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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Kami gembira menemui Anda kembali melalui edisi
ini. Edisi September yang berasap. Riau dan Kalimantan
memutih karena terbakarnya (pembakaran) hutan-hutan
dalam skala besar. Kita semua dirugikan. Citra bangsa dan
citra industri perkebunan dipertaruhkan sekaligus.
Isu kerusakan lingkungan yang kita counter selama
ini menjadi seolah-olah runtuh, karena pada umumnya
ekspansi perkebunan kelapa sawitlah yang dipukul rata
sebagai penyebab kebakaran ini. Lebih jauh, isu ini biasanya
dipakai untuk menghambat pemasaran produk-produk
turunan kelapa sawit di dunia. Dan kita harus bekerja keras
lagi untuk memberikan bobot dan nilai pada produk-produk
kita.
Meskipun demikian, kita masih punya alasan yang
lebih besar untuk bersyukur karena hujan turun di akhir
September, dan memberikan kesuburan pada bumi,
termasuk pada tanaman perkebunan. Dengan karunia ini,
semoga produksi dapat meningkat atau mencapai target
RKAP.
Kali ini Majalah MINAT menurunkan laporan khas
tentang seluk beluk pekerjaan di Bagian Umum. Bagaimana
cara mengukur kinerjanya. Dan apa saja ruang lingkup
pelayanan yang menjadi tugas-tugasnya. Bagian Umum
selalu identik dengan urusan rumah tangga suatu
perusahaan, dan identik dengan cost. Banyak yang tidak

mengira bahwa bagian ini juga dapat menjadi sumber
pemasukan dan kunci bagi pengendalian biaya operasional
kantor yang rutin. Inovasi-inovasi mereka dalam memenuhi
urusan rumah tangga, diukur dampaknya dari sisi kepuasan
dan rasionalisasi biaya. Dan masalah pokok yang mereka
hadapi adalah keluhan, yang kadang objektif, kadang pula
subjektif.
Kami juga menurunkan laporan-laporan kegiatan yang
berkenaan dengan andil sosial perusahaan terhadap
kehidupan ekonomi masyarakat, upaya-upaya baru dalam
menghadapi dinamika harga minyak sawit dunia dan
produksi sebagai basis aktivitas industri perkebunan.
Upaya-upaya revitalisasi bisnis teh juga menarik untuk
diikuti karena unit usaha ini bukan hanya menjadi salah satu
trademark PTPN IV, tapi juga telah menjadi ikon daerah
Sumatera Utara. Banyak pihak yang menaruh perhatian
pada industri tanaman dataran tinggi ini. Terakhir Gubernur
Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga menyampaikan
harapan khusus terhadap keberlanjutan aset heritage
propinsi ini. Bagaimanakah keadaan terakhir kebun teh dari
segi bisnis dan kultur teknisnya?
Kami berharap, Anda masih dapat terus menikmati edisi
demi edisi majalah ini. Bukan hanya mengikuti, tapi juga
berpartisipasi. Dengan demikian, kita dapat membangun
konten yang menyatu dengan dunia kerja kita sendiri.
Selamat mengikuti edisi September ini!
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Refleksi

Politik Perkebunan
Oleh Sekretaris Perusahaan

Bila politik dapat dimaknai secara positif sebagai upaya
membangun strategi dan kebijakan pada suatu tatanan (order) dan
wilayah (location), maka kita juga memiliki apa yang disebut dengan
“politik perkebunan”. Tujuannya tidak lain adalah, untuk memberikan
posisi tertentu kepada industri perkebunan di antara berbagai
tatanan sosial-politik lain dalam bingkai besar kebangsaan.

P

erkebunan semakin hari kian berhadapan dengan
tantangan sosial yang kompleks, dimana pada
saat yang sama pemerintah sebagai shareholder
utama juga semakin melepaskan badan usahanya
dari berbagai proteksi khusus demi memberikan hak
dan kewajiban yang setara di antara badan-badan
usaha resmi yang bekerja di dalam negeri. BUMN
perkebunan pada akhirnya menjadi larut dalam arus
sosial yang sama dengan masyarakat umum.
Karena itu, setiap perusahaan harus memiliki
kemampuan untuk menyusun strategi khusus untuk
diterima di masyarakat yang satu sama lain berbeda
setting budaya dan nilai-nilainya. Kemudian secara
bersama-sama mengorganisir diri dalam suatu
wadah aspirasi dan komunikasi antar-perusahaan.
Dalam konteks terakhir, kita misalnya mengenal
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI).
Sering sekali bahwa urusan yang paling banyak
menyita waktu perusahaan perkebunan adalah
membangun relasi dan harmoni kemasyarakatan
ketimbang siklus dalam kultur teknis tanaman
maupun pengolahan. Setiap wilayah memiliki
stakeholder yang berbeda. Masing-masing memiliki
sifat organisasional dan personal yang sangat
beragam. Di sinilah setiap pimpinan dituntut
memiliki kepekaan dan kemampuan dinamis dalam
menjalankan politik. Yaitu membawa misi perusahaan
yang dapat diakomodasi oleh masyarakat dimana
ia beroperasi, dan pada saat yang sama menyusun
kepentingan legislasi secara nasional agar
kebutuhannya di lapangan dapat diperkuat oleh
perundangan melalui wadah asosiasi.
Apakah perusahaan memerlukan sebuah
rancangan politik khusus untuk menegakkan
kepentingannya? Secara formal tentu saja tidak.

Tapi setiap pimpinan harus tetap memiliki sense of
politic dalam artian bahwa mereka dapat senantiasa
merasakan hal-hal penting dan selalu muncul
sebagai masalah relatif yang perlu diatur dalam
hubungan perusahaan dengan lingkungan alam
dan sosialnya. Sifatnya inspiratif dan aspiratif, serta
mampu menangkap sifat keumuman dari masalah
itu, agar seterusnya dapat dirumuskan sebagai
masalah bersama perusahaan perkebunan. Apabila
isu bersama itu digulirkan menjadi sebuah rumusan
legislasi, maka itulah politik perkebunan.
Kita tidak tahu darimana awal datangnya suatu
legislasi. Tapi ia pasti berasal dari sebuah inisiatif,
gagasan, pengalaman, atau kajian dari dalam
perusahaan perkebunan itu sendiri. Itu bisa jadi
bermula dari Anda. Dan apapun kemudian nama
legislasi itu, maka ia dapat memberikan pengaruh
besar dan mengikat bagi dinamika perkebunan
dalam waktu yang lama dan wilayah yang lebih luas.
Inilah mengapa kita mengatakan perlunya sense of
politic bagi setiap insan perkebunan, terutama para
pimpinannya. Yaitu agar eksistensi perkebunan dapat
makin menyatu dalam ikatan kemasyarakatan dan
kebangsaan.
Bisnis yang berwatak komersial adalah kegiatan
utama sebuah korporasi. Tapi sering bahwa bisnis
itu justru harus dibangun di atas dasar politik dan
orientasi kebangsaan. Maka perkebunan bisa saja
tumbuh baik di atas lahan yang amat subur, tapi
bisnisnya layu karena dipayungi di bawah produk
politik yang buruk. Sebaliknya, ia bisa saja ditanam di
tanah yang miskin, tapi bisnisnya berkembang di atas
produk politik yang mendukung.
Karena itu, mari menanam, dan mari memikirkan
“pagar”-nya. Kita harus bekerja keras dan berpikir
cerdas.
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Untuk mencapai kinerja
operasional dan keuangan, Dirut
PTPN IV Siwi Peni mengimbau
semua insan di PTPN IV untuk
saling kerjasama, komunikasi,
koordinasi, dan saling mendukung
untuk memberikan kinerja
terbaiknya bagi PTPN IV. “Mari kita
lakukan rangkaian kegiatan yang
dirancang mulai dari perencanaan,
realisasi konkrit di lapangan,
monitoring evaluasi, dan tindakan
perbaikan secara bertahap serta
berkelanjutan”.

