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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Menutup akhir tahun, kita biasanya menerima dua
kegembiraan sekaligus. Pertama, kegembiraan karena
menyelesaikan amanah tahunan dengan skala capaian
masing-masing. Dan kedua, menyongsong hari-hari
perayaan bersama keluarga, sembari membicarakan
rencana keluarga untuk tahun depan.
Kami juga punya resolusi. Pada tahun genap 2020,
tim kerja liputan akan kembali merancang programprogram baru untuk Majalah MINAT. Baik dalam tata
letak maupun dalam disain liputan. Tahun Baru haruslah
membawa hal-hal baru bukan? We keep in changing.
Yang paling mungkin dalam setiap perjalanan kita adalah
perubahan-perubahan. Sebab stagnasi adalah tandatanda kematian.
Pada edisi Desember 2019 ini, MINAT menyajikan
sejumlah laporan tentang capaian korporasi di akhir
tahun. Ini sekadar bahan bagi kita untuk mengukur secara
terbuka efektifitas kinerja perusahaan selama setahun
ini. Dalam sajian yang kuantitatif tentunya. Mudahmudahan, dengan catatan capaian ini, kita menjadi lebih
bersemangat untuk menyongsong tahun depan.
Sejumlah artikel lepas secara mendalam juga kami

turunkan pada edisi ini. Biasanya, di akhir tahun, kita
memang cenderung reflektif, membaca ulang, dan
memberi penilaian pada diri kita sendiri. Oleh karena itu,
kami berharap artikel-artikel yang disajikan bisa menjadi
bahan refleksi tambahan bagi Anda.
Perkembangan industri kelapa sawit internasional
sedang berada dalam tahap yang menentukan.
Gesekan kepentingan global dan ancaman resesi
dunia menciptakan situasi yang serba kurang pasti dan
berkejaran. Di satu sisi, industri kelapa sawit sedang
memandang harapan besar terhadap pasar energi yang
demikian besar daya serapnya. Tetapi di sisi lain, produkproduk kelapa sawit juga menghadapi tantangan daya
beli, gejala oversupply, dan isu-isu non-ekonomi yang
dihembuskan dari kompetitor minyak nabati di Eropa.
Semua ini menjadi wacana tambahan bagi kita.
Meskipun lebih banyak bertungkus lumus dalam proses
produksi, tapi kita juga harus tetap melek pasar. Isu-isu
besar sedang berlangsung jauh dari kebun-kebun kita,
tapi sesungguhnya dampaknya sangat dekat dengan
kehidupan kita.
Akhirnya, selamat membaca, selamat menikmati akhir
tahun, dan selamat menyambut Tahun Baru 2020.

Desember 2019
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Refleksi

Tantangan Produksi
Memasuki Natura
Oleh Sekretaris Perusahaan

Kinerja operasional PTPN IV pada tahun 2019 ini diestimasi di
bawah RKAP yang ditetapkan 23,30 ton TBS/hektar. Menurut
evaluasi kerja sementara, tidak tercapainya target prognosa ini
disebabkan berkurangnya jumlah pokok per hektar, atau sebesar
5,3% dari inventarisasi sebelumnya. Faktor lain yang diajukan
adalah curah hujan tinggi yang menyebabkan tantangan panen di
sejumlah kawasan kebun yang memiliki kondisi ekstrim.

K

ondisi capaian yang sama juga
terjadi pada produktivitas teh.
Sejumlah upaya perbaikan di kebun
teh yang antara lain dilakukan
dengan rehabilitasi tanaman atau
peremajaan tumbuhan diharapkan
akan menampakkan hasil pada
periode-periode selanjutnya.
Di setiap akhir tahun, tantangan
produksi kebun diperkirakan
selalu meningkat karena sejumlah
perayaan dan libur umum karyawan.
Fenomena akhir tahun ini sering
disebut sebagai tantangan Natura
(karena masuknya Natal, Tahun
Baru, dan Hari Raya), dimana
kegiatan produksi menjadi lebih
lambat karena kesibukan umum.
Situasi ini ditandai dengan
kecenderungan produksi yang
turun, sementara harga sedang
naik. Bila perusahaan mampu
memaksimalkan atau menaikkan
produksinya, maka inilah
sebenarnya momen yang terbaik
untuk memetik nilai penjualan dan
menaikkan pendapatan. Tapi bila
sebaliknya, akhir tahun ini seperti
hari-hari potensial yang terlewatkan.

Oleh karena itu, kita harus
menemukan cara agar perusahaan
dapat mempertahankan, atau
bila memungkinkan menaikkan
produksi di setiap akhir tahun.
Tentu hal ini harus dilakukan tanpa
mengorbankan kegembiraan
perayaan Natura. Diperlukan sebuah
mekanisme kerja yang membuat
keduanya sekaligus dipetik dan
dirayakan, yaitu panen yang besar,
dan perayaan hari-hari besar.
Tantangan bagi pelaku industri
sawit Indonesia saat ini juga
sangat besar, baik dari eksternal
maupun internal. Hal ini tentunya
membutuhkan strategi dan usaha
yang luar biasa besarnya di tengahtengah penurunan produksi, agar
margin keuntungan perusahaan
dapat dimaksimalkan.
Memang harga CPO pada saat
ini sudah cukup tinggi, meskipun
ini hanya fenomena reguler saja.
Apalagi kenaikan harga itu baru
terjadi beberapa hari saja, dan
belum berdampak besar bagi posisi
keuangan PTPN IV, dan juga bagi
karyawan sendiri. Perusahaan masih

memerlukan kerja keras yang lebih
tinggi dari seluruh karyawannya,
namun hal ini pun membutuhkan
kebijaksanaan dalam menyikapinya,
terutama dalam soal membagi ruang
antara pekerjaan dan urusan rumah
tangga setiap karyawan.
Dari sisi pekerjaan, karyawan
akan menerima tekanan-tekanan
tugas agar dapat bekerja lebih keras,
lebih produktif dan lebih efisien.
Kadang-kadang tekanan-tekanan
tersebut dapat membuat frustrasi
dan berdampak pada kehidupan
rumah tangga. Dalam situasi dan
kondisi ini, dibutuhkan dukungan dan
pemahaman dari pasangan masingmasing dalam kehidupan keluarga,
serta ridho dari Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa. Setiap karyawan
perlu memahami dan mendapatkan
kebijaksanaan dalam mengambil
tindakan yang bermanfaat agar
keseimbangan tuntutan kerja dan
rumah tangga dapat dijaga.
Kita berharap hari-hari terakhir
di tahun 2019 ini akan tetap menjadi
hari-hari yang produktif, jauh dari
kelengahan, dan tetap fokus pada
tugas masing-masing. Selamat
merayakan akhir tahun, dan sampai
bertemu kembali di awal tahun 2020.
Mari kita jadikan liburan kita sebagai
liburan yang bermutu, sehingga
ia menjadi recharger energi untuk
berjuang keras lagi pada tahun
depan. Selamat Natal dan Tahun
Baru!

