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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Kami menemui Anda dengan kedatangan yang
terlambat bulan ini. Edisi Oktober keluar pada bulan
November 2019. Tapi itu bukan alasan untuk tidak terbit.
Kami harus mengatasi sedikit masalah teknis liputan, dan
mudah-mudahan redaksi akan meluncurkan dua edisi
pada bulan ini.
Bulan Oktober diisi dengan nuansa persatuan, yaitu
lahirnya Sumpah Pemuda 1928, yang menjadi salah
satu kecambah kebangkitan kebangsaan dan persatuan.
Dan ini tentu saja sangat kebetulan dengan baru usainya
agenda politik yang menyisakan sejumlah potensi
perpecahan di tengah rakyat. Sejumlah liputan tentang
peringatan Sumpah Pemuda semoga menjadi obat bagi
kita untuk menyembuhkan luka-luka politik itu.
Pada edisi ini kami mengetengahkan liputan tentang
Bagian Hukum dan Pertanahan, yaitu salah satu bagian
yang khas di dalam industri perkebunan kelapa sawit.
Dengan wilayah kebun yang luas dan ekspansif, industri
hulu kelapa sawit memang akan selalu mengalami
masalah pertanahan, baik dari aspek legalitas maupun

penegakan hukumnya. Oleh karena itu kinerja bidang
hukum ini sangat menentukan kondusifitas usaha. Bahkan
dapat berdampak langsung pada produksi perkebunan.
Mempertahankan asset agar dapat berproduksi
merupakan tugas pokok bagian ini, dan kinerja mereka
diukur antara lain dengan cara demikian.
Masih ada sejumlah liputan lain yang tidak kalah
penting, yang sekaligus menyiratkan visi dan prioritas
para pemimpin perusahaan kita, dalam berbagai aspek
kegiatan yang mereka ikuti. Kiranya dengan liputan-liputan
tersebut, kita menjadi tahu berbagai perkembangan
dan pesan yang dibawanya secara keseluruhan bagi
perusahaan.
Sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda, kami
mengajak pembaca untuk selalu saling meningkatkan
solidaritas dan persatuan. Mudah-mudahan, dengan
soliditas perusahaan, antara manajemen dan karyawan,
antar-bagian, dan antar-unit, kita dapat mencapai seluruh
target tahun ini. Akhir tahun semakin dekat, dan kita semua
ingin mendapatkan hasil evaluasi yang membanggakan.
Selamat membaca!
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Refleksi

Mengenang Sumpah Itu
Oleh Sekretaris Perusahaan

Ada lagu kenangan, ada sumpah kenangan. Sekarang sudah
91 tahun sejak sumpah itu diikrarkan pertama sekali pada
Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928.
Sekelompok pemuda berkumpul selama dua hari, 27-28 Oktober,
membicarakan berbagai isu tanah air yang masih di bawah
kolonialisme asing. Kongres itu kemudian membulat pada satu
tekad kebangsaan yang diwujudkan dalam tiga ikatan, yaitu tanah
air, bangsa, dan bahasa.

S

etiap tahun, khususnya di
lingkungan PTPN IV, kita
mengenang sumpah ini. Awalnya
sungguh sederhana. Para
pemuda ini berkumpul.
Mereka berasal dari
berbagai pulau dan
daerah. Sebagian
mungkin adalah anak
kost. Ada yang kuliah,
dan ada pula yang baru
tamat kuliah. Sebagian
di antaranya berdarah
ningrat. Tapi sebagian lagi
putra pedagang, petugas
kantoran, dan sebagainya.
Ada yang insinyur sipil,
dokter, sejarahwan, dan
ada yang seniman. Mereka
menyimpulkan, saatnya telah tiba.
Apa yang dapat kita maknai
dari setiap detik kenangan pada
sumpah ini? Yang pertama adalah,
pemuda akan selalu menjadi barisan
yang membawa kesadaran baru.
Mereka tidak hanya berpikir, tapi
juga bertindak. Satu kesadaran bagi
sekelompok muda akan memiliki
peluang lebih besar untuk terwujud
bila dibanding masyarakat senior
yang sudah lebih banyak terikat
pada masa lalunya. Oleh karena itu,
kata “pemuda”, “jong”, “youth”, itu
merupakan ujung panah yang akan
menentukan arah kebangsaan ke

depan.
Kesadaran-kesadaran
mereka tentang lingkungannya, dan
orientasi-orientasi mereka akan
membawa kita pada suatu cara-cara
baru.
Namun ada satu hal yang perlu
selalu panen dari Sumpah Pemuda
1928. Bahwa tiga ikatan yang
disebutkan dalam sumpah yang luhur
itu adalah alat untuk menumbuhkan
rasa persatuan. Sedangkan persatuan
itu sendiri harus dilengkapi dengan
rumusan tentang kehidupan
bersama yang memiliki tujuan-

tujuan. Persatuan merupakan suatu
cara yang sudah dikenal sejak lama
oleh umat manusia. Mereka telah
membentuk suku-suku, kelompokkelompok, organisasi, dan berbagai
bentuk perkumpulan sosial. Di
dalamnya, mereka mendidik dan
mengasuh para pemuda untuk bisa
melanjutkan cita-cita sosialnya.
Kemampuan untuk bersatu
merupakan capaian suatu peradaban.
Tidak setiap waktu kita temukan
adanya wujud persatuan yang besar.
Setelah terbentuknya bangsa Persia,
Romawi, China, Turki Utsmaniyah,
dan seterusnya, kita juga melihat
bagaimana gerak bangun dan
runtuhnya suatu bangsa.
Yang paling dekat adalah
berakhirnya Uni Soviet dan
Yugoslavia, yang seterusnya
pecah menjadi negara-negara
kecil yang memercikkan konflik
hingga terjadinya genosida di
kawasan Balkan.
Persatuan menghendaki adanya
unsur-unsur mengikat di antara suatu
kaum, hingga mereka menemukan
kesadaran itu. Ikatan-ikatan itu bisa
menjadi dinamis dan perlu untuk
disadari terus menerus agar ia
menjadi awet dan berkelanjutan. Para
pemuda di tahun 1928 menemukan
tiga unsur penting untuk mengikat
kita, yaitu tanah air, kebangsaan,
dan bahasa. Setelah itu, kita terus
menggali ikatan-ikatan baru untuk
semakin memperkokohnya.
Apabila kita refleksikan proses
ini ke dalam organisasi perusahaan
kita, maka ini menjadi tugas yang
besar bagi para pemuda kita di
perusahaan ini untuk menemukan
dan memformulasikan ikatanikatan itu. Apakah kita masih hanya
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terikat sebatas hubungan industrial,
hubungan profesional, ataukah
cukup sebatas ikatan formal? Inilah
unsur paling dalam pada suatu
bentuk kebersamaan manusia.
Sejumlah pimpinan di unit-unit
usaha mencoba memperkuat ikatan
di antara karyawan dengan ikatan
kekeluargaan, ikatan persaudaraan,
bahkan ikatan persahabatan dan hobi.
Oleh karena itu, ikatan ini juga berupa
produk dari inovasi dan kreasi.
Seorang pimpinan yang kreatif dan
inovatif bisa menambahkan ikatanikatan baru ke dalam lingkungan
unit usahanya. Tujuannya tetap
saja produktivitas dan kualitas, tapi
ikatan yang dibangun/diciptakan
menuju hal itu bisa berkembang
dan beragam. Di sinilah kita dituntut
untuk menghidupkan sensitifitas
kita, sebab hal ini tidak pernah dapat
dipelajari secara resmi. Ini adalah
buah dari kesungguhan, kemauan,
kesetiaan, dan kehendak yang kuat
untuk memberikan kontribusi kepada
masyarakat yang lebih besar. Dan
setiap usaha kita ke arah itu akan
selalu berupa sebuah penemuan.
Bagi yang menyadari hal ini sebagai
sebuah perjalanan, tentu penemuanpenemuan ini menjadi mengasyikkan.
Membawa hal-hal baru, dan
menepikan kebosanan.
Selamat mengenang sumpah
itu. Sumpah yang telah menjadi bibit
bagi apa yang kemudian kita kenal
dengan keindonesiaan. Sumpah
yang membuat bahasa tulisan ini
dapat Anda mengerti karena ia
adalah produk sebuah sumpah, yaitu
Bahasa Indonesia, bahasa yang
mengikat kita dari 500-an suku yang
berbeda menjadi satu dalam bahasa
yang sama. Kadang ikatan-ikatan
ini bisa melonggar, dan tugas kita
adalah mengetatkannya kembali.
Seperti tali sepatu, ia diketatkan dan
dilonggarkan, namun ia tetap di situ.
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Hasil Assessment KPKU
PTPN IV: Good Performance
Holding Perkebunan Nusantara melaksanakan assessment
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) di PTPN IV selama
tanggal 14-18 Oktober 2019. Acara ini dibuka langsung oleh
Dirut Siwi Peni di Ruang Pisifera, Kantor Direksi PTPN IV
pada hari pertama.

