargaan ini, PTPN IV dinilai mampu melakukan
pengelolaan sumber daya manusia secara maksimal
hingga mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan melalui
pembuatan dan penerapan aplikasi Integrated Human
Capital System (IHCS). (red)

orangtua perempuan Saudara Rudi Bonar Simbolon, SP
(Asisten Kepala Tanaman Kebun Pabatu PTPN IV)
31 Mei 2019

Bapak Drs. H. Habib Harahap

(Pensiunan Kepala Urusan Bidang Akuntansi/
Keuangan GUU VI PTPN IV)
6 Juni 2019

Ibu Hj. Sunaryati

orangtua perempuan Saudara Asep Waskita Darmawan
(Staf Sub Bagian Pemasaran PTPN IV)
7 Juni 2019

Bapak Drs. Najib Siregar

Suami Ibu Nurhayati Lubis
(Pensiunan Kepala Urusan Pajak & Asuransi PTPN IV)
10 Juni 2019

Bapak Wahidin Sinaga

(Pensiunan Asisten Teknik Kebun Sei Kopas PTPN IV)
21 Juni 2019

Bapak Mayjen Pol (Purn) Drs. Issoekandar
orangtua laki-laki Bapak Andogo Wiradi
(Komisaris PTPN IV)
28 Juni 2019

Bapak EB Sianturi

(Pensiunan Kepala Urusan Teknik Korda Seba PTP VIII)
28 Juni 2019

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Tim Bagian Tanaman di Kantor Pusat.
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Continuous Improvement
di Bagian Tanaman
Sempat terseok-seok pada tahun 2018, kinerja produksi TBS
PTPN IV mengalami perbaikan yang cukup signifikan pada paruh
pertama tahun 2019. Semua ini merupakan hasil kerja keras dan
perbaikan yang terus menerus dari seluruh pihak, baik kebun,
distrik dan bagian-bagian di Kantor Pusat.

F

luktuasi capaian produksi pada
tahun 2018 diakhiri dengan
capaian 2,02% di bawah target RKAP
2018. Produktivitas TBS hanya berada
pada angka 20,90 ton per ha dari
Anggaran RKAP sebesar 21,33 ton
per ha. Akan tetapi protas tumbuh
2,61% dibanding periode yang sama
pada tahun 2017.
Capaian produksi PTPN IV
sampai dengan Desember 2018
yang di bawah anggaran terutama
diakibatkan oleh tidak tercapainya
jumlah Berat Rerata Tandan
(BRT) atau 8,51% di bawah RKAP.

Muda (4- 8 tahun)
22.988
20%

Secara komposisi, tanaman remaja
merupakan penyumbang terbesar
tidak tercapainya BRT itu, dengan
catatan 10,17% di bawah RKAP.
Sedangkan jumlah tandan per pokok
secara keseluruhan di atas RKAP
sebesar 7,10%.
Salah satu penyebab teknis tidak
tercapainya BRT pada tahun 2018
adalah restan TBS, baik di lapangan
maupun di PKS. “Restan disebabkan
kinerja pengangkutan TBS belum
optimal, dan kondisi jalan yang rusak
dan hujan, sehingga mobil angkutan
TBS tidak dapat masuk secara

Renta (> 25 tahun)
2.419
2%
Tua (21 -24 tahun)
13.076
11%

Remaja (9 - 13 tahun)
42.613
37%

Dewasa (14 -20 tahun)
35.362
30%
Komposisi Umur Tanaman TM 2019
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maksimal untuk melakukan koleksi
dan pengangkutan buah,” ungkap
Kepala Bagian Tanaman PTPN IV,
Amrin Pane.
Sejalan dengan kelapa sawit,
produksi teh juga belum cukup
menggembirakan pada tahun 2018.
Capaian produksi terhadap RKAP
21,46% di bawah target RKAP, dan

Dari Kebun ke Kebun

3,37% di bawah capaian protas tahun
2017.
Areal konsesi PTPN IV secara
keseluruhan seluas 175.735 ha
dimana 96% di antaranya adalah
areal kelapa sawit. Areal Tanaman
Menghasilkan (TM) kelapa sawit

Target produktivitas TBS tahun
2019 adalah 23.30 ton per ha
atau naik 11% terhadap realisasi
produktivitas TBS tahun 2018. Jika
target tahun ini dapat dilampaui, maka
ini merupakan capaian produktivitas
tertinggi dalam 6 tahun terakhir sejak

dari tahun 2013 sampai dengan 2018,”
jelas Amrin Pane.
Beberapa upaya yang dilakukan
Bagian Tanaman dalam meningkatkan
kinerja produksi TBS di antaranya:
1. Konsisten dalam pelaksanaan
sistem panen 8 kapvel dan kriteria

2013.
“Capaian produksi TBS sampai
dengan Mei 2019 sudah di atas 5%
terhadap target RKAP dan 7% di atas
capaian pada periode yang sama
tahun 2018. Capaian protas bulan Mei
2019 ini merupakan capaian tertinggi
dari 6 tahun terakhir, bahkan di atas
18% terhadap rerata capaian protas

matang panen 5 brondolan segar
di piringan.
2. Minimalisasi losses brondolan di
blok dengan memperbaiki tarif
premi brondolan.
3. Meminimalisasi terjadinya restan
di lapangan dengan melakukan
evaluasi kinerja vendor.
4. Pengadaan 159 unit truk angkutan