Siwi Peni: “Saling Kerjasama,
Komunikasi, Koordinasi”
H

al itu ia sampaikan dalam
arahannya, Selasa, 17 September
2019, di hadapan para karyawan
Kantor Direksi (Kandir), serta melalui
naskah tertulis ke semua karyawan
PTPN IV yang melaksanakan upacara
bendera serentak di Kantor Direksi,
distrik, kebun, pabrik, balai benih,
bahkan di tingkat afdeling.
Di Kandir PTPN IV Jl. Letjen
Suprapto No. 2 Medan, upacara juga
dihadiri oleh Direktur Operasional
Rediman Silalahi, para kepala
bagian/wakil kepala bagian, project
manager, kasubag, staf subag, dan
para karyawan pelaksana. Sementara
di distrik/kebun/pabrik/balai benih,
masing-masing manajer/pimpinan
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tertinggi bertindak sebagai pimpinan
umum upacara.
Kegiatan upacara ini rutin
dilakukan setiap tanggal 17 setiap
bulannya, dan wajib diikuti oleh semua
pimpinan dan karyawan/ti. Dalam
kesempatan tersebut, Dirut PTPN IV
menyampaikan arahan dalam bentuk
naskah pidato yang harus dibacakan
pada saat upacara. Hal ini selain
untuk memberikan gambaran kinerja,
juga menjadi arahan Dirut kepada
semua pimpinan dan karyawan agar
sama-sama mengetahui keadaan
terkini perusahaan, sekaligus untuk
menyatukan visi.
Acara diawali dengan pengibaran
Bendera Merah Putih, diiringi lagu
Indonesia Raya, mengheningkan
cipta, sambutan Direktur Utama PTPN
IV, pembacaan doa, dan menyanyikan
Mars PTPN IV.
Seusai upacara, pembinaan
mental kepada karyawan PTPN IV
juga merupakan kegiatan yang rutin
dilaksanakan secara serentak, di
kantor direksi dan masing-masing unit
berdasarkan agama dan kepercayaan
masing-masing. Tempat pelaksanaan
dan narasumbernya (ustadz dan
pendeta) diatur dan diserahkan
kepada masing-masing.
Di Kantor Direksi, pembinaan
mental dilaksanakan di Masjid Al
Muhajirin (bagi yang beragama
Islam), dan di Ruang Dura (bagi yang
beragama Kristen).

Ustadz Prof. DR. H. Abdullah
Jamil, MA, dalam tausiyahnya
mengajak insan PTPN IV agar
bahagia di dalam keluarga, pekerjaan,
dan di tengah-tengah masyarakat,
dengan melakukan koordinasi,
integrasi dan sinkronikasi (KIS).
Dalam kesimpulannya, Abdullah
Jamil mengatakan, ada tujuh
kebahagiaan dalam dunia kerja,

antara lain rasa syukur, sabar, ridho,
interaksi dengan kasih sayang, saling
memberi, memaafkan dan taqarrub
atau dekat dengan Allah.
Adapun khotbah bagi karyawan
Kristiani dari Evangelis (hamba Tuhan)
Iriani Girsang, MTh, menyongsong
tema, “Memelihara Kekompakan dan
Toleransi di Antara Perbedaan yang
Ada”. (red)
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Selamat Memasuki MBT,
Pak Eddy Usman…
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, didampingi Direktur
Operasional PTPN IV Rediman Silalahi, kembali menyerahkan
Surat Keputusan (SK) Direksi PTPN IV kepada Pemangku
Jabatan Puncak (PJP) yang memasuki Masa Bebas Tugas (MBT)
di Ruang Rapat Dura Kantor Direksi Jl. Letjen Suprapto No. 2
Medan, Senin, 16 September 2019. Kali ini yang menerima SK
adalah Kepala Bagian Tanaman Eddy Usman yang telah melalui
banyak perjalanan karir sebagai pimpinan di berbagai unit usaha
PTPN IV.

H

adir dalam acara penyerahan
SK ini Corporate Secretary Riza
Fahlevi Naim, para kepala bagian/
wakil kepala bagian, project manager,
kasubag dan staf subag Kantor Direksi
PTPN IV.
Siwi Peni mengatakan, siklus
kehidupan, termasuk dalam karir,
menandakan bahwa kita ini tidak
punya kuasa apa-apa, karena ada
alam yang mengendalikan. “Ada siang,
malam, bumi dan bulan berputar.
Ada kehidupan saat kita bekerja, ada
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yang MBT, dan ada yang pensiun.
Itulah kehidupan yang membuat kita
perlu lebih introspeksi diri, bahwa
ada kekuatan besar yang mengatur
itu semua,” kata Dirut. “Saya mewakili
manajemen PTPN IV mengucapkan
terima kasih atas sumbangsih dan
pengabdian Bapak Eddy Usman
kepada perusahaan, dan juga
memohon maaf jika ada yang kurang
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berkenan selama masa kedinasan, dan atas
nama pribadi serta keluarga,” tambah Siwi Peni.
Eddy Usman mengatakan, saat ini ia telah
memasuki MBT di PTPN IV dan telah bekerja
sampai pensiun nanti lebih kurang 29 tahun
11 bulan. Ia memulai karir pada tahun 1989
dengan menjadi asisten di Kebun Dolok Ilir,
Kebun Pasir Mandoge, dan terakhir di Kebun
Sosa, dengan masa kerja 16 tahun.
Kemudian menjadi Asisten Kepala di Kebun
Teh Tobasari, Kebun Padang Matinggi, dan di
Kebun Batang Laping. Selanjutnya mendapat
promosi sebagai Manajer di Kebun Plasma
Madina, Kebun Dolok Sinumbah, Kebun
Tinjowan, Kebun Gunung Bayu, Kebun Air Batu,
dan Kebun Dolok Ilir.
Pada tahun 2018, Eddy Usman menerima
promosi menjadi General Manager Distrik IV di
Berangir, lalu mutasi menjadi General Manager
Distrik I di Bah Jambi, dan terakhir mutasi
menjadi Kepala Bagian Tanaman di Kantor
Direksi.
Selain menyerahkan SK, manajemen juga
memberikan cenderamata kepada personel
yang memasuki MBT, sebagai kenangkenangan dari perusahaan dan ungkapan
terimakasih atas pengabdian mereka selama ini.
(red)
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Menerima Nusantara CSR
Awards 2019
PT Perkebunan Nusantara IV berhasil meraih penghargaan
Nusantara CSR Awards 2019 untuk kategori “Peningkatan
Mutu Pendidikan”. Penghargaan ini diberikan atas dasar
penilaian terhadap program Bimbingan Belajar Gratis yang telah
dilaksanakan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Program
ini dianggap mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya
menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada generasi penerus
bangsa.

P

enghargaan diserahkan
Chairman The La Tofi School
of CSR, La Tofi, kepada Direktur
Komersil PTPN IV Umar Affandi,
yang didampingi Corporate Secretary
Riza Fahlevi Naim, di Ruang Heritage
I Lantai 16 Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Hadir dalam acara ini Sekretaris
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Jenderal Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, Anwar Sanusi,
Direktur Pengolahan Sumber Daya
Bansos Kementerian Sosial, Hotman,
Chairman The La Tofi School of CSR,
La Tofi, Ketua Tim Penilai Nusantara
CSR Awards 2019, Prof. Ibnu
Hamad, dan Ketua Umum Perhumas/
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Director Corporate Affairs, April
Agung Laksamana.
Nusantara CSR Awards 2019
merupakan ajang penghargaan yang
diselenggarakan The La Tofi School
of Corporate Social Responsibility
kepada perusahaan-perusahaan
yang dianggap mempunyai komitmen
dan kontribusi bagi masyarakat dan
lingkungan, demi mewujudkan masa
depan Indonesia yang lebih baik.
Ada 28 perusahaan yang
mengikuti ajang ini, termasuk di
antaranya PTPN IV, PT Pegadaian,
PT Timah, dan PT Pupuk Kaltim.
Umar Affandi mengatakan, program
CSR PTPN IV di sektor pendidikan
ini dilatarbelakangi oleh masih
banyaknya masyarakat yang
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berada di sekitar wilayah kerja PTPN IV, yang
perekonomiannya lemah/kurang mampu,
sementara sumber daya manusianya memiliki
kemampuan intelektual yang baik.
“Kami berharap, program ini secara
langsung akan membawa dampak positif
bagi keberlangsungan pendidikan putraputri masyarakat sekitar PTPN IV. Melalui
pendidikan formal yang dipadukan dengan
berbagai program lingkungan, kehadiran PTPN
IV diupayakan terasa nyata bagi perbaikan
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar,”
sebut Umar Affandi.
Atas penerimaan penghargaan ini, Riza
Fahlevi Naim mengatakan, sudah menjadi
komitmen PTPN IV untuk mendukung sektor
pendidikan melalui berbagai kegiatan CSR

seperti pemberian beasiswa tingkat SD, SMP,
SMU/SMK, Perguruan Tinggi (Diploma III),
pembagian seragam sekolah tingkat SD, SMP,
SMU/SMK, hingga memberikan bimbingan
belajar sukses masuk Perguruan Tinggi Negeri.
La Tofi menjelaskan, Nusantara CSR
Awards 2019 ini telah dilaksanakan untuk yang
ke-10 kalinya, dan program yang ditawarkan
dari tahun ke tahun semakin baik kualitasnya.
“Panitia juga menjaga roh perusahaan untuk
tetap berada dalam realisasi sesungguhnya.
Diharapkan dengan melakukan program
CSR dengan baik, kita mampu membawa
perubahan di tengah-tengah kehidupan
masyarakat. Inilah yang disebut dengan
program CSR sesungguhnya,” sebut La Tofi.
(red)
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Gubsu Singgahi Mess Kebun Dolok Ilir