“K

egiatan ini untuk melakukan
pengukuran sampai sejauh
mana berjalannya penerapan
KPKU di PTPN IV, dan selanjutnya
bagaimana ia membantu
perusahaan meningkatkan kinerja
dengan sebuah panduan kriteria
yang dirancang untuk dapat
diterapkan di semua sektor usaha.
Dengan berjalannya KPKU,
diharapkan proses bisnis di
perusahaan semakin membaik,”
ungkap Siwi Peni. Turut juga hadir
pada kesempatan itu seluruh
jajaran Direksi, PJP Kantor Direksi,
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tim assessor Holding Perkebunan
Nusantara, dan PIC KPKU PTPN IV.
Secara singkat, sejumlah
aspek yang perlu dipahami
seluruh insan PTPN IV dalam
metode pengukuran kinerja ini, di
antaranya adalah tentang aspekaspek keterkaitan KPKU dengan
KPI (Key Performance Indicator)
yaitu kepemimpinan, perencanaan
strategis, pengukuran analisis,
pengelolaan pengetahuan serta
fokus kepada pelanggan, tenaga
kerja dan operasional serta hasilhasil bisnis.

Liputan Khusus

Assessment KPKU dilaksanakan
di PTPN berdasarkan Surat Holding
Perkebunan Nusantara III (Persero)
Nomor DSIM/PTPN/1870/2019
tanggal 29 September 2019
tentang Pelaksanaan Assessment
Implementasi KPKU Tahun 2018.
Penutupan assessment sendiri
dilaksanakan hari Jumat tanggal
18 Oktober 2019 di Ruang Pisifera
Kantor Direksi. Dalam kesempatan
itu, Ketua Tim Assessor David P
Sihombing memaparkan bahwa
terdapat peningkatan penilaian kinerja
di PTPN IV dengan capaian “Good
Performace”. Hasil final sendiri akan
disampaikan secara resmi ke PTPN
IV.
Siwi Peni memberikan arahan
bahwa Opportunity for Improvement
(OFI) sebagai hasil penilaian tahun
ini selanjutnya dapat dijadikan
sebagai Action for Improvement
(AFI). Guna peningkatan penilaian
tahun berikutnya, diharapkan Tim
Implementasi KPKU PTPN IV dapat
bekerja lebih awal, dimana seluruh
SOP dan dokumen harus disusun
dan disimpan secara baik sehingga
mampu ditelusuri apabila dibutuhkan.
(rh)

Dimensi Penilaian KPKU

NO DIMENSI

PENGERTIAN

1

APPROACH

2

DEPLOYMENT Penerapan secara konsisten

3

LEARNING

Pembelajaran yang mengacu kepada evaluasi
dan perbaikan

4

INTEGRATION

Keselarasan sistem guna tercapai sasaran
perusahaan

Pendekatan cara/metode/sistem

Oktober 2019
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Dubes RI Dorong Teh PTPN IV
Panetrasi Pasar di Afrika Utara
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan
Maroko dan Republik Islam Mauritania, Hasrul Azwar, mendorong
PTPN IV untuk berinisiatif mengambil pasar yang cukup luas
untuk produk tehnya di kawasan Afrika Utara, khususnya Maroko.
Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Direksi PTPN IV
di Medan. Kunjungan itu diterima langsung oleh Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni yang didampingi Direktur Komersil PTPN IV
Umar Affandi dan Komisaris Independen PTPN IV Osmar Tanjung,
di Ruang Dura, Rabu, 30 Oktober 2019.

H

asrul Azwar sendiri didampingi
staf dari Kedubes Rabat,
Hanung Nugraha. Ia menjelaskan
bahwa Maroko berpenduduk 40 juta

8

jiwa, dan sekitar 30-35 juta jiwa di
antaranya merupakan peminum teh.
“Ini adalah target pasar yang besar
bagi produk teh kita. Selama ini pasar
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teh di Maroko sebesar 98% dikuasai
produk China. Hanya sebagian kecil
di antaranya yang berasal dari negara
lain, seperti Selandia Baru sebesar
1,6%, dan sisanya dari berbagai
negara lainnya,” ungkap Hasrul
Azwar.
Pada kesempatan itu, Dubes juga
memberitahu tentang event pameran
Indonesian Coffee (Inacoff) yang
akan digelar di Marakesh, salah satu
kota terbesar di Maroko, pada 11-17
Nopember 2019, oleh Kedutaan
Besar RI. “Meskipun bertema kopi,
tapi ajang ini tetap bisa dimanfaatkan

Liputan Khusus

oleh PTPN IV untuk memperkenalkan
produk tehnya. Dari 10 booth yang
disediakan, direncanakan satu di
antaranya diperuntukkan bagi PTPN
IV,” kata Hasrul.
Siwi Peni mengatakan, dari
kebun teh PTPN IV yang berlokasi
di Sidamanik, Bah Butong dan
Tobasari, diproduksi sebanyak 7.500
ton teh hitam per tahun. Seluruhnya
diekspor ke pasar Amerika,
Malaysia, Thailand, dan Pakistan.
Tapi kesempatan memperluas pasar
ekspor itu disambut hangat oleh Siwi
Peni dan Umar Affandi. (red)
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Sidang Pleno SPBUN PTPN IV

Pengurus Baru, Penyambung
Kemitraan Perusahaan
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik
menyambut baik atas terlaksananya
sidang pleno kepengurusan Serikat
Pekerja Perkebunan (SPBun)
Basis Kantor Direksi dan Distrik PT
Perkebunan Nusantara IV (PTPN
IV) periode tahun 2019-2024.
“Terpilihnya kepengurusan baru
berarti memberikan kesempatan
terhadap keberlanjutan kemitraan
antara manajemen dan karyawan
di perusahaan kita ini,” demikian
disampaikannya ketika membuka
acara di Ruang Pisifera Kantor Direksi
(Kandir) PTPN IV, Jumat, 25 Oktober
2019.
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S

elain Rizal H. Damanik, juga
hadir Corporate Secretary
PTPN IV Riza Fahlevi Naim,
General Manager Distrik I, III, IV,
Ketua/Sekretaris dan pengurus
harian/komisariat SPBun Kandir dan
Distrik.
Rizal H. Damanik mengucapkan
selamat atas terpilihnya
kepengurusan SPBun ini, yang
diharapkannya akan menjadi satu
tim pengurus yang solid dengan
jumlah pengurus 161 orang. “Kita
menyadari bahwa SPBun Kandir
dan Distrik ini cukup strategis
karena bisa mengkomunikasikan
apa-apa yang menjadi program
kerja Direksi di kebun-kebun. Sidang
Pleno yang diselenggarakan pada
hari ini, menetapkan keputusan final
atas program-program kerja yang
kita harapkan, dan semoga hasilnya
akan memberikan kontribusi untuk
kemajuan perusahaan,” paparnya.
Di sisi lain, Ketua SPBun Kandir
dan Distrik, Bastan M. Sihombing,
mengatakan, sidang pleno ke-I
ini merupakan syarat mutlak atas

pelantikan pada Musyawarah
Organisasi Tingkat Basis
(MUSORSIS) ke-IV pada bulan
Agustus 2019. Ia mengatakan,
pengurus baru yang terpilihlah akan
mengusung 12 bidang program
kerja yang seterusnya membentuk
postur dan struktur kepengurusan

yang relevan untuk merealisasikan
program kerja itu.
Acara ini diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya,
mars PTPN IV, mars SPBun, lalu
ditutup dengan menyanyikan
lagu Bagimu Negeri dan berfoto
bersama. (red)

12 Bidang Kerja SPBun Kandir dan Distrik
NO

BIDANG KERJA

1.

