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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Bulan November selalu menjadi kegembiraan di hati
sebagian besar petani kita. Curah hujan pada umumnya
lebih tinggi di bulan ini, meskipun tidak selalu. Kita teringat
dengan “November Rain”-nya Guns’n Roses”.
Meskipun demikian, di beberapa tempat usaha
perkebunan kita, hujan adalah semacam tantangan karena
menyebabkan banjir atau luapan air. Khususnya di lahanlahan gambut, hujan malah dapat menghentikan aktivitas
panen dan menghambat angkutan buah. Jadi, tidak semua
hal dapat menyenangkan hati orang.
Sepanjang perjalanan kru MINAT ke berbagai unit
usaha di Sumatera Utara, mulai dari Langkat hingga
Mandailing Natal, fenomena hujan ini telah menciptakan
berbagai reaksi adaptasi di tiap-tiap kebun. Masing-masing
menciptakan produk inovasi khas untuk “bermain” dengan
hujan.
Di Panai Jaya, misalnya, para asisten dan karyawan
menciptakan perahu angkut untuk dapat membawa hasil
panen melalui kanal-kanal air yang melalui lahan gambut
basah. Ketika air hujan deras, maka kanal-kanal ini akan
menjadi penghubung dari hancak ke jalur koleksi.
Di beberapa kebun, para pemanen memilih sepeda

untuk alat angkut panen karena mereka beralasan ban
sepeda lebih kecil sehingga ia lebih mudah dilepaskan dari
jebakan lumpur bila mana hujan turun dan membuat jalan
seperti bubur.
Di Mandailing Natal, mereka menciptakan saungsaung kecil di blok-blok pemanenan yang jauh dari
pemukiman. Bila hujan turun terlalu deras, para pemanen
bisa berteduh sementara di bawah atapnya, tak perlu
pulang jauh ke pondok. Dan bila hujan reda, mereka bisa
segera melanjutkan panen lagi.
Inovasi adalah sesuatu yang kita perlukan untuk
menjawab tantangan. Kami juga selalu berusaha
melakukan inovasi liputan dengan merancang programprogram baru. Sebelumnya telah ada program-program
liputan ke kebun-kebun, kemudian ke distrik-distrik. Kini
kami berkhidmat melakukan giliran liputan ke bagianbagian yang ada di Kantor Direksi. Kami berharap Anda
akan menunggu program liputan kami selanjutnya.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk
mengantarkan edisi ini. Semoga Anda menikmati
“November Rain” dan menemukan cara khusus untuk
membuatnya menjadi bulan yang produktif.
Selamat membaca!
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Refleksi

Menangkal Paham Radikalisme
Oleh Sekretaris Perusahaan

Akhir-akhir ini tema tentang radikalisasi begitu gencar dibicarakan
di beberapa kalangan. Tidak hanya itu, kata radikalisme juga
selalu dikawinkan dengan ekstrimisme, terorisme dan istilahistilah lain yang mencirikan paham garis keras.

S

ecara garis besar gerakan
radikalisme disebabkan oleh
faktor idiologi dan faktor nonidiologi seperti ekonomi, dendam,
sakit hati, ketidakpercayaan, dan
lain sebagainya. Bahkan banyak
kepala negara yang secara tegas
mengatakan radikalisme merupakan
ancaman bersama.
Oleh karena itu, diperlukan
upaya-upaya serius dan taktis
untuk membentengi dan membekali
keluarga besar PTPN IV dengan
semangat dan paham nasionalisme
untuk memfiltrasi segala macam
idiologi yang masuk. Sebab
masyarakat perkebunan adalah
salah satu komunitas yang memiliki
keguyuban dan juga mudah mendapat
pengaruh sejak akses sosial dan
teknologi komunikasi semakin
mendekatkan mereka ke berbagai
sumber informasi.
Berbagai upaya telah dilakukan
PTPN IV untuk mengatasi potensi
tantangan radikalisme, atau
sebagaimana yang disebut dengan
kontra radikalisasi. Pertama, dengan
penanaman nilai-nilai ke-indonesiaan serta nilai non-kekerasan. Dalam
prosesnya, strategi ini telah lama
dilakukan PTPN IV, seperti melalui
pelaksanaan upacara bendera dan
pembinaan mental rutin sebulan sekali
yang dihadiri seluruh karyawan PTPN
IV, mulai dari Kantor Direksi hingga

sampai ke kebun dan unit, bahkan
afdeling.
Strategi kedua, kontra radikalisasi
diarahkan khusus kepada seluruh
karyawan PTPN IV melalui kerjasama
dengan organisasi keagamaan yang
ada di PTPN IV seperti organisasi
keagamaan Islam dan Kristen.
Untuk agama Islam, program ini di
bawah naungan Majelis Taklim dan
Syiar Islam (MTSI), dan bagi yang
beragama Kristen di bawah naungan
Persekutuan Umat Kristiani (PUK).
Kerjasama ini misalnya diwujudkan
di bidang perlombaan keagamaan
dengan melibatkan putra-putri
karyawan, mencari sumber daya
manusia yang unggul dalam mengikuti
event-event di luar PTPN IV, seperti
musabaqah, festival dan lain-lain.
Dengan demikian, mereka memahami
dan menemukan keindahan,
kedamaian, dan keselarasan yang
ada pada nilai agama, dan bukan
sebaliknya.
Strategi ketiga, perusahaan
menyediakan fasilitas rumah ibadah
di setiap emplasemen dan afdeling
untuk kegiatan keagamaan bagi
karyawan dan keluarga. Perusahaan
juga memberikan petugas agama
dari lintas generasi dan agama yang
dianut oleh karyawan, untuk mencapai
kehidupan bermasyarakat yang baik,
sehingga mampu menaikkan kinerja
operasional perusahaan.

Kemudian setiap hari-hari besar
keagamaan, kedua organisasi ini
juga aktif melaksanakan peringatan
atau perayaan yang melibatkan
seluruh karyawan PTPN IV beserta
keluarganya.
Searah dengan itu, manajemen
PTPN IV mengajak kepada keluarga
besar PTPN IV, agar menanamkan
jiwa nasionalisme dan kecintaan
terhadap empat pilar kebangsaan,
yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika. Keluarga besar
kita juga harus mampu memperkaya
wawasan keagamaan yang
moderat, terbuka dan toleran. Mari
membentengi keyakinan diri dengan
selalu waspada terhadap provokasi,
hasutan dan pola rekruitmen
teroris, baik di lingkungan sekitar
maupun dunia maya. Kemudian,
bangunlah jejaring dengan komunitas
damai, baik offline maupun online
untuk menambah wawasan dan
pengetahuan.
Semoga dengan program yang
sudah dilaksanakan tersebut,
keluarga besar PTPN IV memiliki
imunitas dan daya tangkal yang
kuat dalam menghadapi pengaruh
dan ajakan radikal terorisme. Dan
kita dapat mewujudkan peruahaan
perkebunan yang produktif, damai,
dan menjadi taman sari keberagaman
bagi kehidupan umat beragama dan
bernegara.
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Refleksi

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019

“Aku Pahlawan Masa Kini”
Hari Pahlawan diperingati secara serentak di PTPN IV, Senin,
11 November 2019 pagi. Para karyawan berbaris dalam upacara
dalam rangkaian kegiatan yang diikat dengan tema tema “Aku
Pahlawan Masa Kini”. Selain di Kantor Direksi, acara yang sama
juga berlangsung di distrik, kebun, PKS, balai benih, dan bahkan
sampai ke tingkat afdeling.