Desember 2019
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Gedung Tahti
Mapoldasu Diresmikan
Polda Sumatera Utara menyelenggarakan peresmian dan
penandatanganan prasasti Gedung Direktorat Tahanan dan
Barang Bukti (Dit Tahti) di Markas Poldasu, Selasa, 10 Desember
2019. Acara ini dihadiri Direktur Utama PTPN IV, Siwi Peni,
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Drs. Agus
Andrianto, SH, MH, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
PTPN IV Rizal H. Damanik, Direktur Pelaksana PT Inalum, Oggy
Achmad Kosasih, Pimpinan Wilayah PT BRI Medan, I Made
Suka, Corporate Secretary PTPN IV, Riza Fahlevi Naim, dan para
pejabat utama Poldasu.
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B

angunan Tahti ini terdiri dari 3
lantai. Di lantai basement ada 7
ruangan seluas 225 m2. Sedangkan
di lantai 1 terdapat ruangan seluas
654,3 m2. Dan lantai 2 memiliki 12
ruangan seluas 552,75 m2. Terdapat
19 ruangan sel dengan rincian 12
sel Rumah Tahanan Polisi (RTP)
dengan kapasitas 240 orang, 7 sel
RTP dengan kapasitas 18 orang, 1
ruang besuk tahanan, 1 ruang gudang

Liputan Khusus

barang bukti, 3 ruang biologis, dan 4
ruang staf.
PTPN IV melalui program PKBL
turut berpartisipasi dalam realisasi
pembangunan gedung yang sudah
cukup mendesak dibutuhkan

Poldasu ini sebagai dampak dari
perkembangan sosial dan keamanan
di daerah ini. PTPN IV dan Poldasu
juga memiliki kemitraan strategis,

khususnya dalam upaya bersama
menjaga aset-aset dan perusahaan
milik negara sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku. (red)

Desember 2019
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Rakor Pilot Project Implementasi
Standarisasi Nomenklatur Jabatan
dan Standar Formasi PTPN Group
PT Perkebunan Nusantara IV bersama Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero) mengadakan Rapat Koordinasi
(Rakor) Pilot Project Implementasi Standarisasi Nomenklatur
Jabatan dan Standar Formasi PTPN Group di Ruang Rapat Dura,
Kantor Direksi PTPN IV Medan, Senin 25 Nopember 2019. Hadir
pada Rakor ini dari PTPN IV, antara lain Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum Rizal H. Damanik, Kepala Bagian Teknik,
Kepala Bagian dan Wakil Kepala Bagian Tanaman, Kepala Bagian
Sumber Daya Manusia, dan Kasubag/Staf Subag. Sementara dari
Holding Perkebunan Nusantara, tampak Kepala Divisi Sumber
Daya Manusia Amalia Nasution, Kepala Sub Divisi/Staf Sub Divisi
Sumber Daya Manusia, dan Kepala Sub Divisi/Staf Sub Divisi
Operasional Tanaman Tahunan.
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R

izal H. Damanik
mengatakan, program
standarisasi nomenklatur
jabatan ini dimaksudkan
agar organisasi dapat lebih
fleksibel sesuai dengan
tuntutan bisnis. “Dengan
standarisasi ini, kita bisa
melihat formasi jabatan apa
yang sudah tidak diperlukan
lagi, dan formasi jabatan apa
yang perlu dilakukan, serta
untuk meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan,”
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kata Direktur SDM dan
Umum.
Pada dasarnya, kata
Rizal, yang perlu diperhatikan
dalam standarisasi
nomenklatur adalah
bagaimana penetapan
kebutuhan, jumlah
karyawan, pengembangan
karier, penilaian kinerja
(performance management),
dan renumerasi yang tepat
untuk menuju implementasi
organisasi yang ideal. (red)

Desember 2019
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Menerima Penghargaan Responden
Liaison Terbaik dari BI
PT Perkebunan Nusantara IV menerima penghargaan sebagai
Responden Liaison Terbaik 2019 pada Pertemuan Tahunan Bank
Indonesia 2019, yang diterima oleh Corporate Secretary PTPN
IV Riza Fahlevi Naim, mewakili Direktur Utama PTPN IV Siwi
Peni, dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera
Utara Wiwiek Sisto Widayat, di Grand Ballroom Hotel Adimulia
Medan, Rabu, 4 Desember 2019.
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U

sai menerima penghargaan,
Riza Fahlevi Naim, mengatakan,
penghargaan ini merupakan apresiasi
terhadap komitmen perseroan yang
konsisten terhadap kontinuitas liaison,
kelengkapan dan akurasi data, serta
kecepatan respon.
Riza Fahlevi Naim juga
menyebutkan, penghargaan yang
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diterima PTPN IV adalah salah satu
dari 3 area, 13 kategori, dan 14
penghargaan.
Hadir pada acara penyerahan
penghargaan ini, Gubernur Sumatera
Utara Edy Rahmayadi, Ketua DPRD
Sumut Baskami Ginting, Konjen/
Konsul, BUMN/BUMD, kalangan
perbankan, Organisasi Perangkat
Daerah Propinsi Sumut, dan pemred
berbagai media cetak/elektronik.
(red)

Desember 2019
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Peringatan Natal Keluarga Besar PTPN IV

“Hiduplah sebagai Sahabat
bagi Semua Orang”
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni mengatakan, perayaan Natal
tahun 2019 yang mengambil tema “Hiduplah sebagai Sahabat
bagi Semua Orang”, merupakan tema nasional yang bermaksud
mengajak seluruh bangsa senantiasa bersatu. “Mari kita, keluarga
besar PTPN IV, tetap mempertahankan persatuan kita, dan kita
pergunakan event-event pertemuan ini untuk meningkatkan
kekeluargaan, sehingga lebih mudah melakukan sinergi,” sebut
Siwi Peni pada kesempatan memberikan sambutan perayaan Natal
keluarga besar PTPN IV di Medan International Convention Center,
Jalan Gagak Hitam, Medan, Jumat, 6 Desember 2019.

P

erayaan Natal 2019 ini juga
mengambil sub tema, “Perbuatlah
yang Baik Melalui Karya Nyata yang
Bermanfaat bagi Kehidupan”, serta

12

dihadiri utusan karyawan dari Kantor
Direksi, Distrik, Kebun/PKS, serta
undangan lainnya. Sedangkan dari
manajemen PTPN IV, selain dihadiri
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Direktur Utama, juga terlihat Direktur
Operasional Rediman Silalahi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum Rizal H. Damanik, Komisaris
Independen Osmar Tanjung, dan
Ketua Umum SP-Bun PTPN IV
Wispramono Budiman yang diwakili
oleh Raja Suandi Dayan Purba selaku
pengurus SP-Bun PTPN IV.
Yang dimaksudkan dalam sub
tema ini, menurut Direktur Utama,
adalah sesuai perintah Tuhan,
“sebaik-baiknya manusia adalah yang
memberi manfaat pada lingkungan,
makhluk hidup, dan bumi”. Oleh
karena itu, ia mengajak seluruh

Liputan Khusus

Dalam kesempatan tersebut, turut
memberikan sambutan, Komisaris
Independen Osmar Tanjung. Ia
menyampaikan, atas nama Dewan

keluarga besar PTPN IV untuk
melaksanakan perintah ini secara
konsisten, agar PTPN IV menjadi
perusahaan nomor satu dalam
kinerja, dan menjadi perusahaan
benchmarking dalam industri sejenis

Komisaris PTPN IV, rasa bangga
kepada panitia Natal PTPN IV tahun
2019 ini, Karena mampu menjaga
kontinuitas event ini setiap tahunnya.
“Acara seperti ini dapat mendekatkan
kita selalu kepada Tuhan untuk

terus dapat melaksanakan perintah
Tuhan. Sesuai sub tema yang dipilih,
maka apabila manusia mengerjakan
perbuatan baik yang bermanfaat,
dia akan diberikan kehidupan yang
baik, dan akan diberikan balasan
dari Tuhan kepada mereka dengan
pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan. Maka mari
kita berlomba-lomba dalam berbuat
kebaikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum
SP-Bun PTPN IV Wispramono
Budiman yang diwakili Raja Suandi
Dayan Purba, dalam sambutannya
menyatakan, SP-Bun PTPN IV
menyambut baik perayaan Natal yang
diselenggarakan tahun ini. “Semoga
perayaan ini berjalan dengan lancar
dan khidmat,” harapnya.
Ketua Persekutuan Umat Kristen
(PUK) PTPN IV Ipan Gumara Siahaan
ketika memberikan sambutannya
menyatakan secara garis besar,
bahwa sahabat itu adalah seorang
yang dapat dipercaya dan melakukan
hal yang benar.
Sebelumnya, Ketua Panitia
Panto Hutagalung dalam laporannya
menyampaikan ungkapan terimakasih
kepada Direksi dan manajemen
PTPN IV yang telah mendukung

