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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Kita telah memperingari Hari
Kemerdekaan RI yang ke-74. Hampir
bersamaan dengan Hari Raya Idul
Adha yang berarti adalah hari besar
pengurbanan. Keduanya seperti
co-incident, dan pada prinsipnya
memiliki saling keterkaitan.
Kemerdekaan Indonesia
menyatakan dua hal secara tegas,
bahwa bangsa Indonesia lepas dari
kungkungan kolonialisme, dan sejak
itu mereka ingin menentukan nasib
sendiri. Kedua, bahwa kemerdekaan
itu dicapai karena rahmat Allah
melalui pengorbanan para pejuang
dalam melawan penjajahan.
Jiwa pengorbanan amat
diperlukan pada hari-hari
belakangan ini. Kita telah mengikuti
sejumlah peristiwa ancaman
disintegrasi terhadap negara.
Peristiwa di Papua, menyusul
lepasnya Timor Timur dan sisa-sisa
konflik yang belum sepenuhnya
padam di Aceh, membuktikan
bahwa perjuangan nasional untuk

mempertahankan rasa kesatuan
itu masih belum final. Diperlukan
pengorbanan lebih besar untuk
merawat kebangsaan ini. Bukan
hanya dengan pengorbanan fisik
atau materialistik, tapi juga dengan
pengorbanan perasaan, kesabaran,
dan menahan diri.
Respon kita terhadap segala
fenomena kebangsaan haruslah
proporsional dan rasional. Dengan
teknologi informasi saat ini, dengan
berbagai pilihan flatform media
sosial, segala isu bisa menciptakan
eskalasi besar yang tidak terduga.
Semua orang ingin mengungkapkan
perasaannya, membagikan
informasi yang diperolehnya secara
tidak memadai, dan di sini lain,
orang-orang juga menerima banyak
informasi dengan ketelitian yang
kurang memadai pula. Sehingga
emosi kolektif gampang sekali
tersulut, dan membentuk realitas
hoax yang liar dan merugikan rasa
persatuan. Oleh sebab itu, ayo
berkorban, menahan diri.

Dalam edisi Agustus 2019
ini, kami tetap setia untuk
menyampaikan sejumlah kegiatan
yang berkaitan dengan tema
persatuan. Di antaranya adalah
liputan-liputan tentang kiprah
badan usaha milik negara untuk
memberikan berbagai kontribusi dan
manfaat nyata bagi negeri. Program
“BUMN Hadir untuk Negeri” (BHUN)
masih terus dilanjutkan rangkaian
dan puncaknya. Kali ini BHUN di
Sumatera Utara, dan person in
charge-nya adalah PTPN IV sendiri.
Merupakan kehormatan bagi kita
untuk dipercaya mengemban tugas
mulia ini. Dan lagi-lagi, ini adalah
pengorbanan yang indah.
Kami juga menurunkan berbagai
laporan kegiatan perusahaan
dengan tema-tema yang lebih teknis
bersama kiriman artikel-artikel
yang kami terima di meja redaksi.
Kiranya semua ini mempertebal rasa
persatuan, solidaritas, dan semangat
kerja kita. Selamat mengikuti edisi
Agustus ini, merdeka! (red)
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Refleksi

Kembali ke JTI
Oleh Sekretaris Perusahaan

Kita telah menerima nilai-nilai dasar bersama di perusahaan
perkebunan negara, yang harus diadopsi oleh seluruh anak
perusahaan di seluruh Indonesia. Nilai dasar terakhir adalah
Sinergi, Integritas, dan Profesional (SIPro). Sebelumnya, kita
sama-sama menggemakan nilai-nilai Jujur, Tulus, dan Ikhlas
(JTI). Keduanya diresapkan melalui program khusus, dan
terakhir kita membentuk para agen khusus untuk menyukseskan
sosialisasinya, bahkan memilih modelnya.

A

pakah hubungan nilai-nilai dasar
korporasi ini dengan keadaan
kita? Perusahaan perkebunan negara
yang mengalami sentralisasi (holding)
memerlukan konsolidasi yang lebih
rumit. Bukan hanya konsolidasi
administratif dan keuangan, tapi
yang jauh lebih penting lagi adalah
konsolidasi nilai dan budaya. Integrasi
administrasi dan keuangan barangkali
dapat secara nyata menyelamatkan
beberapa anak perusahaan yang
sempat limbung karena krisis
internal dan mis-management yang
berlangsung cukup lama, tapi ketika
hal itu hampir saja dapat diselesaikan,
kita kemudian menyadari bahwa
kita belum selesai dengan diri kita.
Diperlukan suatu pondasi yang kokoh
untuk menumbuhkan bangunan
korporasi yang tahan gempa dan
mampu melindungi penghuninya
dari kehancuran. Itulah nilai-nilai
perusahaan.
Salah satu indikator keberhasilan
JTI dan SIPro dapat diukur dari
peningkatan kesadaran disiplin yang
tinggi disertai dengan efisiensi biaya.
Kejujuran, ketulusan dan keikhlasan
adalah mesin energi kerja yang bahan
bakarnya diambil langsung dari dasar
hati. Bila Anda sadar, ini adalah
sikap yang harus dimiliki oleh prajurit
dalam barisan berani mati. Apakah
yang lebih berharga dari nyawa?

Apakah yang ada dalam diri Ismail
ketika merelakan dirinya dikorbankan
Ibrahim? Dalam konteks korporasi,
sikap ini menjadi nilai dasar dalam
menghadapi krisis yang parah. Kita
dituntut bekerja keras, dan tidak lagi
terlalu hirau dengan imbalannya.
Ini pengabdian, dan ini adalah “misi
penyelamatan”.
Kemudian kita berhasil keluar
dari suatu ancaman serius melalui
restrukturisasi, perbaikan budaya
kerja, dan holdingisasi. Tantangan
berikutnya adalah untuk menjalin
sinergisitas di antara anak-anak
perusahaan yang banyak dan besar.
Rentang kendali holding begitu luas,
nyaris seluas negeri ini. Maka pusat
kepemimpinan holding menetapkan
nilai “Sinergi” di depan nilai-nilai
lainnya. Kemudian disusul dengan
“Integritas”, yang tujuannya mengikat
nilai-nilai JTI sekaligus dalam satu
kali sebutan. Nilai profesionalisme
dimaksudkan sebagai cara kerja yang
lebih smart, efisien tapi produktif.
Kita harus paham bahwa kunci
keberhasilan penyerapan nilai-nilai
ini bukanlah pada sistem kelas,
ceramah, atau seminar. Dia harus
pertama sekali ditunjukkan dalam
kepemimpinan, role model, atau
sikap yang dapat dilihat dan dicontoh
sehari-hari oleh para karyawan. Cara
kerja manusia adalah cenderung “to

imitate”. Mereka meniru apa yang
menurut mereka baik. Oleh sebab
itu, nilai-nilai perusahaan bukanlah
suatu platform atau rumusan tertulis.
Ia seharusnya adalah suatu model
hidup, dan setiap pemimpin harus bisa
menunjukkan contohnya. Dari dirinya
sendiri. Sehari-hari.
Apabila seorang pemimpin
gagal menunjukkan sikap ini, maka
perusahaan bisa terancam ke dalam
krisis nilai, yang dampaknya jauh lebih
buruk dari krisis finansial. Kita bahkan
tidak pernah bisa menduga akibatnya,
karena ia berhubungan dengan
faktor utama sebuah perusahaan
perkebunan, yaitu manusia.
Dalam situasi seperti ini, maka
diperlukan kembali sense of crisis,
penyelamatan yang bersifat segera,
dan operasi memulihkan keadaan
dan kepercayaan terhadap nilai-nilai
perusahaan. Figur sebagai pemimpin
akan sangat menentukan. Nilai-nilai
kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan
harus dikedepankan lagi.
Inilah sekelumit tentang situasi
kita sekarang. Perusahaan besar
akan selalu menghadapi masalah
besar. Sedangkan perusahaan kecil
menghadapi masalah kecil. Kita
harus selalu mewaspadai diri kita
sendiri, nilai-nilai yang kita anut, dan
memeriksa apakah kita telah berlaku
pantas menurut yang seharusnya.
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Keluarga Besar PTPN IV Kurbankan
698 Ekor Sapi dan Kambing
Keluarga Besar PTPN IV melaksanakan perintah kurban
dengan menyembelih dan membagikan daging 698 ekor hewan
kurban yang terdiri dari 489 ekor sapi dan 209 ekor kambing.
Penyembelihan dilakukan secara tersebar mulai dari afdeling,
emplasemen, kebun, PKS, distrik hingga Kantor Direksi PTPN IV
sendiri, pada Idul Adha 1440 Hijriyah, atau bertepatan dengan
Minggu 11 Agustus 2019.