Suasana Rapat Bagian Tanaman.
tercatat seluas 116.458 ha dan teh
4.016 ha.
Komposisi umur tanaman kelapa
sawit saat ini berada pada posisi
terbaik dengan 57% merupakan
tanaman muda-remaja. Dengan
kondisi tersebut, PTPN IV diharapkan
dapat memberikan produktivitas yang
lebih optimal pada tahun 2019 ini.
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TBS milik perusahaan yang
ditempatkan pada unit yang kritis
dalam hal pengangkutan TBS.
5. Optimalisasi penggunaan tenaga
panen, meningkatkan kapasitas
panen, dan meminimalisasi tenaga
kerja yang tidak efektif serta

Produktivitas 2013 - 2019
melakukan rekrut tenaga panen
sejumlah 987 orang pada awal
tahun 2019.
6. Meningkatkan pengamanan TBS
di blok dan di perjalanan ke PKS.
Selain dengan pengamanan
internal, PTPN IV juga bekerja
sama dengan provider security
dalam upaya meningkatan
pengamanan. Kerja sama
pengamanan dengan provider
security pada tahun 2018 telah
dilakukan pada 10 kebun dan pada
tahun 2019 bertambah menjadi 15
kebun yang rawan pencurian.
7. Pelaksanaan pemupukan dengan
tepat waktu dengan sistem bor
mesin sejak bulan Januari 2019.
Tujuan pelaksanaan dengan bor
mesin adalah untuk meningkatkan
efisiensi penyerapan pupuk oleh
tanaman, serta untuk mencegah
terjadinya pencucian (leaching)
oleh air.
Namun meningkatnya kinerja
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produksi ini tidak terlepas dari
komitmen manajemen kebun,
distrik, bagian fungsional dan direksi
dalam melaksanakan continuous
improvement serta konsisten pada

Produktsi TBS s/d Mei 2019
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sistem panen yang telah di tetapkan.
“Memasuki periode Semester II
2019, target harian produksi semakin
tinggi yakni mencapai angka 10.000
ton per hari. Target tersebut semakin
menantang begitu memasuki musim
penghujan. Akan tetapi dengan sistem
yang kuat, serta pelaksanaan evaluasi
secara harian, maka target produksi
sampai dengan akhir tahun dapat kita
lampaui. Memang ada kecenderungan
penurunan produktivitas di semester
kedua berdasarkan pengalaman kita
di tahun-tahun sebelumnya. Namun
dengan kewaspadaan dan konsistensi
yang tinggi dalam usaha panen bersih
serta mengecilkan losses, kita yakin
target tahun ini dapat tercapai dan
terlampaui,” ujar Amrin Pane.
Namun di sisi lain, membaiknya
kinerja produksi ternyata tidak
diiringi dengan stabilnya harga CPO.
Harga CPO belakangan kurang

Dari Kebun ke Kebun

menggembirakan, dan semakin
tertekan akibat berkurangnnya
pasar ekspor serta terjadinya over
supply CPO di Indonesia. Oleh
karena itu, agar perusahaan dapat
sustain dan bertahan, Bagian
Tanaman menjalankan program
efisiensi dan efektifitas penggunaan
biaya operasional. Beberapa
hal yang dilakukan antara lain,
melaksanakan inventaris pokok
dengan menggunakan drone.
Pelaksanaan inventaris pokok dengan
menggunakan drone ini mampu
meningkatkan akurasi perhitungan
jumlah pokok, sehingga potensi
tanaman dapat dihitung secara
lebih cermat. Perhitungan jumlah
pokok yang akurat ini seterusnya
akan berpengaruh langsung pada

pengeluaran biaya pemeliharaan,
terutama biaya pemupukan dan
tunasan.
Selain untuk menghitung tegakan
pokok, drone yang dilengkapi
dengan kamera tetracam juga dapat
dimanfaatkan untuk mendeteksi
serangan ganoderma. Sehingga
kondisi kesehatan tanaman kelapa
sawit dapat diketahui sejak dini
(early warning). Tanaman yang telah
terserang ganoderma tidak perlu
dipupuk lagi karena hanya akan
menciptakan pemborosan biaya.
“Kemudian, kita melaksanakan
sistem pembayaran premi panen
otomatis melalui aplikasi SAPERP. Dengan ini, pelaksanaan
premi otomatis akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas serta