Organisasi

2.

Perlindungan kesejahteraan pekerja

3.

Pendidikan dan pelatihan

4.

Keagamaan dan konseling

5.

Hubungan antar lembaga dan umum

6.

Pemberdayaan perempuan

7.

Pengembangan usaha dan pemberdayaan aset

8.

Sosial budaya dan olahraga

9.

Politik dan hukum

10.

Ekonomi dan keuangan

11.

Informasi dan teknologi

12.

Agrobisnis

Oktober 2019
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Kebun dan PKS Dolok Sinumbah Gelar
Turnamen Tenis Meja untuk Karyawan
dan Masyarakat Nagori
Kebun dan Pabrik Dolok Sinumbah menyelenggarakan
Turnamen Tenis Meja memperebutkan piala Manajer
Unit dan SP-BUN Basis Dolok Sinumbah, tanggal 25-26
Oktober 2019, di GOR Kebun Dolok Sinumbah. Kegiatan
ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah
Pemuda ke-91 yang jatuh pada 28 Oktober 2019. Selain
itu, ajang ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan
bakat dan potensi pemuda/pemudi sekitar dan menjalin
silaturrahmi dengan seluruh pangulu nagori Kebun Dolok
Sinumbah.

A

cara pembukaan turnamen
dihadiri oleh seluruh
karyawan pimpinan dan para
calon karyawan pimpinan Kebun

12
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Dolok Sinumbah, perwakilan
General Manager Distrik (GMD)
I, perwakilan Pengurus SP-BUN
PTPN IV Medan, pangulu sekitar

Liputan Khusus

Kebun Dolok Sinumbah, dan seluruh
peserta turnamen tenis meja.
Turnamen Tenis Meja dibuka
secara resmi oleh Adi Rahmad yang
mewakili GMD I Bah Jambi. Pada
kesempatan ini, kata sambutan
juga disampaikan oleh Ketua SPBUN Basis Dolok Sinumbah dan
yang mewakili manajemen, M.
Pardoni, yang mewakili Pengurus
SP-BUN PTPN IV Suryono, dan
yang mewakili para pangulu nagori
sekitar Kebun Dolok Sinumbah Aziz
Supriadi Manurung, ST.
Pada saat pembukaan turnamen,
dilaksanakan pertandingan eksibisi
yang dimainkan oleh para pemain
tenis meja PTPN IV Kantor Pusat,
dan mereka terdiri dari para pemain
tingkat nasional, yang diharapkan
mampu memberikan motivasi

bertanding bagi seluruh peserta
tenis meja. Para pemain yang ikut
dalam eksibisi ini, masing-masing
Ahmad Suhaimi, Dani Daud
Sudrajat, Adang Alwi Alatas, dan
Asep Salman Alfarizi.
Peserta turnamen tenis meja
sendiri terdiri dari para karyawan
Kebun Dolok Sinumbah, seluruh
masyarakat yang mewakili nagori/
desa, serta siswa/i sekolah/
madrasah yang berada di sekitar
Kebun Dolok Sinumbah.
Turnamen diakhiri dengan
penyerahan hadiah berupa trofi dan
uang pembinaan kepada pasangan
turnamen yang meraih Juara I,
II, dan III. Penyerahan hadiah
dilakukan oleh Pengurus SP-BUN
Basis Dolok Sinumbah. (MK/CKP
SDM/Umum)

Oktober 2019
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Silaturahmi Keluarga Besar
PTPN se-Sumut
Keluarga Besar PTPN se-Sumatera Utara melaksanakan
pertemuan malam silaturahmi di Medan International Convention
Centre (MICC), Senin 28 Oktober 2019. Silaturahmi ini dihadiri
langsung Plt. Dirut Holding PTPN Mohd. Abdul Ghani yang
didampingi Direktur Keuangan Holding PTPN Mohammad
Yudayat, dan Direktur Pelaksana Holding PTPN Ahmad Haslan
Saragih.

S

elain itu, acara juga dihadiri oleh
Direksi PTPN II, SEVP PTPN
III (Persero), Direksi PTPN IV, serta
Direksi Purnabakti masing-masing
bersama isteri, Ketua dan Pengurus
P3RI serta beberapa Pemangku
Jabatan Puncak dari PTPN II, III, IV.
Suasana silaturahmi ini lebih
dipenuh dengan sharing session,
berbagi rasa, dan membuka
kenangan masa lalu. Masing-masing
membagi pengalamannya dan saling
berbagi pikiran untuk kemajuan
industri perkebunan.
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“Kita mengharapkan pertemuan
informal semacam ini dapat
memberikan semangat baru bagi
direksi aktif dan sebagai sarana
untuk berbagi pengalaman oleh para
purnadireksi, sehingga terwujud suatu
sikap optimis untuk menjalankan roda
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perusahaan ke depan,” kata Plt Dirut
PTPN III (Persero), Mohammad Abdul
Ghani.
Ia juga menyampaikan bahwa
perubahan untuk menuju perusahaan
yang lebih baik adalah suatu hal yang
harus dilakukan bersama, sehingga
pertemuan seperti ini menjadi sangat
relevan. “Kita telah menetapkan
SIPro (Sinergi, Integritas, Profesional)
sebagai tata nilai perusahaan yang
diharapkan dapat menjadi budaya
kerja PTPN Group dalam berkarya di
perusahaan yang kita cintai ini. Oleh
karena itu, pertemuan malam ini kita
maksudkan untuk memperkokoh
sinergitas itu,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama,
Abdul Ghani juga menyampaikan
ucapan terimakasih dan penghargaan
kepada seluruh purnadireksi
yang sudah turut berjuang dalam
membesarkan nama PTPN Group
sehingga ia menjadi perusahaan yang
membanggakan. “Saya secara pribadi
berharap, semoga tali silaturahmi
ini dapat terus terjalin dengan baik,”
ungkapnya.
Sebelumnya, Dahlan Harahap
yang mewakili purnadireksi dalam

sambutannya menyampaikan
terimakasih kepada direksi aktif yang
telah menyelenggarakan kegiatan
malam silaturahmi ini, seraya berharap
agar hubungan baik ini tetap terjaga
dengan baik. “Selaku purnadireksi,
saya berpesan kepada direksi yang
masih aktif untuk tetap bersikap

profesional dalam menjalankan
perusahaan. Perusahaan ini adalah
bagian dari harga diri dan martabat
kita. Perjalanannya juga tak dapat
diputuskan dari perjalanan hidup kita,”
sebut mantan Direktur Utama PTPN
IV dan Komisaris PTPN III (Persero)
ini. (red)

Oktober 2019
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Silaturahmi IKBI di Wisma Sitalasari Bah Jambi