“Teh PTPN IV
Memang Mantap!”
Aroma Teh Butong menguar dari
Mess PTPN IV Unit Kebun Dolok
Ilir saat Gubernur Sumatera Utara,
Edy Rahmayadi, menyempatkan diri
singgah untuk silaturahim sebelum
menghadiri Upacara Kesaktian
Pancasila di Bandar Betsy,
Kecamatan Dolok Batunanggar
Kabupaten Simalungun, Selasa, 1
Oktober 2019 lalu.
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D

isambut dan ditemani General Manager Distrik II, Mahdi Al Haris,
Gubsu dan rombongan disuguhi Teh Butong dan Tobasari produk
PTPN IV. Edy Rahmayadi yang terpikat dengan aroma teh sampaisampai menutup mata untuk menikmatinya. Kehangatan dan aroma
khasnya menambah keceriaan kedatangan mereka.
“Teh PTPN IV memang mantap, higienis, halal dan menyehatkan,”
ungkap Gubsu sambil mengangkat cangkirnya.
Pucuk daun teh pertama yang dipetik menjadi produk unggulan
PTPN IV lewat Teh Butong dan Teh Tobasari. Daun teh kemudian
melewati proses higienis yang panjang. Dedikasi atas proses
pembuatan teh ini menghadirkan aroma segar kebun teh yang melekat
kuat pada uap teh yang diseduh.
Ada 3 produk kemasan jadi yang diperkenalkan oleh PTPN IV yaitu
Teh Butong, Teh Tobasari dan Minyak Goreng Salvaco (produksi PT
INL/Anak Perusahaan PTPN III dan PTPN IV). Gubernur Sumatera
Utara Edy Rahmayadi berkata, “Harapan saya, PTPN IV semakin maju
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ke depannya dengan kehadiran
produk-produk ini”.
Kedatangan Gubsu beserta
rombongannya juga disambut
hangat oleh General Manager Distrik
I Dasam Saragih yang didampingi
Manager Kebun Dolok Ilir Erwin
Panggabean, Manajer Kebun Laras
Suherry dan Manajer PKS Dolok Ilir
Aminuddin.
Sebelum menghadiri Upacara
Kesaktian Pancasila di Bandar
Betsy, Gubernur Sumatera Utara
Edy Rahmayadi memang sudah
mengagendakan untuk singgah di
Mess PTPN IV Kebun Dolok Ilir,

September 2019
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Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar,
Kabupaten Simalungun. Mess ini merupakan titik
transit ke lokasi upacara peringatan, sekaligus
bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan PTPN IV.
Dalam kesempatan tersebut, Mahdi Al Haris
selaku Manajer Distrik II yang membawahi kebun
teh, memperkenalkan dan menyuguhkan Teh
Butong dan Tobasari kepada Gubernur.
Gubernur diajak untuk menjadi tokoh duta
promosi kebun teh dengan mengucapkan,
“Teh PTPN 4 memang mantap, higienis, halal
dan menyehatkan”. Endorsement Gubsu
ini diharapkan akan semakin memperluas
penguatan citra teh PTPN IV di masyarakat.
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Mahdi Al Haris menjelaskan kepada Gubsu,
Distrik II memiliki 3 produk yang diperkenalkan
oleh PTPN IV, yaitu Butong Tea, Toba Sari Tea,
dan minyak goreng Salvako. Ia mengharapkan,
dengan adanya produk -produk ini, PTPN IV
dan unit-unit usahanya akan semakin maju, yang
berarti juga menjadi kebanggaan bagi Sumatera
Utara.
Gubernur sendiri menyampaikan
apresiasinya terhadap produk-produk yang
sudah dihasilkan oleh PTPN IV dan berharap
agar produk-produk PTPN IV dapat menjadi
unggulan di pasar regional dan menjadi
primadona di Sumatera utara. (red)

Liputan
Bisnis Khusus
Proses
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Tamu dari Inggris
di Kebun Teh Sidamanik
16
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Daya tarik Kebun Teh
Sidamanik milik PTPN IV
mulai terdengar hingga ke
luar negeri. Selain karena
produknya, keindahan
lanskap tanaman tehnya juga
memang sudah lama menjadi
tujuan kunjungan tamu dari
berbagai negara. Sebagai
salah satu anak perusahaan
BUMN, PTPN IV sendiri
terus memperbaiki kualitas
produknya.

tea PTPN IV, terutama teh BP (broken
peko) dan BOP (broken orange peko)
yang benar-benar memberikan cita
rasa yang tinggi.
Sebagai orang Inggris yang biasa
minum teh 5 kali/hari (teh susu),
Helen begitu menikmati campuran
teh BOP dan BP dengan susu kental

manis. Helen berjanji akan membantu
mempromosikan teh PTPN IV di
United Kingdom.
Turut hadir mendampingi tamu
asal Inggris ini, Manajer Distrik II,
Mahdi Al Haris, plt Manajer Kebun Teh
Robert Tampubolon, dan beberapa
staf lainnya. (red)

U

ntuk menikmati keindahan kebun
teh dan produknya, Helen Victoria,
seorang warga Inggris, melakukan
kunjungan ke kebun ini pada hari
Selasa, 3 September 2019. Helen
yang baru pertama kali ke Indonesia
didampingi Komisaris Independen
PTPN IV, Osmar Tanjung, dan Ibu
Teresa.
Dalam kunjungan kali ini, Helen
mencoba pengalaman menjadi
pemanen teh dan sebagai riset
analisis. Ia juga melakukan tea tester
semua produk teh PTPN IV. Helen
sangat terkesan dengan produk black
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Penyerahan Bantuan
Bedah Rumah
PTPN IV melalui program BUMN Hadir untuk Negeri 2019
di Sumatera Utara, melaksanakan kegiatan, antara lain,
menyerahkan bantuan berupa bedah rumah kepada warga
bernama Surianto di Huta III Bandar Huluan, Nagori Naga Jaya I,
Kecamatan Bandar Huluan, Rabu, 9 Oktober 2019.

B

antuan sebesar Rp 29.804.000
tersebut diterima oleh Surianto,
dan diserahkan langsung oleh
Manajer Kebun Laras Suherry,
didampingi oleh Asisten SDM Umum
dan Keamanan Tengku Nurdiana,
Ketua SPBun, karyawan Kebun
Laras, Camat Bandar Huluan Masrah,
SH, dan tokoh agama.
Camat Bandar Huluan
menyampaikan terima kasihnya atas
kepedulian perusahaan kepada salah
seorang warganya yang saat ini
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sangat memerlukan bantuan berupa
kebutuhan rumah yang layak huni.
Sebelumnya keluarga ini tinggal di
rumah ala kadarnya beralaskan sengseng dan kardus-kardus bekas.
Bantuan bedah rumah diharapkan
akan dapat meningkatkan taraf
hidup keluarga Surianto layaknya
masyarakat lainnya di sekitarnya.
Surianto bekerja sebagai tukang batu
di tangkahan dekat kediamannya.
Ia memiliki enam anak sebagai
tanggungannya sehari-hari.
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Manajer Kebun Laras, Suherry,
menjelaskan, bantuan berupa bedah
rumah ini merupakan kepedulian
PTPN IV kepada masyarakat sekitar
perkebunan untuk mempererat tali
silaturahmi dan kepedulian sosial
untuk program BUMN Hadir untuk
Negeri. Dengan bantuan ini, ia
berharap masyarakat dapat menjaga
aset PTPN IV dari orang yang tidak
bertanggung jawab dan memohon
doa agar perusahaan semakin lebih
baik lagi dan jaya.
“Di hari yang sama, secara
spontan, Karyawan Pimpinan dan
Karyawan Pelaksana Kebun Laras,
turut serta memberikan bantuan juga
dengan uang tunai yang dikoordinasi
SPBun Basis Laras”, tutup Tengku
Nurdiana. (red)

Liputan Khusus

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

Ibu Upik Purba

Orangtua perempuan Saudara Julfikar Damanik, SP
(Manajer Kebun Plasma Madina PTPN IV)
1 September 2019

Bapak Drs. Eceng Anes Sembiring

Orangtua laki-laki Saudara Rio Martson Christof Sembiring
(Kepala Sub Bagian SPI PTPN IV)
3 September 2019

Ibu Mariana Chistor br. Napitupulu
Mertua perempuan Saudara Andriansyah
(Project Coordinator ERP PTPN IV)
10 September 2019

Bapak Bambang Edi Saiful Azli

Orangtua laki-laki Saudara Irwan Sanjani Azli
(Asisten Investasi Kebun Meranti Paham PTPN IV)
14 September 2019

Bapak Syahrial Saragih

Orangtua laki-laki Saudara Syahrul Amani Saragih, SP
(Staf Sub Bagian Tanaman PTPN IV)
25 September 2019

Ibu Hj. Nurlaniyah Harahap

Isteri Alm. Bapak H. M. Dahlan Siregar
(Mantan Komisaris PTP VI/ Inspektur Umum PTP Wilayah I)
28 September 2019

Bapak Ridwan Abdullah

(Pensiunan Kepala Sub Bagian SPI PTPN IV)
30 September 2019

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Mengurus Rumah
Tangga Perusahaan
Mereka identik dengan sebutan “orang rumah”. Urusannya banyak
dan detail, dari hal-hal kecil sampai urusan-urusan akomodatif
yang menentukan berjalannya suatu kegiatan perusahaan di
Kantor Direksi. Mulai dari dapur sampai pekarangan depan.