P

eringatan Hari Pahlawan ini
bertujuan sebagai perwujudan
rasa cinta pimpinan dan karyawan
kepada bangsa dan negara Indonesia,
serta mengungkapkan rasa bangga
sebagai warga negara Indonesia yang
mewarisi tanah air berkat jasa-jasa
para pahlawan bangsa. Selain itu,
juga menjadi ungkapan syukur atas
kehidupan yang merdeka dan memiliki
kesempatan untuk berkarya.
Tema yang diangkat dan dipilih
pada tahun ini mengindikasikan
bahwa kepahlawanan adalah sesuatu
yang tumbuh dan berkembang
di setiap zaman. Kepahlawanan
tidak hanya menyangkut figur,
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tetapi juga menjadi perilaku bagi
kehidupan sehari-hari. Oleh karena
itu setiap orang harus memiliki nilai
kepahlawanan yang sesuai dengan
tantangan zamannya. Bahkan nilai
kepahlawanan itu juga bisa tumbuh

pada sebuah proses bisnis dalam
kehidupan kolektif perusahaan.
Di Kandir PTPN IV, Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum
Rizal H. Damanik bertindak sebagai
pimpinan umum upacara. Upacara ini
dihadiri oleh Direktur Komersil Umar
Affandi, Direktur Operasional Rediman
Silalahi, para kepala bagian/wakil
kepala bagian, project manager, para
kasubag, staf subag, serta para
karyawan pelaksana. Sementara
di masing-masing distrik, kebun,
PKS, dan balai benih, para manajer/
pimpinan tertinggi bertindak sebagai
pimpinan umum upacara.
Acara diawali dengan pengibaran
Bendera Merah Putih yang
diiringi lagu Indonesia Raya, lalu
mengheningkan cipta, pembacaan
teks Pancasila, UUD 1945, pesanpesan pahlawan/kata-kata mutiara,
amanat Menteri Sosial RI, pembacaan
doa dan menyanyikan Mars PTPN IV.
Seusai upacara, sebagaimana
biasa, dilakukan kegiatan pembinaan
mental karyawan. Kegatan ini
merupakan program rutin dan
dilaksanakan secara serentak seusai
upacara bendera, dimulai dari Kantor
Direksi, distrik, kebun, PKS dan balai

benih.
Tempat pelaksanaan dan
narasumber (ustadz dan pendeta)
diatur dan diserahkan kepada
masing-masing unit. Di Kantor Direksi,
pembinaan mental dilaksanakan
di Masjid Al Muhajirin (bagi yang
beragama Islam) dan di Ruang Dura
(bagi yang beragama Kristen).
Tausiyah bagi karyawan yang

beragama Islam diberikan oleh
Ustadz Prof. Dr. H. Muzakkir, MA,
dan khotbah bagi karyawan Kristiani
oleh Pdt. Luther Novryaman Lase.
Masing-masing mengambil tema
“Dengan Semangat Kerja Keras
dan Bersungguh-sungguh dalam
Menjalankan Tugas Dapat Memberi
Nilai Tambah kepada Perusahaan”.
(red)
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Dirut Lepas Empat PJP yang
Memasuki Masa Bebas Tugas
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni
melepas empat orang Pemangku
Jabatan Puncak (PJP) PTPN IV yang
telah memasuki Masa Bebas Tugas
(MBT) di perusahaan. Keempatnya
masing-masing Heprianto Siregar,
Heri Susanto, Adhri Basari D, dan
Nurbaiti yang berhalangan hadir
karena sedang melaksanakan
ibadah umroh. Acara pelepasan
dilaksanakan di Ruang Dura Kantor
Direksi PTPN IV Medan, Selasa, 5
November 2019.

8

S

iwi Peni yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Operasional Rediman Silalahi, dan Direktur
Sumber Daya Manusia dan Umum Rizal H. Damanik, menyampaikan
ucapan terimakasih atas pengabdian yang telah dilakukan oleh para
pemangku jabatan puncak.
“Selamat memasuki MBT kepada Bapak dan Ibu, dan semoga semua
karya dan karsa menjadi ibadah dan mendapat ganjaran yang berlipat.
Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan,
keselamatan, serta keberkahan dari Allah SWT,” ujar Siwi Peni.
PJP yang memasuki MBT telah mengabdikan dirinya di PTPN IV
selama puluhan tahun, mulai dari selama 23 tahun hingga 30 tahun lebih.
Nurbaiti (Pemimpin Kelompok Inisiatif Pajak dan Asuransi), misalnya,
bekerja selama 30 tahun 10 bulan, Heprianto Siregar (Manajer Kebun
Pabatu) bekerja selama 27 tahun 10 bulan, Adhri Basari D (Manajer PKS
Gunung Bayu) bekerja selama 27 tahun 10 bulan, dan Heri Susanto
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(Manajer Kebun Tonduhan) bekerja
selama 23 tahun 8 bulan.
“Sebagai pemangku jabatan,
maka kita hanya bertugas menjaga
dan memelihara jabatan itu. Kita tidak
pernah memilikinya, dan suatu saat
harus dilepaskan juga. Oleh karena
itu, peristiwa ini sangatlah natural
bagi kita semua, tetapi karya dan
pengabdian kita akan senantiasa
tertinggal dan memberikan manfaat
bagi para penerus kita,” ungkap Siwi
Peni.
PJP yang telah memasuki MBT,
selain menerima Surat Keputusan,
juga menerima bingkisan dari
manajemen PTPN IV. Acara ini juga
dihadiri Corporate Secretary PTPN
IV Riza Fahlevi Naim, para Kepala
Bagian, para Wakil Kepala Bagian,
Project Manager, serta General
Manager Distrik I, II, III dan IV.
(red)
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Direksi Terima Draft
Perjanjian Kerja Bersama
Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PT
Perkebunan Nusantara IV menyerahkan draft
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode
tahun 2020-2021 antara SP-BUN dengan
Manajemen PTPN IV. Draft itu diterima
langsung oleh Dirut PTPN IV Siwi Peni,
di Ruang Pisifera Kantor Direksi PTPN IV.
Jumat, 8 Nopember 2019.

A

cara penyerahan draft PKB ini juga dihadiri
oleh Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi, Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik, Ketua Umum SP-BUN PTPN IV
Wispramono Budiman, Corporate Secretary
Riza Fahlevi Naim, Kepala Bagian Sumber
Daya Manusia Budi Susanto, dan Pengurus SP-
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organisasi tingkat basis (Musorsis)
dengan kepengurusan yang baru.
“Kami berharap, kesepakatan
ini adalah kesepakatan yang
menjunjung tinggi motto: perusahaan
sehat karyawan sejahtera. Jadi apa
yang kami usulkan adalah bagian
dari mandatori ketenagakerjaan

yang harus dilaksanakan,” ujar
Wispramono Budiman.
Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars PTPN IV, kemudian ditutup
dengan menyanyikan Mars SP-BUN,
berfoto bersama, dan bersalamsalaman. (red)

BUN PTPN IV.
Pada kesempatan itu, Siwi
Peni memaparkan perihal sumbersumber pendapatan di PTPN IV.
“Pendapatan itu yang utama adalah
penjualan Crude Palm Oil (CPO)
dan variabel yang mempengaruhi
pendapatan penjualan adalah
volume penjualan dan harga jual,”
sebut Siwi Peni.
Ia selanjutnya menjelaskan,
volume penjualan ada di bawah
kontrol perusahaan, tapi yang di luar
kontrol itu adalah harga jual. Siwi
Peni menambahkan, harga jual ini
posisinya sangat berfluktuasi karena
sangat bergantung pada penawaran
dan permintaan.
Sebelumnya, Wispramono
Budiman mengatakan, draft PKB
adalah hasil perumusan karyawan
yang disampaikan mulai dari tingkat
basis yang lebih kurang berjumlah
40 basis, dan 28 basis di antaranya
telah melaksanakan musyawarah
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Direktur SDM dan Umum Sampaikan Orasi Ilmiah
pada Dies Natalis Sekolah Pascasarjana USU
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik menyampaikan orasi ilmiah pada kegiatan Dies Natalis
Sekolah Pascasarjana USU ke 34, Jumat, 22 Nopember 2019, di
Aula SPs USU, Jalan Dr. Mansyur No. 9 Medan.