Desember 2019
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terselenggaranya acara ini. “Perlu
kami sampaikan bahwa acara ini
dihadiri kurang lebih seribu orang
yang terdiri dari seluruh keluarga

14

besar PTPN IV,” katanya melaporkan.
Usai acara umum, perayaan Natal
dilanjutkan dengan Ibadah Kebaktian
Natal, dan kemudian diakhiri dengan
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makan bersama. Ibadah Natal diisi
dengan acara kebaktian, renungan,
dan nyanyian puji-pujian, yang
dipimpin oleh Pdt. Ganda M.A.
Tambunan, MM,dan Pdt.
Dr. Sukanto Limbong
yang menyampaikan
Renungan Natal
berdasarkan Firman
Tuhan yang tertulis
dalam Alkitab
(Yohannes 15 : 14-5).
Acara Natal juga
disemarakkan dengan
lagu pujian oleh Paduan
Suara Gabungan PTPN
IV, PA Ester, Paduan
Suara Gita Kalani
dan PA Maranatha.
Sementara musik
pengiringnya adalah
paduan suara “Vox
Seraphim”. (red)

Say No to
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Demi M
asa

Depan

Desember 2019

Himbauan ini disampaikan oleh :
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Selamat Memasuki MBT,
Pak Aswin Ginting!
Dirut PTPN IV Siwi Peni, kembali melepas salah seorang
Pemangku Jabatan Puncak (PJP) yang memasuki masa bebas
tugas (MBT), yang kali ini adalah mantan Manajer Kebun Dolok
Sinumbah, Aswin Ginting. Acara pelepasan dilaksanakan di
Ruang Dura Kantor Direksi PTPN IV, Jl Letjen Suprapto No. 2
Medan, Rabu, 4 Desember 2019.
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S

iwi Peni yang didampingi Direktur
Komersil Umar Affandi, Direktur
Operasional Rediman Silalahi, dan
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum Rizal H. Damanik,
menyampaikan kata-kata pelepasan

sembari menyerahkan SK MBT
sebagaimana siklus yang harus
dihadapi semua karyawan di dalam
meniti karir di perkebunan.
“Kita semua memulai hari pertama
di perusahaan ini dengan suka duka
perjalanan karir yang menyusul
sesudahnya. Dan pada akhirnya kita
akan sampai juga pada masa bebas
tugas, yang sepatutnya kita syukuri
sebagai perjalanan alami setiap
karyawan. Mencapai masa bebas
tugas adalah keberuntungan bagi kita
semua, sebab ada juga karyawan
dan kolega kita yang tidak beruntung
sampai kepada hari seperti ini
karena suatu hal yang tidak dapat kita
hindarkan,” kata Dirut.
Aswin Ginting yang melaksanakan
tugas terakhir sebagai Manajer Kebun

Dolok Sinumbah dilepas oleh para
PJP dan para karyawan pimpinan
di Kantor Direksi seperti Corporate
Secretary PTPN IV Riza Fahlevi Naim,
para kepala bagian, wakil kepala
bagian, dan project manager.
Aswin Ginting secara resmi

memasuki MBT sejak 1 Desember
2019. Ia mengabdikan dirinya di
PTPN IV selama 29 tahun 3 bulan.
Selain menerima Surat Keputusan
Direksi PTPN IV, Aswin Ginting juga
menerima bingkisan kenangan dari
manajemen PTPN IV. ( red)

Desember 2019
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Raih Produksi Tertinggi,
Manajemen dan Karyawan Kebun
Laras Gelar Family Gathering
Manajemen dan karyawan Kebun Laras menggelar acara
family gathering, Minggu, 15 Desember 2019, yang diawali
dengan kegiatan gerak jalan santai sepanjang 3 km, dimulai
dari areal Tanaman Ulang Tahun 2019 Afdeling IV, dan finish
di gerbang masuk Afdeling IV. Selanjutnya para peserta secara
bersama-sama menuju pemandian Sweembath Bahapal dengan
menggunakan truk yang telah disediakan oleh panitia.

R

angkaian family gathering diisi
bermacam kegiatan, antara
lain mendengarkan motivasi yang
disampaikan oleh Asisten Tata Usaha,
Asisten Kepala Tanaman, Ketua
SPBUN Basis Laras, Manajer Kebun
Laras, serta kegiatan permainan dan
hiburan.
Hadir dalam kegiatan ini,
Kapolsek Perdagangan, AKP
Supendi, Camat Bandar Huluan,

18
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Masrah SH, Manajer Kebun Laras,
Asisten Kepala Tanaman, seluruh
asisten, pengurus SPBUN, Perwira
Pengamanan, provider, serta
perwakilan karyawan dari afdeling
dan bagian.
Dalam bimbingan dan

karena adanya kerjasama yang baik
di semua afdeling dan emplasmen,
sehingga produksi yang tinggi dapat
dicapai melebihi anggaran yang
ditetapkan oleh perusahaan.
“Saya berharap, ke depan
capaian produksi Kebun Laras dapat
lebih ditingkatkan sesuai Tata Nilai

Perusahaan: Sinergi-IntegritasProfesional,” kata Suherry.
Acara family gathering
karyawan Kebun Laras berlangsung
meriah dengan berbagai macam
perlombaan dan ratusan hadiah
hiburan yang siap diundi kepada
semua peserta. (rel)

arahannya, Manajer Kebun, Suherry,
menyampaikan bahwa saat ini
produksi Kebun Laras merupakan
yang tertinggi di PTPN IV bila
dilihat dari capaian terhadap RKAP,
sehingga acara family gathering
mengusung tema “Laras Terbaik”.
Menurutnya, capaian ini terwujud

Desember 2019
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Sosialisasi Hukum Poldasu
di Kebun Laras

Menindaklanjuti Memo Bagian Hukum dan Pertanahan PT
Perkebunan Nusantara IV Nomor: 04.13/Kol/M-114/XII/2019
tanggal 2 Desember 2019 perihal Sosialisasi Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban, Kebun Laras bekerjasama dengan
Bidkum (Bidang Hukum) Polda Sumatera Utara menggelar
acara sosialisasi hukum yang meliputi pemeliharaan keamanan,
ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terhadap stakeholder
sekitar Kebun Laras, serta penyalahgunaan narkoba, pada 6
Desember 2019, di Wisma Sisalana Kebun Laras.

S

osialisasi hukum ini diisi oleh nara
sumber yang berasal dari Tim
Bidang Hukum Polda Sumut , yaitu
Erdi SH.MH.HK, Agustami Lubis
SH.MH, serta Kapolsek Bangun
Banuar Manurung.
Selain dari Tim Bidang Hukum
Polda Sumut dan Personil Polsek
Bangun, hadir juga dalam sosialisasi
ini Manajer Kebun Laras, perwakilan
dari Kantor Camat Bandar Huluan,
Personil Polsek Bangun, Koramil
Perdagangan dan Bangun, seluruh

20

karyawan pimpinan Kebun Laras,
pangulu nagori sekitar Kebun Laras,
perwakilan karyawan pelaksana
afdeling dan bagian Kebun Laras,
pengurus SPBUN Basis Laras, tokoh
masyarakat, serta awak media.
Manajer Kebun Laras, Suherry,
dalam sambutannya menyampaikan
terima kasih atas kehadiran
Forkopimka, seluruh pangulu
nagori sekitar Kebun Laras, tokoh
masyarakat, tokoh agama, serta
seluruh undangan yang hadir
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dalam acara sosialisasi hukum
(Harkamtibmas) ini.
“Tujuan dari sosialisasi ini adalah
untuk meningkatkan produksi PTPN
IV Kebun Laras sebagai sumber
pembiayaan program pembangunan
nasional, dan memberikan gambaran
tentang sistem pengamanan dan
penanggulangan tindak kejahatan
pencurian asset Kebun Laras
yang berada di wilayah hukum
Polda Sumatera Utara, khususnya
di lingkungan kerja PTPN IV,” kata
Suherry.
Dengan adanya sosialisasi hukum
ini, ia mengharapkan tidak ada lagi
kehilangan asset perusahaan yang
diakibatkan oleh tindak kejahatan
pencurian, khususnya di Kebun
Laras, sehingga dapat memberikan
keuntungan yang lebih besar bagi
perusahaan yang nantinya dapat
dinikmati bersama. (rel)

Bisnis Proses

Desember 2019
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Membangun

Pagar Sosial
Serapat-rapatnya tembok yang dibangun Kaisar Win Shi Huang
(221-206 SM) dari Dinasti Qin di Cina, akhirnya jebol juga di tangan
prajurit Mongol. Bukan karena temboknya rapuh, atau karena pasukan
Mongolnya terbang, tapi karena penjaga temboknya memang sengaja
membuka gerbang raksasa itu untuk gerak maju musuh-musuhnya.
Mereka disogok, dan berbalik mengkhianati tuannya.
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K

isah seperti ini banyak
ditemukan sepanjang sejarah
politik dan sosial di dunia. Pada
akhirnya manusia dan masyarakat
adalah faktor terpenting bagi
kekuatan perlindungan suatu
organisasi atau bangsa.