S

elain Direksi PTPN IV, turut
memberikan hewan kurbannya
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para kepala bagian, wakil kepala
bagian, kepala unit, project manager,
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general manager district, manajer,
kasubag, kabid, askep, maskep,
staf subag, para asisten dan para
karyawan. “Semua hewan kurban ini
diserahkan melalui Pengurus Majelis
Taklim dan Syiar Islam (MTSI) PTPN
IV,” ujar Pjs. Sekretaris Perusahaan,
Riza Fahlevi Naim.
Ia menjelaskan, hewan kurban
yang berasal dari keluarga besar
PTPN IV di Kantor Direksi berjumlah
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14 ekor sapi, Distrik I 135 ekor sapi dan 68 ekor kambing, Distrik
II 100 ekor sapi dan 33 ekor kambing, Distrik III 138 ekor sapi
dan 82 ekor kambing, dan Distrik IV 102 ekor sapi dan 26 ekor
kambing.
Kantor Direksi sendiri melaksanakan penyembelihan 14 ekor
sapi di halaman Masjid Al Muhajirin Kantor Direksi PTPN IV
Jl. Letjend R Suprapto No. 2 Medan. Hewan kurban ini berasal
dari 98 orang keluarga besar Kantor Direksi PTPN IV, mulai dari
jajaran Direksi hingga karyawan beserta keluarga.
Sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen kepada
masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan, Pengurus Pusat
MTSI PTPN IV menyalurkan pembagian daging hewan kurban
kepada masyarakat sekitar di lingkungan perusahaan, yakni
1 ekor sapi ke Kelurahan Hamdan Lingkungan X Kecamatan
Medan Maimun. Daging juga dibagikan ke beberapa panti
asuhan, fakir miskin serta tempat lain seperti daerah terpencil.
Pengurus Pusat MTSI PTPN IV menyalurkan 1 ekor sapi ke
Desa Lau Tawar, Kecamatan Pinem, Kabupaten Dairi, dan 1
ekor sapi ke Musholla Al Hidayah Deli Tua, serta 1 ekor sapi ke
Yayasan Takaful Anak Yatim Patumbak.
Sebelumnya pengurus dan anggota MTSI melaksanakan
shalat Idul Adha 1440 Hijriyah di halaman Masjid Al Muhajirin

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

Bapak H. Mhd. Walid

(Pensiunan Kepala Bagian Teknik PTPN IV)
1 Agustus 2019

Bapak Daiin Ependi

Orangtua laki-laki Saudara Yoga Lesmana, SP
(Staf Sub Bagian Optimalisasi Tanaman PTPN IV)
10 Agustus 2019

Bapak D.E Simanjuntak

Pensiunan Asisten SDM dan Umum Kebun Tinjowan PTPN IV
23 Agustus 2019

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

Kantor Pusat PTPN IV bersama masyarakat di lingkungan
sekitar perusahaan. Bertindak sebagai imam/khatib adalah
Ustadz H. Hadi Munawar, LC, MA. Ustadz Hadi dalam
khutbahnya memaparkan kembali kisah kehidupan keluarga
Nabi Ibraham AS yang sampai saat ini menjadi tauladan
umat Islam, yang dicirikan dengan (1) keluarga yang saling
menjaga ketaatan kepada Allah SWT, (2) kelembutan dan
kehangatan berinteraksi dalam keluarga, (3) memanggil anak,
Ibu dan Ayah dengan panggilan kesayangan, (4) keterbukaan
dan bermusyawarah di dalam keluarga, (5) tulus dan ikhlas
melaksanakan segala perintah Allah SWT. (red)

Agustus 2019

7

Liputan Khusus

3.648 Karyawan
Terima Penghargaan Jubilaris

Sebanyak 3.648 karyawan PTPN IV secara serentak menerima
penghargaan dari perusahaan. Direksi dan para pemangku
jabatan puncak PTPN IV memberikan penghargaan masa kerja
(jubilaris) ini di sembilan kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
seusai upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik
Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2019.

K

husus untuk penghargaan di
Kantor Direksi PTPN IV Medan,
Kebun Pabatu, PKS Pabatu, RS
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Pabatu dan Yayasan Pendidikan
Perkebunan, karyawan yang memiliki
masa pengabdian 20 tahun sebanyak
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469 orang, 25 tahun (49 orang), 30
tahun (19 orang), 31 tahun dan 35
tahun (5 orang). Kepada mereka,
penghargaan diberikan langsung
oleh Plt. Direktur Utama PTPN IV
Umar Affandi didampingi Direktur
Operasional Rediman Silalahi dan
Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum Rizal H. Damanik, di
Lapangan Golf PTPN IV Kebun
Pabatu.
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Hadir dalam acara ini Kepala
Biro Perencanaan, SDM, dan
Organisasi Kementerian BUMN,
Ony Suprihartono, Kepala Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Kementerian BUMN, Muhammad
Rizal Kamal, Direktur Keuangan,
SDM dan Umum PT Kawasan
Industri Medan (Persero), Adler
Manarissan Siahaan, serta Direktur
Operasional Perum Jasa Tirta I Alfan
Rianto. Selain itu, tampak juga hadir
Direktur Anak Perusahaan PT Prima
Medica Nusantara Abdul Majid.
Sedangkan dari Pemangku Jabatan
Puncak PTPN IV terlihat Kepala
Bagian, Wakil Kepala Bagian, Project
Manager dan General Manager
Distrik I s/d IV, Muspika Serdang
Bedagai, tokoh masyarakat dan
organisasi kepemudaan.
Keseluruhan penerima jubilaris
dengan pengabdian masa kerja yang
tidak terputus-putus di perusahaan
selama 20 tahun tercatat sebanyak
1.528 orang. Untuk pengabdian masa
kerja 25 tahun sebanyak 978 orang,
pengabdian masa kerja 30 tahun
sebanyak 1.012 orang, dan masa
kerja 35 tahun sebanyak 130 orang.

Dalam sambutannya, Umar
Affandi menyampaikan ungkapan
apresiasi terhadap karyawan yang
telah bekerja keras dan memberi
kontribusi untuk mendukung
pertumbuhan perusahaan dan
menjadikan perusahaan terus
tumbuh dan berkembang.
Ia mengatakan, dengan
mencermati tema HUT ke-74 RI pada
2019, yakni “SDM Unggul Indonesia
Maju,” ada pesan yang bisa dipetik,
yakni pembangunan sumber daya

manusia sebagai kunci kemajuan
Indonesia ke depan, sekaligus
merupakan faktor yang penting
dalam menopang pembangunan
suatu daerah atau negara.
“Ini adalah amanat penting,
bahwa setiap karyawan dituntut
untuk terus berusaha meningkatkan
kemampuan dan kualitas diri demi
meningkatkan kinerja perusahaan,
sesuai bidang tugas masing-masing,”
pesannya. (red)

Agustus 2019
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BUMN Hadir untuk Negeri