D

alam orasi ilmiah dengan
judul “Sinergi Menuju SDM
Unggul dan Bermanfaat” itu, Rizal
H. Damanik menyebutkan, pada
dasarnya PTPN IV telah siap dalam
mengembangkan kompetensi
di era revolusi industri 4.0, yang
ditandai dengan digitalisasi dan
perilaku milenial yang menyertainya.
“Kompetensi itu ditunjukkan dengan
kemampuan kita melakukan

12

integrasi proses bisnis SDM dengan
pemanfaatan teknologi informasi
berbasis digital,” paparnya di
hadapan para civitas akadika USU
dan undangan.
Proses bisnis itu, kata Rizal,
meliputi proses rekrutmen yang
adaptif, penyediaan kompensasi
yang kompetitif, penyediaan sarana
dan aktivitas yang mendukung work
life balance, pengembangan aplikasi
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berbasis internet, pengembangan
SDM yang berkualitas, dan
pengelolaan talent manajemen yang
akuntabel.
Perayaan Dies Natalis
Sekolah Pascasarjana (SPs) USU
dilaksanakan dengan serangkaian
kegiatan selama dua hari berturutturut, yaitu 22 dan 23 Nopember
2019. Dies kali ini mengangkat tema
“Sinergi Menuju SDM Unggul dan
Bermanfaat”. Sejumlah perlombaan
juga diadakan untuk memeriahkan
acara ini, seperti Loma Pidato,
Lomba Masak, Pasca Idol, Lomba
Vlog, dan lomba menulis artikel.
(red)
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Teh Hitam PTPN IV di Gebyar Pusaka
Industri Perkebunan Indonesia

PTPN IV mengisi booth khusus pameran produk perkebunan
Gebyar Pusaka Industri Perkebunan Indonesia dengan komoditi
teh hitam berupa kemasan 100 gr dengan merek “Butong Tea”
dan “Tobasari Tea” yang direncanakan dijual secara retail. Booth
ini juga menyajikan seduhan teh hitam yang dapat langsung
dicicipi pengunjung.

P

ameran ini dilaksanakan
dalam rangka Peringatan Hari
Pahlawan Nasional Tahun 2019 yang
menyongsong tema “Aku Pahlawan
Masa Kini”, Museum Perkebunan
Indonesia (Musperin) menggelar
acara pameran sekaligus mengenang
para sejarahwan perkebunan
Indonesia, yang diselenggarakan
di Museum Perkebunan Indonesia,
Komplek PPKS Medan, Minggu 10
Nopember 2019.
Acara ini dihadiri Plt Direktur
Utama Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero),
Mohammad Abdul Ghani, sejarahwan
perkebunan Indonesia, Soedjai
Kartasasmita, Ketua Museum
Perkebunan Indonesia, Sri Hartini,
Direktur PPKS Edwin Syahputra

Lubis, dan Kepala Dinas Perkebunan
Propinsi Sumatera Utara, Herawati,
serta stakeholders lainnya.
Sebagaimana diketahui,
komoditas teh adalah salah satu
produk pusaka warisan bernilai
sejarah di bidang perkebunan.
PTPN IV telah memutuskan untuk
memulai pemasaran retail secara
khusus untuk teh kemasan 100 gr
sebagai komitmen perusahaan untuk
menyediakan pilihan teh lokal bermutu
kepada masyarakat umum. Program
penjualan ritel ini juga diharapkan
dapat memberikan nilai tambah
terhadap perusahaan, dan sekaligus
sebagai langkah perkebunan menuju
sektor hilir untuk menguatkan
stabilitas harga pasar yang dinamis di
sektor pemasaran lelang. (red)

November 2019

13

Liputan Khusus

14

Majalah Internal Nusantara Empat

Liputan Khusus

Atasi Banjir Simalungun, Pempropsu,
Pemkab dan PTPN IV Tingkatkan Sinergi
dan Upaya Rehabilitasi
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten
Simalungun, dan PTPN IV yang beroperasi di wilayah banjir dan
longsor Simalungun, semakin meningkatkan sinergi dalam upaya
mengatasi dampak banjir dan longsor yang terjadi, Kamis, (17/10)
lalu di Marihat.

Marihat, sehingga limpahannya
meluap ke badan jalan penghubung,”
dipaparkan oleh Siwi Peni.
Sementara itu, Direktur SDM dan
Umum PTPN IV, Rizal H. Damanik,

B

anjir dan longsor ini
mengakibatkan jebolnya
bendungan yang dibangun Pemkab
Simalungun di sodetan Afdeling III
Kebun Marihat PTPN IV. Akibatnya
air mengalir ke jembatan yang
menghubungkan jalan Siantar-Tanah
Jawa, sehingga menyebabkan
gangguan mobilitas barang-barang
kebutuhan di kawasan tersebut.
Direktur Utama PTPN IV, Siwi
Peni di Medan, Rabu (20/11) malam,
merespon bencana alam akibat
hujan deras yang turun belakangan
ini dengan memaparkan sejumlah
upaya sinergitas yang telah dilakukan
oleh PTPN IV bersama pemerintah
kabupaten dan propinsi.
“PTPN IV terus berusaha
melakukan pengendalian dampak
banjir dan upaya rehabilitasi secara
simultan bersama pemerintah. Banjir
ini merugikan banyak pihak dan
mengakibatkan juga terganggunya
kelancaran hubungan transportasi
Siantar-Tanah Jawa. Termasuk
operasional PTPN IV sendiri juga
terganggu,” katanya.
Banjir yang terjadi pada bulan
Oktober ini merupakan banjir yang
kedua pada tahun ini. Sebelumnya,
juga pernah terjadi banjir akibat
derasnya hujan pada Minggu 31
Maret 2019.
“Pada bulan April 2019, PTPN IV
telah membuat saluran pembuangan
di Afdeling IV Kebun Balimbingan

menuju Sungai Bah Birong dan
Bah Kasinder, serta melakukan
pendalaman sodetan Afdeling III di
Kebun Marihat, termasuk pembuatan
jalan dan jembatan sementara.
Namun tingginya intensitas curah
hujan akhir-akhir ini mengakibatkan
jembatan alternatif sementara
yang menjadi penghubung antara
Pematang Siantar menuju Kecamatan
Tanah Jawa putus kembali. Debit air
juga tidak tertampung oleh bendungan
yang berada di Afdeling III Kebun

menyebutkan, aksi korporasi dalam
hal penanggulangan bencana banjir
yang terjadi Kamis 17 Oktober 2019
telah dilakukan PTPN IV. Di antaranya
dengan langsung menurunkan alat
berat melalui Distrik I bersama Kebun
Marihat, Kebun Balimbingan dan
Kebun Bah Jambi. “Kemudian pada
Jumat 18 Oktober 2019, perusahaan
melakukan rapat koordinasi
di Kantor Manajer PTPN IV Marihat
yang dihadiri Kadis Bina Marga dan
Bina Konstruksi Pempropsu, Kepala
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UPTJJ Siantar Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Pemprovsu, Kepala
UPTD Bah Bolon Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Pempropsu, Pemkab
Simalungun yang diwakili Camat
Tanah Jawa, Danramil Tanah
Jawa, Polsek Tanah Jawa, dan PTPN
IV sendiri,” paparnya.
Hasil rapat ini
menyimpulkan antara lain, Pemkab
Simalungun akan memperbaiki
kembali bendungan yang dibangun
Pemkab Simalungun untuk
mengurangi debit air yang menuju
jalan Siantar-Tanah Jawa. Jembatan
bailey yang runtuh akan dibangun
kembali oleh Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Pempropsu.
“Galian yang sudah
dilakukan oleh PTPN IV di
Afdeling IV Kebun Balimbingan
akan direhab kembali oleh PTPN
IV, sehingga aliran ke Sungai Bah
Birong kembali lancar. PTPN IV juga
akan menggali untuk pendalaman
sodetan di Afdeling III Kebun Marihat,
bersamaan dengan perbaikan jalan
alternatif di Afdeling VI Kebun Bah
Jambi,” jelas Rizal H. Damanik.
Dijelaskan juga oleh Corporate
Secretary PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, bahwa mulai Selasa 22
Oktober 2019 hingga saat ini, PTPN
IV telah menempatkan sejumlah 8
alat berat (7 unit excavator dan 1 unit
long arm) di lokasi untuk melakukan
berbagai pekerjaan rehabilitasi dan
penanganan dampak banjir.
“Sebelumnya pada 1-2 April 2019,
guna mengantisipasi keterlambatan
anak sekolah yang sedang mengikuti
Ujian Nasional (UN), kita menyediakan
4 unit bus untuk transportasi alternatif,
dan pada 17-18 Oktober 2019 PTPN
IV juga menyediakan 2 unit bus,” kata
Riza Fahlevi Naim.
Ia menjelaskan, sebagai salah
satu anak perusahaan BUMN
Perkebunan di Sumatera Utara, PTPN
IV selama 10 tahun terakhir ini telah
menyalurkan dana sebesar Rp 366,5