Dari Bagian ke Bagian

Dalam konteks perkebunan, maka
keamanan kebun tidaklah selalu
tergantung pada sebaik apa sistem
pertahanan maupun jumlah personel
pengamanan yang dimiliki, tetapi lebih
kepada sekuat apa hubungan yang
dibangun oleh perusahaan dengan
masyarakat dan karyawannya sendiri.
“Kita menyebut hubungan ini
sebagai upaya membangun pagar
sosial. Masyarakat tidak boleh
dipandang sebagai musuh, tetapi
penting sekali agar mereka dirangkul
dan menjadi mitra perusahaan
agar dapat berkembang bersama
dalam iklim yang sama-sama
produktif. Inilah perspektif sejati dari
sistem pengamanan paling sejati di
perkebunan secara berkelanjutan,”
tutur Plt Kabag Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN
IV, Riza Fahlevi Naim.
Menurutnya, Bagian PKBL dapat
diibaratkan sebagai wajah dari
perusahaan. Bagian ini merupakan
aktivitas perusahaan yang paling
tampak di depan dan paling terasa
manfaatnya secara langsung bagi
masyarakat. Melalui Program
Kemitraan, Bina Lingkungan,
dan CSR, perusahaan dapat
membuktikan bahwa dirinya peduli,
kontributif, dekat, dan responsif
terhadap masalah-masalah sosial

JUMLAH MITRA BINAAN (ORANG) 3 TAHUN TERAKHIR
SEKTOR

2016

2017

2018

Industri

17

5

14

Perdagangan

183

101

77

Pertanian

8

1

1

Perikanan

9

1

11

Peternakan

14

9

25

Perkebunan

26

5

7

Jasa

57

43

29

Lainnya
Hibah

1

Industri Kreatif
JUMLAH

314

165

165

di sekitarnya. “Bila Bagian Tanaman
dan Pengolahan diibaratkan sebagai
jantung korporasi karena terkait
langsung dengan produksi, maka
Bagian PKBL adalah wajahnya.
Kita harus terlihat siap untuk selalu
bersahabat dan peduli,” tambah Riza.
Karena fungsinya tersebut, PKBL
tidak hanya diukur kinerjanya secara
kuantitatif dari alokasi anggaran
yang telah disalurkan, meskipun
itu tetap menjadi isu utama. Tapi
lebih dari itu, mereka juga harus
memperlihatkan bahwa bantuan
yang diberikan efektif dan menyentuh
kebutuhan masyarakat secara luas,
serta memberikan dampak hubungan
sosial yang baik dengan perusahaan
sebagai imbal baliknya.
“Selain dibebankan rencana
kerja untuk realisasi 100%, kita juga
diharapkan dapat memaksimalkan
efektifitas setiap sen bantuan itu, agar
ia berdaya guna dan menciptakan
manfaat yang luas. Untuk itu kita
menyusun program kerja yang spesifik
untuk masing-masing program
kemitraan, bina lingkungan, dan
CSR,” papar Riza Fahlevi Naim yang
juga menjabat sebagai Corporate
Secretary PTPN IV ini.
Kemitraan
Dalam program kemitraan,
Bagian PKBL menetapkan sasaran
kerjanya untuk menjadikan usaha
mikro dan kecil sebagai kegiatan
usaha ekonomi kerakyatan yang
maju, moderen, tangguh dan
mandiri, serta memiliki kemampuan
dan peranan strategis dalam
perekonomian nasional. Program ini
diharapkan mampu memberikan citra
dan coorporate image yang positif,
yaitu ditandai dengan terjalinnya
hubungan kemitraan yang harmonis,
menguntungkan dan saling memberi
manfaat antara perusahaan dengan
stakeholders.
Program kemitraan yang
antara lain menyediakan bantuan
permodalan dan pembinaan
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manajemen
usaha
akan terlihat
tingkat
keberhasilannya
dari kemampuan
mitra binaan
mengembalikan
pinjaman secara
tertib dan teratur.
Tingkat kolektibilitas
pinjaman ini juga
menjadi indikator
yang dapat dipakai
untuk mengukur
perkembangan usaha
mitra binaan, agar dapat
diambil kesimpulan
mengenai keberlanjutan
dan bentuk kemitraan yang
diperlukan selanjutnya.
Berdasarkan indikasi
penyeluran bantuan pinjaman
modal ini, mitra binaan
dikategorikan ke dalam beberapa
kelompok. Di antaranya adalah
mitra binaan baru, mitra binaan
perpanjangan, dan mitra binaan
khusus.
Mitra binaan baru diseleksi
berdasarkan pertimbangan
potensi perkembangan usaha dan
produktivitasnya. Mereka diseleksi
kelayakannya melalui survei langsung
ataupun melalui promosi/pengajuan
yang dilakukan mitra binaan itu
sendiri.
Dari hasil pembinaan para
mitra binaan baru ini, kemudian
ditentukan kelompok mitra binaan

perpanjangan berdasarkan rekam
jejaknya yang baik, lancar, produktif,
dan telah melunasi pinjamannya
untuk memperbaharui/melanjutkan
program mitra binaan PTPN IV. Untuk
mendapatkan keputusan tentang
hal ini, Sub-Bagian Kemitraan akan
melakukan monitoring dan evaluasi.
“Tingkat keberhasilan program ini
akan sangat tergantung pada kegiatan
evaluasi dan monitoring, terutama
kepada mitra binaan yang masuk
ke dalam kategori Kurang Lancar,

JUMLAH PENYALURAN DANA KEMITRAAN (3 TAHUN TERAKHIR)
TAHUN
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JUMLAH (RP)

2016

14.765.000.000

2017

10.937.885.000

2018

11.120.447.000
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Diragukan, dan Macet. Monitoring
diharapkan dapat lebih meningkatkan
capaian pengembalian cicilan,” jelas
Plt Kabag PKBL.
Bila hasil monitoring dan evaluasi
menemukan mitra binaan yang masuk
ke dalam salah satu kategori itu, maka
kebijakan yang dilakukan adalah
penjadwalan ulang (rescheduling)
atau penyesuaian persyaratan
(reconditioning). Penjadwalan ulang
biasanya dilakukan pada mitra binaan
yang telah termasuk kepada kategori
kredit macet. Sedangkan penyesuaian
ulang diberlakukan pada mitra
binaan yang telah termasuk kepada
kategori kredit macet dan telah direscheduling sebelumnya. Tujuannya,
melakukan pembaharuan perjanjian
agar mitra tersebut mampu keluar dari
masalahnya dan kembali mandiri.
“Sampai saat ini, kita belum
memiliki alat analisis kualitatif yang
baku terhadap kondisi mitra binaan
kita, meskipun kita tetap berusaha
melakukan pendekatan personal