PTPN IV, PT KIM dan Perum Jasa Tirta I
Bersinergi Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
M

enunaikan panggilan sosial
dalam program BUMN Hadir
untuk Negeri (BHUN) tahun 2019,
PTPN IV bersinergi dengan BUMN
lain seperti PT KIM (Persero) dan
Perum Jasa Tirta I, untuk memberikan
bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat. Bantuan tersebut
secara simbolis diberikan langsung
oleh Plt. Direktur Utama PTPN IV,
Umar Affandi, didampingi pejabat
dari Kementerian BUMN (Kepala Biro
Perencanaan, SDM, dan Organisasi
Ony Suprihartono, Kepala Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Muhammad Rizal Kamal), Direktur
Keuangan, SDM dan Umum PT
Kawasan Industri Medan (Persero),
Adler Manarissan Siahaan, serta
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Direktur Operasional Perum Jasa
Tirta I Alfan Rianto, Sabtu 17 Agustus
2019, di Padang Golf PTPN IV Kebun
Pabatu, Serdang Bedagai.
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Masyarakat yang menerima
secara simbolis antara lain (1) Paidi
dari Desa Huta V Pulo, Nagori Bahal
Batu, Kecamatan Bandar, Kabupaten
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Simalungun, dengan jenis bantuan
berupa sarana air Bersih, (2) Seni
dari Desa Huta V Tempel, Pematang
Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun, dengan jenis
bantuan elektrifikasi, (3) Pengurus
Panti Asuhan Khusnul Khotimah dari
Desa Kampung Lalang, Kecamatan
Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara,
dengan jenis bantuan MCK, (4)
Sugiran dari Desa Huta Sipangah
Bandar Selamat, Kecamatan
Dolok Batu Nanggar, Kabupaten
Simalungun, dengan jenis bantuan
bedah rumah masyarakat, dan (5)
Khairul Amri Nasution dari Dusun III
Desa Naga Kesiangan, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang
Bedagai, dengan jenis bantuan bedah
rumah masyarakat. (red)

Penghargaan untuk Pemanen TBS
dan Pemetik Teh Terbaik

Agustus 2019
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PTPN IV memberikan penghargaan kepada 99 pemanen
kelapa sawit dan pemetik teh terbaik yang berasal dari
31 kebun, masing-masing berupa sertifikat dan uang.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Plt. Direktur Utama
PTPN IV Umar Affandi, didampingi Direktur Operasional
Rediman Silalahi dan Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum Rizal H. Damanik, di Lapangan Golf PTPN IV Kebun
Pabatu, seusai upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan
Republik Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2019.

P

emanen Terbaik I menerima
uang sebesar Rp 5.000.000,
terbaik II menerima uang sejumlah
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Rp 3.000.000, dan Terbaik III
menerima uang sebesar Rp
2.000.000. Kepada mereka,
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Direksi mengucapkan selamat
atas prestasi terbaiknya, serta
diberikan pesan untuk bukan hanya
mempertahankannya, tapi juga
meningkatkan dan menularkannya
kepada karyawan pemanen lain.
Plt. Direktur Utama PTPN
IV Umar Affandi mengatakan,
kriteria karyawan pemanen kelapa
sawit dan pemetik teh penerima
penghargaan ini dinilai mulai dari
kapasitas, disiplin, mutu panen/
petik, perilaku, dan loyalitas masingmasing karyawan.
Para pemanen menerima
penghargaan dengan gembira,
bukan hanya karena menerima
imbalan uang, tapi karena
merasa mendapat perhatian atas
kinerja mereka selama ini. Salah
satu pemanen TBS, Jamaludin,
karyawan Afdeling IV PTPN IV
Kebun Balimbingan, diundang ke
acara ini dengan prestasi kapasitas
panen sebanyak 5,7 ton TBS per
hari. Sedangkan, untuk pemetik teh
adalah Sukiman, karyawan Afdeling
II PTPN IV Kebun Tobasari, dengan
kapasitas petik sebanyak 325 kg
daun teh basah per hari. (red)
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Ribuan Masyarakat Hadiri
Puncak Acara BHUN PTPN IV
Ribuan masyarakat dari berbagai lapisan dan kalangan
menghadiri acara puncak program BUMN Hadir untuk Negeri
(BHUN) yang digelar oleh PTPN IV di Lapangan Haji Adam
Malik Pematang Siantar, Minggu 18 Agustus 2019. Tahun ini,
Kementerian BUMN memberi kepercayaan kepada PTPN IV
sebagai Person In Charge (PIC) untuk penyelenggaraan BHUN,
bersama Co-PIC dari BUMN lain, yaitu PT Kawasan Industri
Medan (Persero) dan Perum Jasa Tirta I. Program “BUMN Hadir
untuk Negeri” ini secara berkesinambungan sudah dimulai sejak
tahun 2015 lalu.

P

lt Dirut PTPN IV, Umar Affandi,
mengatakan, Program BUMN
Hadir Untuk Negeri merupakan
program Kementerian BUMN yang
bersinergi dengan Badan Usaha Milik
Negara dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang maju dan sejahtera.
“Kegiatan BHUN ini diharapkan

dapat menumbuhkan rasa bangga
menjadi warga negara Indonesia,
sehingga ke depannya Indonesia
mampu berdiri tegak sebagai negara
kesatuan Republik Indonesia di
tengah keanekaragaman sebagai
perwujudan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika, yang berarti meskipun

berbeda-beda tetapi tetap satu jua,”
kata Umar Affandi.
Di bagian lain, Umar Affandi
menyebutkan, melalui kegiatan
BHUN ini, BUMN dapat semakin
menunjukkan bahwa negara hadir di
tengah-tengah masyarakat secara
langsung melalui kehadiran badanbadan usahanya di seluruh propinsi
melalui berbagai kegiatan yang juga
bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat.
Ia berharap, program ini dapat
memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat sekitar, seperti halnya
misi BUMN untuk selalu hadir di
tengah-tengah masyarakat. “Semoga
kinerja BUMN dapat terus meningkat
sehingga dapat lebih banyak lagi
membantu masyarakat melalui
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kegiatan-kegiatan sosial lainnya,”
sebut Umar Affandi.
Hefriansyah Noor atas nama
Pemerintah Kota Pematang
Siantar mengucapkan terimakasih
atas kepercayaan BUMN
menyelenggarakan acara BHUN ini di
Kota Pematang Siantar. “Kalau bukan
karena cinta, tidak mungkin BUMN
hadir di sini, dan Pematang Siantar
siap menjadi tuan rumah kembali di
tahun mendatang,” sebut Hefriansyah
Noor.
Ketua Panitia Acara Puncak
BUHN, Muhammad Ridho Nasution,
mengucapkan terimakasih kepada
Pemerintahan Kota Pematang Siantar,
kepolisian, dan Kementerian BUMN,
yang telah mempercayakan Kota
Pematang Siantar sebagai salah satu
venue kota di Indonesia, dalam acara
BUMN Hadir Untuk Negeri.
Ia juga melaporkan, program
BUMN Hadir Untuk Negeri telah
dimulai dari Propinsi Sulawesi Utara
Tahun 2015 dan berlanjut di Propinsi
Banten Tahun 2016, serta di Propinsi
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Bengkulu pada Tahun 2017, dan
Tahun 2018 di Propinsi Bali. “Nah,
pada tahun ini kita bangga dan
beruntung karena dilaksanakan di
Propinsi Sumatera Utara, tepatnya di
Kota Pematang Siantar,” katanya.
Kegiatan utama BHUN dimulai
dengan Peringatan HUT ke-
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21 Kementerian BUMN, Safari
Ramadhan, Mudik Gratis, Siswa
Mengenal Nusantara, Peringatan HUT
ke-74 Republik Indonesia, Jalan Sehat
BUMN, Pameran Produk UMKM dan
Donor Darah.
Selain itu, menurut Muhammad
Ridho Nasution, ada juga beberapa
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kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat yang pelaksanaannya
sejalan dengan beberapa kegiatan
tersebut, antara lain, Elektrifikasi,
MCK, Bedah Rumah, dan Sarana Air
Bersih. “Untuk kesuksesan seluruh
acara ini, kami berterima kasih
kepada yang sudah mendukung
acara, mulai dari Pemerintahan Kota
Pematang Siantar, Kepolisian, Dinas
Perhubungan, BNI Syariah Cabang
Adam Malik, Bank Mandiri Zainul
Arifin, BNI Cabang Pemuda, Asuransi
Jasa Tania, Asuransi Jasindo, Bank
BRI Agro Iskandar Muda, BPJS
Ketenagakerjaan, Bank BRI Cabang
Putri Hijau, BPJS Ketenagakerjaan
Pematang Siantar dan masyarakat
sekitar,” katanya.
Acara diawali dengan doa yang
dipimpin Ketua MUI Siantar M. Ali
Lubis, lalu disusul dengan senam
sehat, jalan sehat BUMN, donor
darah, UMKM Expo, dan disuguhi
hiburan hingga aneka doorprize.
Hadir juga dalam acara ini Direktur
Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi, Direktur Sumber Daya