meningkatkan akurasi perhitungan
premi panen. Penyimpangan dalam
perhitungan premi serta human
error akibat perhitungan manual
dapat diminimalisir. Pada sisi lain,
transparansi perhitungan premi akan
semakin meningkatkan semangat
pemanen dalam bekerja,” papar
Amrin.
Laba Pertama dari Kebun Teh
Untuk Kebun Teh, walaupun
kinerja produksi Daun Teh Basah
(DTB) dan Daun Teh Kering (DTK)
masih belum melampaui target
produksi, namun kinerja keuangannya
justru mengalami lompatan yang
cukup signifikan karena telah berhasil
membukukan keuntungan untuk
pertama kalinya.
Produksi teh masih di bawah
tahun lalu akibat tanaman teh
masih dalam proses recovery
dan rehabilitasi, sehingga
nilai blok layak petik masih di
bawah 60% dan komponen
nilai bias produksi seperti hama
penyakit dan gulma masih
menjadi faktor penghambat
serta kesehatan tanaman
(klorofil dan fito hormon) dan
homogenitas masih di bawah
standar. Perkebunan teh akan
mengalami peningkatan protas
dan keuntungan yang cukup
signifikan setelah program
recovery tanaman telah
mencapai 100%.
Dengan kondisi itu, maka
performa Kebuh Teh yang dapat
mencetak laba sementara di
Semester I menjadi kejutan
tersendiri bagi perusahaan.
Memang jumlahnya belum
signifikan dan masih menunggu
input biaya yang belum masuk,
namun dengan reputasi Kebun
Teh yang masih tetap dianggap
sebagai beban korporasi
karena kerugiannya yang terus
menerus, hal itu menjadi isu
penting tahun ini.
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Keluarga Sukses

Dalam wilayah kerja Bagian Tanaman, PTPN
IV juga memiliki Kebun Benih Kelapa Sawit Adolina
yang sudah mampu memproduksi benih kelapa
sawit sendiri, dan dalam waktu dekat ini akan
memasarkan benih unggulnya ke PTPN I, II, III dan
V . Penjualan benih kelapa sawit dari Kebun Benih
Adolina mengalami peningkatan 25% dibandingkan
tahun lalu. Untuk program ke depan, kebun benih ini
diharapkan mampu menciptakan benih unggul yang
toleran trehadap serangan Ganoderma.
PTPN IV secara korporasi akan terus melakukan
transformasi menjadi perusahaan unggul dalam
usaha agro industri yang terintegrasi sesuai dengan
visi perusahaan. Tahap awal transformasi adalah
melakukan internalisasi nilai-nilai perusahaan
SIPro (Sinergi, Integritas, dan Profesional) menjadi
budaya yang melekat pada setiap individu karyawan
sehingga setiap tindakan dan perilaku memberikan
dampak positif bagi tumbuh kembangnya
perusahaan.
Tahap kedua adalah melakukan standarisasi
terhadap seluruh proses bisnis perusahaan, baik on
farm maupun off farm dan mengembalikan budaya
perkebunan (back to basic) yang belakangan sudah
mulai hilang.
“Dalam standarisasi proses bisnis, kita bersamasama melaksanakan proses bisnis perkebunan
kembali pada sistem kerja yang tertuang dalam
SOP, SE, SI dan IK yang ditetapkan perusahaan.
Dalam mengembalikan budaya perkebunan, kita
bersama menghidupkan kegiatan-kegiatan yang
meningkatkan rasa guyub sesama karyawan dan
antar-karyawan dengan atasan. Setiap unit usaha
didorong untuk melakukan kegiatan rutin seperti
perwiridan, olah raga bersama, gotong-royong,
dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial seperti
ini dapat meningkatkan empati karyawan kepada
pimpinan sehingga diharapkan secara tidak
langsung dapat memberikan dampak positif dalam
peningkatan kinerja perusahaan,” imbau Amrin Pane.
Adapun pada tahap ketiga, transformasi
diarahkan menuju tahap inovasi yang ditandai
dengan induksi teknologi-teknologi baru untuk
meningkatkan produktivitas dan efisiensi seperti
mekanisasi pertanian, digital farming (Web GIS), dan
penggunaan bibit unggul yang tahan Ganoderma.
Pada tahap ini, setiap individu karyawan diharapkan
mampu melaksanakan pekerjaan dengan prinsipprinsip inovasi, yaitu bagaimana bisa lebih cepat,
lebih tepat, lebih produktif dan lebih efisien.
(red/04.04)
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Prestasi Anak,
Prestasi Keluarga
Achmad Raja Hasibuan, SP, tentu adalah
seorang Ayah yang patut berbangga.
Membangun keluarga bersama istrinya, Dewi
Zeniorita Harahap, keluarga Angkola-Padang
Lawas ini membesarkan anak-anaknya dengan
arah yang tegas, yaitu membangun rumah
dengan semangat prestasi.

K

aryawan Bagian Tanaman Kantor Direksi PTPN IV ini
dianugerahi empat anak, mulai yang sudah mandiri
dan yang masih duduk di bangku SD. Anak pertama
mereka, Dea Lovalia Hasibuan, adalah alumni Psikologi
USU, dan saat ini telah tercatat sebagai karyawan PT
Lonsum. Anak kedua, Lovita Sofnesia Hasibuan, sedang
menekuni kuliahnya di FISIP USU Medan. Anak ketiga,
Feira Lovia Hasibuan, masih belajar sebagai siswa SMA.
Dan yang paling bungsu, Lova Aurelia Hasibuan duduk di
bangku SD.
“Kami membesarkan anak-anak dengan asuhan yang
didasari cinta dan kasih sayang. Untuk mengingatkan
hal itu, kami menyisipkan kata love dalam setiap nama
mereka. Kekuatan dalam mendidik dan mengembangkan
bakat dan akhlak anak-anak haruslah dengan cinta, bukan
dengan kemarahan atau pemaksaan kehendak. Dengan
itu, saya kira anak-anak akan lebih mengerti apa yang kita
inginkan dari mereka,” ujar karyawan golongan II C ini.
Hampir semua anak-anak pasangan Achmad Raja
dan Dewi Zeniorita lahir di Pematang Siantar, kecuali
si bungsu Lova Aurelia yang lahir setelah kepindahan
mereka ke Medan. Dan di antara empat bersaudara itu,
anak kedua, Lovita Sofnesia adalah yang paling terlihat
menonjol dari catatan prestasi. Mahasiswi FISIP USU ini