T

idak banyak yang menyadari
jenis kesibukan apa yang terjadi
di sini. Semua bagian mengerjakan
spesifikasi dan fokus kerjanya
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sendiri. Tapi tugas mereka adalah,
selalu berusaha menyenangkan
semua orang. Lalu, siapa yang
menyenangkan orang Bagian
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Umum?
“Kami adalah orang-orang
yang pandai bergembira, karena
kami harus menggembirakan
banyak orang,” tutur Alimusri,
Kepala Bagian Umum PTPN IV
yang ditemui oleh Tim MINAT,
dengan setengah bergurau pada
pertengahan September 2019 lalu.
Oleh karena tugas utama

Dari Bagian ke Bagian

“Tapi kita tidak bisa berharap
bahwa pekerjaan kita akan
sempurna dan menyenangkan
semua orang. Kadang ketika kita
menyajikan satu jenis makanan
yang kita anggap baik untuk orang
banyak, faktanya tetap ada yang
suka makan ini, dan ada juga yang
tidak suka,” ungkap Alimusri.
Meningkatkan pelayanan dan
kepuasan kantor di satu sisi, dan

menghemat realisasi pengeluaran
biaya umum di sisi lain menjadi
misi dan merupakan indikator
keberhasilan kinerja Bagian Umum.
Selain itu mereka juga dibebankan
tugas untuk memaksimalisasi
pemanfaatan aset-aset akomodasi
perusahaan agar menghasilkan
pendapatan sekaligus supportif
terhadap kegiatan-kegiatan
perusahaan. Apa yang disebut

Detail Layanan Umum

mereka adalah pelayanan dalam
memenuhi kebutuhan kerja
perusahaan, dan memastikan
segala urusan rumah tangga
perusahaan berjalan dengan
nyaman, maka tantangan pokok
Bagian Umum adalah complaint
atau keluhan. Sedangkan
insentifnya adalah pujian.
Kepuasan pelanggan
(customer service) memang
menjadi kunci untuk mengukur
keberhasilan kinerja bagian ini.
Untuk mendapatkan gambaran
mutu pelayanannya, sekali dalam
setiap enam bulan Bagian Umum
menyebarkan kuisioner kepada
semua bagian di Kantor Direksi
untuk menyampaikan penilaian.

Jenis Layanan Umum

Ruang Lingkup

PIC

1. Kebutuhan rumah
tangga dan
konsumsi.

1.1. Kebutuhan rumah tangga
bulanan di masing-masing
bagian dan Direksi
1.2. Konsumsi rapat di Kantor
Pusat
1.3. Konsumi tamu perusahaan di
mess Parapat dan Berastagi

Sub Bagian
Urusan
Rumah
Tangga
(URTA)

2. Penyediaan
dan perawatan
bangunan dan
fasilitas kerja.

2.1. Penyediaan ruang kerja
2.2. Perawatan ruang kerja
2.3. Penyediaan furniture ruang
kerja
2.4. Penyediaan sarana
pendukung
2.5. Layanan kebersihan
bangunan dan ruang kerja
2.6. Perawatan bangunan dan
infrastruktur bangunan
2.7. Perawatan taman dan
halaman

Sub Bagian
Urusan
Rumah
Tangga
(URTA)

3. Optimalisasi
aset bangunan
perusahaan.

3.1. Pembangunan aset
bangunan, mencakup kantor
pusat, rumah dinas Direksi
dan mess.
3.2. Perbaikan dan pemeliharaan
aset bangunan, mencakup
kantor pusat, rumah dinas
Direksi dan mess.

Sub Bagian
Urusan
Rumah
Tangga
(URTA)

4. Fasilitas transportasi 4.1. Penyediaan fasilitas
dan perjalanan
kendaraan dinas
dinas.
4.2. Pengadaan kendaraan dinas
4.3. Penyediaan supir
4.4. Penyediaan tiket transportasi
darat, laut dan udara
4.5. Perhitungan biaya perjalanan
dinas
4.6. Penyediaan penginapan untuk
tamu perusahaan

Sub Bagian
Transportasi
dan
Protokoler

September 2019
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terakhir ini dijalankan dengan semi
komersial. Di antaranya adalah
pengelolaan Mess Parapat dan
Mess Berastagi.
Kedua mess ini diharapkan
menjadi profit centre dalam
bentuk pendapatan lain-lain.
Untuk meningkatkan layanan dan
pemasukan dari pengelolaan
aset ini, Bagian Umum akan
menyelenggarakan aplikasi mess
booking online (MBO) untuk
mempermudah proses booking
dimana saja dan kapan saja.
Ini hampir mirip dengan sistem
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booking akomodasi internasional di
internet.
“Meningkatkan pelayanan
sekaligus mengefisiensi biaya
umum dapat dilakukan dengan
inovasi. Saat ini kami juga terus
berinovasi dan meningkatkan
kapasitas para staf dan karyawan,
antara lain agar mereka dapat
lebih terlibat dan mandiri dalam
memenuhi kebutuhan perusahaan,”
tutur Alimusri.
Bagian Umum kemudian
mencari dan mengakomodir
berbagai potensi/bakat dan
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kemampuan karyawan di kantor.
Ternyata, di antara tugas-tugas
rutin, masih banyak bakat karyawan
yang tidak termanfaatkan,
khususnya dalam urusan
kerumahtanggaan.
Misalnya, kini untuk menerima
tamu, rapat atau acara pertemuan
di bawah 50 orang, Bagian Umum
sudah bisa meng-handle sendiri
makanan dan minumannya tanpa
harus melibatkan vendor luar atau
dalam istilahnya “jajan di luar”.
Dalam hal pengendalian biaya
transportasi, sebagai salah satu

Dari Bagian ke Bagian

tiket dilakukan dengan kerjasama
khusus maskapai tertentu untuk
mendapatkan corporate rate dan
layanan yang lebih baik.
“Kami juga melakukan
pembatasan jam kerja kantor demi
penghematan listrik. Jadi, tidak
ada lagi kegiatan pada malam hari,
kecuali untuk agenda khusus yang
dilaporkan sebelumnya. Hal-hal
kecil begini, seperti pemakaian
listrik dan air yang tidak terkontrol,
sering menciptakan biaya yang
tidak diperlukan dan menyebabkan
pemborosan. Oleh sebab itu kita

ingin membuat aturan rumah
tangga yang nyaman bagi semua
orang, sebab pemborosan pada
satu hal hanya akan menjadi beban
bagi seluruh perusahaan,” jelas
Alimusri.
Penghematan juga dilakukan
dengan peralihan teknologi kecilkecilan seperti penggantian lampu
baru dengan LED atau penggantian
AC dengan teknologi pendingin
yang lebih hemat.
“Visi kami adalah menjadi
bagian yang dapat diandalkan
dalam pemberian layanan umum

pos pengeluaran terbesar Bagian
Umum, PTPN IV secara resmi
melakukan kerjasama sistem
pengadaan BBM dengan Pertamina
melalui aplikasi RFid Card. Aplikasi
ini memungkinkan perusahaan
dapat mengukur dan memastikan
pemakaian BBM sesuai dengan
keperluannya. Tidak berlebihan
untuk hal yang tidak diperlukan,
juga tidak kekurangan sehingga
menghambat kelancaran mobilitas
perusahaan.
Sedangkan untuk pengeluaran
transportasi udara, pengadaan