“Mari Memanfaatkan Hobi
dan Waktu Senggang”
Ikatan Keluarga Besar Isteri
PT Perkebunan Nusantara IV
(IKBI PTPN IV) mengadakan
pertemuan silaturahmi yang
merupakan agenda empat
bulanan di Wisma Sitalasari
Bah Jambi, Rabu, 23 Oktober
2019. Acara ini dihadiri Wakil
Ketua IKBI PTPN IV Koni
Gusti Pakpahan, Wakil Ketua
IKBI PTPN IV Fitrina Pamari,
Ketua dan Pengurus IKBI
Distrik/Kebun/PKS, Pengurus
IKBI Kantor Direksi, serta
dr. Taty Sulystiani dan tim
Rumah Cantik Laras PT
Prima Medica Nusantara.
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P

ada kesempatan ini, Koni Gusti
Pakpahan mengingatkan sekali
lagi kepada ibu-ibu yang tergabung
dalam IKBI agar jangan sampai
melupakan tugas utama sebagai
pendamping, penyemangat,dan
pendorong suami, sekaligus menjadi
ibu yang baik bagi anak-anak.
Di sisi lain, Koni Gusti Pakpahan
juga menguraikan tentang etika
dalam pergaulan dan berorganisasi,
dimana seorang pimpinan harus bisa
mengayomi bawahannya dan seorang
bawahan ketika dinasihati oleh
pimpinan haruslah mendengarkan
dan menjalankannya.
Sebelumnya, Ketua IKBI Distrik IV
Vestarian Munthe, selaku tuan rumah,
mengucapkan selamat datang dan
berterima kasih atas kehadiran Wakil
Ketua IKBI PTPN IV beserta pengurus
IKBI Kantor Direksi.
“Tema acara kita kali ini adalah,
Mengembangkan Hobi, Menjadikan
IKBI Perempuan Kreatif dan
Mandiri,” kata Vestarian Munthe
seraya mengatakan bahwa maksud
dan tujuan tema tersebut adalah
memanfaatkan waktu senggang
untuk kegiatan yang disenangi. “Hobi
bila dikembangkan dengan kreatif

tentunya dapat memberikan nilai
tambah ekonomi atau penghasilan,”
tambahnya.
Karena itu, ia mengajak semua
peserta acara, terutama ibu-ibu yang
mempunyai cukup waktu senggang di
kebun, agar dapat mengembangkan
hobinya, sehingga dapat menjadi
perempuan yang kreatif dan mandiri.

Acara diawali dengan sarapan
pagi bersama, penyerahan santunan
tali asih kepada keluarga anggota
IKBI PTPN IV yang meninggal dunia,
pemaparan tentang kecantikan oleh
dr. Taty Sulystiani, demo masakmemasak oleh IKBI Kebun Pulu Raja,
lalu ditutup dengan foto bersama dan
bersalam-salaman. (red)

Oktober 2019
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Meraih Ranking IV Seleksi
Qasidah XVII se-Propinsi Sumut
Kafilah khusus PTPN IV meraih rangking IV dalam ajang Seleksi
Seni Qasidah/Nasyid XVII Propinsi Sumatera Utara, yang
berlangsung 7-11 Oktober 2019 di Asrama Haji Medan.

P

eserta kafilah PTPN IV yang
mengikuti seleksi tersebut
sebanyak 6 orang dan yang
berhasil pada seleksi tersebut
sebanyak 4 orang, yaitu Syahrul
Amani Saragih dengan meraih
Juara I Tingkat Dewasa Putra
(Kantor Direksi), Suziana dengan
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meraih Juara I Tingkat Dewasa
Putri (Distrik-I), Jazila Adelina
Lubis dengan meraih Juara
Harapan II (dua) Tingkat Remaja
Putri (anak Hermawan dari Kebun
Balimbingan), dan Ahmad Qory
Dunya Aslih dengan meraih Jjuara
III Tingkat Anak-anak Putra (anak

Majalah Internal Nusantara Empat

Irwan dari Kebun Dolok Ilir).
Secara keseluruhan,
berdasarkan penilaian terhadap
kafilah yang ikut bertanding,
capaian tersebut menempatkan
Kafilah Khusus PTPN IV di Ranking
IV dari 24 kabupaten se-Propinsi
Sumatera Utara. Kafilah Khusus
PTPN IV meraih jumlah poin
sebanyak 10 (sepuluh). Dengan
demikian, PTPN IV akan ikut
maju mengikuti seleksi ke Tingkat
Nasional. (red)

Say No to

Liputan Khusus

Demi M
asa

Depan

Oktober 2019

Himbauan ini disampaikan oleh :
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Rumah Cantik

LARAS

Body Treatment’s Room, Skin Care’s Room, dan Waiting
Room (registration) yang menyediakan Facial Wash, Peeling
Wajah, Hifu, Oxybuble, Laser Melasma, dan Rejuvinasi + Tato,
Lulur, serta Mandi Susu.
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Jalan Serbelawan, Dolok Merangir
Dolok Batunanggar, Simalungun
Komp. RS LARAS
0811620770
larasrumahcantik@gmail.com

Untuk Kategori Skincare:
- Cream pagi, malam, normal dan berjerawat
- Serum lightening, whitening dan antiaging
- CC Cream natural dan beige
- Powder and lips for lightening
- Moist cream

Oktober 2019

Dikelola oleh PT Prima Medica Nusantara (PT PMN)
(Anak perusahaan PTPN IV di bidang kesehatan)
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Sumpah Satu Lumpur 2019, para
Off Roader Lintasi Kebun Berangir
Memperingati Hari Sumpah
Pemuda yang jatuh pada
tanggal 28 Oktober 2019,
yang dirangkai dengan
perayaan Hari Jadi Kabupaten
Labuhanbatu ke-74, Pengurus
Cabang Indonesian Off-Road
Federation (Pengcab IOF)
Labuhanbatu menggelar
kegiatan yang disebut dengan
“Sumpah Satu Lumpur 2019” .
Kegiatan ini diikuti oleh 45 off
roader yang terdiri dari 13 tim
dengan menempuh jarak 56
km.
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O

ff road menempuh jalur
berlumpur melintasi
sejumlah area perkebunan
PTPN IV, dan berlangsung
selama 3 hari mulai tanggal
25 sampai dengan 27 Oktober
2019. Titik start dimulai dari
lapangan PTPN IV Berangir,
kemudian menuju Desa
Masehi, Desa Batu Tunggal,
Dusun Batu Jonjong, dan
mencapai garis finish di
Lapangan Ika Bina Rantau
Prapat.
Hadir pada acara
pembukaan off road ini Bupati
Labuhanbatu yang diwakili
Kadis Perizinan Nanda Siregar,
Dandim 0209/LB Letkol
Inf. Santoso, Wakapolres
Labuhanbatu Kompol H.
Rokhmat, Pengurus Pengda
IOF Sumut, Forkopimca
Kecamatan NA IX-X, Manajer
PKS Berangir Bambang
Agustian, serta karyawan
pimpinan dan karyawan

pelaksana Distrik IV dan PTPN
IV Berangir.
Manajer PKS Berangir,
Bambang Agustian, dalam kata
sambutannya mengapresiasi
kegiatan “Sumpah Satu
Lumpur 2019” yang bertempat
di lapangan PTPN IV
Berangir. Menurutnya apa
yang dilakukan ini, selain
mengenalkan perkebunan
dengan alamnya yang khas,
juga sangat baik untuk
meningkatkan semangat
menjaga alam. “Lewat event ini,
kami mengambil kesempatan
untuk memperkenalkan wilayah
PTPN IV Berangir, serta untuk
menjalin silahturahmi dan
menjaga solidaritas dengan
para stakeholder yang hadir.
Terima kasih kepada panitia
yang telah menunjuk PTPN
IV Berangir sebagai tempat
berkumpulnya para off roader,
dan sebagai titik start,” katanya.
(MSP)

Oktober 2019
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Menyapu Masalah
Hukum dan Pertanahan

Oktober 2019
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Ruangan itu tidaklah terlalu besar bila dibandingkan ruangan
bagian lain. Tapi buku dan arsipnya tebal-tebal. Semua berisi
masalah. Mulai dari soal-soal hukum hingga riwayat legalitas
berbagai asset milik PTPN IV. Di ruangan ini, Kepala Bagian
Hukum dan Pertanahan PTPN IV, Jimmy LW Silalahi, para
staf, dan karyawannya, membuat berbagai rencana untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan
hukum dan pertanahan.