Manusia dan Umum PTPN IV Rizal
H. Damanik, serta Komisaris PTPN
IV Pos M. Hutabarat. Juga hadir
Wakil Bupati Simalungun Amran
Sinaga, Walikota Pematang Siantar
Hefriansyah Noor beserta jajaran,
Kapolres Simalungun, Dandim
0207 Simalungun, Pimpinan dari
Perbankan (Bank Mandiri, BRI,
BRI Agro, BNI dan BNI Syariah),

Pimpinan/ Kepala Cabang Asuransi
(PT Jasindo dan PT Jasa Tania),
Pimpinan dari BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan, Ketua
Palang Merah Indonesia Pematang
Siantar, Direksi PT Inalum, Direksi PT
Kawasan Industri Medan dan Direksi
Perum Jasa Tirta I dan Direksi Anak
Perusahaan PTPN IV (PT ASN, PT
SPN, PT PMN, PT SAN). (red)
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‘Rumah Cantik Laras’
Diluncurkan untuk Masyarakat
Rumah Sakit Laras PT Prima Medica Nusantara (PMN)
meluncurkan sebuah program yang diberi nama “RUMAH CANTIK
LARAS”, di halaman RS Laras PT PMN, Sabtu 24 Agustus
2019 pagi. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam upaya deteksi
dini berbagai penyakit masyarakat dan peningkatan pelayanan
kesehatan umum.

D

irektur PT PMN Abdul Majid,
juga mengharapkan bahwa ke
depan pihaknya akan merealisasikan
program percontohan dusun binaan
yang terdekat dari RS Laras melalui
kerjasama dengan Puskesmas
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setempat. “Tujuan program ini adalah
untuk mendeteksi penyakit apa
yang dominan di tengah-tengah
masyarakat, sehingga dapat dengan
lebih cepat dilakukan pencegahan dan
pengobatannya,” sebut Abdul Majid.
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PT PMN adalah salah satu
Anak Perusahaan PTPN IV yang
bergerak di bidang jasa pelayanan
kesehatan. Perusahaan ini memiliki
3 unit rumah sakit, yaitu RS Laras
dan RS Balimbingan di Kabupaten
Simalungun, serta RS Pabatu di
Kabupaten Serdang Bedagai.
Camat Kecamatan Bandar
Huluan, Masrah, mengatakan, hari
peluncuran ini merupakan hari
bersejarah bagi Kecamatan Bandar
Huluan, karena telah hadir di tengahtengah masyarakat sebuah “RUMAH
CANTIK” yang dikelola RS Laras PT
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September 2019, dan memiliki fasilitas
facial wash, facial wash + peeling +
masker, peeling milk, glowing, facial
wash + laser, facial wash + laser +
oxybubble, facial wash + HIFU, facial
wash + dermapen, facial whitening,
facial acne, peeling glow dan thread
lift (tanam benang),” sebut dr. Tatyk
Sulistiani.
Hadir juga pada acara ini
Manajer Operasional PT PMN,
dr. Gunawan, Camat Kecamatan
Bandar Huluan, Kecamatan Dolok
Batu Nanggar, Kecamatan Bandar,
Perwakilan Bridgestone, Perwakilan
Perbankan (BNI, Bank Mandiri),
Kabag Keuangan PT PMN Aminuddin
Thoha, Kabag SDM dan Umum
PT PMN Rahmat Abadi, Kepala
RS Laras dr. Zulkarnaen, Kepala
RS Pabatu dr. Sulhani Nurul Aini,
Kepala RS Balimbingan dr. Arichta
Maria, Manajer PTPN IV Kebun
Laras Suherry, Manajer PTPN IV
Kebun Dolok Ilir Erwin Panggabean
dan Manajer PTPN IV PKS Dolok Ilir
Aminuddin, Humas PTPN IV Syahrul
Aman Siregar, serta Ikatan Keluarga

Besar Isteri Kebun Dolok Ilir, PKS
Dolok Ilir dan Laras.
Kasubag Humas dan Hubungan
Eksternal, Syahrul Aman Siregar,
mengatakan, acara peluncuran ini
dirangkai dengan penutupan Pekan
Olah Raga (POR) PT PMN, dengan
pemberian hadiah kepada pemenang
dari cabang olahraga bulu tangkis,
bola voli putra, futsal, tenis meja,
dan lomba cara cuci tangan. Tampil
sebagai juara umum, RS Laras.
“POR PT PMN ini diselenggarakan
dalam rangka menyambut HUT ke-74
Republik Indonesia, dan baru pertama
kali dilaksanakan sejak PT PMN
berdiri tahun 2015,” jelas Syahrul.
Panitia memilih tema acara ini,
“Jadilah Cantikmu Sendiri”. Walau
acara sempat diguyur hujan gerimis,
tetapi acara tetap berjalan lancar.
Diawali dengan doa, kegiatan
disusul dengan senam aerobik dan
zumba, tata cara cuci tangan dari RS
Balimbingan, pemberian bingkisan
kepada anak yatim, dan diisi dengan
hiburan serta berbagai doorprize.
(red)

PMN. “Pemerintahan kecamatan pada
dasarnya mendukung program RS
Laras, karena setiap tahun ada saja
pengembangan yang dilakukan RS
Laras PT PMN ini untuk kebutuhan
masyarakat sekitar,” sebut Masrah.
Masrah mengimbau masyarakat,
khususnya masyarakat Bandar
Huluan, untuk mengoptimalkan
fasilitas yang dimiliki RS Laras ini,
dan tidak perlu lagi pergi keluar dari
daerah Kecamatan Bandar Huluan
untuk menjaga dan memelihara
kesehatan.
Sementara itu, dr. Tatyk Sulistiani
mengatakan, RUMAH CANTIK
LARAS adalah salah satu divisi RS
Laras PT PMN, yang beralamat di
Jalan Serbelawan Dolok Merangir,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar,
Kabupaten Simalungun. “RUMAH
CANTIK LARAS akan dibuka mulai
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Dubes Indonesia untuk Maroko:

“Mari Promosikan Teh untuk
Saudara-saudara Kita di Maroko”
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan
Maroko dan Republik Islam Mauritania, Hasrul Azwar, mengajak
PTPN IV untuk mempromosikan produk teh milik PTPN IV
ke Maroko yang juga adalah saudara seperjuangan bangsa
Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa di masa
lalu. Ajakan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke Propinsi
Sumut, Senin 26 Agustus 2019, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan
Diponegoro No. 30 Medan.