September 2019
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untuk mendukung produktifitas kerja
karyawan. Oleh karena itu, kami
memilih tagline ‘serve & support’.
Serve with heart, support with
power,” ungkap Alimusri.
Menjadi bagian yang dapat
diandalkan untuk pelayanan dan
dukungan terhadap produktifitas
kerja karyawan, Bagian Umum
melihat dan mendekati tugas pokok
dan fungsinya melalui beberapa
perspektif, prinsip, dan fokus. Dari
perspektif finansial, mereka harus
merencanakan dan mengelola biaya
umum secara efektif dan efisien,
memberikan nilai tambah ekonomis
melalui optimalisasi penggunaan
aset dengan berkoordinasi dengan
bagian terkait.
Dalam segi customer focus,
Bagian Umum berkewajiban
meningkatkan kualitas layanan
untuk menjaga kepuasan Direksi,
karyawan, dan stakeholder. Masih
dalam fokus yang sama, mereka
memberikan layanan fasilitas
transportasi. Dan pada akhirnya
seluruh layanan itu terikat pada
kegiatan utama Bagian Umum,
yaitu layanan kerumahtanggaan

Pendapatan Mess Parapat, Berastagi dan Sanggar Sibolangit
PTPN IV Tahun 2018
No

Bulan

1

Januari

9.920.000

2

Februari

9.800.000

3

Maret

14.750.000

4

April

11.370.000

5

Mei

8.300.000

6

Juni

22.990.000

7

Juli

7.740.000

8

Agustus

9

September

9.380.000

10

Oktober

7.130.000

11

November

11.610.000

12

Desember

20.530.000

Jumlah
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Pendapatan

13.380.000

146.900.000

dan protokoler.
Agar peningkatan kualitas
layanan berkelanjutan, maka
Bagian Umum harus mampu
menumbuhkan dan membina
kemauan bekerjasama di antara
staf dan karyawannya, dan terus
belajar untuk meningkatkan
kemampuan agar mereka dapat
memberikan layanan dan dukungan
penuh bagi setiap kebutuhan
perusahaan. Inilah yang disebut
sebagai prinsip belajar dan
berkembang (learning and growth).
“Kita memiliki tantangan untuk
menerjemahkan nilai-nilai korporasi
berupa sinergi, integritas, dan
profesionalisme ke dalam aplikasi
kerja kita. Bagian umum adalah
salah satu bagian yang menyentuh
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Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Bagian Umum Tahun 2019
Strategi

Kebijakan

Program Kerja

Efisiensi dan efektifitas
biaya perjalanan dinas

Perjalanan dinas
dilaksanakan secara efektif
dan efisien, baik jumlah
orang maupun jumlah
hari. Tujuan dinas harus
memberikan dampak
langsung pada kinerja
perusahaan.

1.1. Kompilasi rencana perjalanan dinas dari bagian fungsional untuk tahun
2020
1.3. Penetapan anggaran perjalanan dinas bagian fungsional berdasarkan
prognosa tahun 2019
1.4. Laporan realisasi perjalanan dinas masing-masing bagian setiap bulan
sebagai bahan evaluasi
1.5. Pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi COS Garuda Indonesia
1.6. Efektifitas pembelian tiket pesawat menggunakan BNI Traveling Card
untuk menghindari kendala pada saat pembelian
1.7. MOU fasilitas rebate atas pembelian tiket maskapai Garuda Indonesia

Menggunakan mitra
kerja profesional untuk
mendukung
pengadaan fasiltas
perjalanan dinas

Penggunaan tenaga supir
secara outsourcing

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Melakukan efisiensi
biaya utilitas kantor

Penggunaan listrik secara
efektif dan efisien
pada saat jam dinas

3.1. Inventarisasi data lampu di Kantor Pusat.
3.2. Perhitungan daya lampu yang akan digunakan untuk menghasilkan
intensitas cahaya yang sama.
3.3. Perhitungan biaya pengadaan bahan, dan upah pemasangan.
3.4. Eksekusi penggantian lampu LED untuk seluruh ruangan di Kantor Pusat
secara bertahap.
3.5. Pemadaman listrik di luar jam dinas kecuali ada permintaan menggunakan
form khusus yang sudah ditentukan
3.6. Penggantian AC di seluruh bagian menggunakan AC split yang lebih
hemat energi dan ramah lingkungan

Efisiensi dan efektifitas
biaya pengadaan
inventaris kecil
dengan nilai tertentu

Melakukan pembelian
dengan metode pengadaan
langsung untuk menghemat
profit dan PPN dengan
atasan nilai tertentu sesuai
ketentuan yang berlaku

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

semua bagian di perusahaan.
Kemampuan koordinasi untuk
menyerap dan memenuhi

Invetarisasi data supir di Kantor Direksi dan masa dinas
Evaluasi kebutuhan supir di Kantor Direksi
Penetapan kriteria (standar perilaku) supir
Proses pengadaan tenaga supir melalui perusahaan outsourcing
Koordinasi dengan Bagian SDM untuk penganggaran biaya outsourcing
supir

Inventarisasi permintaan inventaris kecil dari Bagian Fungsional
Cek estimasi harga melalui toko yang memiliki harga fixed
Pembuatan permintaan anggaran
Melakukan pengadaan langsung dengan menggunakan corporate card
Membuat rekapitulasi pemakaian corporate card untuk dilaporkan ke
Bagian Akuntansi

kebutuhan karyawan antar-bagian
merupakan tugas yang menentukan
suasana kerja kantor. Kami juga

Pendapatan Mess Parapat, Berastagi dan Sanggar Sibolangit
PTPN IV Tahun 2019
No

Bulan

Pendapatan

1

Januari

10.760.000

2

Februari

15.380.000

3

Maret

10.600.000

4

April

18.620.000

5

Mei

3.850.000

6

Juni

16.014.000

7

Juli

11.700.000

8

Agustus

21.350.000

9

September
Jumlah

8.350.000
116.624.000

dituntut untuk mampu melihat
skala prioritas keperluan kantor,
sebab tidak semua keperluan itu
dapat dipenuhi sekali waktu,” kata
Alimusri.
Saat ini, Bagian Umum
berusaha memasukkan level
layanan mereka dari pemenuhan
kebutuhan umum ke level
kepuasan artistik. Ruang-ruang
pertemuan ditata sekelas hall
di perhotelan. Taman-taman
dihias dengan selera tropis yang
memungkinkan dilakukannya pesta
taman, relaksasi, dan mengatasi
rasa jenuh. Kenyamanan kerja
merupakan kunci yang dipegang
Bagian Umum. Dan kenyamanan
adalah prasyarat pertama menuju
produktifitas kerja, dan akhirnya
produktifitas perusahaan. (red)
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Pesona dan Sejarah
Batik Indonesia
Sejarah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada
2 Oktober berawal saat batik masuk dalam Daftar Perwakilan
Warisan Budaya Tak-benda United Nations of Educational,
Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2009 lalu.

S

ejarah Hari Batik Nasional
diinisiasi ketika batik diakui
pada saat sidang ke-4 Komite Antar
Pemerintah tentang Warisan Budaya
Tak-benda yang diselenggarakan
UNESCO di Abu Dhabi, pada
2 Oktober 2009. Agenda yang
diselenggarakan UNESCO ini
mengakui batik, wayang, keris,
noken, dan tari saman sebagai
Budaya Tak-benda Warisan Manusia
oleh UNESCO (Representative List
of the Intangible Cultural Heritage
of Humanity). Pengakuan dari
UNESCO ini adalah alasan bangsa
Indonesia menetapkan 2 Oktober
sebagai Hari Batik Nasional.
Kata batik dirangkai dari kata
‘amba’ yang berarti kain yang lebar
dan kata ‘tik’ berasal dari kata titik.
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Artinya, batik merupakan titik-titik
yang digambar pada media kain
yang lebar sehingga menghasilkan
pola yang indah.
Sejak pengukuhan batik menjadi
warisan budaya dunia pada tanggal
2 Oktober 2009, perkembangan
batik di Indonesia makin pesat.
Berbagai macam batik dengan
motif-motif baru serta corak dengan
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warna yang lebih menarik semakin
bertambah.
Batik bukan hanya menjadi
kebanggaan bangsa tetapi sudah
banyak digemari oleh dunia. Tokoh
dunia almarhum Nelson Mandela,
Barrack Obama, David Beckham,
Julia Robert, dan tokoh dunia lain
dengan bangga mengenakan batik.
(Achmad Fachrodji)

Burung gelatik penuh pesona
Terbang berkelana jelajahi angkasa
Pesona Batik beraneka warna
Warisan dunia kebanggaan bangsa
(Pantun Hari Batik Nasional)

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
September 2019
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Beranda

Bicara tentang perkebunan dengan
berbagai hasil komoditinya
memang sangatlah menarik.
Selain membutuhkan lahan
yang luas, investasi yang
besar juga membutuhkan
banyak tenaga kerja
untuk mengelola areal
perkebunan mulai dari
tenaga lapangan hingga
administrasi. Dibutuhkan
investasi besar baik dari segi
permodalan hingga sumber daya manusia
yang mengelolanya untuk menghasilkan
produk yang bernilai ekonomi dan keuntungan demi
kelangsungan usaha dan kesejahteraan karyawan.