“K

ami bekerja di gudang masalah.
Bila tak diselesaikan, maka
masalahnya bisa makin menumpuk.
Untuk itu, yang harus kami lakukan
adalah terlebih dahulu mengatasi
masalah kami sendiri. Saya
mengatakan kepada para staf dan
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karyawan, bahwa di sini tugas kita
adalah menyapu masalah, maka
jangan tambahi lagi dengan masalah
dari rumah. Urusan rumah tangga
harus diselesaikan dan itu akan
sangat membantu pekerjaan kita di
sini,” kata Jimmy LW Silalahi. Di meja
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kerjanya tampak terpampang foto
besar keluarga yang menunjukkan
ekspresi bahagia.
Jimmy menyimpulkan, pada
prinsipnya tugas utama mereka
adalah untuk mempertahankan
asset perusahaan, baik pertanahan
maupun SDM. Bila muncul masalah
hukum yang mengancam kehilangan
asset perusahaan atau hak karyawan
sebagai aset SDM, maka Bagian
Hukum dan Pertanahan berkewajiban
untuk memastikan adanya
perlindungan hukum yang dilakukan
secara benar.
“Namun di dalam prosesnya,
kita akan mengutamakan tahapan-

Dari Bagian ke Bagian

di sejumlah unit usaha milik PTPN
IV, berbagai kasus terkuak dengan
melibatkan sejumlah nama penting.
Sistem pengamanan yang dilakukan
dengan melibatkan security provider
ternyata berjalan efektif. Jaringanjaringan pencurian dan penadahan
yang selama ini sulit dibongkar,
akhirnya harus menghadapi
penegakan hukum. Sedangkan
pencurian skala kecil harus siap
menghadapi Undang Undang
Perkebunan dengan ancaman
hukuman yang dapat mengakibatkan

efek jera.
“Pengadaan security provider
masih hanya dilakukan oleh PTPN
IV dan PTPN V. Keputusan direksi
untuk melakukan kebijakan ini
menjadi inovasi khusus kita dalam
hal keamanan usaha perkebunan.
Sedangkan dalam upaya-upaya
penyelesaian yang lebih soft, kami
berusaha melakukan kreasi dan
inovasi penyelesaian masalah, baik
dengan memperkuat hubungan
stakeholders, membangun
kesepakatan-kesepakatan, dan

tahapan mediasi, diplomasi, dan
upaya-upaya kekeluargaan yang
dapat memberikan kemenangan
bagi para pihak. Proses hukum
adalah tahapan yang terakhir, kecuali
menyangkut tindakan kriminal yang
memang melanggar Undang Undang
Perkebunan secara langsung,” tutur
Jimmy.
Menurutnya, masalah-masalah
pertanahan yang mereka hadapi
pada saat ini pada umumnya adalah
kasus-kasus lama. Nyaris tidak ada
kasus baru. Kasus hukum yang baru
biasanya berasal dari pencurian
buah dan keamanan kebun. Sejak
adanya program pengamanan intensif

Oktober 2019
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pendekatan-pendekatan. Hasilnya,
kita mulai dapat menyapu satu
per satu daftar masalah yang
sebagian sudah mengendap cukup
lama,” ungkap Jimmy LW Silalahi
yang sebelumnya telah memiliki

“Penting sekali untuk membuat
mereka merasa terlindungi ketika
mereka berusaha mempertahankan
asset perusahaan. Sekali mereka
merasa diabaikan, maka kita
bisa kehilangan kepercayaan diri

bisnis dan investasi, seperti proyek di
Mandailing Natal, Sosa, dan Ajamu
Group. Setiap ekspansi lahan tentu
saja mengikutkan dampak hukum
dan kompleksitas legal. Dalam situasi
seperti ini, maka Bagian Hukum dan

pengalaman sebagai manajer kebun
di beberapa unit usaha.
Di samping mengurai masalah
perdata, khususnya pertanahan,
Bagian Hukum dan Pertanahan juga
memiliki prioritas dalam memberikan
perlindungan terhadap para karyawan
di sektor keamanan yang mengalami
masalah dalam melakukan tugasnya.

mereka untuk terus melindungi aset
perusahaan ini. Jadi, perlindungan
terhadap karyawan itu sama dengan
perlindungan terhadap aset itu
sendiri,” kata Jimmy.
Dalam kaitannya dengan
pengembangan lahan, PTPN IV
adalah salah satu perkebunan milik
negara yang melakukan ekspansi

Pertanahan berperan sebagai palang
pintu investasi. “Kami harus menyapu
masalah legalitas di depan, dan
kemudian investasi baru bisa masuk
kemudian,” ujar Kabag Hukum dan
Pertanahan.
Secara keseluruhan ada 3 isu
pokok yang menjadi bidang kerja
Bagian Hukum dan Pertanahan.
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Ketiganya masing-masing sub-bagian
Perizinan dan Pertanahan, sub-bagian
Keamanan, dan sub-bagian Hukum.
Perizinan
Bagian Perizinan dan Pertanahan
fokus pada berbagai perpanjangan
dan penerbitan HGU sebagai alas
produksi perusahaan, di samping izinizin khusus yang lebih mikro lainnya.
Semenjak tahun 2010, perpanjangan
dan penerbitan HGU baru telah
mulai diproses, dan penyelesaiannya
baru rampung pada tahun 2019.
Percepatan penerbitan HGU baru ini
dilakukan melalui koordinasi yang
lebih baik dengan Kanwil BPN Sumut
dan BPN RI. Hasilnya adalah, 5
kebun milik PTPN IV telah memegang
sertifikat HGU-nya kembali sebagai
langkah kepastian berusaha dan
penjaminan terhadap kepemilikan
legal asset-assetnya.
5 HGU yang Telah Selesai
Adapun HGU yang sedang
dalam proses penyelesaian di
BPN Pusat Jakarta yaitu HGU di
Kebun Panai Jaya seluas 3.378,54
ha. Sejalan dengan itu, ada 11
HGU kebun yang kini masih dalam
proses pengukuran lahan, yaitu
Kebun Berangir, Sawit Langkat,
Timur, Balap, Plasma Madina, Pasir
Mandoge, Dolok Sinumbah, Marjandi,
Sibosur, Gunung Bayu, dan Tanah
Gunung (Hutaimbaru).
Proses pengukuran ini sendiri
sudah beberapa kali dilakukan.
Upaya percepatan dalam prosesnya
ditempuh dengan memperkuat
koordinasi yang baik bersama Kanwil
BPN dan Pemkab setempat.
Perizinan yang diselesaikan
antara lain izin SLO sesuai dengan
regulasi UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan. Menurut
catatan, terdapat 37 izin yang telah
diselesaikan di 15 kebun. Sedangkan
15 izin lagi masih dalam proses
pengurusan untuk kepentingan
operasional kelistrikan di 9 kebun.

Izin SLO yang Selesai Sampai dengan Oktober 2019
NO

KEBUN

1

Bah Butong                       

1

2

Tobasari                

1

3

Adolina                 

3

4

Dolok Sinumbah    

4

5

Tinjowan               

3

6

PKS OSA             

2

7

Dolok Ilir             

1

8

PMT-DOI              

1

9

KS Timur            

2

10

Gunung Bayu         

1

11

Bah Jambi             

5

12

Ajamu                   

3

13

Pasir Mandoge       

4

14

Pabatu                   

4

15

Sawit Langkat        

2

Izin SLO yang Selesai Sampai
Dengan Oktober 2019
Menurut UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan, kapasitas
listrik sampai dengan 25 KVA bisa
mendapat izin operasi hanya dengan
laporan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri.