Dari Bagian ke Bagian

kepada mereka, melakukan diskusi
dan wawancara. Luasnya ruang
lingkup mitra binaan dari segi wilayah
dan keragaman usahanya membuat
kita masih cenerung melihat situasi
mereka secaara kuantitatif, yaitu
melalui analisis laporan tingkat
pengembalian bantuan modal,” ujar
Riza.
Agar memudahkan monitoring
dan evaluasi, Bagian PKBL
membentuk cluster mitra binaan,
yaitu pengelompokan berdasarkan
jenis dan sektor usaha yang sama,
dan tersebar di satu atau beberapa
kabupaten. Pembentukan cluster juga
akan lebih membuka peluang kepada
mitra binaan untuk mengembangkan
potensi usaha di kemudian hari,
seperti cluster kerajinan tenun/
songket, cluster peternakan lembu,
cluster pertanian bawang, cluster
industri roti, dan lain-lain. Kepada
masing-masing cluster, diberikan
pelatihan bersama, sehingga materi
dan sistem pelatihan dapat lebih
dikonsentrasikan kepada aspek
teknis/operasional usaha yang
dijalankan mitra binaan per cluster.
Pelatihan ini melibatkan lembaga/
instansi/dinas berwenang yang
berhubungan dengan usaha mitra
binaan, seperti Dinas Pertanian,
Dinas Perternakan, Dinas UKM
dan Koperasi, KPP, perbankan, dan
lain-lain. Untuk menajamkan usaha
mereka, juga diselenggarakan
penyuluhan berdasarkan penilaian
dan pertimbangan atas potensi dan
arah perkembangan usaha mereka
agar bisa tumbuh menjadi usaha
menengah atau besar.
Tantangan yang dihadapi
dalam program ini adalah, sulitnya
menemukan pelaku usaha mikro
dan kecil (UMK) yang memiliki usaha
potensial, memiliki kemampuan
untuk berkembang, serta mampu
memberikan dampak bagi
peningkatan ekonomi komunitas
secara luas.
“Kita juga dihadapkan pada

fakta wilayah kerja yang sangat
luas sebagaimana wilayah kerja
perusahaan, sehingga jumlah mitra
juga menjadi banyak dan hampir
seluruhnya masih memerlukan
pembinaan. Saat ini, jumlah mitra
binaan kita sebanyak 2.158 orang,”
kata Riza.
Selain itu, para staf Bagian
PKBL masih menghadapi masih
banyaknya mitra binaan yang belum
memberikan data/informasi yang
jelas saat melakukan pencicilan
pinjamannya, sehingga berakibat
pada bertambahnya jumlah cicilan
yang tidak teridentifikasi. Mungkin ini

disebabkan karena belum adanya
sistem manajemen informasi mitra
binaan yang terintegrasi untuk seluruh
BUMN. Dampak lainnya, tidak dapat
diketahui usaha mikro dan kecil yang
sudah menjadi mitra binaan suatu
BUMN.
Tahun 2019 ini, PTPN IV membuat
prognosa penyaluran dana kemitraan
kurang lebih Rp 10 miliar dengan
jumlah penerima 215 orang.
Bina Lingkungan
Program Bina Lingkungan (BL)
dikerjakan berdasarkan upaya dan
keinginan perusahaan untuk turut

REALISASI PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN 3 TAHUN
TERAKHIR
SEKTOR

2016
(Rp 1.000)

2017
(Rp 1.000)

2018
(Rp 1.000)

BENCANA ALAM

204.300

511.971

806.150

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

814.100

503.491

2.945.204

PENINGKATAN KESEHATAN

38.915

53.000

578.739

PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA UMUM

3.171.497

4.560.972

7.899.626

SARANA IBADAH

1.184.576

1.761.839

3.497.751

PELESTARIAN ALAM

100.000

148.479

785.466

SOSIAL KEMASYAKATAN DALAM
RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN

2.176.052

3.010.418

7.062.946

LAINNYA

32.535

-

-

JUMLAH

7.721.976

10.550.169

23.575.882
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meningkatkan kualitas hidup sosial
melalui pemanfaatan anggaran
perusahaan (diambil dari bagian laba
perusahaan) yang disalurkan kepada
masyarakat sekitar wilayah kerja
perusahaan, pada khususnya, dan
tidak menutup kemungkinan pada
wilayah Republik Indonesia pada
umumnya.
Sektor yang disentuh untuk
program ini pada umumnya adalah
pemberdayaan di bidang sosial,
pendidikan, agama dan budaya
di lingkungan masyarakat. Calon
penerima dana bantuan Bina
Lingkungan, merupakan pihak yang
sangat membutuhkan bantuan di
dalam pelaksanaan kegiatannya,
dan kegiatan tersebut memberikan

28

manfaat yang cukup luas bagi
lingkungan masyarakat sekitar atau
pihak-pihak yang berkepentingan/
berkaitan lainnya.
Dalam menentukan kelayakan

bantuan, dilakukan survei dan
observasi atas proposal kegiatan
yang diajukan. Sehingga selain dapat
dilakukan penilaian tingkat manfaat,
juga dapat dilakukan penilaian

REALISASI PENYALURAN DANA CSR 3 TAHUN TERAKHIR
SEKTOR

2016
(Rp 1.000)

2017
(Rp 1.000)

2018
(Rp 1.000)

Jalan

647.632

1.990.121

1.183.099

314.878

126.052

1.980.805

2.097.556

Sarana Ibadah

199.361

72.670

Sekolah

342.951

194.485

Jembatan
Saluran Air

912.461

Lainnya

10.000.000

2.668.060

556.935

JUMLAH

11.560.093

7.496.176

4.230.797

Majalah Internal Nusantara Empat

Dari Bagian ke Bagian

perusahaan secara lebih merata di
wilayah kerjanya. Tahun ini, PTPN IV
menargetkan penyaaluran dana bina
lingkungan sebesar kurang lebih Rp
23 miliar.
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility
(CSR) adalah satu-satunya program
yang bersifat mandatori (wajib)
berdasarkan UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas,
yang dijabarkan pelaksanaannya
dengan PP Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas.
Secara umum, kebijakan dan
sasaran kerjanya tidak berbeda jauh
dengan Program Bina Lingkungan,
yaitu mendorong penyediaan
sarana dan prasana umum, fasilitas
kebutuhan masyarakat, ataupun
bentuk bantuan sosial lainnya sebagai
wujud kehadiran dan peran serta
BUMN melalui pemanfaatan bagian
laba/anggaran setiap tahunnya.

Calon penerima dana CSR
merupakan pihak yang sangat
membutuhkan bantuan di dalam
pelaksanaan kegiatannya dan
kegiatan tersebut memberikan
manfaat yang cukup luas bagi
lingkungan masyarakat sekitar atau
pihak-pihak yang berkepentingan/
berkaitan lainnya. Program ini juga
mengikutsertakan/bekerjasama
dengan kebun dan PKS sebagai pihak
yang akan menerima penyaluran dana
bantuan yang merupakan bentuk
representasi kepedulian perusahaan
melalui unit-unit usahanya
Karena sifat kemanfaatannya
yang meluas, maka pada umumnya
angggaran CSR disalurkan untuk
penyediaan sarana dan prasana
umum, fasilitas kebutuhan masyarakat
ataupun bentuk bantuan sosial lainnya
kepada masyarakat di sekitar wilayah
kerja perusahaan.
Pada tahun 2019, prognosa
anggaran untuk program CSR adalah
kurang lebih 14 miliar. (red)