K

edatangan Hasrul Azwar beserta
rombongaan diterima Staf Ahli
Gubernur Bidang Hukum, Politik,
dan Pemerintahan, Nouval Makhyar,
didampingi Asisten Administrasi
Umum dan Aset Pempropsu, Mhd.
Fitriyus.
Pada pertemuan itu, hadir
juga sejumlah pimpinan OPD
Pempropsu dan dari PTPN IV hadir
General Manager Distrik II Mahdi
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Al Haris, yang didampingi Kasubag
Komunikasi dan Hubungan Eksternal
Syahrul Aman Siregar dan Asisten
SDM, Umum dan Keamanan Kebun
Teh, Rizky Fajar.
Mahdi Al Haris mengungkapkan,
untuk kebutuhan produk teh hitam di
Maroko, PTPN IV bisa memenuhinya
karena sampai saat ini produk
teh hitam PTPN IV sudah ramah
lingkungan, dan sudah memiliki
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sertifikat Rainforest Alliance (RA)
dan dalam proses pengolahannya
tidak menggunakan bahan kimia.
Kemudian produk teh hitam PTPN
IV telah memiliki sertifikat halal dari
Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
Merespon hal tersebut, Hasrul
Azwar menyebutkan bahwa potensi
kerja sama bidang perdagangan
dengan Maroko, terutama untuk
komoditas unggulan seperti kopi dan
teh yang sangat digemari masyarakat
di negara itu, sangatlah terbuka. Ia
mendorong Pemprop Sumut untuk
ikut memanfaatkan peluang tersebut
dan lebih gencar melakukan promosi.
“Bangsa Maroko sebagian besar
merupakan penikmat kopi dan teh.
Sebagai putra daerah Sumut, saya
sudah pasti mengiginkan daerah
asal saya maju dan berkembang.
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Saat ini saya bertugas di Maroko dan
Mauritania, dan saya menilai banyak
potensi dan produk unggulan dari
Sumut yang bisa dipasarkan di sana,
khususnya kopi dan teh. Untuk itu
saya datang ke mari,” sebutnya.
Hasrul Azwar menyebutkan,
Indonesia sudah seperti saudara
kandung bagi Maroko. Hal ini
dipengaruhi oleh sejarah di masa
lalu, ketika Presiden Soekarno
menjalin hubungan baik dengan Raja
Maroko. Bahkan, beberapa nama
jalan ditabalkan di Maroko, sebagai
tanda hubungan baik, seperti Jalan
Soekarno, Jalan Jakarta, Jalan
Bandung dan Jalan Indonesia.
Indonesia sendiri menamai salah
satu jalan protokol di Jakarta dengan
Jalan Casablanca.
“Hubungan baik ini harus kita
manfaatkan karena arah diplomasi
saat ini juga sudah mulai bergeser
dari Eropa ke Afrika. Salah satu yang
sedang dibangun yakni diplomasi
ekonomi. Pemerintah pusat dan
negara-negara Afrika baru-baru ini
menandatangani kerja sama bisnis
senilai Rp 11,67 triliun,” kata Hasrul
Azwar.
Sebagai langkah awal, Hasrul
Azwar memberi saran agar Sumut

memulai hubungan lebih erat dengan
Maroko melalui kerja sama “sister
province”. Jika Sumut berminat,
maka Sumut akan menjadi propinsi
ke empat yang menjalin kerja sama
sister province setelah Jakarta,
Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
“Saya berharap program ini bisa
terlaksana, salah satunya dengan
kota pelabuhan di Maroko, yakni
Tangier. Ini sangat potensial karena
produk-produk kita bisa masuk dari
sana,” ujar Hasrul Azwar.
Ia menyarankan agar Pemprop
Sumut membentuk tim yang
memfokuskan diri pada promosi
produk-produk unggulan di luar

negeri, seperti penyediaan house
of product Sumut di luar negeri,
menciptakan banyak variasi promosi
pariwisata di kedutaan-kedutaan
Indonesia di luar negeri, serta
membuat MoU di berbagai bidang
dengan negara lain, khususnya
Maroko.
Ke depan Hasrul akan
mengundang Sumut untuk
berpartisipasi pada Festival Kopi
dan Teh pada bulan Nopember
mendatang di Maroko, sehingga
nantinya Sumut tak hanya
bermartabat di dalam negeri, tapi
juga sampai ke luar negeri.
Sebelumnya, Nouval Makhyar
mengucapkan selamat datang
sekaligus selamat pulang kampung
kepada Hasrul Azwar yang
merupakan putra daerah Sumut.
“Semoga pertemuan dan diskusi
kita hari ini bisa menghasilkan
program-program kerja sama yang
bisa menjadikan Sumut semakin
bermartabat,” katanya.
Turut hadir dalam pertemuan
ini, Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Zonny Waldi,
Kepala Dinas Perkebunan Herawaty,
Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan Holtikultura Sumut Dahler,
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Baharuddin Siagian, dan Kepala Biro
Otonomi Daerah dan Kerjasama
Setdaprovsu Basarin Yunus. (red)
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IKBI Turbun
ke Sawit Langkat
Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PTPN IV kembali melakukan
kegiatan “Turun Kebun” (Turbun) untuk melihat langsung suasana
dan kegiatan keluarga karyawan di lapangan. Kali ini yang
menjadi tujuan Turbun adalah Kebun Sawit Langkat. Mereka tiba
di kebun PTPN IV paling barat itu pada tanggal 14 Agustus 2019.

D

alam kegiatan rutin yang
dilakukan setiap dua kali dalam
setahun ini, Ketua IKBI PTPN IV
Yubaidah, memberikan motivasi dan
melihat kreasi dari anggota IKBI di unit
usaha. Ia didampingi oleh Wakil Ketua
I Gusti Koni Pakpahan, Wakil Ketua II
Fitrina Pamari, Ketua IKBI Distrik I-IV,
Ketua IKBI Kebun se-Distrik III, Ketua
IKBI Kebun Sawit Langkat Syamsah
Fitri, Pengurus IKBI Kantor Direksi
dan Pengurus IKBI Kebun Sawit
Langkat.
Yubaidah mengatakan, Kebun
Sawit Langkat mengingatkannya
sewaktu berada di Kalimantan Timur,
yang sepanjang jalan ditumbuhi
dengan bunga-bunga indah dan
rumah-rumah karyawan yang tertata
rapi dan bersih. “Saya berharap, Ibuibu IKBI distrik, kebun, PKS dan balai
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benih agar selalu berada di tempat
bekerja masing-masing suami. Karena
saya berpikir bahwa, kita sebagai isteri
harus selalu berada di samping suami
dan melayani suami di saat suami kita
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kelelahan setelah
seharian bekerja
di kantor,” ucap
Yubaidah.
Sementara,
Ketua IKBI
Sawit Langkat,
Syamsah Fitri,
menjelaskan,
Kebun Sawit
Langkat terletak
di Desa Banjaran
Raya, Kabupaten
Langkat. Kebun
ini memiliki
8 afdeling
dan 4 bagian
kantor sentral.
“Kunjungan
Ketua, Wakil
Ketua dan
Pengurus IKBI
PTPN IV sangat
kami nantikan
di Kebun Sawit Langkat, khususnya
untuk melihat kegiatan-kegiatan
keluarga seperti Tempat Penitipan
Anak (TPA), Taman Kanak-Kanak
(TK), dan Kebun Gizi,” paparnya.
Syamsah Fitri juga mengharapkan

kunjungan ini dapat memberikan
masukan yang menjadikan semangat
bagi IKBI Sawit Langkat untuk
memberikan kontribusi kepada Kebun
Sawit Langkat.
Sebelumnya rombongan melihat

langsung kebun gizi di Afdeling I,
mengunjungi salah satu rumah
karyawan, kunjungan ke TPA,
mengunjungi TK Mutiara Nusantara
dan TPA di Afdeling II, lalu ishoma di
Mess Sawit Langkat. (red)
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SPI PTPN IV
Terima Sosialisasi IACM
S

atuan Pengawasan Intern (SPI)
PTPN IV menerima sosialisasi
Self Assessment Internal Audit
Capability Model atau IACM
dengan menghadirkan narasumber
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dari BPKP Perwakilan Propinsi
Sumatera Utara, Yusnaini, di Ruang
Pisifera Kandir PTPN IV, Senin 26
Agustus 2019.
Sosialisasi ini dihadiri langsung
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oleh Kepala Bagian SPI PTPN
IV, Aida Farida, beserta Kasubag
dan Staf Subag. Penerapan
Standarisasi Organisasi dan
Personil Satuan Pengawasan
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Menempatkan Industri
Hilir Sawit sebagai Sektor
Prioritas Nasional
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri
berupaya mencari terobosan strategis untuk mendongkrak harga
minyak sawit mentah (crude palm oil) di pasar internasional
melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan
mandatori biodiesel di dalam negeri.