16

miliar melalui program Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
“Khusus bantuan kepada
masyarakat di Kabupaten
Simalungun, dalam periode yang
sama, PTPN IV telah menyalurkan
program tanggung jawab sosial
secara kumulatif sebesar Rp 98,8
miliar, yang terdiri dari Program
Kemitraan sebesar Rp 30,3 miliar,
Program Bina Lingkungan sebesar
Rp 37,8 miliar, dan Program CSR
sebesar 30,7 miliar.
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Bantuan-bantuan itu terealisasi
antara lain untuk keperluan
membangun sarana dan prasarana
umum, sektor bencana alam,
pendidikan/pelatihan, peningkatan
kesehatan, prasarana umum,
sarana ibadah, pelestarian alam,
pengentasan kemiskinan, BUMN
Peduli, perbaikan/peningkatan
sarana dan prasarana di sektor jalan,
jembatan, saluran air, sekolah, dan
lain-lain. (red)
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Ketika kabut asap menyelimuti
wilayah yang luas di Asia
Tenggara beberapa bulan
lalu, para pejabat kantor
perusahaan Genting
Plantations Bhd di Jakarta
mencoba menyelidiki sumber
dari pemicu kebakaran itu dari
jarak ribuan kilometer.

G

ambar-gambar dikumpulkan
dari drone yang terbang
setinggi 400 meter di atas wilayah
perkebunan mereka untuk mencari
dan menemukan titik api di sekitarnya
dan daerah-daerah lain yang
dapat diaksesnya. Inilah teknologi
terbaru dalam hal mengarungi
wilayah perkebunan kelapa sawit
yang luas, yaitu perusahaan yang
memproduksi minyak nabati paling
banyak dikonsumsi di dunia. Mereka
sedang dalam proses mengubah
ketergantungan dari pekerja manual
ke pesawat komersial tanpa manusia.

Penjualan Drone untuk Perkebunan Naik 22% Setahun

Drone dan Masa Depan
Industri Kelapa Sawit
18
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“Kami memonitor gambar satelit
dua kali sehari apabila ada spot-spot
api di dekat perbatasan kami. Lalu
kami akan memberikan peringatan
ke bagian pelaksana kebun untuk
mengambil tindakan,” kata Narayanan
Ramanathan, Senior Vice President
Genting Plantation, sebagaimana
dikutip dari Bloomberg. “Tapi bila titik
api itu terlalu jauh dan tidak mungkin
diakses melalui jalan, maka kami
mengirimkan drone,” tambahnya.
Dengan luas perkebunan sawit
yang mencapai 22,3 juta hektar di
seluruh Indonesia dan Malaysia,
kawasan itu setara dengan seluruh
wilayah Inggris Raya. Industri
perkebunan itu tidak hanya berusaha
menyuburkan tanah, tapi mereka juga
menyuburkan bisnis penjualan drone.
Industri perkebunan terhitung
sebagai pembeli lebih dari
seperempat hasil penjualan drone
dengan total $ 2,67 miliar pada
tahun 2016, menurut Allied Market
Research. Permintaan, katanya, akan
berkembang lagi sekitar 22% setahun,
hingga akan mencapai $ 2,44 miliar
pada tahun 2022.
“Pada tahun-tahun mendatang
ini, penggunaan drone komersial di
industri perkebunan kelihatannya
semakin menunjukkan potensi sangat
besar,” kata Yash Doshi, peneliti
penerbangan dan sektor pertahanan
untuk Allied Market Research di Pune,
India.
Hal ini juga sejalan dan menjadi
bagian dari kesadaran pemerintah
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tentang prinsip perkebunan
berkelanjutan dan tepat guna,
yang antara lain diaplikasikan
dengan peningkatan pemanfaatan
smartphones, dan teknologi cerdas
mutakhir. Dengan kecenderungan
ini, penjualan drone secara global ke
industri perkebunan dapat mencapai
$ 8 miliar pada tahun 2026, menurut
Selbyville, Delaware-based Market
Study Report.
Selain menemukan spot-spot api,
drone juga mampu mengumpulkan
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data yang dapat digunakan untuk
memutuskan apakah buah memiliki
air dan nutrisi yang cukup, dan
bahkan menemukan berbagai hal
dalam sistem pengairan. Itulah yang
mendorong efisiensi besar dalam
industri perkebunan kelapa sawit.
“Satu unit drone dapat melingkupi
kebutuhan gambar sekitar 2.500
hektar kebun kelapa sawit setiap hari.
Sementara tenaga manusia hanya
mampu mencapai 5 hektar,” kata
William Tao, Pimpinan Manajemen
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Operasional Insight Robotics Ltd.,
yang berbasis di Hong Kong, sebuah
perusahaan yang menyediakan
layanan berbasis drone.
Para pekerja di perkebunanperkebunan tropis Asia Tenggara
secara umum berhadapan dengan
belukar yang lebat dan padat, dan
kadang-kadang topografinya berbukitbukit serta dihuni oleh hewan berisiko
seperti ular dan kalajengking. Luasnya
perkebunan dan potensi human error
dapat menghasilkan data yang tidak

akurat.
Meskipun data itu telah diambil
dengan menggunakan drone,
sejumlah perusahaan perkebunan
masih harus menganalisis gambargambar itu dengan menggunakan
sistem alat kecerdasan buatan.
“Penggunaan peralatan ini membuat
lahan seluas10.000 hektar dapat
diulas dengan komputer hanya
selama 4 jam. Bandingkan dengan
waktu 14 hari bila dikerjakan secara
manual oleh 20 orang manusia

sebagaimana
menurut
biasanya,” kata Tao.
Teknologi ini,
secara khusus
sangat berguna
untuk mengawal dampak
lingkungan perkebunan kelapa
sawit dalam hubungannya dengan
kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh penyebab kabut asap
yang terjadi berulang di kawasan Asia
Tenggara.
“Ini adalah topik yang hangat
sekarang,“ celetuk Narayanan.
Perusahaan perkebunan
terbesar keempat Malaysia yang
terdaftar menurut nilai pasar ini
sekarang memiliki 20 drone, yang
menggunakan layanan penyedia
jasa pihak lain untuk memonitor dan
memetakan sekitar 160.000 hektar
lahan sawitnya di Indonesia dan
Malaysia.
Peralatan udara dengan teknologi
kamera resolusi tinggi itu memotret
ribuan objek menjadi gambar
untuk menggabungkannya menjadi
komposisi gambar, yang kemudian
digunakan untuk menghitung jumlah
tegakan pohon dan peta lahan.
Perusahaan Malaysia ini juga sedang
mengandalkan kamera multispektrum
untuk memonitor kesehatan pohon
kelapa sawit serta mendeteksi
hama serangga. Lebih kecil dan
lincah, drone juga dimanfaatkan
untuk pengintaian dan pengawasan,
khususnya untuk kemungkinan
bahaya banjir dan api di daerahdaerah yang sulit dijangkau.
“Kami juga menggunakan satelit
untuk pemetaaan dan pengawasan,
dan sedang mempertimbangkan
penggunaan alat kecerdasan buatan
untuk menganalisis gambar-gambar
itu demi mendapatkan masukan
yang lebih akurat tentang kesehatan