K

elapa sawit sebagai sumber
penghasil crude palm oil (CPO)
dan inti kelapa sawit (kernel) masih
menjadi primadona dari beberapa
tanaman perkebunan yang ada di
Indonesia sebagai sumber penghasil
devisa negara non migas. Para
investor dalam pengembangan dan
pembangunan perkebunan kelapa
sawit tetap berpedoman kepada
undang-undang dan peraturan
mengenai perkebunan dimana
tujuannya adalah untuk kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat.
Perusahaan perkebunan kelapa
sawit juga menjadi primadona dalam
menyediakan lapangan pekerjaan
bagi ribuan masyarakat dari berbagai
tingkatan pendidikan dan berbagai
jenis pekerjaan dalam ruang lingkup
perkebunan.
Mengapa sumber daya manusia
atau sering disebut pekerja atau
karyawan begitu pentingnya bagi
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perusahaan khususnya
perusahaan perkebunan?
Sumber daya manusia
yang dinilai berkualitas
tentu diharapkan mampu
memberikan kontribusinya
dalam pencapaian visi dan
misi perusahaan.
Selain faktor persaingan
global, sumber daya manusia
yang kompetitif akan memberi
pengaruh bagi kemajuan suatu usaha
perkebunan. Dalam tulisan ini kita
akan meninjau betapa pentingnya
kualitas, kinerja dan disiplin serta
kompetensinya. Dan bagaimana agar
kita bisa menjadi karyawan teladan,
setidak tidaknya mampu berkompetisi
dalam mencapai produktifitas kerja
didalam perusahaan.
Perlu diketahui bahwa perusahaan
perkebunan dalam rangka meraih
intensifikasi harus didukung oleh
tenaga yang handal yang terampil
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dalam
skill maupun
manajerial yaitu tenaga yang memiliki
kompetensi .
Kompetensi Kerja dan Peningkatan
Produktifitas
Berbagai sumber menyebutkan,
kompetensi kerja adalah kemampuan
kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, ketrampilan,
keahlian, serta sikap kerja tertentu
sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Apa saja yang termasuk dalam
kompetensi? Berbagai literatur

Beranda

menyebutkan, kompetensi kerja
meliputi 5 (lima) kemampuan
yakni,1) kemampuan melaksanakan
setiap tugas jabatan/pekerjaan,
2) kemampuan mengelola semua
tugas jabatan/pekerjaan, 3)
kemampuan menghadapi keadaan
yang bersifat mendadak/darurat,
4) kemampuan menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja, dan 5)
kemampuan menghadapi perubahan
dan perkembangan dunia kerja.
Kompetensi memang erat
kaitannya dengan kewenangan.
Karena kompeten maka seseorang
diberi kewenangan. sebaliknya jika
seseorang yang tidak kompeten
diberikan kewenangan maka hasilnya
akan tidak maksimal bahkan bisa
menimbulkan kegagalan.
Kompetensi juga
erat kaitannya dengan
produktivitas. Tenaga kerja
yang kompeten dan profesional
pasti dapat bekerja secara produktif.
Produktivitas ini yang akan menjamin
pertumbuhan peningkatan daya
saing dan kesejahteraan baik
kepada perusahaan maupun kepada
karyawan.
Kompetensi dan profesionalisme
tidak selalu paralel dengan tingkat

pendidikan. Walaupun pendidikan
dengan relatif rendah, apabila
yang bersangkutan kompeten dan
profesional, akan menghasilkan
produktifitas yang tinggi. Sebaliknya
walaupun pendidikannya relatif
tinggi, kalau yang bersangkutan tidak
kompeten dan tidak profesional, tidak
akan menghasilkan produktifitas dan
bahkan dapat kontra produktif.
Menjadi Karyawan Teladan
Setiap perusahaan, termasuk
perusahaan perkebunan tentu ingin
mengapresiasi karyawan yang
memiliki kompetensi dan kontribusi
lebih daripada karyawan lainnya. Di
sisi lain karyawan juga pasti ingin
menjadi karyawan yang terbaik di
antara karyawan lainnya.
Karyawan teladan sudah tentu
akan mendapatkan kompensasi yang
lebih baik dari karyawan yang biasa
biasa saja. Disiplin adalah salah satu
kriteria dalam menentukan seorang
karyawan itu layak atau tidak sebagai
karyawan teladan.
Seperti diketahui, hampir di semua
organisasi termasuk perusahaan
perkebunan, selalu saja ada orangorang yang ingin menyimpang dari
prosedur dan kesepakatan. Kasus-

kasus indisiplin karyawan, diakui sulit
untuk dihindarkan, Namun, akibat
indisplin karyawan bisa berdampak
pada kinerja, efektifitas dan
produktifitas karyawan lain maupun
perusahaan. Ibarat jangan gara gara
nila setitik rusak susu sebelanga.
Menemukan orang orang indisiplin
tentu mudah. Untuk itu perlu tata
kelola atau manajemen sumber daya
manusia yang efektif, jelas dan tegas.
Salah satu contoh, seorang
karyawan dengan sengaja tiap hari
datang terlambat ke tempat kerja,
terkadang keterlambatannya bisa
hingga sekitar 40 menit. Meski
berulang si karyawan terlambat dia
yakin dari kebiasaannya itu, gajinya
tak akan dipotong karena perusahaan
menganut “all-in”, dimana hanya ada
gaji pokok.
Contoh di atas adalah salah satu
yang sering terjadi didalam sebuah
perusahaan. Menyikapi kondisi
tersebut sudah tentu karyawan akan
mengalami kerugian baik langsung
maupun tidak langsung. Karyawan
seperti itu tidak akan mendapat
penilaian atas kinerjanya, tidak
memungkinkan mendapat promosi
atau kenaikan golongan maupun gaji,
bahkan bisa bisa dimutasi bahkan
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dipecat.
Apa saja kriteria karyawan
bermasalah itu? Pada dasarnya,
karyawan bermasalah di perusahaan,
terbagi dalam tiga tipe.
Pertama, mereka yang terbiasa
santai dan kurang serius. Kedua, tidak
menyadari kalau dirinya bermasalah
sehingga ketika ia berbuat salah tidak
ada upaya untuk memperbaikinya.
Dua tipe di atas tentu akan mendapat
hambatan dalam pengembangan
karirnya ke depan.
Ketiga, orang bermasalah yang
menyadari dirinya bermasalah tapi
tetap tidak melakukan perubahan
pada dirinya. Orang semacam ini
masih memungkinkan untuk di “up
grade” lagi.
Sedangkan dari segi karakter,
orang bermasalah dibagi dalam tiga
kelompok lagi.
Pertama, low self esteem atau
gampang tersinggung, rendah diri,
tak suka menerima masukan apalagi
kritik, dan mudah curiga. Kedua,
orang yang berpandangan keliru
terhadap lingkungannya. Ia merasa
tak ada seorang pun di dunia, yang
memperhatikan dan membantunya.
Kalau pun kini ia berhasil, menurutnya
itu berkat upaya kerasnya sendiri —
tanpa bantuan orang lain.
Ketiga, orang yang kecewa dalam
kehidupan secara keseluruhan.
Mereka merasa sekadar melakoni
hidup, tanpa tujuan hidup yang pasti.
Akibatnya, mereka cenderung tak
berpikir panjang mengenai dampak
atas apa yang dilakukannya. Mereka
bahkan tak takut dipecat.
Karyawan teladan dapat berarti
mereka-mereka yang disukai oleh
pimpinan ditingkat middle manajemen
hingga high management dan
berhasil membangun hubungan
yang baik dengan rekan-rekan
kerja, namun juga bekerja dengan
produktivitas tinggi.
Karyawan teladan lebih disukai
dan memiliki karier yang lebih
cemerlang dibanding karyawan