JUMLAH IZIN

Untuk kapasitas 25-200 KVA harus
mendapatkan Surat Keterangan
Terdaftar dari Dinas ESDM dengan
masa berlaku sampai genset tersebut
rusak. Adapun kapasitas di atas 200
KVA harus memiliki izin operasi dari
Dinas ESDM dengan masa berlaku 5
tahun.

Oktober 2019

29

Dari Bagian ke Bagian

Selain izin listrik, perusahaan juga
berurusan dengan izin pemakaian air
bawah tanah (ABT) dan air permukaan
umum (APU). Dalam hal ini, Bagian
Hukum dan Pertanahan melakukan
inovasi percepatan izin sekaligus
penghematan biaya (efisiensi) sebesar
Rp 9.500.000. Caranya adalah dengan
mempelajari dan melaksanakan
regulasi ABT/APU yang berlaku saat
ini, sehingga pelaksanaannya sesuai
aturan bisa dibuat dalam satu izin saja.
“Dalam tugas-tugas kami,
mempelajari perkembangan
regulasi negara dan peraturan
daerah-daerah memang bisa
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menjadi sumber kreatifitas untuk
melakukan percepatan dan efisiensi.
Dengan memahami regulasi
dan perkembangannya, kita bisa
saja menemukan celah yang
menguntungkan, khususnya efisiensi,
dalam korelasinya dengan operasional
perusahaan. Bila tidak, kita bisa
terjebak terus dalam cara-cara dan
prosedur lama,” kata Jimmy.
Pengamanan
Sejak Juni 2018, PTPN IV
melakukan terobosan pertama bagi
industri perkebunan negara dengan
menggunakan Penyedia Jasa

Majalah Internal Nusantara Empat

Tenaga dan Konsultan Pengamanan
(security provider) yang meliputi 10
kebun. Tenaga yang disediakan oleh
provider yaitu tenaga ahli, intelijen, dan
penyediaan IT.
Pengamanan berbasis teknologi
telah dilaksanakan di Kebun Adolina,
dan selanjutnya akan dipergunakan
juga di Kebun Bah Jambi. Fasilitas
ini diyakini dapat membantu
mengidentifikasi kehilangan di daerah
penampung/ramp bekerjasama
dengan pihak kepolisian.
Pada tahun 2019, bertambah
lagi 7 kebun yang dilengkapi dengan
outsourcing security, sehingga total
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kebun yang telah memakai jasa
security provider menjadi 17 kebun.
Tenaganya berjumlah 600 personel
setelah adanya penambahan tenaga
di bagian admin, security, dan intelijen.
Pemakaian teknologi dalam
usaha pengamanan buah ini dapat
memperluas jangkauan keamanan
dengan sifat monitoring yang
lebih stabil. Selain menjadi efektif,
pengadaan security juga mengurangi
ketergantungan pada pengadaan
tenaga centeng dan satpam di 17
kebun. Tenaga-tenaga centeng kini
dapat dikembalikan dan ditugaskan ke
pemeliharaan.

Perkara Hukum PTPN IV yang Masih Berlangsung dalam Penanganan
Permasalahan Areal HGU
Uraian Program Kerja
Penanganan eksekusi lahan 105,27
ha Kebun Balimbingan
Penanganan perkara lahan 448 Ha
Kebun Sosa
Penanganan eksekusi lahan 25 Ha
Kebun Bah Jambi
Penanganan perkara lahan 121 Ha
Kebun Dolok Ilir
Penanganan perkara lahan Rumah
Makan Simpang Tiga
Penanganan perkara lahan 243 Ha
Kebun Dolok Sinumbah
Penanganan perkara lahan dan
bangunan Mess Dura PTPN IV
Penanganan perkara Stanvas lahan
1.200 Ha Kebun Balap

Selain inovasi teknologi dan
pengadaan security, PTPN IV
Bagian Hukum dan Pertanahan juga
memperkokoh aspek penegakan
hukum dengan Poldasu dan
melakukan penandatanganan MOU
bersama Kejatisu.
Bila di tahun 2018 perkara
pencurian TBS masih dikenakan UU
Tipiring, maka dengan adanya nota
kesepahaman, maka penangkapan,
penuntutan, dan pengadilan pelaku
pencurian sudah menggunakan
UU Perkebunan, dimana pencuri
diharapkan mendapat efek jera
karena dikenakan hukuman penjara
apabila dilengkapi alat-alat bukti yang
diperlukan dalam UU Perkebunan.
“Sasaran dari peningkatan
pengamanan dan kerjasama
penegakan hukum ini adalah langsung
berkaitan dengan peningkatan
produksi kelapa sawit karena
berkurangnya pencurian TBS di
kebun-kebun,” kata Jimmy.
Perkara Hukum
Sub-bagian hukum memiliki peran
pokok untuk mempertahankan dan

Sasaran Kinerja
Nopember 2019
Menunggu Putusan MA
Tahun 2020
Proses Sidang di PN Sergei
Penyidikan di Kejaksaan Sei
Rampah
Proses Sidang di PN Simalungun
Mediasi dengan masyarakat
Putusan MA membatalkan Stanvas

memastikan aset tetap dikuasai oleh
perusahaan. Sub bagian ini juga
menangani perkara litigasi dan non
litigasi yang ada di PTPN IV.
Selain itu, peran sub-bagian
adalah dalam rangka mengeluarkan
produk berupa legal opinion untuk
pendampingan dalam pelaksanaan
proses bisnis perusahaan yang
diterbitkan setiap bulan.
Dalam proses kerjanya, Bagian
Hukum dan Pertanahan menyediakan
mitra penasihat hukum untuk
menangani perkara litigasi di seluruh
peradilan, dan non litigasi di seluruh
areal perusahaan. Mereka juga
melakukan pendampingan dalam
kaitannya dengan permasalahan
hukum, negoisasi bisnis/kontrak
bisnis, penyelesaian perselisihan,
perdamaian, maupun somasi.
Peran supervisi atau legal action,
serta memberikan pendapat hukum
atau legal opinion menjadikan Bagian
Hukum dan Pertanahan sebagai
pendukung dalam penanganan
permasalahan yang berkaitan dengan
hukum di wilayah kerja PTPN IV.
(red)
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Bisnis Proses

Mengembalikan Kuasa atas
Produksi Kita Sendiri
Pada hakikatnya, pemilik suatu barang adalah orang yang paling
berhak menentukan nilai barangnya. Orang lain harus menawar
bila ingin memilikinya dengan harga tertentu, dan keputusan
untuk menjualnya atau tidak menjualnya tetap di tangan si pemilik
barang. Tapi sistem dan praktik ekonomi telah berubah. Produsen
tidak lagi berasal dari usaha-usaha gilda. Produksi bukan lagi
dengan tangan manusia, atau usaha rumah tangga. Tapi sudah
berpindah ke tangan korporasi-korporasi yang bekerja secara
massif dengan mengandalkan modal, kapasitas mesin, dan
otomatisasi produksi.