kebutuhan dan skala
prioritas bantuan
yang akan disalurkan.
Dalam pelaksanaan
teknisnya, program
ini mengikutsertakan/
bekerjasama dengan
unit-unit usaha (kebun
dan PKS) PTPN IV.
Dengan keterlibatan
kebun dan PKS, maka
pihak yang akan
menerima penyaluran
dana bantuan
Bina Lingkungan
diharapkan
akan memenuhi
representasi
kepedulian
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PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
KOMITMEN PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Dalam rangka Komitmen PT Perkebunan Nusantara IV melaksanakan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dan penerapan Code of Conduct
sebagai wujud nyata dalam etika berusaha, dengan ini disampaikan bahwa
seluruh jajaran PT Perkebunan Nusantara IV, yang terdiri dari : Dewan Komisaris,
Direksi dan seluruh Karyawan dan Karyawati sepenuhnya berkomitmen untuk
tidak menerima dan/atau meminta hadiah dalam bentuk apapun dari mitra
kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan jabatan/ pekerjaan.
Sejalan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dukungan terhadap komitmen
kami agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun secara langsung
maupun tidak langsung kepada seluruh jajaran PT Perkebunan Nusantara
IV, termasuk dan tidak terbatas pada hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Jika dikemudian hari diketahui atau ditemukan jajaran PT Perkebunan Nusantara
IV yang menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan, kami mohon
kesediaan seluruh mitra kerja untuk menginformasikan melalui:
1. Whistleblowing System: www.ptpn4.co.id/wb
2. Email Pengaduan@ptpn4.co.id
3. SMS pengaduan: 08116171900
dengan mencantumkan identitas dan kebun/unit kerja yang menerima hadiah
tersebut.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Medan, 17 Desember 2019
PT Perkebunan Nusantara IV
Direksi
• PT Sinergi Perkebunan Nusantara • PT Agro Sinergi Nusantara
•PT Sarana Agro Nusantara • PT Prima Medica Nusantara

Beranda

Kompor Merah Putih
dari Kelapa Sawit

Kebutuhan energi bahan bakar dari kelapa sawit ternyata tidak
hanya aplikatif untuk program nasional sebesar B20 atau B30.
Untuk skala rumah tangga, semisal untuk keperluan bahan bakar
kompor pun, kelapa sawit dapat dimanfaatkan. Murah, sederhana,
dan dapat mengalihkan sebagian produk kelapa sawit milik petani
ke manfaat domestik, terutama ketika harga kelapa sawit sedang
anjlok.

A

dalah Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yang
berusaha mengembangkan kompor
hemat berbahan bakar kelapa sawit
ini. Seterusnya dapat dimodifikasi
dan dikembangkan lagi agar lebih
efektif bagi keluarga. Dalam tahap
awal, terbukti bahwa satu kilogram

biji sawit dengan harga Rp 700 bisa
dipakai selama lima jam. Kompor
ini sebenarnya sudah pernah
diujicobakan kepada para transmigran
di Tanjungjabo Timur, Propinsi Jambi,
pertengahan Nopember 2009 lalu.
Tapi sejak itu, inovasi ini kembali sepi.
Waktu itu, sebanyak 250 kompor

diserahkan kepada transmigran oleh
Menakertrans Muhaimin Iskandar di
kawasan transmigran Kota Terpadu
Mandiri di Jambi. Kompor berbahan
pelat aluminium tersebut adalah
penemuan Bayu Himawan dan
Achmad Witjaksono yang sudah
memiliki hak paten. Menurut Bayu,
kompor berisi bahan bakar 200 gram
biji sawit kering akan menghasilkan
nyala api selama 50 menit. Satu
kilogram biji sawit kering menghasilkan
nyala api selama 250 menit atau 4 jam
10 menit. Jika setiap keluarga aktivitas
memasaknya tiga jam per hari,
keluarga tersebut hanya perlu memiliki
satu pohon kelapa sawit.
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Beranda

Di Bogor, kompor sawit seperti
ini juga sudah pernah dinikmati
25 petani pohon kelapa sawit di
Kampung Samprog, Desa Pangaur,
Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor. Mereka umumnya mengakui
bahwa penggunakan kompor ini cukup
efektif. Kepada Harian KOMPAS,
Bayu menjelaskan, kompor ini
antimeleduk karena tidak memakai
sumbu. Perut kompor terdiri atas dua
bagian, yakni tangki penampungan
dan pembakaran buah sawit di bagian
bawah serta sarangan pengatur
api di bagian atas. Kerja kompor ini
adalah memanfaatkan aliran udara
dari bawah yang menuju atas akibat
adanya api pada buah sawit yang
dibakar di tangki penampung sawit.
“Api yang dihasilkan dapat dibesarkan
atau dikecilkan sesuai keinginan
penggunanya. Jika dijual, harga
kompor ini kami perkirakan antara Rp
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70.000 dan Rp 150.000 per buah,”
kata Bayu.
Di Kabupaten Landak,
Kalimantan Barat, baru-baru ini juga
diperkenalkan kembali sebuah prototip
kompor berbahan baku kelapa sawit.
Mengingat kelapa sawit merupakan
salah satu komoditas perkebunan
yang paling banyak diusahakan di
Kabupaten Landak, yaitu dengan
luas area perkebunan kelapa sawit
mencapai 122.608 hektar, maka
kehadiran kompor ini dianggap dapat
menjadi solusi rumah tangga dalam
penyediaan bahan bakar memasak.
Bupati Landak, dr Karolin Margret
Natasa, berharap, program yang
ia sebut dengan Kompor Merah
Putih Nusantara (KMN) ini bisa
memasyarakat dan mendekatkan
manfaat kelapa sawit pada kehidupan
mereka sehari-hari. Apalagi
penyediaan bahan bakunya cukup
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dengan membudidayakan kelapa
sawit di lahan perkarangan berskala
rumah tangga.
“Dengan Kompor Merah Putih
Nusantara ini, diharapkan petani
kelapa sawit tidak tergantung
sepenuhnya pada pabrik kelapa sawit,
sehingga apabila harga kelapa sawit
jatuh/turun petani dapat menjual
kelapa sawitnya di koperasi yang
dirancang untuk menampung kelapa
sawit. Sehingga kebutuhan energi
masyarakat Kabupaten Landak untuk
memasak dapat dipenuhi dari hasil
penjualan kelapa sawit yang ada di
koperasi,” kata Karolin.
Launching Kompor Merah Putih
Nusantara (KMN) ini dilakukan di
Dinas Pertanian, Perikanan dan
Ketahanan Pangan (DPPKP)
Kabupaten Landak, Kamis,
28 Nopember 2019. Mereka
melakukannya karena melihat

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

Bapak K. Situngkir

Orangtua laki-laki Astriani Situngkir
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Bah Birung Ulu))
14 Desember 2019

Ibu Hj. Ratna br. Lubis

Orangtua perempuan Junaidi Abdillah, SH
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Dolok Ilir)
16 Desember 2019
tingginya kebutuhan masyarakat akan
LPG (Liquified Petroleum Gas).
Bukan hanya memberitahu
kelapa sawit sebagai bahan bakar,
pelaksanaan sosialisasi KMN ini juga
memberikan informasi mengenai
bagaimana cara merakit kompor dan
memanfaatkan brondol sawit sebagai
bahan utama energi alternatif bahan
bakar berbentuk gas nabati untuk
bahan bakar pemenuhan kebutuhan
gas dalam rumah tangga.
DPPKP sebelumnya menggelar
pelatihan perakitan Kompor KMN
yang diikuti 50 orang. “Seiring dengan
situasi saat ini, dimana pemerintah
merasa sangat berat dengan adanya
subsidi ke bahan bakar minyak, maka
ke depan kita akan meringankan
beban itu dengan memanfaatkan
sumber energi mandiri keluarga,”
ungkap Karolin. (red/berbagai
sumber)

Bapak Suhadi

Mertua laki-laki Al Husri Naipospos, SP
(Asisten Produksi Kebun Balimbingan PTPN IV)
17 Desember 2019

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Memasuki Era Revolusi
Industri 4.0, Siapkah Kita?
Ada anggapan segelintir orang, bekerja di perkebunan tidaklah
menyenangkan, karena jika ditempatkan di lokasi perkebunan
akan merasa hidup seperti dalam keterasingan dan terisolir.
Namun bagi sebagian lagi, pekerjaan di perkebunan adalah
menyenangkan karena penuh tantangan dan dinamika, serta
banyak fasilitas yang diperolehnya. Padahal fasilitas yang akan
diterima setiap orang tentu berbeda satu sama lain, tergantung
pada kondisi perusahaan tempat dia bekerja. Sekarang ini
dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menyiapkan dan
menyesuaikan dirinya agar bisa move on menghadapi tantangan,
terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 ke depannya.