tanaman,
potensi
produksi, dan
status nutrisi
tanaman,” jelas
Narayanan.
Perkebunan telah berkembang
menjadi pasar yang penting
dalam beberapa tahun terakhir,
sebagaimana menurut Aerodyne
Group, perusahaan penyedia
layanan drone terbesar ketiga di
dunia. Perusahaan yang berbasis di
Kuala Lumpur itu masih menerima
pendapatan utamanya dari kegiatan
pengerjaan konstruksi, tetapi mereka
mengharapkan proporsi pasar yang
akan meningkat pada perkebunan
sebesar 10% dari yang ada sekarang.
“Perkebunan adalah sesuatu
yang besar bagi kami sekarang,” kata
Chief Executive Officer Aerodyne
Group, Kamarul Azman, dalam
wawancaranya dengan reporter
Bloomberg baru-baru ini. “Kami tahu
persis pasarnya sedang meningkat,
sehingga kami semakin memberikan
perhatian serius pada pasar
perkebunan,” katanya.
Kamarul juga menyebutkan,
peningkatan permintaan untuk
pesawat udara tanpa awak itu
merefleksikan kebutuhan perusahaan
untuk meningkatkan efisiensi dalam
upaya mereka menjawab tantangan
penurunan harga minyak kelapa sawit
mentah (CPO).
“Perusahaan perkebunan masih
sangat tradisional. Mereka selalu
punya kecenderungan agak terlambat
dalam mengadopsi teknologiteknologi terbaru. Tapi pada akhirnya
semua orang akan memikirkan
cara untuk menekan biaya dalam
upaya meningkatkan efisiensi usaha
mereka,” kata Kamarul. (Red/
Translated from Bloomberg)
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Berpencak Silat
dengan Harga Dunia
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Sebuah screen selebar kira-kira 60 inci terpasang di dinding ujung
ruangan rapat. Angka-angka bergerak dan berkedip menunjukkan
berbagai pergeseran harga komoditas secara real time, termasuk
nilai jual minyak kelapa sawit. Ini adalah menu informasi harga
yang disajikan oleh Malaysia Derivative Exchange (MDE). Layar
ini terhubung ke seluruh jaringan global, dan menjadi rujukan
para produsen minyak kelapa sawit dunia. Angka-angka di layar
dibentuk oleh hukum pasar. Terintegrasi dengan informasi yang
dianggap paling valid mengenai posisi supply and demand.
Stok dan kebutuhan. Prediksi dan analisa dari sisi produsen dan
konsumen.

D

i ruangan inilah seluruh rangkaian
bisnis perkebunan PTPN IV
diketahui hasil akhirnya. Terutama
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dalam realisasi capaian nilai penjualan
yang menentukan tingkat keuntungan
korporasi diukur dari harga pokok

Majalah Internal Nusantara Empat

produksi. Karena tiap saat angkanya
berubah secara dinamis, maka
setiap kali itu pula di Kantor Bagian
Pemasaran ini harus dibuat laporan
dan rekomendasi penjualan sebelum
menjadi keputusan. Berapa ribu ton
CPO yang akan dilepas hari ini?
Apakah harganya sesuai harapan?
Bagaimana dengan keadaan cashflow
perusahaan? Seluruh keputusan dan
kebijakan di Bagian Pemasaran akan
berakhir pada suatu ukuran kinerja,
berapa harga rata-rata penjualan yang
dicapai pada bulan ini?
Tahan napas...
Memenuhi cashflow perusahaan

Dari Bagian ke Bagian

di satu sisi, dan memilih timing yang
tepat untuk melepas stok, menjaga
persediaan untuk outstanding order,
serta diburu oleh pemeliharaan
kualitas CPO yang sangat tergantung
pada lama penyimpanan, adalah
tantangan sehari-hari bagi Bagian
Pemasaran. Mereka harus mampu
membuat dirinya sebagai intelijen
pasar, mulai dari pencarian informasi
hingga analisisnya.
“Hingga sekarang, kita belum
memiliki sendiri informasi derivatif
yang memadai untuk dipakai sebagai
acuan harga dunia. Oleh karena
itu, kita masih berpedoman pada
Malaysia Derivative Exchange.
Dari perkembangan harga ini, kita
berupaya menciptakan ruang gerak
semaksimal mungkin untuk dapat
menaikkan harga jual rata-rata
setiap bulan,” tutur Kepala Bgaian
Pemasaran PTPN IV, Togu Manurung.
Menurutnya, celah-celah yang
dapat mereka manfaatkan untuk
menambah nilai penjualan antara
lain adalah kebijakan meningkatkan
penjualan produk tersertifikasi (RSPO/
ISPO) dengan mekanisme long term
contract (LTC), sehingga perusahaan
dapat menikmati harga premium yang
lebih tinggi dari harga normal sebesar
Rp 85 per kg.
Selain itu, keputusan volume
penjualan CPO setiap hari dengan
mempertimbangkan harga dan
HARGA RATA-RATA PER KG PENJUALAN PRODUK SAWIT 5 TAHUN
2015

2016

2017

2018

SD OKT 2019

EKSPOR
Minyak Sawit

5.719,07

-

-

6.605,77

6.395,36

Inti Sawit

-

-

-

-

-

PKO

-

-

-

-

-

PKM
LOKAL

-

-

-

1.184,63

1.266,36

6.958,16

7.816,74

8.308,96

7.359,26

6.616,75

4.270,01

6.627,29

6.245,69

4.517,86

3.097,62

10.459,71 15.161,20 15.996,45

12.473,99

8.407,72

1.227,76

1.160,63

Minyak Sawit
Inti Sawit
PKO
PKM

624,15

801,48

897,91

volume barang yang dilepas, juga
akan mempengaruhi harga penjualan
yang diperoleh. Kelihaian “berpencak
silat” dengan dinamika harga dunia
memerlukan kemampuan prediktif
yang kuat, yang didasarkan pada
penguasaan informasi dan logika
pasar.
Selain itu, dalam menjaga
hubungan jangka panjang dengan
konsumen, Bagian Pemasaran juga
dituntut untuk memelihara customer
relationship. Program yang dilakukan
antara lain adalah meningkatkan
pelayanan dan kepuasan pelanggan
(customer satisfaction), serta
meningkatkan komunikasi dengan
pembeli dalam rangka mempercepat
pengapalan dan pembayaran atas
kontrak penjualan.
“Kita di Bagian Pemasaran
memiliki peran dalam monitoring
penjualan, agar ritme penjualan
sesuai dengan jadwal dan produksi
yang dihasilkan. Ini dilakukan
antara lain dengan motif menjaga
cashflow perusahaan. Sebagai
produsen, semua itu tentunya kembali
tergantung pada persediaan produksi
di gudang, kebun, atau tempat
penimbunan untuk mendukung
rencana penjualan. Sebaliknya, pada
saat dinamika harga sangat tinggi
dan berpengaruh besar pada nilai
penjualan, maka disain produksi dan
persediaan yang justru disesuaikan
dengan prediksi dan tren harga
yang sudah kita ketahui,” kata Togu
Manurung.
Ia menjelaskan bahwa tren
harga pada umumnya mengalami
kenaikan pada semester kedua setiap
tahun. Bila tren itu sejalan dengan
kenaikan produksi pada periode
yang sama, maka perusahaan dapat
memaksimalkan nilai penjualan. “
Itulah sebabnya volume produksi
diharapkan lebih besar pada semester
kedua, sebab pada saat ini jumlah
konsumsi minyak nabati internasional
lebih tinggi. Perayaan hari-hari besar
seperti Deepavali di India, Natal, dan
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Tahun Baru, serta musim dingin di
Eropa dan sejumlah negeri sub tropis
lainnya memicu kenaikan konsumsi
yang berdampak pada kenaikan nilai
penjualan CPO,” katanya.
Khusus untuk penjualan teh,
Bagian Pemasaran didorong untuk
melakukan penawaran teh blending
dengan syarat premium price yang
menarik. Dengan cara ini, nilai
penjualan diharapkan dapat lebih
baik. Selain itu, mereka juga diberikan
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HARGA RATA-RATA PER KG PENJUALAN PRODUK TEH 5 TAHUN
2015

2016

2017

2018

SD OKT 2019

EKSPOR
Grade I

20.943,12

26.438,58 22.716,06

24.166,45

23.776,93

Grade II

16.250,17

19.828,49 18.562,47

21.292,26

20.706,15

-

-

-

Grade III
LOKAL

-

-

Grade I

19.036,58

22.671,00 20.106,59

21.016,39

20.606,92

Grade II

14.299,65

17.909,96 16.660,79

18.583,41

17.731,03

Grade III

11.380,00

13.064,97 13.064,96

14.332,95

15.374,70
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peluang untuk menjajaki pemenuhan
permintaan teh bungkus @ 100 gram
untuk captive market. Namun usaha
menuju sektor pemasaran ritel belum
sepenuhnya dapat terpenuhi.
Bagian Pemasaran merupakan
siklus terakhir yang menghubungkan
siklus bisnis korporasi
ke pasar global. Pada
bagian ini, faktor-faktor
eksternal sudah lebih
kuat mempengaruhi
kinerjanya ketimbang
faktor-faktor internal
yang umumnya terjadi
pada tata kelola
tanaman dan tata
kelola pengolahan.
Oleh sebab itu,
keputusan-keputusan
dalam pemasaran
menjadi sangat
sensitif terhadap
pendapatan usaha,
baik untuk kepentingan
pemenuhan cashflow
maupun untuk
realisasi kinerja laba
perusahaan.
Hingga Oktober
2019, realisasi harga
rata-rata penjualan
produk kelapa sawit
dan teh PTPN IV
masih terus mengejar
capaian rata-rata
penjualan pada tahun
sebelumnya. Dari segi
tujuan pasar, harga
penjualan ekspor
masih lebih rendah
dari harga pasar
lokal. Oleh sebab
itu, PTPN IV masih
memprioritaskan
penjualan pada pasar
lokal untuk produkproduk kelapa sawit.
Sebaliknya, untuk
produk teh, pasar
ekspor justru lebih
menggiurkan.