Keluarga Sukses

mengoleksi berbagai penghargaan
dan prestasi dari ajang kompetisi bela
diri.
Meskipun namanya mengandung
kelembutan dari “sofnesia”, namun
dialah tampaknya yang lebih keras
fisiknya dari saudara-saudaranya
yang lain. Lovita Sofnesia saat ini
berusia 18 tahun. Di usia yang masih
belia ini, ia sudah mengikuti berbagai
kompetisi, di antaranya menjadi juara
3 embu beregu campuran Porkot
2010, juara 2 pasangan campuran
Unsyiah Cup, juara 3 randori putri
kelas 50 kg Unsyiah Cup, juara 2
pasangan putri wilayah 1 (Banda
Aceh), juara 2 randori putri kelas 54

kg wilayah 1 (Banda Aceh), juara
1 randori putri kelas 55 kg BPKP
Cup, juara 1 pasangan putri BPKP
Cup, juara 2 randori putri kelas 50 kg
Porkot 2014, juara 2 pasangan putri
Porkot 2014, juara 2 randori putri 50
kg Porkot 2015, juara 1 pasangan
campuran Porkot 2015, juara 2 beregu
campuran Porkot 2015, juara 2 randori
putri kelas 55 kg Porkot 2017, juara 2
pasangan putri Porkot 2017, juara 2
pasangan campuran Selekda 2018,
juara 1 embu beregu putri Selekda
2018, dan juara 1 randori putri kls 60+
Selekda 2018.
“Apapun jenis prestasi mereka,
kami selalu menghargainya. Prestasi

dari satu anak kami anggap sebagai
prestasi keluarga. Kekompakan di
antara anak-anak sangat penting
bagi kami. Mereka adalah rumah bagi
hati kami, dan kami selalu berusaha
mengikuti dan memberikan perhatian
pada setiap kegiatan mereka di
sekolah maupun luar sekolah.
Meskipun kadang-kadang waktunya
sulit,” ungkap karyawan kelahiran
Medan, 8 Oktober 1967 ini.
Untungnya, istrinya adalah
seorang Ibu rumah tangga, sehingga
lewat sang ibulah perhatian lebih
fokus. Dewi Zeniorita menjadi guru
pertama bagi anak-anaknya di rumah.
Mengajarkan disiplin dan kasih
sayang berakar dari keluarga, tidak
mungkin dari luar.
“Kami belum tahu apa yang
diinginkan anak-anak, dan apa bakat
mereka masing-masing sampai
mereka menemukannya sendiri. Kita
hanya menciptakan suasana keluarga
yang kondusif bagi mereka untuk
menemukan tujuan hidupnya, dan
mendukung apabila mereka sudah
menjalaninya,” ujar Achmad Raja yang
telah bergabung dengan PTPN IV
sejak 21 Juli 1993 ini. (red)
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Bisnis Proses

Ada sebuah
pepatah
moderen,
“Take Control
Your Habit,
Take Control
Your Life”. Hal
ini rupanya tidak
hanya berlaku untuk
kehidupan kita pribadi, namun juga berlaku untuk menjalankan
roda suatu perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki
kebiasaan atau budaya kerja yang baik, maka perusahaan
tersebut akan mampu meningkatkan kinerja dan produktifitasnya
dengan baik pula.

S

alah satu kebiasaan kecil yang
sering dilakukan di banyak
perusahaan adalah morning briefing.
Ada yang menyebutnya dengan apel
pagi, rapat pagi, kumpulan pagi,
lingkaran pagi atau apapun namanya.
Morning briefing merupakan wadah
untuk memulai aktifitas pekerjaan kita
sehari-hari, baik di lapangan maupun
di kantor. Kebiasaan ini walaupun
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dengan waktu yang terbatas, jika
dilakukan dengan konsisten, mampu
memberikan dampak yang positif.
Melalui morning briefing, kita dapat
meningkatkan disiplin kerja, menjalin
komunikasi yang baik antar-karyawan,
membangun semangat kerja,
membina keakraban/kekompakan,
menyatukan visi-misi, menyampaikan
informasi dan evaluasi singkat, dan
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doa bersama.
Morning briefing adalah aktualisasi
dari bentuk perencanaan kerja yang
baik, dan ini merupakan proses awal
yang paling penting dalam seluruh
fungsi manajemen POAC. Ini adalah
hal mendasar yang harus kita pahami
bersama, dan inilah yang harus kita
lakukan.
Keberhasilan kita dalam upaya
pencapaian target sangat dipengaruhi
oleh planning yang baik, terlebih
bila upaya tersebut dilakukan oleh
sebuah tim. Di afdeling, contohnya,
angka produktifitas sebenarnya
adalah kolaborasi dari semua upaya
personil afdeling, walaupun pemain
intinya adalah para pemanen.