A

kibatnya adalah, produksi
membanjir, sedangkan
kemampuan konsumsi melemah
akibat inflasi mata uang yang disertai
dengan berbagai kemunduran bisnis
perusahaan-perusahaan besar.
Pasar menjadi terlalu penuh dengan
barang-barang yang mengandung
nilai manfaat yang berkurang. Dan
pada titik tertentu, perbankan yang
hidup dengan menjajakan kredit tidak
lagi mampu melakukan ekspansi
karena batas kemampuan konsumsi
dan daya beli telah sampai pada garis
batasnya. Kalaupun dipaksakan,
maka yang timbul sebagai dampaknya
adalah kredit macet yang kemudian
diiukuti ancaman resesi global.
Korban pertama dari situasi
pasar ini adalah korporasi-korporasi
yang masih bertahan pada produk
mentah dan bersifat bulk. Mereka
tidak mampu meningkatkan nilai
tambah pada produk-produknya.
Ketika pasar tertekan, dan stok
melimpah, maka yang terjadi adalah
kejatuhan harga. Yang lebih buruk lagi,
para produsen bahan mentah yang
sama-sama memiliki posisi substitutif
di tengah masyarakat akhirnya
meningkatkan level kompetisi di
antara mereka, hingga menggunakan
cara-cara yang sudah off side
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dari hukum ekonomi. Ini secara
keseluruhan, apabila terus dibiarkan
akan menjurus pada suasana
perang dagang. Indikasi terakhir
yang dapat kita saksikan dari gejala
ini adalah perlakuan negara-negara
Eropa terhadap produk kelapa sawit
Indonesia
dan
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Malaysia. Mereka berupaya
melindungi pasar produk domestik
minyak nabatinya dari serbuan minyak
kelapa sawit dengan memainkan isu
lingkungan, perburuhan, dan berbagai
standar sertifikasi yang menjadi syarat
atau insentif bagi produk-produk yang
beredar di pasar mereka.
Terlepas dari fenomena ini,
Indonesia harus sudah mulai menata
struktur usaha dan pasar kelapa
sawitnya sendiri agar memiliki postur
yang kokoh dan basis pasar yang
kuat dengan memperkaya produkproduk turunannya. Kita tidak boleh
hanya berharap pada satu kebijakan
pemerintah, seperti pemanfaatan
CPO untuk bahan baku bio-diesel.
Tapi juga sudah harus mulai
membangun struktur produksi yang
padat ke bawah sehingga mampu
menghindari kekosongan rantai
produksi dari pabrik langsung
ke pasar global. Bisnis
seperti ini hanya akan
mencopot kedaulatan
si pengusaha/
pedagang terhadap
produknya
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sendiri. Sehingga pengendali
manufaktur dan pasar global akan
mendikte harga sesuka mereka, dan
selalu mengancam boikot pembelian
yang membuat kita kehilangan posisi
dalam mempertahankan diplomasi
ekonomi kita.
Direktur Eksekutif GAPKI, Danang
Giriwardana, mengatakan, ada
setidaknya empat permasalahan
yang harus segera diatasi oleh
masyarakat produsen kelapa sawit
Indonesia bersama pemerintah
sebagai jangkarnya. Keempatnya
masing-masing mengenai penguatan
industri hilir yang inovatif, sustainability
industri kelapa sawit, kesenjangan
produktivitas, dan penguatan
kapasitas smallholder (petani kecil).
“Inovasi produk kelapa sawit dunia
saat ini berjumlah sekitar 7.456 paten.
Dari jumlah sebesar itu, kepemilikan
hak paten turunan produk sawit tidak
didominasi negara produsen kelapa
sawit. Bahkan sekitar 55% dipegang
Amerika Serikat,” kata Danang.
Indonesia hanya punya 3 inovasi
paten dari turunan kelapa sawit. Masih
lumayan Malaysia yang mengantongi
79 paten. Singapura yang hanya
pulau transit minyak sawit memiliki
34 paten. Sedangkan Thailand punya
4 inovasi paten. Dari sektor swasta,
grup besar pemegang paten produkproduk berbasis turunan minyak sawit
adalah Unilever dan L’oreal. Keduanya
perusahaan asing.
Adapun hasil produk turunan
Indonesia cuma tercatat sebanyak
47 jenis, dan itu sangat rendah
dibandingkan dengan Malaysia yang
mencapai 100 jenis produk. Faktafakta ini memberikan gambaran pada
kita betapa lemahnya rantai produksi
dan inovasi kita terhadap produk
strategis nasional kita sendiri. Situasi
ini membuat industri kelapa sawit
nasional sangat tergantung pada
serapan pasar negara lain. Bila terus
begini, maka upaya peningkatan
produksi kelapa sawit nasional
justru bisa kontraproduktif terhadap

nilai ekonominya sendiri. Tidak
banyak faedahnya bila kita mampu
memproduksi CPO lebih besar bila
harga jualnya justru makin merosot.
Oleh karena itu, segala upaya
inovasi produksi turunan kelapa
sawit perlu didorong dan dimanjakan
dengan berbagai insentif melalui
kebijakan fiskal dan non-fiskal.
Produk-produk berbasis sawit perlu
diarahkan ke arah hubungan yang
dekat, mulai dari kebutuhan lokal,
keperluan rumah tangga, hingga
energi nasional. Dengan demikian,
industri kelapa sawit dapat mengalami
siklus yang sehat dan kuat di
dalam negeri sebagai perwujudan
kedaulatan ekonomi dan pemenuhan
kebutuhan sendiri. Ini adalah nawacita
yang sesungguhnya. Palm oil from
the people to the people. Ekspor
seharusnya hanya komplementer
usaha. Atau ditransformasi menjadi
suatu kegiatan usaha bernilai tambah
tinggi dengan mengutamakan ekspor
produk-produk jadi.
Kemudian, dalam isu
sustainability, kita tidak boleh lagi
terlalu tergantung pada cara pandang
(perspektif) asing. Asas tentang
people, profit, and planet, sudah jelas
harus mendahulukan kepentingan
manusia di dalamnya. Tentu kita lebih
tahu apa yang menjadi prioritasprioritas bagi masyarakat kita
sesuai keadaan mereka. Urusan
rakyat harus didahulukan,
dan masyarakat kita masih
sangat memerlukan
industri perkebunan
kelapa sawit sebagai
usaha mandiri atau pusat
serapan tenaga kerja
bagi angka pengangguran
yang masih relatif tinggi. Ini
adalah prioritas suatu negara
sembari tetap mengendalikan
angka deforestasi sebagai komitmen
pemeliharaan terhadap lingkungan
(planet), serta tetap mengusahakan
keuntungan demi keberlangsungan
perusahaan.

Kita perlu mengemukakan fakta
secara jelas bahwa hingga hari ini,
tutupan hutan di Indonesia masih
sebesar 52%, atau jauh di atas
tutupan hutan Amerika Serikat
yang hanya 33,8%, Inggris 13%,
Perancis 31%, Belanda 11,1%, dan
Australia 16%. Ini membuktikan
bahwa komitmen Indonesia dalam
menjaga hutan dan lingkungannya
masih termasuk di barisan
terdepan, dan bukan semata-mata
memperhitungkan komersialisasi
lahan. Karena itu, pihak asing tidak
pada posisi menggurui kita alam hal
ini.
Isu lain yang perlu segera kita
retas untuk memberikan nilai tambah
tanpa mengorbankan lingkungan
adalah dengan mengurangi
kesenjangan (gap) produktivitas
dengan best practice usaha
perkebunan yang ada di negara
lain. Fakta bahwa Indonesia baru
mencapai produktivitas minyak sawit 6
ton per ha, memberikan peluang yang
masih besar untuk meningkatkan
produktivitasnya bila dibandingkan
dengan capaian Malaysia yang
mencatat produktivitas
10 ton
per ha. Ini
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Turut Berduka Cita
belum lagi bila kita menyaksikan
rendahnya capaian perkebunan rakyat
yang masih di kisaran 2-3 ton per ha,
bahkan bisa lebih rendah dari itu. Jadi,
dengan fokus pada pemaksimalan
produktivitas saja, maka dengan
luas lahan yang sama kita masih
berpeluang untuk melipatgandakan
produksi minyak sawit nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
maka kita harus memasuki isu
keempat, yaitu bagaimana caranya
meningkatkan kemampuan teknis dan
manajerial smallholder (perkebunan
kecil/rakyat). Mereka masih
memiliki sejumlah kelemahan dalam
manajemen perkebunan, gaya hidup,
kemitraan dengan PKS, pola distribusi
TBS, dan lemahnya pengorganisasian
di antara mereka sendiri. Untuk
memperkuat kemampuan
mereka secara terorganisasi, dan
memudahkan masuknya intervensi
kebijakan-kebijakan pemerintah dalam
usaha memperbaiki pola bisnis dan
teknis perkebunan mereka, diperlukan
lembaga-lembaga usaha rakyat
seperti Badan Usaha Milik Rakyat
(BUMR) atau Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes).
Dengan mengatasi keempat isu
utama industri kelapa sawit nasional
sebagaimana yang dilontarkan
Direktur Eksekutif GAPKI Danang
Giriwardana tersebut, maka kita
akan memiliki peluang besar untuk
memperkuat struktur produksi, dan
struktur bisnis kelapa sawit nasional,
memelihara keharmonisan antara
perusahaan dengan karyawan,
keharmonisan perusahaan dengan
lingkungan, sekaligus membaiknya
kinerja smallholders sebagai pelaku
mandiri di kawasan rural. Semoga
langkah-langkah itu dapat menjadi
nyata dalam pembangunan industri
kelapa sawit kita di masa-masa
mendatang. (***)
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Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Ibu Dasar br Karo