32

“santai”.
Sebagai karyawan yang ingin
tetap mempertahankan pekerjaannya
dan ingin menjadi yang terbaik dari
yang baik tentu tidaklah sulit jika
memang dalam dirinya ada “sense of
belonging” atau rasa memiliki.
Cara Menjadi Karyawan Teladan
Jika seorang pekerja ingin
menjadi karyawan teladan namun
tidak tahu caranya, mari kita
simak beberapa cara, khususnya
karyawan perkebunan. Cara
tersebut adalah:
1. Berperilakulah secara
profesional.
Karyawan perkebunan selalu
dituntut untuk bekerja secara
profesional. Mengobrol
boleh-boleh saja, apalagi
dengan budaya keramahan
orang Indonesia, jika tidak
mengobrol akan dianggap
kaku dan sombong.
Bersikaplah tegas jika ada
rekan kerja yang mengajak
berbicara masalah pribadi
di jam kerja. Ingat bahwa
seorang karyawan direkrut
di perusahaan dengan tugas
utama melakukan pekerjaan.
2. Belajarlah menerima kritikan.
Pernah bekerja dengan
pimpinan yang perfeksionis
dan tidak pernah merasa
bersalah untuk terus-menerus
mengkritik pekerjaan seorang
karyawan ? Untuk menjadi
karyawan teladan berarti seorang
pekerja harus belajar menerima
kritikan dari orang lain, belajar
untuk instrospeksi dirinya.
3. Selesaikan pekerjaan melebihi
ekspektasi.
Seorang pekerja harus
mempelajari bagaimana
sebagai seorang pekerja dapat
menyelesaikan pekerjaannya,
kemudian lakukan dengan sebaikbaiknya dan selalu usahakan
untuk melebihi ekspektasi

Majalah Internal Nusantara Empat

sesulit apa pun pekerjaan, dan
berapapun pembayaran yang
disetujui. Karyawan dituntut untuk
menjalankan pekerjaannya hingga
selesai jauh sebelum deadline,
atau mengerjakannya dengan
kualitas yang lebih baik.
Dengan kemampuan yang
handal dalam mengerjakan suatu

pekerjaan, loyalitas terhadap
perusahaan dan pekerjaanpekerjaan yang melebihi
ekspektasi, tentunya sangat
mudah bagi seorang karyawan
untuk mendapatkan promosi ke
jenjang karier yang lebih tinggi.
4. Jalin hubungan baik dengan
rekan kerja.
Jangan pernah meremehkan
rekan kerja, mereka juga
merupakan orang-orang terbaik
yang ahli di bidangnya masing-
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masing. Setiap pekerja harus
melakukan suatu pekerjaan
dengan sopan dan hormat. Walau
terdengar sederhana, namun efek
hal tersebut cukup besar untuk
menjadi karyawan teladan.
Selanjutnya sebaiknya hindari
untuk bergaul dengan rekan
kerja yang selalu malas bekerja,

berpikiran negatif, membicarakan
hal buruk tentang orang lain dan
berperilaku tidak hormat, karena
teman yang dipilih pun akan
menentukan reputasi seorang
karyawan.
5. Pertahankan reputasi dan kinerja.
Selalu datang lebih awal atau
tepat waktu ke tempat kerja,
melakukan pekerjaan sebaik
mungkin sehingga memiliki track
record yang baik di perusahaan
tempat bekerja.

Sangat penting untuk
mempertahankan reputasi dan
kinerja tersebut supaya seorang
pekerja berhak menjadi pegawai
teladan.
Jika diperhatikan lebih lanjut,
kebanyakan karyawan yang
kinerjanya tidak terlalu baik
dimulai dari hal yang dinilai
sepele, absensi yang banyak
bolongya, tenggat waktu yang
tidak tercapai, serta perilaku
yang tidak menunjukkan
profesionalisme.
6. Jadilah bagian dari solusi.
Hentikan berpikir mengenai apaapa saja yang salah, gunakan
energi untuk memikirkan solusi
dari tiap permasalahan yang
ada. Sikap yang positif seperti
ini sangat menarik bagi para
pimpinan disemua jenjang.
7. Hindari bergosip, maksimalkan
kerja.
Perusahaan tidak membayar
karyawan untuk bergosip
bersama rekan kerja. Walaupun
sebetulnya karyawan tersebut
ingin membangun hubungan yang
baik dengan rekan kerja, dan itu
memang perlu, ada baiknya untuk
membatasi diri bergosip di saat
jam kerja.
8. Aktiflah untuk menyelesaikan
pekerjaan.
Jangan terlalu memikirkan tentang
siapa yang akan dipuji tentang
sebuah pekerjaan yang selesai
dengan baik. Pimpinan lebih
cerdas dari yang dikira dan akan
mengetahui siapa-siapa yang
benar-benar aktif dalam sebuah
pekerjaan dan siapa yang menjadi
free rider alias tidak banyak
bekerja.
Jadilah seorang team player.
Dengan menjadi aktif, karyawan
juga dapat memilih di bagian
mana dia ingin bekeja. Sebaliknya,
jika karyawan pasif, orang lain
akan memilihkan pekerjaan
yang bisa jadi kurang tepat bagi

karyawan tersebut.
9. Jauhkan smartphone saat bekerja.
Komunikasi merupakan hal
yang penting dalam bekerja.
Menjauhkan smartphone disini
adalah supaya karyawan tidak
terlalu banyak melakukan halhal di luar pekerjaan yang bisa
diakses melalui smartphone,
seperti membuka media sosial,
bermain game, browsing yang
tidak berhubungan dengan
pekerjaan, dan sebagainya.
10. Jadilah mentor bagi karyawan
junior.
Seorang teladan adalah orang
yang dapat menjadi contoh
bagi karyawan lainnya. Dengan
adanya karyawan baru atau
junior yang masih asing dengan
dunia kerja, Seorang karyawan
dapat mengambil bagian dengan
menjadi mentor yang memberikan
pengarahan dan pelatihan,
sehingga nantinya pun tidak heran
jika si karyawan dinobatkan
sebagai karyawan teladan.
11. Tanyakan tujuan pekerjaan pada
atasan.
Dengan menanyakan tujuan suatu
pekerjaan, seorang karyawan
akan dapat lebih memahami
ekspektasi dari para atasan untuk
dikerjakan. Hal ini akan membuat
seorang karyawan menonjol
sekitar 95% dibandingkan dengan
karyawan-karyawan lainnya.
Untuk menjadi karyawan
teladan bukan hanya dinilai dari
profesionalitas kerja saja, lebih
dari itu karyawan teladan juga
lebih dinilai dari perilakunya dalam
berinteraksi dengan orang lain.
Nah, apakah anda ingin mendapat
kompensasi dan peluang karir lebih
di perusahaan ? Menjadi karyawan
teladan itu gampang kog, semua
kembali kepada kemauan anda
sebagai seorang karyawan. Bekerja
dan berkaryalah secara maksimal.
(Helmi Sidik Purnomo, SE)
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Kecerdasan Emosi
Cerdas......Cerdas dalam
berkomunikasi, cerdas dalam
berfikir dan cerdas dalam
bertindak sudah pasti
merupakan impian dengan
harapan kesuksesan
berada didepan
mata. Menurut C. P.
Chaplin: Kecerdasan
adalah kemampuan
menghadapi dan
menyesuaikan diri
terhadap situasi
baru secara tepat
dan efektif.

S

elama
bertahuntahun
Intelligence
Quotient (IQ)
atau kecerdasan
intelektual telah
diyakini menjadi
ukuran standar
kecerdasan,
namun sejalan
dengan tantangan
dan suasana
kehidupan modern
yang serba kompleks,
ukuran standar IQ ini
memicu perdebatan
sengit dan sekaligus
menggairahkan di kalangan
akademisi, pendidik, praktisi
bisnis dan bahkan publik awam,
terutama apabila dihubungkan
dengan tingkat kesuksesan atau
prestasi hidup seseorang. IQ sering
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dianggap sebagai penentu utama
kesuksesan seseorang. Banyak
orang yang berpendapat bahwa
orang dengan IQ tinggi cenderung
menjadi pemecah masalah
yang baik. Mereka juga
pintar menemukan
solusi terbaik
ketika

dihadapkan pada sebuah situasi baru.
Ternyata IQ bukanlah satu-satunya
menjadi penentu dalam kesuksesan
seseorang, ada pengaruh kecerdasan
emosi atau Emotional Quotient (EQ)
sebagai penunjang kesuksesan
seseorang.
Didalam dunia kerja secara
rasional kita bisa mengasumsikan
bahwa orang-orang yang bekerja
dalam satu perusahaan pasti lah
merupakan orang-orang yang telah
melewati serangkaian tes yang berarti
bahwa orang tersebut sudah memiliki
IQ diatas rata-rata. Dengan demikian
dalam meningkatkan kinerja, faktor
EQ menjadi memiliki peranan
penting. Seseorang memiliki
IQ yang tinggi dan memiliki
kualitas kerja yang
baik, tanpa EQ yang
tinggi, sulit bagi
orang tersebut
untuk menjadi
sukses. Banyak
penelitian yang
mengatakan
bahwa EQ
berkontribusi 2
kali lebih penting
dalam mempengaruhi
kesuksesan seseorang
jika dibandingkan dengan
IQ.
Kecerdasan emosional
mencakup kemampuankemampuan yang berbeda,
tetapi saling melengkapi, dengan
kecerdasan akademik, yaitu
kemampuan-kemampuan kognitif
murni yang diukur dengan Inteligence
Quotient (IQ). Banyak orang yang
cerdas, dalam arti terpelajar, tetapi
tidak mempunyai kecerdasan emosi.
EQ bukanlah lawan IQ , namun
keduanya berinteraksi secara dinamis,
baik pada tingkatan konseptual