T

antangan untuk menjadikan
sumber daya manusia (SDM)
yang kompetitif dan berdaya saing
tinggi dalam menghadapi era Revolusi
Industri 4.0 memang sangat dirasakan
urgensinya. Indonesia memiliki
angkatan kerja terbesar ke-4 di dunia,
namun sangat kekurangan talenta.
Disebutkan, ada masalah tenaga kerja
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yang tidak terlatih.
Upaya untuk meningkatkan SDM
yang kompetitif dan berdaya saing itu,
oleh pemerintah dicanangkan pada
tanggal 4 April 2018, melalui program
Making Indonesia 4.0.
Berbagai sumber menyebutkan,
Revolusi Industri 4.0 juga dimaknai
sebagai upaya transformasi
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menuju perbaikan proses dengan
mengintegrasikan lini produksi
(production line) dengan dunia siber,
dimana semua proses produksi
berjalan secara online melalui koneksi
internet sebagai penopang utama.
Di Indonesia penerapan industri
4.0 diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan inovasi, mengurangi
biaya operasional, serta efisiensi yang
berujung pada peningkatan ekspor
produk dalam negeri.
Dalam konteks menghadapi
Revolusi Industri 4.0 inilah sektor
industri kelapa sawit perlu segera
berbenah, terutama dalam aspek
teknologi digital. Hal ini mengingat
penguasaan teknologi digital
akan menjadi kunci utama yang
menentukan daya saing Indonesia.
Sebab jika tidak, maka industri kelapa
sawit .akan semakin tertinggal dari
negara-negara lainnya.

Bisnis Proses

Penggunaan teknologi digital juga
dapat menciptakan transparansi, dan
menghindari manipulasi laporan.
SDM Perkebunan yang Kompetitif
dan Unggul
Sektor SDM di perkebunan
sama pentingnya dengan Revolusi
Industri 4.0 tersebut. Tantangan
global menuntut SDM yang unggul
dan mampu menguasai teknologi
sebagai bentuk modernisasi tata
kelola sumber daya alam dan sumber
daya manusia untuk siap menghadapi
persaingan.
Penyediaan SDM yang kompeten
dalam mendukung pembangunan
perkebunan tidaklah mudah.
Ia membutuhkan proses dan
pembelajaran yang kontiniu serta
melalui tindakan riil. Proses dapat
diperoleh melalui pendidikan dan
pelatihan. Pembelajaran harus
mengimplementasikan konsep ke
dalam tindakan nyata. Sedangkan
tindakan riil dapat dijadikan
sebagai pengalaman dalam
mengimplementasikan konsep.
Pembangunan perkebunan perlu
dilakukan secara tepat, cepat, efektif
dan optimal, yang dapat dijelaskan

sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pembangunan
perkebunan secara tepat, sangat
tergantung pada SDM yang
tepat sesuai dengan bidang dan
keahliannya.
2) Pelaksanaan pembangunan
perkebunan yang cepat ditentukan
oleh SDM yang cekatan, terampil
dan sehat.
3) Pelaksanaan pembangunan
perkebunan secara efektif,
didukung oleh SDM yang memiliki
kompetensi, yaitu karakteristik
yang mendasari seseorang dan
berkaitan dengan efektifitas kinerja
individu dalam pekerjaannya
meliputi efektifitas performa,
gaya bertindak, berperilaku, dan
berpikir.
4) Pelaksanaan pembangunan
perkebunan secara optimal
mengacu kepada optimalisasi
proses produksi, dan produksi
tidak saja dipengaruhi oleh
penyediaan SDM yang
kompeten, akan tetapi juga
harus memperhatikan tingkat
optimalisasi penggunaan SDM.
Optimalisasi SDM hanya dapat
dilakukan dengan melakukan
perencanaan SDM yang memadai.

Tantangan dan Dinamika Pekerja
Perkebunan
Ada 3 bagian besar yang dapat
diperoleh jika seseorang bekerja
di perkebunan, yaitu karir, fasilitas,
dan lingkungan kerja. Perusahaan
perkebunan umumnya memberikan
karir hampir tidak terbatas kepada
karyawan. Faktor pembatasnya adalah
kemampuan dan latar belakang
pendidikan karyawan itu sendiri.
Di setiap level jabatan, diperlukan
kemampuan manajerial yang
berbeda-beda. Oleh sebab itu,
biasanya sebelum naik jabatan,
diadakan training khusus berkenaan
dengan level jabatan yang akan
diemban. Selain itu, karena
perusahaan perkebunan umumnya
memiliki banyak kebun, puluhan
hingga ratusan ribu hektar, tentu
formasi jabatan yang tersedia juga
banyak. Belum termasuk jika kebun
itu punya pabrik, sehingga peluang
peningkatan karir di perusahaan
perkebunan sangat besar.
Pada dasarnya karir seorang
karyawan akan meningkat sesuai
peluang dan kesempatan yang ada.
Semua kembali kepada kemampuan
masing-masing. Perusahaan besar
dengan manajemen baik, biasanya
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mempertimbangkan skill atau
kemampuan, dan lamanya bekerja,
loyalitas dan kompetensinya. Dalam
dunia perkebunan, pengalaman
sangat penting. Bahkan pengalaman
jauh lebih penting dari pengetahuan
yang kita peroleh di bangku kuliah.
Membangun Kerjasama
Selain kompetitif dan unggul,
sebuah perusahaan akan berjalan
dengan baik dan mengalami berbagai
peningkatan kualitas SDM dan
keuntungan perusahaan secara
finansial jika terdapat suatu kerja
sama yang saling bersinergi.
Bagaimana cara kerja sama yang
kompak dalam perusahaan? Ada
beberapa hal yang dapat diakukan
dalam mencapai tujuan.
1) Sampaikan visi dan misi
perusahaan kepada setiap orang.
Setiap orang yang bekerja di
perusahaan disemua level perlu
memiliki visi dan misi yang sama
untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam perusahaan
tersebut.
Jika dari awal sudah ada
perbedaan visi dan misi, maka itu
akan menjadi kendala yang sangat
berarti. Tentu setiap pimpinan di
semua level dapat memastikan
bahwa karyawan tidak akan
bertahan lama di tempat
perusahaan tersebut jika terjadi
perbedaan visi dan misi.
Seorang yang dipercaya untuk
menjadi pimpinan sebaiknya
mampu menanamkan visi misi
perusahaan kepada semua
karyawan agar mereka bekerja
melakukan tanggung jawab
mereka dengan memiliki
tujuan sesuai dengan arahan
perusahaan.
Seorang bawahan yang
bertanggung jawab akan
berkiblat pada tujuan perusahaan
dalam memenuhi setiap tugas
pekerjaannya, walaupun posisi
jabatannya tidak terlalu tinggi.
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2) Hargai perbedaan pendapat.
Perbedaan pendapat memang
biasa. Setiap orang memiliki
ide masing-masing dan cara
yang berbeda dalam melakukan
tugasnya dalam memenuhi
sebuah tujuan.
Kerap terjadi, seorang anggota
sangat teguh berpegang pada ide
yang ia sampaikan sehingga tidak
mengindahkan berbagai ide kreatif
lainnya dari rekan kerjanya. Ada
kalanya rasa kecewa timbul jika ide
yang disampaikan tidak diterima
sebagai keputusan bersama.
Memiliki hati yang besar,
ditunjukkan melalui menerima
perbedaan pendapat dan hasil
keputusan yang tidak sesuai
dengan ide yang diusulkan.
3) Membangun rasa saling percaya.
Dalam sebuah perusahaan, tidak
jarang timbul saling sikut karena
menginginkan kenaikan jabatan,
dan tentu saja kenaikan gaji. Tak
jarang kerap timbul perselisihan
dan timbul rasa tidak percaya,
bahkan bisa membuat seseorang
menjadi tidak nyaman.
Suasana kerja seperti ini
sangatlah tidak sehat dan sudah
dipastikan kehancuran akan
terjadi. Di sini peran seorang
pemimpin dalam perusahaan
dituntut agar dapat menggunakan
wewenangnya dengan bijak.
4) Komunikasi yang intensif dan
efektif.
Komunikasi memang tidak dapat
dianggap sepele. Komunikasi yang
tidak berhasil akan membuat suatu
hubungan menjadi renggang.
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Komunikasi yang intensif dengan
setiap karyawan dalam semua lini
dengan mengadakan meeting,
atau setidaknya pertemuan
untuk melakukan koordinasi
tugas harian, briefing tugas
secara singkat, dan juga evaluasi
kinerja harian atau mingguan,
sangat membantu terbangunnya
komunikasi yang baik.
Setiap laporan dan aspirasi perlu
ditampung dengan baik dan
dipecahkan dengan melakukan
case study secara bersamasama. Libatkan karyawan dalam
melakukan pemecahan masalah
(problem solving).
5) Membuat kegiatan bersama.
Hubungan antar karyawan perlu
dipupuk dengan kegiatan-kegiatan
kebersamaan, baik itu di dalam
kantor atau saat hari libur di luar
kegiatan kantor.
Mengadakan kegiatan makan
bersama atau melakukan liburan
bersama akhir tahun akan sangat
membantu perusahaan dalam
membangun kerja sama yang
semakin solid.
Untuk itu sebaiknya perusahaan
jauh sebelumnya dalam Rencana
Anggaran Perusahaan (RAP)
merencanakan dana liburan
bersama tersebut.
6) Saling menghargai kinerja.
Salah satu strategi perusahaan
untuk meningkatkan kualitas
kinerja dari karyawannya selain
memberikan bonus keuntungan
perusahaan, dapat dilakukan
dengan memberikan predikat
karyawan terbaik per periode
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penilaian. Bisa 6 bulanan atau
tahunan.
Selain menghargai hasil kerja
dari karyawan tersebut, hal
ini dapat memacu karyawan
lain untuk bekerja lebih baik
dan bertanggung jawab serta
meningkatkan kinerja mereka.
Menjadi seorang atasan, jangan
enggan untuk mengatakan pujian
kepada bawahan yang melakukan
prestasi sekecil apapun. Rasa
penghargaan yang diberikan,
bahkan sebuah kata “terima kasih
atas kerja dan usahanya”, dapat
membuatnya semakin percaya diri
dan juga timbul rasa ingin bekerja
lebih maksimal dari sebelumnya.
7) Tingkatkan kompetensi karyawan
Meningkatkan kinerja karyawan