Bisnis Proses

Setiap personil di afdeling harus
mampu menunjukkan kepedulian
untuk memberikan yang terbaik.
Para pemanen, contohnya, harus
dapat mencapai target yang sudah
ditetapkan, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas. Sinergi yang baik
mutlak dibutuhkan guna terciptanya
kondisi yang harmonis untuk dapat
mencapai kinerja yang prima. Hal ini
yang harus diciptakan oleh seorang
asisten afdeling.
Memasuki pertengahan tahun
2019, target poduksi harian kita
dapat mencapai 10.000 ton per
hari. Dengan jumlah tenaga panen
yang terbatas, maka target produksi
tersebut dapat dicapai apabila kita
melakukan perencanaan yang
baik. Salah satunya adalah dengan
memanfaatkan momen apel pagi atau
morning briefing.
Melalui morning briefing,
beberapa hal dapat disampaikan
kepada karyawan agar seluruh
karyawan dapat mengetahui visi, misi

dan langkah-langkah terkini yang
sedang dilakukan oleh perusahaan.
Konsolidasi secara singkat dapat
dilakukan oleh asisten afdeling
sewaktu melaksanakan morning
briefing, terutama untuk mengorganize pekerjaannya, terlebih ketika
semua pekerjaan di afdeling bersifat
dinamis. Hal-hal yang sifatnya urgent
dan mendesak dapat diputuskan
secara bersama di morning briefing,
karena itulah mengapa morning
briefing sebenarnya merupakan
proses awal yang paling penting.
Jika kita melakukan benchmark
ke perusahaan sejenis yang memiliki
kinerja baik, maka tidak ada hal yang
luar biasa yang mereka lakukan. Hal
yang paling mendasar mendongkrak
kinerja adalah mereka konsisten
atas apa yang sudah menjadi aturan
perusahaan. Mereka konsisten
melaksanakan morning briefing
setiap pagi untuk menyusun strategi
pencapaian kinerja harian. Berkaca
dari hal tersebut, kita hanya butuh 1

hal yaitu konsistensi.
Sudahkah Anda melakukan
morning briefing?
Jika sudah, tetap konsisten
lanjutkanlah. Jika belum, maka
saatnya Anda dan tim Anda memulai
kebiasaan baru yang baik ini.
Melakukan morning briefing bukanlah
hal yang sulit, namun melakukannya
secara konsistenlah yang perlu
kita perjuangkan. Karena sebuah
perubahan itu bukan hanya tentang
hal besar yang kita lakukan dalam
satu hari, namun hal-hal kecil yang
kita lakukan berulang kali.
Mari lakukan morning briefing
mulai hari ini dan menjadikannya
sebagai sebuah kebiasaan baru.
Seorang pujangga berkebangsaan
Inggris pernah mengatakan hal
menarik dalam salah satu karyanya,
“We First Make Our Habits, And Then
Our Habbits Make Us” -John Dryden.
(Sub Bagian Produksi, 04.04/AIDRFS)
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Beranda

Tanpa disadari, seorang asisten
tanaman, atau yang disebut
“asisten afdeling”, adalah
bagian dari manajer terdepan
dalam sebuah perusahaan
perkebunan. Asisten tanaman
memegang otoritas yang
menentukan perkembangan
afdeling. Kedudukannya sangat
strategis karena hubungannya
secara langsung dengan
pengambilan keputusan
dan kebijaksanaan yang
ditetapkan untuk dilaksanakan
secara operasional oleh
seluruh bawahannya dalam
sebuah wilayah afdeling.
Otoritas terhadap kebijakan
afdeling tersebut harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada
perusahaan.