Harga rata-rata penjualan ekspor
minyak sawit sampai dengan Oktober
tercatat Rp 6.395,36 per kg. Pada
tahun 2018, harga rata-rata ekspor
yang tercapai adalah 6.605,77.
Sedangkan untuk penjualan pasar
lokal harga rata-rata sampai dengan

Oktober 2019 adalah Rp 6.616,75,
atau sedikit masih lebih rendah dari
catatan harga rata-rata tahun 2018
yaitu Rp 7.359,26. Catatan sementara
ini masih memberi peluang pada
PTPN IV untuk memperbaiki nilai
penjualannya dengan tren kenaikan
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harga minyak sawit sejak Oktober.
Tren harga pada produk teh juga tidak
jauh berbeda, kecuali bahwa nilai
penjualan ekspornya lebih baik dari
penjualan lokalnya.
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Dua tahun berturut-turut setelah
tahun 2015, PTPN IV sebenarnya
memilih tidak melakukan penjualan
ekspor minyak kelapa sawit secara
langsung. Namun pada tahun 2018,
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penjualan ekspor kembali dilakukan
dalam rangka mendukung neraca
perdagangan negara ke sejumlah
negara tujuan ekspor komoditas
minyak kelapa sawit, sembari
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membangun hubungan yang lebih
kuat dengan negara konsumen. Aksi
Eropa yang melakukan diskriminasi
dan diskredit terhadap produk-produk
kelapa sawit melalui isu lingkungan

dan kesehatan perlu dihadapi dengan
hubungan yang lebih kuat dan dekat
kepada pelanggan.
Pasar adalah wilayah pertarungan
yang sengit dan sensitif. Apalagi bila

menyangkut komoditas-komoditas
strategis suatu bangsa. Satu isu
dapat mengancam keberlangsungan
pekerjaan puluhan ribu manusia.
Dan satu kebijakan insentif dapat
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memberikan ruang yang luas bagi
puluhan ribu yang lain. Misalnya,
apabila kebijakan energi B-30
terealisasi, maka sebanyak 9 juta
ton dari total produksi minyak kelapa
sawit sebanyak 40 juta ton per tahun
akan terserap. Kondisi ini akan
memberikan dampak luas terhadap
bisnis produsen kelapa sawit secara
keseluruhan.
Selain terkoneksi dalam hal
penjualan produk, Bagian Pemasaran
juga terkoneksi ke pasar dalam hal
urusan belanja pengadaan barang
perusahaan. Bagian ini memiliki apa
yang disebut sebagai sub bagian
Catalogue Owner Estimation (COE)
atau yang belakangan diubah
menjadi Harga Perkiraan Sendiri
(HPS). Tugasnya adalah untuk
menyelidiki dan menentukan harga
pasar sebagai dasar penentuan
harga standar pembelian yang
nantinya menjadi patokan bagian
pembelian atau pengadaan barang.
Mereka akan bekerja secara on
line maupun off line untuk mencari
harga sesuai spesifikasi permintaan
pengadaan barang, hingga pada
akhirnya menghasilkan katalog harga
bagi setiap paket pengadaan yang
diperlukan. Tugas ini sangat supportif
terhadap pengendalian biaya, dan
ikut dalam proses efisiensi anggaran
perusahaan.
“Dalam melaksanakan tugas
ini, kita dituntut untuk memiliki
kemampuan dalam pemahaman
produk (product knowledge), karena
dengan kemampuan itu, maka kita
juga memiliki kemampuan dalam
perkiraan dan penentuan harga pasar
yang lebih wajar dan tepat,” kata
Kabag Pemasaran. (red)
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Dari Bagian ke Bagian

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

Bapak B. Napitupulu

Orangtua laki-laki Saudara Mangatas Napitupulu
(Asisten Produksi Kebun Sei Kopas PTPN IV)
9 November 2019

Ibu Lemeria br Siagian

Orangtua perempuan Bapak Ir. Terkelin Sinuraya
(Pensiunan Manajer Kebun Panai Jaya PTPN IV)
11 November 2019

Ibu Hj. Satiah

Mertua perempuan Saudara Ery Trinal Damanik
(Asisten Pengolahan PKS Bah Jambi PTPN IV)
15 November 2019

Bapak Prof. Batu Sonak Panjaitan
Mertua laki-laki dr. Arichta Maria M, M.Kes
(Manajer RS. Balimbingan PT PMN)
19 November 2019

Ibu Hj. Niken Soeharti

Orangtua perempuan Bapak Dwi Satriyo Annurogo
(Direktur Utama PTPN X)
23 November 2019

Bapak Sahat Sitorus

Orangtua laki-laki Bapak Deddy Yevri Hanteru Sitorus
(Mantan Komisaris PTPN III/ Anggota DPR RI)
23 November 2019

Saudara Supriyanto

(Kepala Bidang Distrik IV PTPN IV)
29 November 2019

Bapak H. Nanang Sumintarsono

(Pensiunan Asisten Kepala Kebun Gunung Bayu PTPN IV)
29 November 2019
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
November 2019
kesabaran dan ketabahan
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Industri kelapa sawit merupakan penyumbang devisa terbesar
dari ekspor di sektor non migas, dan dinobatkan sebagai salah
satu produk strategis nasional. Karena itu, setiap isu menyangkut
minyak kelapa sawit dan turunannya menjadi isu sensitive bagi
ekonomi Indonesia. Ketika Uni Eropa mengancam menghentikan
sama sekali pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar
hayati pada 2030, maka Indonesia langsung mengajukan protes.
Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk diskriminasi karena
bahan untuk biodiesel yang dimiliki Uni Eropa tidak kompetitif.
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T

ahun 2018, volume ekspor sawit
Indonesia ke Uni Eropa sekitar
5 ton. Setengah darinya digunakan
untuk biofuel. Pasar ini penting bagi
Indonesia karena porsinya 14%
dari total ekspor sawit. Mereka
mengeluarkan apa yang disebut
sebagai Delegated Regulation
Supplementing Directive of The EU
Renewable Energy Directive II (RED