bisa terjadi jika setiap karyawan
memiliki kompetensinya masingmasing. Dengan meningkatnya
kompetensi mereka, semakin
tinggi juga kinerja yang mereka
lakukan.
Seorang atasan, sebaiknya
merancang program kerja dengan
memfasilitasi bawahan untuk
dapat mengembangkan diri
mereka dalam mendapatkan
kompetensi yang semakin
meningkat melalui seminar dan
pelatihan, bahkan mendorong
mereka yang ingin melanjutkan
jenjang studi. Mengedukasi
di bidang terapan teknologi
digital juga sangat dianjurkan
agar semua orang mampu
menguasai teknologi digital

tersebut saat perusahaan mulai
mengaplikasikan teknologi
tersebut.
Terlepas dari itu semua, sejumlah
tantangan perusahaan perkebunan,
khususnya perkebunan kelapa sawit,
masih harus dihadapi dalam era
Revolusi Industri 4.0 ini. Selain terus
menyiapkan sumber daya manusia
yang kompetitif, berdaya saing dan
kompeten, serta menguasai teknologi
digital ke depannya, siapkah para
pekerja perkebunan mulai dari level
karyawan pimpinan hingga karyawan
pelaksana mengadopsi penggunaan
teknologi digital tersebut? Kita
berharap SDM perkebunan mampu
menghadapi tantangan dalam
persaingan global ini. (Helmi Sidik
Purnomo, SE)
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Rasa Hormat

Terhormat. Semua orang menginginkan keadaan ini. Tentu saja itu normal dan baik sekali.
Keinginan ini bisa membuat kita lebih menjaga perilaku, mawas diri, dan tidak serampangan.
Rasa hormat dapat dilihat dari sikap orang di sekeliling kita. Orang-orang adalah cermin dari
diri kita sendiri. Jadi kalau orang lain tidak menunjukkan rasa hormat pada diri kita, maka
janganlah muka buruk cermin dibelah.

T

api hati-hati. Sumber dari rasa hormat ini
banyak macamnya. Berbeda pula tingkat
kedalamannya. Ada yang hanya sebatas gerakan
salut di tangan, ada yang dari sikap membungkuk,
dan ada yang sekadar menjilat. Rasa hormat yang
paling dalam tentu digerakkan hati dan keikhlasan.
Dalam sebuah organisasi, jenis kehormatan
yang paling mudah dibentuk adalah kehormatan
struktural. Bila Anda seorang atasan, maka
bawahan akan menghormati Anda. Kehormatan
jenis ini bisa diuji manakala Anda tak menjabat
lagi. Apakah rasa hormat itu masih membekas?
Saya banyak mendengar orang bercerita
tentang atasan mereka. Sebagian sudah pensiun.
Sebagian masih aktif. Mereka membicarakannya
saja sudah dengan rasa penuh hormat. Padahal
orangnya tidak ada, dan ia tak punya kaitan apaapa lagi sekarang dengan orang yang ia maksud.
Mereka memujinya, dan menyatakannya sebagai
salah seorang yang mempengaruhi hidupnya.
Bahkan ada beberapa orang yang masih mengingat
dengan persis apa-apa yang pernah dikatakan dan
diperbuat atasannya, yang kemudian ia pegang
sebagai tuntunan hidup.
Kehormatan struktural memang sebuah
standar. Tapi ada yang dapat memberikan rasa
hormat pada dirinya lebih dari sekadar itu. Mereka
memancarkan inner power, yaitu keikhlasan dan
kecerdasan yang mampu menyentuh para staf dan
koleganya hingga ke dalam hati. Mereka diikuti

dan diteladani. Kehormatan jenis ini bukan buatan,
tapi adalah keadaan. Yaitu suatu keadaan yang
dibentuk akhlak dan pengalaman.
Dapatkah rasa hormat dipaksakan? Inilah
salah satu kekayaan yang tidak dapat dicuri, dibeli,
atau dirampas. Ia adalah buah dari sesuatu yang
tumbuh. Bila pertumbuhannya dijaga dan dipupuk,
buahnya baik. Bila sebaliknya, akan jadi buruk
dan kerdil. Pohon kelapa sawit tidak bisa dipaksa
berbuah dengan baik begitu saja, bukan?
Orang yang memaksakan rasa hormat
akan tampak lucu. Biasanya orang-orang akan
membicarakan hal itu di belakang punggung si
pelaku. Mereka bisa saja pura-pura hormat, tapi
tidak sepenuh hati. Jenis orang yang memaksakan
rasa hormat biasanya mudah tersinggung,
pemarah, dan tidak bisa bersikap sabar.
Semoga rasa hormat itu ada di sekeliling kita,
dan dalam keadaan saling menghormati dari hati
ke hati. Ini adalah dunia kaum ksatria, karena
mereka hanya merasa nyaman mendapatkan apa
yang mereka usahakan dan pantas bagi mereka.
Membicarakan rasa hormat di akhir tahun
kedengarannya agak janggal juga ya? Mestinya kita
memikirkan berbagai perayaan saja. Kembang api.
Baju baru. Liburan. Tapi itu hanya dapat dinikmati
sepanjang kita pantas mendapatkannya selepas
tugas-tugas. Ya, perayaan hanya dilakukan orangorang yang menuai kemenangan. Itulah sikap
ksatria dan kehormatan.
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