M

anajemen dalam sebuah afdeling
bisa berjalan dengan bagus jika
kepala afdeling atau asisten tanaman
mampu melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagai seorang
manajer. Manajer afdeling (asisten
tanaman), selain bertanggung
jawab atas kegiatan agronomi untuk
luasan sekitar 500-1.000 hektare,
juga bertanggung jawab atas
terciptanya kondisi tempat kerja yang
aman atas kemungkinan terjadinya
kecelakaan di lingkungan kerja.
Dan tidak kalah pentingnya adalah
menciptakan dan membina hubungan
yang harmonis dengan masyarakat
setempat.
Dari tugas dan wewenang di atas,
maka fungsi asisten tanaman selain
sebagai seorang human resources,
juga adalah sebagai community
developer. Tugas internalnya adalah
bagaimana memberdayakan potensi
yang ada di afdeling dan menjaga
kestabilan kerja karyawan. Untuk
tugas eksternalnya adalah bagaimana
menjaga hubungan dengan
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Asisten Tanaman
sebagai Manajer Terdepan
masyarakat sekitar sebagai bagian
dari stakeholder perusahaan untuk
tetap menjadi mitra bagi perusahaan.
Dalam menjalankan peran dan
tugasnya, seorang asisten tanaman
mempunyai tugas yang diturunkan
dalam tugas harian, tugas mingguan,
tugas bulanan dan tugas tahunan.
Tugas-tugas tersebut dijalankan
melalui koridor kontrol dan evaluasi.
Bentuk pertanggungjawaban seorang
asisten tanaman adalah kepada
Askep tanaman dan kepada manajer
kebun. Dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya tersebut maka proses
teamwork harus dibentuk di internal
afdeling tersebut.
Adapun tugas harian secara
teknis seorang asisten tanaman
adalah sebagai berikut:
1. 	Membangun budaya apel pagi.
Asisten tanaman harus
menyelenggarakan apel pagi, baik
apel pagi yang diselenggarakan
bersama manajer maupun Askep
sebagai atasan, dan dilanjutkan
dengan apel pagi bersama
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mandor dan karyawan. Dari apel
pagi inilah akan dijalin sebuah
komunikasi yang intensif terhadap
permasalahan. Pada apel pagi
dengan mandor dan karyawan
akan dijelaskan seluruh agenda
kerja pada hari itu. Kebutuhan
tenaga, jenis pekerjaan, dan siapa
yang akan melakukan pekerjaan
itu, akan disampaikan di apel pagi.
2. 	Mengontrol kegiatan yang di
lapangan.
Dalam mengontrol kegiatan
di lapangan, sistem prioritas
pengontrolan perlu dilakukan.
Dalam mengontrol, dahulukanlah
pekerjaan yang bersifat harian dan
menggunakan material. Sebagai
contohnya adalah pekerjaan
pemupukan dan chemical. Dalam
pekerjaan ini asisten afdeling
harus hadir. Bahkan sebelum
melakukan pekerjaan, asisten
afdeling harus memberikan
demonstrasi kepada karyawan.
Bagaimana cara menggunakan

Beranda

alat, dosis berapa, tujuannya apa.
Semua itu harus didemonstrasikan
kepada karyawan sebelum
kegiatan dilaksanakan. Hal ini
bertujuan supaya pekerjaan
yang menggunakan material
benar-benar efektif, baik kualitas
dan kuantitasnya, dan juga tidak
terjadi pemborosan karena bila
pelaksanaannya tidak benar,
dampaknya akan berpengaruh

terhadap kebutuhan tanaman.
Selain itu, asisten afdeling juga
harus mengawasi kegiatan
panen dan pengangkutan
sebagai proses utama bisnis di
afdeling, memastikan proses
panen dan angkut berjalan baik,
serta meminimalkan losses, baik
itu brondolan/TBS yang tidak
terpanen maupun restan.
3. 	Melakukan evaluasi sore.
Evaluasi sore sangat perlu

dilakukan untuk melihat
permasalahan yang dihadapi
karyawan dan mandor di lapangan.
Dari permasalahan ini akan
ditemukan solusi yang akan
dijadikan perbaikan pada keesokan
harinya. Sehingga permasalahan
tidak terjadi lagi.
Evaluasi sore juga dibuat untuk
merencanakan kegiatan esok
hari, baik kebutuhan tenaga, dan

Selain tugas harian, juga
ada tugas mingguan, bulanan
dan tahunan. Sebagai contoh,
evaluasi mingguan, kontrol blok
secara bersama-sama serta
membuat rencana kerja bulanan
dan pembuatan anggaran triwulan
maupun tahunan. Begitu banyak
tugas yang dilakukan seorang asisten
tanaman, dari hasil tugas dan
fungsi tersebut maka sebuah prinsip

alat yang digunakan, dengan
maksud semua perlengkapan yang
diperlukan sudah siap pada malam
hari.
Secara garis besar di atas,
tentunya asisten tanaman secara
harian akan membuat jadwal kegiatan
harian secara mendetail, tergantung
kebutuhan afdeling. Tetapi pada
dasarnya semua kegiatan di afdeling
harus diketahui dan merupakan
tanggung jawabnya dalam
menentukan kebijakan.

manajerial perlu dikembangkan
oleh asisten tanaman. Bagaimana
mengelola mandor supaya dapat
menjalankan semua kebijakan
sangat diperlukan.
Proses belajar untuk perbaikan
juga terus dilakukan. Jika asisten
tanaman sebagai “manajer” terdepan
sudah mempunyai kualitas dan
kuantitas yang bagus, maka niscanya
perusahaan akan berjalan sesuai
dengan cita-citanya. (Andrew
-04.04)
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Inovasi

“Back to Nature” dalam Pengendalian
UPDKS di Kebun Bah Birung Ulu

Pupa (kepompong) terinfeksi jamur Cordyceps militaris.