Orangtua perempuan Saudara Alimta Sembiring, SP
(Asisten Kepala Tanaman Kebun Padang Matinggi PTPN IV)
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3 Oktober 2019

Bapak Drs. H. Selamet Rianto
Orangtua laki-laki dr. Retno Kustini
(Pensiunan Karyawan Pimpinan PTPN IV)
5 Oktober 2019

Ibu Naimah Nasution

Orangtua Perempuan Saudara Kahpi
(Asisten Investasi Kebun Dolok Ilir PTPN IV)
13 Oktober 2019

Bapak Subagiyo

(Pensiunan Karyawan Pimpinan PTPN IV)
16 Oktober 2019

Bapak Jadengar Turnip

Mertua laki-laki Saudara Binsar Nababan
(Asisten Investasi Kebun Tinjowan PTPN IV)
16 Oktober 2019
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

Senantiasa Berbuat yang Terbaik

Pembongkaran CPO via
Tangki Truck

SMK3 PT SAN

Pembongkaran CPO via
Tangki Wagon

Tentang Kami

Jembatan Timbang

Visi

Misi

Kantor Direksi

Unit Belawan

Unit Dumai
Oktober 2019
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Sudut Kebun

Kebun Pasir Mandoge masih
memiliki hutan alami yang masih
sangat terawat di wilayah HGU-nya.
Tempat ini bukan hanya menjadi
suaka bagi para hewan-hewan baik
yang hidup di atas ataupun di bawah
kanopi, tetapi lebih daripada itu,
tempat ini menjadi pengingat bagi
kita bahwa pembangunan haruslah
diikuti dengan konservasi untuk
kelestarian bumi ini. Lokasi photo
Hutan Tardas Pasir Mandoge.
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Sudut Kebun
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Pensiun

Saya berjalan-jalan ke Cinemaxx di Sun Plaza Medan. Ini hobi lama. Jalan bawa keluarga.
Menonton film-film terbaru yang trailer-nya menggoda. Kadang tertipu, nonton film kacangan,
kadang memang bagus. Itulah asyiknya. Kita tak pernah tahu sebelumnya. Demikian jua
dengan kehidupan. Kalau kita bisa pastikan apa yang terjadi esok, maka tak ada lagi yang perlu
diperjuangkan.

S

ebagaimana biasa, kami mencari informasi filmfilm yang akan segera putar di bioskop. Ada saja
film baru yang akan tayang. Minggu depan. Bulan
depan. Tahun depan. Salah satu yang menarik hati
saya adalah “IP Man IV”. Sebuah film klasik China.
Kisah seorang jagoan kungfu yang menciptakan jurus
wing chun yang legendaris. Jurus yang kelak diwarisi
dan dimodifikasi oleh salah satu muridnya yang juga
legendaris: Bruce Lee.
Saya menonton 3 sekuel sebelumnya. Film yang
indah. Melalui film ini, kungfu terangkat bersamaan
dengan latar idiologisnya. Idiologi yang mendahului
komunisme di Tiongkok. Selain menjadi produk
idiologis, kungfu digambarkan juga sebagai simbol
solidaritas masyarakat China kultural. Filosofinya
kuat. Dari sudut pandang kungfu, tidak mungkin
bangsa China bisa berkembang menjadi imperialis.
Dan benar, hingga masa itu, bangsa China adalah
bangsa yang involutif, berkembang ke dalam, dan
bahkan sebelumnya mereka menciptakan tembok
besar untuk melindungi diri dari gangguan Mongol,
meski gagal. Bangsa China hanya ingin diakui, tapi
tidak pernah tertarik untuk ekspansi militer meskipun
mereka punya kapasitas untuk itu. Kita tidak tahu
bagaimana ke depan.
Yang menarik lagi dari IP Man IV adalah, film ini
akan menjadi sekuel penutup. Yang terakhir. Pensiun!
Setelah ini, tidak ada lagi IP Man V. Saya pun menjadi
was-was. Apakah mereka masih menggarap serial ini
sama bagusnya dengan serial sebelumnya?
Tidak sulit bagi produser dan sutradara film ini
untuk meraup penonton. Reputasi mereka di film-film
sebelumnya cukuplah jadi bukti promosi yang nyata.
Para penggemar sudah pasti tak sabar menunggu.
Tapi di sinilah peliknya. Dengan tingkat kepastian
penonton yang demikian, apakah mereka masih
dapat mempertahankan motifnya? Apakah gairah
penggarapan film ini masih setinggi pada awalawalnya? Bukankah ini akan menjadi penghujung
karir sekuel film ini?
Situasi ini, samalah kiranya dengan pergulatan

seorang karyawan yang akan pensiun. Di ujung
karir mereka, terdapat beberapa pilihan yang sangat
berbeda. Bila dianalogikan dengan IP Man IV
(penutup), film ini bisa jadi dimotivasi oleh suatu
keinginan untuk meninggalkan karya besar yang akan
diingat orang sepanjang masa. Istilahnya, menjadi
sebuah legacy. Akhir dari film ini tidak menjadi
akhir bagi ingatan jutaan orang. Mereka akan selalu
menceritakannya sebagai satu sekuel genre kungfu
terbaik di dunia.
Tapi bila motivasinya didangkalkan sebagai urusan
bisnis semata, maka mudah sekali bagi produser dan
sutradara untuk meraup keuntungan besar. Cukup
membuat film berbiaya rendah, memperbanyak
promosi, dan menurunkan mutu produksi. Lalu orang
akan tetap berdesakan di depan loket untuk berlomba
menonton. Tapi setelah itu mereka membicarakan
hal-hal yang buruk dan kecewa. Dengan segera, film
ini dilupakan.
Inilah pilihan di penghujung karir setiap karyawan
di level manapun ia berada. Tahun terakhir bisa
membuat seseorang bagaikan singa lapar dalam
mengerjakan tugas-tugasnya. Apa yang ia inginkan
adalah untuk meninggalkan kursinya dalam keadaan
terbaik, yang juga dikenang dengan baik oleh semua
orang. Bila mungkin, ia juga ingin meninggalkan
warisan untuk kelak selalu dilihat orang dan dikenang
sebagai warisan yang bermanfaat. Atau menjadi
jariyah.
Tapi ada juga karyawan yang di akhir karirnya
justru didorong oleh motivasi sebaliknya. Ia menjadi
lemah dan penuh keluhan. Dunia mau berakhir, dan
inilah kesempatan yang tersisa untuk memikirkan
kepentingan dirinya sendiri. Biasanya figur seperti
ini cenderung pahit dan menyebalkan. Ia tidak
menghormati dirinya sendiri, dan karena itu ia tak
mampu menghormati orang lain.
Berbahagialah mereka yang pensiun dengan
membawa kenangan baik. Rasanya sudah tak sabar
menonton IP Man IV. Semoga film ini ditutup dengan
menyisakan kerinduan para penggemarnya.

» Lebih Mudah
» Lebih Lancar
» Lebih Praktis
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