Bisnis Proses

II), yang mengeluarkan minyak kelapa
sawit dari daftarnya, dengan alasan
lingkungan.
Sebanyak 28 negara Uni Eropa
memasukkan minyak sawit ke dalam
kategori produk tidak berkelanjutan.
Mereka menyoroti masalah
deforestasi alias perusakan hutan
akibat adanya budidaya sawit yang
massif. Bila semua anggota setuju,
maka pelarangan akan berlaku total
mulai 2030 dan pengurangan dimulai
sejak 2024.
Penggiat lingkungan Eropa
menyebut pembukaan lahan yang
terjadi akibat perluasan perkebunan
sawit menyebabkan gas rumah kaca
tidak dapat dinetralisir. Kampanye
melawan sawit digaungkan agar
negara-negara berhutan tropis seperti
Indonesia dan Malaysia berhenti
mengeksploitasi lahan untuk sawit.
Kita akan melihat dengan lebih
jelas peta bisnis kelapa sawit kita
dan dunia untuk memahami potensi
dampak dokumen RED II itu dan
kewaspadaan apa yang diperlukan
Indonesia untuk mengukur kekuatan
kita bilapun ini disikapi sebagai
sebuah perang dagang.
Ekonom Institute for Development
of Economics and Finance (Indef),
Bhima Yudhistira, menyebutkan, di
pasar bursa berjangka, sikap Uni
Eropa itu telah turut menyeret turun
harga sawit. Menurutnya importir
sawit di UE mulai mencari pengganti
sawit dengan sun flower oil dan
rapeseed oil.
GAPKI sendiri, menurut Ketua
Bidang Komunikasi Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Bambang Aria Wisena, melihat
adanya negative impression terhadap
produk sawit pasca keluarnya
dokumen itu.
Dalam situasi ini, kita mengira
bahwa Malaysia akan menjadi
aliansi strategis dalam menghadapi
kampanye hitam Eropa itu. Di
atas kertas, memang seharusnya
demikian. Tapi diam-diam, jauh

sebelum isu ini
berkembang,
Malaysia
sebenarnya
sudah

membangun
diplomasi kelapa
sawit yang intens ke Eropa, dan
memastikan kepada masyarakat
Eropa bahwa mereka telah
melakukan praktik industri sawit
yang sangat ramah lingkungan.
Kemudian muncullah kekuatiran
bahwa pada akhirnya, minyak kelapa
sawit Indonesia saja yang akan
didiskriminasi.
Kesepakatan bersama melawan
kampanye hitam minyak sawit
yang diteken Indonesia dan
Malaysia memang tidak serta merta
menyisihkan persaingan dagang
kedua negara. Pasar yang makin
terbatas membuat masing-masing
produsen harus saling mencari
peluang dan keselamatan produk
nasionalnya sendiri.
Misalnya, di tengah prospek
ekspor sawit ke negara Eropa yang
tak lagi menjanjikan, Malaysia

berhasil memainkan strategi dalam
merebut pasar sawit di India dengan
apik melalui India and Malaysia
Comprehensive Economic
Cooperation Agreement (CECA).
Dari perjanjian ini, Malaysia
mendapatkan diskon
bea masuk sebesar 4
persen, yang berlaku
untuk kelapa sawit
(CPO), dari 44
persen menjadi
40 persen, dan
produk turunan
sawit lainnya
dari 54 persen
menjadi 50
persen.
CECA
merupakan
perjanjian
bilateral yang
berlaku efektif
sejak 1 Juli 2011.
Dalam kesepakatan
ini, India dan
Malaysia sama-sama
berkomitmen memberi
ruang yang lebih fleksibel
terhadap produk-produk impor
maupun ekspor antardua negara.
Dalam perjanjian itu, India
mensyaratkan akses masuk
beberapa produknya seperti beras
brasmati, mangga, telur, truk, motor,
dan garmen. Sebaliknya, Malaysia
mensyaratkan akses masuk produkproduk dari sektor perikanan, tekstil,
kimia, otomotif, dan perkebunan—
dalam hal ini termasuk minyak sawit
dan turunannya. Potongan diskon
untuk Malaysia itu akan berlaku per 1
Januari 2019.
Selama bertahun-tahun, India
adalah negara tujuan ekspor minyak
kelapa sawit terbesar bagi Indonesia.
Sepanjang Januari hingga April 2018,
nilai ekspor sawit Indonesia ke India
tercatat mencapai $ 1.064,9 juta
Amerika Serikat (AS), melampaui nilai
yang diekspor ke Tiongkok sebesar $
839,9 juta AS.

November 2019
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Indonesia belum memiliki FTA
langsung dengan India. Yang ada
baru perjanjian FTA di bawah ASEANIndia atau AITISA, dengan beberapa
sektor yang dikerjasamakan meliputi
penelitian dan pengembangan,
telekomunikasi, konstruksi dan teknisi,
keuangan, pendidikan, pariwisata,
transportasi, dan energi.
Satu hal, India dikabarkan tengah
“menawarkan” gulanya ke Indonesia.
India tercatat sebagai produsen gula
terbesar di dunia. Mengutip Economic
Times, delegasi India telah datang ke
Indonesia pertengahan Nopember
2018, untuk membahas kerja sama
dagang ini.
Jika pembicaraan mulus, India
dikabarkan bersedia menurunkan
bea masuk untuk minyak sawit
Indonesia dari 45 persen menjadi 5
persen. Akan tetapi, penawaran gula

34

itu ternyata tak hanya dilakukan India
kepada Indonesia, melainkan juga ke
Tiongkok.
Setiap kenaikan tarif 1 persen
di India akan menurunkan volume
impor minyak sawit dari Indonesia
sebesar 3.958,7 ton, begitu juga
dengan sebaliknya. Dengan begitu,
penurunan tarif dari 44 persen
menjadi 40 persen pada tahun 2019
akan menyebabkan kenaikan volume
ekspor sebesar 190,02 ribu ton atau
setara dengan $ 135 juta AS.
Begitu juga dengan kenaikan 1
persen tarif ekspor turunan sawit di
India. Kebijakan itu bakal menurunkan
volume impor dari Indonesia
sebanyak 2.010 ton, sehingga
penurunan dari 54 persen menjadi 50
persen memberi dampak kenaikan
volume ekspor turunan sawit sebesar
96,5 ribu ton atau setara $ 69,76 juta
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AS.
Untuk diketahui, India mengimpor
total 14 sampai 15 juta ton minyak
sawit setiap tahun untuk memenuhi
kebutuhan domestiknya. Selain
Indonesia dan Malaysia, India juga
menerima pasokan dari Brasil dan
Argentina.
Mengutip data Kementerian
Perdagangan Indonesia dan India,
selama April 2017 hingga April 2018,
Indonesia menyumbang 67,89 persen
impor minyak sawit mentah di India
senilai USD 3,25 miliar, atau tumbuh
30,89 persen dari tahun sebelumnya.
Pada periode yang sama,
Malaysia menyumbang minyak
sawit mentah senilai USD 1,23 miliar
atau 25,62 persen dari total impor
komoditas tersebut di India. Ekspor
minyak dari Malaysia menurun 13
persen pada 2018.
Eskalasi perang dagang Tiongkok
dan Amerika Serikat (AS) nyatanya
memberi keuntungan bagi India.
Asian Development Bank (ADB)
memproyeksikan India menjadi satusatunya negara di Asia yang memiliki
pertumbuhan tercepat pada tahun
depan.
Jadi, aliansi para produsen
minyak dunia tidak dapat sepenuhnya
menjadi pegangan bagi Indonesia
untuk mengantisipasi sikap Eropa.
Selain melakukan upaya-upaya
bersama dalam kontra isu, protes
maupun mediasi ke WTO atau melalui
medium lainnya, Indonesia juga harus
terus melakukan upaya-upaya sendiri
dengan berpatokan pada peluang
industri kelapa sawit nasional. Situasi
ekonomi terus berubah dengan
dinamis, dan setiap perkembangan
ekonomi negara lain harus terus
dicermati dan dipertimbangkan
sebagai potensi pasar-pasar baru.
Apa yang terjadi di India dan usaha
yang dilakukan Malaysia adalah
pelajaran bagi kita. Bahwa ancaman
itu tidak hanya datang dari Eropa, tapi
juga dari para mitra produsen sendiri.
Kita tidak boleh lengah. (***)
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MILENIAL PLANTERS CAMP