M

Intern ini, sesuai surat dari
Holding Perkebunan Nomor DSPI/
PTPN/987/2019 tanggal 17 Mei
2019.
Diharapkan, pendekatan
model yang disebut dengan
Internal Audit Capability Model
ini akan membawa perusahaan
memiliki kemampuan mengambil
langkah yang lebih konkrit dan
bertahap untuk memperbaiki dan
mengembangkan kapabilitasnya.
Di akhir assessment, kegiatan
peningkatan kapabilitas ini
diharapkan dapat memperkuat,
memperbaiki dan mengembangkan
Satuan Pengawasan Intern PTPN
IV, sehingga memiliki kemampuan
melaksanakan peran secara efektif
dalam rangka adding value untuk
perusahaan. (red)

enteri Perindustrian
(Menperin) Airlangga Hartarto,
mengatakan, Kemenperin
berkomitmen menjadikan industri
hilir pengolahan minyak sawit
sebagai sektor prioritas nasional.
“Kita telah mempunyai target
pertumbuhan industri hilir kelapa
sawit, sesuai Peraturan Pemerintah
No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pengembangan Industri
Nasional 2035,” ujarnya di Jakarta,
Selasa, 20 Agustus lalu.
Sepanjang tahun 2018, ekspor
minyak sawit mulai didominasi
oleh produk hilir. Rasio volumenya
sebesar 81% dibanding ekspor
bahan baku (19%). Tren ini terus
melonjak selama lima tahun terakhir,
sehingga industri kelapa sawit
mampu memberikan kontribusi
signifikan pada peningkatan
perolehan devisa.
“Peningkatan penggunaan CPO
terus meningkat. Untuk energi
sekitar 15%-20%. Sisanya untuk
produk hilir seperti pangan dan
non-pangan. Kita sudah buatkan
roadmap-nya dalam pengembangan
industri nasional,” jelas Airlangga.
Apalagi, katanya, pasar di dalam
negeri sedang berkembang pesat
karena konsumsi produk pangan
yang kian tumbuh.
Selain itu, hilirisasi kelapa sawit

dengan sendirinya menguat karena
inisiatif kebijakan pemerintah tentang
mandatori biodiesel PSO (Public
Service Obligation) dan non-PSO
sejak tahun 2016.
Menperin optimistis Indonesia
punya potensi dan peluang besar
dalam menjalankan program
hilirisasi industri kelapa sawit dan
optimalisasi penggunaan bahan
bakar nabati. Optimisme itu didasari
fakta bahwa Indonesia merupakan
salah satu produsen terbesar CPO
dan minyak inti sawit mentah (crude
palm kernel oil) yang mencapai 47
juta ton pada tahun 2018.
“Laju pertumbuhan produksi
minyak sawit diperkirakan terus
meningkat signifikan, di mana
ekspor minyak sawit dan produk
turunannya menyumbang devisa
negara lebih dari USD 22 miliar per
tahun,” ungkapnya.
Airlangga melanjutkan, pihaknya
juga terus mengawal kebijakan
mandatori biodiesel 20% (B20),
yang akan ditingkatkan menjadi B30
pada awal tahun 2020. Kemudian,
diharapkan pada tahun 2021-2022,
komposisi penggunaan bahan bakar
nabati akan ditingkatkan menjadi
B50-B100. Kebijakan mandatori
biodiesel berkomposisi di atas 20%
adalah yang pertama kali di dunia.
(int/red)
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Dari Kebun ke Kebun

Bagian Teknik:

Berlomba dengan Waktu
24
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Dari Kebun ke Kebun
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Dalam industri perkebunan, bagian ini juga memiliki peran sangat
penting dan menentukan, namun kebun tetaplah kebun. Karena
perkebunan akan selalu identik dengan tanaman.

B

agian Teknik di PTPN IV
bertanggung jawab atas
berputarnya mesin-mesin
pengolahan 16 unit pabrik kelapa
sawit (PKS), ditambah berbagai
pekerjaan teknik sipil lainnya yang
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berkenaan dengan fasilitas dan
infrastruktur pendukung bisnis utama
perusahaan. Secara sederhana,

Investasi Mesin, Instalasi, dan Infrastruktur
URAIAN

SATUAN

2015

2016

2017

2018

Bangunan rumah

Rp (juta)

37,896

4,978

4,267

4,679

Bangunan perusahaan

Rp (juta)

14,160

13,176

1,638

6,581

Mesin dan instalasi

Rp (juta)

122,445

117,370 103,372 216,869

45,242

15,122

Jalan jembatan dan saluran air Rp (juta)
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6,948

40,746

Dari Kebun ke Kebun

bagian ini bergerak dalam zona
“angkut-olah”.
Tahapan “angkut-olah”
merupakan saat-saat paling kritis
bagi perusahaan perkebunan
kelapa sawit. Proses yang berada
di bawah tanggung jawab Bagian
Teknik ini bukan perkara yang dapat
menunggu. Setiap menit adalah
berharga dan dihitung. Sehingga,
inilah tim kerja yang disebut sebagai

unit yang “berkejaran dengan waktu”.
Ukuran kerja mereka selalu adalah
capaian rendemen dan jam kerja

mesin. Rendemen yang baik hanya
dapat dicapai dengan kerja mesin
yang prima, proses olah yang cepat,
yang juga terkait dengan rangkaian
transportasi pengangkutan dan
kondisi infrastruktur. Itu belum cukup.
Sesampai di pabrik, mesin juga
harus sudah dalam kondisi siap
agar buah tidak perlu tertahan dan
menimbulkan restan.
“Secara teknis kelihatan
sederhana, ruang lingkupnya kecil,
tapi inilah tanggung jawab yang
membuat kita sulit tidur dengan
tenang. Kita lebih banyak berurusan
dengan waktu, bukan dengan
wilayah. Mesin tidak boleh berhenti
berputar. Sekali pabrik stagnan, kita
akan terus menerus menghitung
kerugian sampai ia dapat beroperasi
lagi,” tutur Satrio Widadi, Kepala
Bagian Teknik PTPN IV, ketika
diwawancarai di ruangan kerjanya,
lantai dua Kantor Direksi PTPN IV
Medan, akhir Agustus 2019 lalu.
Musuh bagi Bagian Teknik
adalah stagnasi. Sedangkan
tujuannya adalah menghasilkan
capaian rendemen yang tinggi. Oleh
karena itu, kegiatan mereka lebih
banyak tertumpu pada kekuatan
maintenance dan pencapaian
kapasitas olah maksimum mesin,
di samping urusan-urusan teknis
lainnya yang bersifat mendukung
kegiatan olah untuk menekan restan.
“Agar tidak sampai mengalami
stagnasi, maka setiap SDM di
pabrik harus memiliki kemampuan
predictive maintenance yang kuat.
Kemampuan ini memungkinkan kita
dapat mengurangi waktu tunggu
dalam pengadaan barang atau
sparepart yang diperlukan. Para

Realisasi Kinerja PPIS

URAIAN
Kapasitas Olah
Rend PKO
Rend PKM

SATUAN
Ton PK/hari
%
%

2015
278
44.09
53,00

2016
270
41,10
53,09

2017
240
39,90
54,50

2018
299
39,03
52,27

sd JULI 2019
279
37,41
55,35
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karyawan tidak boleh bersikap
seperti mata ikan asin. Hanya
melihat dan menunggu masalah.
Secara teknis, tanggung jawab ini
sebenarnya dapat ditangani oleh
SDM kita. Mereka orang-orang

berpengalaman. Yang diperlukan
adalah sense of belonging, tanggung
jawab yang besar,” ungkap Satrio,
mantan Kasubag Teknik PTPN III
(Holding) yang menerima promosi
ke PTPN IV.