maupun di dunia nyata. EQ tidak
begitu dipengaruhi oleh faktor
keturunan (Shapiro, 1998). Kecerdasan
emosional sangat dipengaruhi oleh
lingkungan, tidak bersifat menetap,
dapat berubah-ubah setiap saat.
Kecerdasan emosional adalah
kemampuan seseorang untuk
mengindentifikasi, memahami, dan
mengatur emosi diri sendiri maupun
orang lain. Seseorang dengan EQ
yang tinggi dapat memengaruhi
perilaku orang lain baik secara positif
maupun negatif. Kemampuan ini
tentu dapat sangat mengutungkan
bagi seseorang dalam kehidupan
sehari-hari maupun lingkungan
pekerjaan. Pekerja dengan kecerdasan
emosional yang tinggi mudah untuk
bekerja sama dengan orang lain,
fleksibel, dan mudah beradaptasi
dengan lingkungan baru.
Mengapa EQ diperlukan???
• Komunikasi lebih efektif.
Untuk mencapai kerja sama tim
yang baik, diperlukan juga skill
komunikasi yang baik. Kecerdasan
emosional yang tinggi dapat
membuat seseorang mampu
mendengarkan dan memberikan
respon secara baik terhadap rekan
kerjanya. Dengan ini, komunikasi
dalam tim kerja pun akan menjadi
lebih efektif.
• Lebih dipercaya dan mudah
bekerja sama dengan rekan
kerja. Kemampuan bekerja sama
dalam sebuah tim tentunya sangat
penting dalam dunia pekerjaan.
Orang yang cerdas secara
emosional akan lebih mudah
membangun hubungan secara
emosional dengan orang lain
sehingga orang tersebut akan lebih
mudah mendapatkan kepercayaan
dari orang lain.
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Mengatasi tekanan pekerjaan
lebih baik. Dengan besarnya
tekanan di dunia pekerjaan,
seseorang harus mampu
mengendalikan emosinya
agar tidak merugikan orang
sekitarnya. Karena seseorang
dengan kecerdasan emosional

Mereka yang mempunyai
kecerdasan emosional cenderung

mereka bertemu dengan orangorang postif pula. Mereka merasa
berkumpul dengan orang yang suka
mengeluh dan mengumpat hanyalah
menghabiskan waktu. Oleh karena
itu, mereka lebih suka bergaul dengan
orang-orang yang membuatnya
banyak berkembang.

tinggi memiliki self-awareness
yang tinggi, ia akan lebih mudah
mengatur tingkat stres yang ia
alami.
Mampu menerima masukan
dengan lebih terbuka. Kritik
tentunya sangat penting untuk
membuat seseorang menjadi lebih
berkembang. Seseorang yang
cerdas secara emosional akan

jauh lebih positif. Mereka tidak suka
memikirkan sisi negative dan selalu
bersemangat. Mereka jugalah orangorang yang paling sadar bahwa larut
dalam kesedihan bukanlah sebuah
sikap baik. Justru, lekas bangkit dan
mencari solusi menjadi style mereka
dalam hidup sehari-hari. Kecerdasan
emosional yang mendorong orang
untuk berfikir postif akan membuat

Marilah kita bersama-sama
mengenali emosi diri, emosi orangorang yang berada disekitar kita dan
lakukan pengendalian. Ingat...emosi
bukan menyangkut rasa marah tapi
emosi adalah perasaan yang muncul.
Emosi bisa berupa rasa senang,
rasa sedih, rasa marah dan lainnya.
Selamat mengendalikan emosi untuk
sukses didepan mata. (Ai)

menerima kritik dengan baik tanpa
melakukan banyak pembelaan diri,
khususnya jika kritik tersebut dapat
membantunya menjadi orang yang
lebih baik.
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Komoditas dan Uang

Para ekonom Mahzab Austria--atau disebut juga dengan Mahzab Klasik--yang antara lain
disuarakan oleh Prof N. Rothbard, mempercayai bahwa uang fiat (kertas) adalah benda asing
dalam perekonomian. Kehadirannya akan selalu merusak fitrah pasar yang dibentuk secara
alami oleh permintaan dan penawaran.

U

ang, menurut mereka, harusnya berbentuk
komoditas juga, atau benda yang mengandung
nilai intrinsiknya sendiri. Secara spesifik, emas
dan perak. Dual metal yang menjadi ukuran harga
masyarakat dunia selama berabad-abad.
Apa pengalaman yang dimiliki masyarakat
perkebunan tentang hal ini? Yang sangat terasa
adalah, merosotnya daya tukar penghasilan mereka
terhadap barang modal dan biaya-biaya, padahal
angka nominalnya selalu naik dari masa ke masa.
Penghasilan juga terasa makin sedikit meskipun
jumlahnya “makin banyak”. Perekonomian, menurut
mahzab itu, telah meninggalkan sifat-sifat dasarnya
sendiri.
And, it makes miseries bagi yang makin
tenggelam di dalamnya. Ekonomi itu memiliki
cangkang-cangkang berlapis. Persis seperti
cangkang percakapan orang-orang Amerika dan
Eropa. Mula-mula mereka membicarakan cuaca
yang menyenangkan, impian-impian yang indah,
dan ketika percakapannya makin dalam dan lama,
yang tersisa adalah tentang penderitaan-penderitaan
mereka. Makin membuka diri, makin tenggelam
mereka tanpa harapan. Dan akhirnya tragedi, ironi,
satire, dan sinisme berubah menjadi keindahan
dalam seni dan karya sastra.
Manakala industri perkebunan memasuki era
kinerja sistem keuangan moderen, kita awalnya
melihat kesemarakan, pertumbuhan yang didorong
ekspansi dan pemanfaatan dana ketiga. Kebun
meluas, kapasitas usaha berkembang. Tapi anehnya
kemampuan mencetak laba makin surut. Sejumlah
perkebunan melambat dan tenggelam dalam
masalah. Apabila kita membuka cangkangnya yang
paling dalam, sesungguhnya industri perkebunan
dan seluruh industri pada umumnya mengalami inti

yang melemah dan cangkang yang menebal.
Almarhum Presiden BJ Habibie pernah
melakukan tindakan yang menghebohkan. Beliau
menukar pesawat buatan industri milik negara
dengan beras dari Vietnam dan Thailand. Sebagian
orang lalu menertawainya. Apa gunanya punya
kemampuan teknologi yang canggih bila akhirnya
ditukar dengan beras juga?
Tapi mereka hanya melihat cangkangnya. Yang
sebenarnya adalah, beliau sedang mengembalikan
pertukaran pada fitrahnya. Beras sangat berharga
bagi bangsa Indonesia. Tentu akan lebih baik
bila bangsa Indonesia dapat memenuhi sendiri
kebutuhan pokoknya. Barang yang berharga ditukar
dengan barang berharga juga. Kedua pihak harus
sama-sama bekerja keras untuk menghasilkan
komoditasnya.
Pemasaran hasil perkebunan sepertinya juga
harus mulai memasuki tahapan sejatinya. Tidak
ada salahnya bila produk-produk perkebunan mulai
dipertukarkan dengan produk-produk lain yang
setara nilainya dalam hukum pasar. Sebab makin
variatif pilihan komoditas pertukaran (di luar
uang kertas atau dollar), makin terbuka juga pasar
industri perkebunan dengan nilai pendapatan yang
tidak akan tergerogoti sifat-sifat inflatif.
Saya bukan ahli ekonomi. Tapi membawa
komoditas perusahaan ke zona inflasi secara
struktural adalah kecatatan dalam ekonomi itu
sendiri, atau dia adalah unsur yang bersifat ekstraekonomi, dan harus ditanggung korporasi tanpa
imbalan sama sekali. Tapi, sekali lagi, karena
saya bukan ahli ekonomi, Anda berhak segera
melupakan tesis ini. Dan semoga perkebunan negara
dapat kembali meraih golden age-nya. Agar dapat
diwariskan dan dirayakan.
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