Cordyceps militaris merupakan salah agensia pengendali
hayati yang berpotensi untuk mengendalikan hama ulat api.
Jamur ini merupakan jamur entomopatogenik, yakni jamur
yang menyebabkan penyakit pada serangga sehingga dapat
mengendalikan serangan hama pada tanaman kelapa sawit.
Jamur ini menyerang ulat api dengan penampakkan gejala
memutih (mumifikasi) pada fase kepompong (pupa), sehingga
pupa mengeras dan akan terjadi perubahan warna menjadi
putih pucat atau kecoklatan. Perkembangan jamur pada pupa
yang terserang terjadi selama 30-40 hari dan dicirikan dengan
munculnya akar yang berwarna merah yang disebut rhizomorf.
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U

paya pengendalian menggunakan
Cordyceps militaris ini dilakukan
dengan tujuan dapat memutus rantai
siklus pada fase pupa (kepompong),
sehingga dengan demikian fase
ulat api yang aktif merusak daun
kelapa sawit menjadi di bawah
ambang ekonomis. Pada umumnya
pengendalian secara kimiawi
dilakukan karena hasilnya dapat
dilihat secara nyata dan langsung,
namun memiliki efek negatif terhadap
pengeluaran biaya yang tinggi dan

Inovasi

berdampak terhadap keberadaan
musuh alami. Bahkan berdampak
bagi keberadaan serangga penyerbuk
kelapa sawit di lapangan.
Sedangkan pengendalian secara
hayati dengan memanfaatkan
jamur Cordyceps militaris yang ada
di lapangan—memperbanyaknya
kemudian di sebar di lapangan secara
sederhana—tentu akan lebih banyak
menghemat dalam hal pemakaian
biaya, yang pada akhirnya dapat
menurunkan harga pokok tanaman.
Adapun cara perbanyakan yang
dapat dilakukan adalah sebagai
berikut:
• Menir jagung dicuci bersih dengan
air
• Kukus bahan selama 15 menit atau
sampai setengah matang
• Angkat media dan dinginkan
• Tempatkan bahan di wadah/
nampan plastik berpenutup
• Inokulasi media dengan spora
jamur
• Tutup wadah dengan plastik dan
ditempatkan pada suhu ruang
• Pembuatan ekstrak jamur hasil
pembiakan:
• Ambil jamur dalam media
pembiakan (berusia 3 minggu
setelah inokulasi)
• Tambahkan air satu liter dalam
blender
• Blender jamur sampai halus
• Saring ekstrak dan tempatkan
dalam jirigen
Aplikasi ekstrak jamur Cordyceps
militaris di Unit Bah Birung Ulu
dilakukan dengan knapsack sprayer
dimana saat yang tepat adalah
setelah larva/ulat memasuki stadia
akhir dengan dosis 6 cc/pokok.
Biasanya larva-larva tersebut akan
mencari tempat yang sejuk untuk
memasuki fase kepompong (pupa),
sebelum menjadi dewasa (ngengat/
kupu-kupu).
Perhitungan harga ekstrak hasil
pembiakan adalah sebagai berikut:
Total biaya pembiakan jamur dan

penghematan biaya yang diperoleh
dalam aplikasi penyemprotan
Cordyceps militaris sebagai berikut:

pembuatan ekstrak = Rp 145.000
(mengkover 3 ha).
Harga ekstrak per liter = Rp 145.000/2
= Rp 72.500.
Biaya/Ha = Rp 145.000/3 ha = Rp
48.300.

1. Biaya kutip pupa = Rp 260.000
2. Biaya Aplikasi Jamur = Rp 48.300
3. Selisih = Rp 211.700

Pengendalian dengan jamur
Cordyceps militaris merupakan cara
pengendalian ulat pemakan daun
kelapa sawit yang murah. Berikut
ditampilkan perbandingan biaya
pengendalian setiap luasan 1 ha
dibandingkan dengan cara kutip pupa.
Dapat dijelaskan bahwa

Dengan demikian, aplikasi
jamur Cordyceps militaris ini
dapat menekan biaya Rp 211.700/
ha dibandingkan dengan cara
pengendalian kutip pupa pada
tingkat serangan sedang. Bisa

Tabel 1. Rincian biaya pembiakkan dan pembuatan ekstrak jamur sebagai berikut :

No

Uraian

1.

Biaya Pembiakkan dan
Aplikasi :
1.1. Jagung
1.2. Upah

2.

Jumlah

2 Kg

Harga @ (Rp)

Total (Rp)

Rp 7.500

Rp 15.000

0,9 US

Rp 130.000

Rp 117.000

0,1 US

Rp 130.000

Rp 13.000

Biaya Ekstraksi :
2.1. Upah

Total Biaya

Rp 145.000

Keterangan :
• Ekstrak jamur yang dihasilkan dari hasil pembiakkan jagung dengan bahan 2 kg adalah 2 liter
• 1 US dapat memproduksi 20 liter ekstrak jamur
• 1 pokok = 6 cc. Sehingga dengan 2 Liter = 333 pk = 3 Ha
• Upah sudah termasuk aplikasi di lapangan menggunakan knapsack sprayer
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Jamur Cordyceps militaris yang dikumpulkan dari lapangan
Perbandingan biaya aplikasi ekstrak Cordyceps militaris dengan kutip kepompong

No

Pengendalian

1.

Kutip pupa

2.