Realisasi Kinerja PKS

URAIAN
SATUAN 2015 2016
Rend MS
%
23.67 23.46
Rend IS
%
4.34 4.22
Kapasitas Olah Ton/Jam 510
497
Stagnasi
%
6.50 4,32

2017
22.04
3,91
493
7.65

2018
22.79
3.91
497
5,65

Sd JULI 2019
23.75
3,91
480
4,13

Realisasi Kinerja Pabrik Teh

URAIAN
DTB
Rend

28

SATUAN 2015 2016
2017
2018
Sd JULI 2019
Kg
35.316 38.530 39.768 36.632 23.452
%
20,90 21,26 21,30 21,80 21,25
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Menurutnya, ada tiga level
kebijakan maintenance yang
umumnya diterapkan oleh bagian
teknik di suatu industri pengolahan.
Yang pertama adalah preventive
maintenance, yang menghendaki
adanya persediaan penuh peralatan
maupun suku cadang pabrik
untuk keperluan penggantian
berkala secara rutin. Kebijakan ini
memerlukan belanja besar dan
biayanya lebih mahal.
Kebijakan kedua adalah
predictive maintenance
sebagaimana yang diterapkan
oleh Bagian Teknik PTPN IV saat
ini. Ini disebut juga kebijakan jalan
tengah. Biaya yang dikeluarkan
akan selektif dan menurut pada
prioritas, sehingga tidak memerlukan
persediaan suku cadang yang serba
lengkap. Tapi kebijakan ini menuntut
kemampuan analisis teknis yang

Dari Kebun ke Kebun

tinggi dari para karyawan pabrik, dan
perawatan yang cermat akan selalu
menolong perpanjangan lifetime
setiap peralatan instalasi pabrik,
khususnya di stasiun perebusan
(boiler) yang berurusan dengan
suhu dan tekanan tinggi.
Adapun kebijakan ketiga adalah
breakdown maintenance. Ini disebut
juga kebijakan paling darurat. Tidak
diperlukan stock, dan perbaikan
dilakukan apabila peralatan memang
sudah rusak, dan mesin berhenti
kerja. Untuk proses pengolahan
dengan intensitas tinggi, kebijakan
ini akan sangat merugikan dan
menurunkan potensi capaian
rendemen, bahkan berpotensi

mengganggu seluruh siklus bisnis.
Belanja di Bagian Teknik
dimasukkan dalam lajur investasi
pada neraca keuangan perusahaan.
Oleh karena itu, tingkat realisasi
investasi atas rencana kerja tahunan
dipandang sebagai salah satu
indikator kinerja bagian ini. Pada
tahun 2018, realisasi investasi untuk
mesin dan instalasi lebih tinggi dua
kali lipat dari tahun sebelumnya.
Diperlukan usaha yang lebih
akseleratif untuk memenuhi target
investasi perusahaan pada tahun
ini agar semua kebutuhan PKS dan
non-PKS terpenuhi.
Pada di sisi lain, Bagian Teknik
dapat menunjukkan progress yang

cukup baik, khususnya dalam
meminimalkan risiko restan buah.
Kebijakan pengadaan dump truck
internal perusahaan sebanyak 159
unit telah memberikan kontribusi
penting pada proses angkut buah
ke pabrik. Bila pada tahun-tahun
sebelumnya masih ada buah restan,
namun saat ini capaian rendemen
minyak sawit sampai dengan Juli
2019 menjadi 23,75% dari tahun
sebelumnya 22,79%. Sedangkan
capaian rendemen inti sawit relatif
tetap di angka 3,91%.
Sampai dengan Juli 2019,
stagnasi mesin dapat ditekan hanya
sampai 2,021%, atau membaik
dari tahun 2018 yang mencapai
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stagnasi 4,8%. Dengan capaian ini, PKS-PKS
milik PTPN IV yang memiliki kapasitas terpasang
635 ton/jam dapat merealisasikan sekitar 85%
dari kapasitasnya. “Kita menargetkan, pada tahun
2020, apabila seluruh investasi berjalan dengan

rumah karyawan sebanyak 540 unit yang
pencanangannya dimulai pada 29 Maret 2019 lalu
di Kebun Adolina.
“Selain itu kita terus melakukan peningkatan
infrastruktur jalan dan parit dengan skala prioritas.

baik, kemampuan olah PKS di PTPN IV akan
mencapai 90% dari kapasitasnya,” ungkap Satrio.
Pekerjaan-pekerjaan yang masih terus
berjalan di Bagian Teknik saat ini, antara lain
adalah pembangunan bertahap rumah-rumah
karyawan sebanyak 111 unit pada Tahap I.
Program ini bagian dari rencana pembangunan

Yang paling diutamakan adalah jalan-jalan kritis
yang rusak secara berulang karena kondisi
jalannya yang labil dan sering mengganggu
pengangkutan. Pada bagian tertentu kita
menggunakan cor tulang agar daya tahannya lama
dan menguntungkan siklus usaha perusahaan
dalam jangka panjang,” tutur Satrio. (red)
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Senantiasa Berbuat yang Terbaik

Pembongkaran CPO via
Tangki Truck

SMK3 PT SAN

Pembongkaran CPO via
Tangki Wagon

Tentang Kami

Jembatan Timbang

Visi

Misi

Kantor Direksi

Unit Belawan

Unit Dumai
Agustus 2019
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BPDP untuk Meningkatkan Potensi
dan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
Oleh Budiono
Direktur Utama PT SPN dan Ketua III GAPKI Cabang Sulawesi

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit
merupakan Badan Layanan Umum yang dibentuk oleh
Pemerintah untuk mengelola pungutan melalui Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.01/2015
tanggal 11 juni 2015 dengan salah satu maksud melaksanakan
amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan yakni menghimpun dana dari pelaku
usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Suppoting
Fund (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program
pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

P

rogram pengembangan kelapa
sawit yang berkelanjutan memiliki
beberapa tujuan, yakni : mendorong
penelitian dan pengembangan
perkebunan kelapa sawit, mendorong
promosi usaha perkebunan kelapa
sawit, meningkatkan sarana prasarana
di dalam pengembangan industri
kelapa sawit, pengembangan
biodiesel, mendorong proses
peremajaan “replanting” kelapa sawit,
mendorong peningkatan jumlah mitra
usaha dan penambahan jumlah
penyaluran dalam bentuk ekspor,
serta melakukan edukasi untuk
meningkatkan pengetahuan dan
sumber daya masyarakat mengenai
perkebunan kelapa sawit.
BPDP menargetkan memperoleh
pungutan ekspor dari setiap minyak
sawit mentah (CPO) yang diekspor
sebesar minimal 7 triliun rupiah setiap
tahunnya. Hal ini diperoleh melalui
mekanisme pungutan sebesar US$
50 dari setiap ton dengan turunannya
mendapat pungutan sebesar US$ 10–
40. Pada kuartal I tahun 2016 BPDP
Sawit memperoleh dana pungutan
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sebesar Rp.2,8 Triliun yang ditargetkan
akan mencapai Rp.9,5 Triliun pada
akhir tahun 2016 ini.
Melihat jumlah yang cukup besar
ini, Indonesia memiliki peluang yang
cukup besar untuk menjadi pemimpin
(leading) dalam industri sawit di dunia.
Salah satu kelemahan Indonesia
dalam industri kelapa sawit adalah
rendahnya produksi kebun kelapa
sawit rakyat, berdasarkan statistik
Direktorat Jenderal Perkebunan 2014
bahwa luas kebun kelapa sawit rakyat
adalah 4,55 juta Ha atau 41,55% dari
total luas areal perkebunan kelapa
sawit di Indonesia. Produktivitas
kelapa sawit rakyat cukup rendah
hanya berkisar 2,3 ton/ha yang sangat
jauh dari potensi bahan tanaman yang
ada saat ini.
Banyak permasalahan yang
menyebabkan rendahnya produktivitas
kebun sawit rakyat antara lain:
1. Banyak petani yang menggunakan
bibit yang tidak berkualitas, dimana
bibit diperoleh dari benih illegitim,
bukan benih yang dikeluarkan oleh
produsen yang telah memperoleh
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Serifikat dari Kementerian
Pertanian Republik Indonesia,
sebagai Produsen Benih.
2. Jumlah tegakan kebun petani
umumnya berada di bawah
tegakan tanaman yang dimiliki oleh
perkebunan swasta/negara yang
umumnya berkisar rata-rata antara
120 – 130 pokok/ha.
3. Pemupukan yang dilakukan tidak
sesuai dengan standar pemupukan
dari perusahaan besar swasta/
negara, dimana pemupukan
wajib memakai pupuk non subsidi
sehingga dilakukan sesuai dengan
harga TBS, cenderung pemupukan
dilakukan dengan jumlah minimal
bahkan sebagian tidak mampu
membeli pupuk.
4. Demikian halnya dengan
pemeliharaan lainnya, dilakukan
seadanya sesuai dengan
kemampuan petani yang terkait
dengan harga TBS.
5. Saat ini sebagian besar
pertanaman sawit rakyat berumur
cukup lanjut lebih dari umur
produktif kelapa sawit lebih besar
dari 25 tahun setelah tanam.
BPDP Sawit memandang bahwa
sawit rakyat merupakan salah satu
potensi yang besar untuk peningkatan
produktivitas kelapa sawit di Indonesia.
BPDP Sawit melalui salah satu
program kerjanya yaitu meningkatkan
pemberdayaan masyarakat di bidang
kelapa sawit direfleksikan melalui
program replanting untuk kebun rakyat.
Pelaksanaan program ini telah
berlangsung mulai April 2016 dengan
petani dari KUD Mulus Rahayu di Riau
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dengan luas 310 Ha.
KUD ini telah melewati 5 persyaratan
dari BPDP Sawit untuk dapat
memperoleh pendanaan tersebut.
Tidak semua petani dapat dengan
mudah memenuhi 5 persyaratan
dari BPDP Sawit dalam memperoleh
pendanaan untuk program tersebut,
persyaratan tersebut antara lain
adalah:
1. BPDP Sawit memberikan dana
kepada petani plasma yang
memiliki lahan maksimal empat
hektar.
2. Petani harus berkelompok dengan