WORK TOGETHER IN HARMONY
Tau ga sih apa itu Milenial Planters Camp? Itu adalah Camping yang diadakan untuk generasi Milenial yang saat ini
berposisi pada level Karyawan Pimpinan PT Perkebunan Nusantara IV, khususnya Distrik dibawah pimpinan Ayah Mahdi
Al Haris.
Oh ya, pada tau gak siapa itu Ayah Mahdi dan sosoknya seperti apa? Nyesel deh kalo gak tau kalian semua.
Ups.. Bukan Ayah yaa, tapi Bapak.. Hi hi hi … Kebawa sama acara yang kemarin nii…
Niih.. Kenalin yaa, Beliau adalah General Manajjer Distrik II Bah Jambi, berumur 39 tahun, memiliki karakteristik tegas,
konsisten, berkomitmen, visioner dan perfeksionis. Enak deh kalau dipimpin Beliau,
Kita diberi ruang untuk berekspresi dan bereksperimen, tapi jangan sekali-kali yaa bekerja asal-asalan nanti bisa di tegur
sama Beliau. You have to work perfectly, karena beliau ini suka dengan kesempurnaan hehe..
Back to the topic, Milenial Planters Camp ini diinisiasi langsung oleh yang
punya Distrik II loh.. So, pastinya acara yang digelar pasti rame dan penuh
makna, Kita disuguhkan acara yang inspiratif dan penuh dengan filosofi
didalamnya. Acara yang diadakan di Kebun Teh Tobasari merupakan acara
yang dikonsep dengan nuansa kekinian, harmoni, dan sinergi.
Acara yang digelar cukup aman untuk dilaksanakan, konsep kekinian yang
diusung dengan teknologi dan publikasi yang baik dan pemateri yang gokil
abis seperti Ibu Fera Erwin Panggabean yang memaparkan lika liku
berumah tangga membuat peserta betah mendengarkanya, tak lupa juga
keamanan dan kenyamanan peserta menjadi prioritas utama.
Oh yaa, semua kegiatan Kita terupdate dari waktu ke waktu lhoo.
Satu misi yang dibawa oleh Pak Mahdi, yaitu peserta memiliki integritas dan
mampu berkolaborasi antara dunia milenial dengan social culture yang ada di
kebun. Acara ini berlangsung sekitar 1 hari 1 malam dengan Rofi Tsani
Aditama (CKP Tanaman Angkatan 2019) dan Tengku Nurdiana keluar sebagai
peserta terbaik di acara ini.
Continuous Improvement, Efektif, Conflict management adalah beberapa
keyword speech salah satu pemateri yang luar biasa dari Manajer Gunung
Bayu yakni Darwis I.E.Damanik, beliau menyampaikan bahwasanya untuk
mencapai target atau tujuan, seseorang diharuskan memiliki knowledge, speed
and guts.
Hal senada juga diungkapkan Hwin Dwi Putera selaku Manajer Unit Teh dan tuan rumah acara, bahwa
seorang leader harus mampu dan berani mengambil resiko untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja. Berbeda dengan
yang disampaikan oleh Pak Suherry dan Pak Showkun Damanik selaku Manajer Laras dan Mayang, Beliau mengingatkan
pada semua peserta untuk tetap konsisten dalam melakukan pekerjaan, serta berani menghadapi apapun yang
menghadang untuk dapat diselesaikan. Tidak harus sempurna karena itu milik Allah SWT, tetapi untuk menjadi yang
terbaik itu harus demi masa depan yang cerah dan kejayaan PTPN4.
Ayoo siapa yang penasaran dengan event ini???
Tunggu event selanjutnya ya.a.a…
Milenial Planters Camp mengajarkan Kami arti sebuah
Teamwork, Family Harmony, Time Management,
Healthy dan Konsistensi.
Marwan Azhari
(CKP Tata
Usaha)Nusantara Empat
Majalah
Internal
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Tikwan Raya Siregar

Herodotus

Dia dipertimbangkan sebagai sejarahwan pertama di Yunani. Dengan menceritakan perang
melawan Persia, Herodotus menciptakan pahlawan-pahlawan dari kaumnya sendiri. Setiap
ia bercerita, orang-orang berkumpul dan mendengarnya dengan tekun. Mereka menyimak
satu demi satu perkataan Herodotus dengan sabar dan penuh minat. Setelah itu mereka
menyimpulkan satu sama lain, bahwa semua yang disampaikan Herodotus itu bohong saja.

D

emikianlah sejarahwan pertama dikenal di dunia
Yunani. Seorang pembohong. Bahkan Herodotus
kemudian dikenal juga dengan julukan “The Father
of the Lies”.
Orang-orang yang mendengarkan Herodotus
adalah para pelaku sejarah itu sendiri. Mereka
berada di antara peperangan itu. Merekalah sejarah
itu. Sedang Herodotus hanya tukang kisah, yang
mencoba meniru keadaan yang sebenarnya. Tapi
tiruan tidak akan pernah sama dengan aslinya.
Sejarahwan, atau penulis sejarah, hingga saat
ini juga masih dipandang secara demikian. Mereka
hanya menuliskan sejarah menurut metodologi
yang dipercayainya. Kenyataan sejarah itu tidak
begitu penting, tapi metodenyalah yang penting dan
harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam istilah
mudah, namanya akademisme. Selain itu dikenal
juga ungkapan, “Sejarah dituliskan oleh orang yang
berkuasa”. Secara lebih sinis lagi, sejarah dipahami
sebagai kumpulan konstruksi saja.
Sejarah perkebunan pun demikian. Kita selalu
disuguhi tentang glorious time di masa lalu. Tentang
masa keemasan. Ini dipakai sebagai acuan, dan kita
selalu terpikat untuk kembali ke masa itu. Tapi waktu
tidak bisa diputar. Orang-orang bercerita tentang
masa lalu mereka dan membandingkannya dengan
masa kini. Tapi apa yang mereka ceritakan bukanlah
kenyataan sepenuhnya. Yang terjadi adalah, mereka
menceritakan tentang diri mereka sendiri.
Sekarang mari kita melihat ke belakang untuk
merancang masa depan. Sejarah adalah pengalaman,
bukan kisah atau teks. Ia hanya dirasakan oleh para
pelakunya, dan pengalaman itu membentuk perilaku
mereka. Lalu konteks berubah, sebuah konteks besar
keterhubungan manusia di dunia. Sejarah menjadi
peringatan. Agar kita mempunyai pilihan, untuk
selanjutnya kita gunakan atas nama kebebasan.
Sang Pencipta tidak pernah menghadapkan kita
pada suatu masa yang tanpa ada petunjuknya lebih
dahulu. Peringatan-peringatan itu disampaikan
melalui sejarah, mengenai sebab akibat dari

perbuatan manusia. Bukan sebuah kronologis dan
metode berpikir. Kita selalu menganggap zaman
kita sebagai yang paling maju, tapi hukum tidak
pernah berubah. Manusia selalu menuju lupa,
kemudian disadarkan dengan bencana, agar kembali
mengingat. Dan peringatan itu jelas sebelumnya.
Apa yang dialami industri perkebunan hari ini,
dengan berbagai kesulitan dan tantangannya, sudah
lengkap petunjuk dan peringatannya. Ini bukan
sesuatu yang istimewa. Korporasi akan menghadapi
resesi demi resesi. Oleh karena itu, pada saat
booming, ia harus menabung atau berinvestasi.
Dan pada saat lesu, ia berhemat dan bekerja keras.
Perusahaan yang tidak menerapkan prinsip dasar ini
akan selalu gagap menghadapi hukum pasar.
Lalu kapan waktunya bersenang-senang? Orang
yang menikmati perjuangan dan prosesnya adalah
orang yang pintar bersenang-senang. Dia tidak
termasuk pada the goal-oriented-people. Sebab
bersenang-senang yang disandarkan pada hasil akan
lebih banyak menuai kesedihan. Sebagaimana athlete
dalam mitologi Yunani, sorak kemenangannya
hanyalah interval pendek menuju pertarungan
selanjutnya.
Saat ini, perusahaan perkebunan sedang sulit.
Kewajiban semakin tinggi, sedangkan nilai produksi
mengalami stagnasi. Tapi itu bukanlah penghalang
bagi kita untuk bersenang-senang, karena
kesenangan itu sendiri tidak terletak pada sejarah
masa lalu, atau cita-cita masa depan (idealisme).
Kesenangan itu adalah pada hari ini. Yaitu pada
setiap usaha yang kita keluarkan demi kebaikan,
dan pada setiap waktu yang kita gunakan untuk
kemanfaatan. Anda adalah manusia bebas, dan tidak
ada seorang pun yang dapat menuliskan kebebasan
dan kegembiraan itu untuk Anda. Tidak juga para
sejarahwan. Tidak para filosof atau para motivator.
Kita adalah pelaku sejarah itu sendiri. Kita bisa
mendengarkan orang menceritakan apa yang kita
lalui, dan kita bisa mengatakan, “semua itu adalah
bohong saja”.
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