Perbanyakan
jamur, ekstraksi,
dan aplikasi

Uraian

Jumlah

Harga/Unit (Rp)

Total (Rp)

130.000

260.000
260.000

Upah
2 US
Total Biaya
Upah

1 US

130.000

130.000

Bahan

2 kg

7.500

15.000

Total Biaya

145.000

Keterangan :
• Prestasi rata-rata kutip pupa pada kondisi serangan sedang
• No 2. Rp. 145.000,- dapat mengkover 3 ha

a
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b

dibayangkan jika 100 ha saja
areal terserang, maka biaya
yang dihemat adalah 100 ha x
Rp 211.700 = Rp 21.170.000.
Selain menekan biaya dengan
aplikasi jamur, cara ini memiliki
keuntungan karena tidak
musnahnya serangga penyerbuk
kelapa sawit dan predator
hama akibat pemakaian bahan
kimia pengendali ulat api pada
tanaman kelapa sawit.
(AZHIR, SP/ULU)

Perbanyakan jamur
Cordyceps militaris
menggunakan media
jagung.

Say No to

Demi M
asa

Depan

Himbauan ini disampaikan oleh :
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Di Hilir

Lautan menampung semuanya, sedangkan hulu hanya memberi,
menyediakan, dan menyuplai, agar lautan tak pernah kering. Siapa yang
bermain di hulu, maka ia harus siap menjadi sumber yang berkelanjutan,
agar selalu memiliki sesuatu untuk diberikan.

A

kankah perkebunan negara selalu memainkan peran
di hulu? Ini adalah isu yang kadung berulang. Setiap
kali harga produk perkebunan negara anjlok karena
keliaran pasar, isu ini kembali relevan. Harga pokok
produksi makin naik, sedangkan harga jual justru merosot.
Di tengah jebakan global ini, perkebunan negara seperti
tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali berusaha terus
meningkatkan produksi, sembari juga meningkatkan
efisiensi.
Ini berbeda, misalnya, dengan perusahaan
penerbangan Singapore Air, yang tidak dioperasikan
sebagai unit usaha lepas. Penerbangan ini bisa saja
merugi secara operasional, tapi Pemerintah Singapura
tidak menghitungnya dengan cara demikian. Mereka
menghitung dampak operasionalnya terhadap industri
pariwisata negara itu secara keseluruhan, sehingga
tampaklah rantai bisnis yang saling menopang, saling
silang, dan saling pangku.
Untuk mengatasi kerapuhan struktur bisnis
perusahaan negara ini, pemerintah sebenarnya sudah
berupaya melakukan program biodiesel dengan
komposisi penggunaan CPO secara bertahap. Program
ini diproyeksikan untuk mengurangi ketergantungan sawit
Indonesia kepada pasar luar, sekaligus untuk memperkuat
sumber energi, khususnya bahan bakar diesel dalam
negeri secara berkelanjutan. Namun dampaknya belum
memadai untuk mengurangi tekanan harga global yang
disebabkan oleh oversupply dan kebijakan antar negara.
Perusahaan perkebunan negara sendiri tidak cukup
punya pengalaman yang diperlukan untuk bermain

langsung ke hilir dan mencebur ke lautan. Memang
boleh saja mereka tetap jadi orang kebon yang produktif
dan bermukim di hulu. Tapi harus ada perusahaanperusahaan lainnya yang memainkan chain turunan
produksi sawit negara hingga ia menyentuh industri paling
akhir dan dekat dengan pasar. Melalui cara ini, maka
peran perkebunan negara bisa lebih fokus pada produksi
dan efisiensi, dimana produk mentah mereka berupa
CPO dapat distabilkan nilainya melalui laba keseluruhan
perusahaan negara sebagai holding yang menaungi
industri hulu dan hilirnya.
Peran ini memang terlihat menjadikan negara lebih
dominan dalam kegiatan ekonomi. Tapi bukankah ini
merupakan amanat konstitusi untuk memastikan sumbersumber ekonomi kita dikelola untuk kemakmuran rakyat?
Dan satu hal lagi, swasta dapat melakukan kartel bisnis
lemak nabati dari hulu ke hilir, mengapa pemerintah tidak
mengintegrasikan perusahaan negara yang menjadi
tanggung jawabnya sendiri?
Mungkin sudah tiba saatnya bagi pemerintah untuk
bertindak menyelamatkan unit-unit usahanya. Bukan
dengan cara menyuntikkan modal baru, tetapi dengan
membangun rantai bisnis yang lebih kokoh sehingga
menciptakan siklus produksi, sekaligus siklus finansial
yang tidak terputus.
Hanya dengan cara demikianlah usaha perkebunan
negara bisa berkelanjutan tanpa harus dipaksa berenang
ke hilir. Ia hanya perlu mengirimkan airnya dari hulu, tanpa
membawa tanah dan rumahnya ikut serta.
Semoga selamat di hulu, selamat pula di hilir.

» Lebih Mudah
» Lebih Lancar
» Lebih Praktis

Yuk!

Kita Gunakan!
Layanan Keuangan
Produk Milik Bangsa Indonesia,
untuk Masyarakat Indonesia

Download Aplikasi LinkAja di :

Google Play atau App Store

ptpniv

Ptpniv

@PTPN4_Official

PTPN IV

PTPN IV

Email

: ptpnusantara4@ptpn4.co.id

Website

: www.ptpn4.co.id