jumlah lahan 300
hektar.
3. Petani tergabung dalam koperasi
untuk membantu proses
pembiayaan dan replanting.
4. Pengelolaan pembayaran dana
replating mesti memakai jasa bank.
5. Petani yang mengajukan dana ini
mesti bersertifikat ISPO
Melihat persyaratan di atas tidak
semua petani / organisasi petani /
Koperasi Unit Desa yang mampu
memenuhi persyaratan di atas. Salah
satu persyaratan tidak dipenuhi maka
pendanaan replanting oleh BPDP

Sawit urung dilakukan. Dengan
demikian tidak semua petani kelapa
sawit akan tersentuh oleh dana sawit
(CPO Fund) tersebut. Meskipun telah
direncanakan alokasi dana sebesar 1
triliun rupiah untuk program replanting
petani namun porsi terbesar distribusi
dari dana CPO fund adalah untuk
subsidi biodiesel yang notabene
merupakan produk turunan minyak
kelapa sawit yang hanya mampu
dihasilkan oleh industri – industri
sawit besar. Untuk itu petani kelapa
sawit kurang tersentuh oleh program
replanting dari BPDP Sawit, hanya
petani sawit yang dekat dengan
pengusaha sawit yang dapat dengan
mudah memperoleh dana talangan
tersebut.
Pemberian bantuan untuk
pembelian sarana produksi
(saprodi) yang sangat penting
dalam meningkatkan produksi
dan produktivitas dari kebun milik
masyarakat (petani) sebesar selisih
harga non subsidi dengan harga
subsidi yang diberikan BPDP Kelapa
sawit kepada pabrikan saprodi tentu
akan langsung dirasakan pada jangka
pendek.
Seperti : program – program
yang lebih bersentuhan dengan para
petani sawit rakyat yang notebene
memerlukan bantuan tanpa prosedur
yang cukup sulit, antara lain:
1. Pemberian Subsidi Pupuk Untuk
Petani
Pupuk merupakan salah satu
masalah yang kerap muncul bagi
petani sawit kecil, pemberian pupuk
kerap dilakukan sesuai dengan
kemampuan finasial petani bukan
dari dosis kebutuhan pupuk yang
seharusnya diberikan agar tanaman
berproduksi optimum. Pemberian
subsidi pupuk hanya untuk petani
akan lebih menyentuh langsung
ke sasaran, sehingga dapat
memperbaiki produktivitas dari
petani ke depan.
2. Subsidi terhadap Harga Tandan
Buah Segar
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Fluktuasi harga TBS sering terjadi
ditingkat petani dimana mekanisme
pembentukan harga sangat
tergantung pada harga minyak
sawit mentah di pasaran. Fluktuasi
harga ini sangat mempengaruhi
daya saing petani dalam mengelola
pertanaman sawitnya. Rendahnya
harga akan menekan petani
sehingga kemampuan petani
untuk merawat dan memberikan
pupuk tanaman akan berkurang.

pemberian subsidi sesuai peraturan
yang berlaku.
3. Subsidi terhadap pembelian Bibit/
Benih Unggul Kelapa Sawit Untuk
Petani
Masalah utama dalam pertanaman
komoditas apapun adalah benih
yang digunakan. Pemilihan benih
yang asalan (illegitim) dapat
dipastikan akan memberikan
hasil yang minimum meskipun
pelaksanaan kultur teknis dan

Adanya sistem subsidi yang
mengatur pembelian TBS milik
petani dengan harga lebih tinggi
dari pasar saat harga anjlok
oleh Pabrik yang bertanggung
jawab terhadap program tersebut
akan mampu menyelamatakan
dan meningkatkan produktivitas
petani. Misalnya saat harga TBS
berkisar antara Rp.1.200,-/kg maka
BPDP Sawit akan memberikan
subsidi sebesar Rp.500,- melalui
pabrik yang telah ditunjuk. Pabrik/
Perusahaan yang ditunjuk harus
mampu mempertanggungjawabkan

pemupukan dioptimalkan.
Fenomena ini umum terjadi di
petani sawit yang umumnya
memperoleh benih/bibit dari
sumber yang tidak jelas. Alasan
yang sering dikemukakan adalah
harga benih bersertifikat unggul
yang cukup mahal. Pemberian
subsidi pembelian benih/bibit yang
berasal dari produsen resmi akan
mampu mengurangi terjadinya
masalah sama ke depan. Produsen
benih akan mendapat subsidi
sebesar 50%? dari harga benih
saat memasarkan benih tersebut
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ke “petani” yang benar – benar
telah terverifikasi sebagai petani
kecil. Pihak BPDP Sawit akan
mencairkan dana tersebut sesuai
tagihan dari produsen setelah
seluruh data yang diberikan
terverifikasid dan valid.
4. Melakukan dan membiayai Contra
Black Campaign Kelapa Sawit
Tidak terhitung banyaknya
kampanye hitam terhadap kelapa
sawit di dunia, yang dilakukan oleh
lembaga swadaya masyarakat
dalam dan luar negeri seperti
Green Peace, World Wide Fund
dan lain–lain. Negara–negara
Eropa juga melancarkan kampanye
hitam terhadap minyak kelapa sawit
dengan mencantumkan label yang
memprovokasi penggunaan minyak
kelapa sawit dalam makanan.
Hal ini harus dilawan dengan
kampanye positif dari minyak kelapa
sawit, melalui promosi media cetak
maupun elektronik, ikut serta dalam
event–event, pameran dan eksebisi di
negara–negara tujuan ekspor minyak
sawit seperti Eropa, China, dan India.
Dukungan dana dibutuhkan untuk hal
ini, BPDP Sawit sebagai pemangku
kepentingan dalam sawit Indonesia
dapat secara proaktif memberikan
kontribusi dalam kampanye ini.
Dana yang dikelola oleh BPDP
Kelapa sawit ini adalah berdasarkan
volume produksi yang tentunya
sebagian juga merupakan kontribusi
dari para petani Indonesia, dengan
demikian sangat wajar apabila petani
kelapa sawit juga memperoleh
manfaat yang langsung dirasakan
tanpa harus memenuhi berbagai
persyaratan yang menyulitkan dan
dampaknya relatif lama dan atau
lebih banyak dirasakan oleh non
petani seperti rencana untuk subsidi
biodiesel.
Kita yakin Para Pimpinan BPDP
Kelapa Sawit yang cukup handal ini
akan mampu memahami maksud dan
tujuan dari tulisan tersebut diatas.

Bisnis Proses

Menuju SAP yang Mandiri
Oleh Devi Prasetya
System Application and Procedure (SAP) adalah suatu aplikasi
terintegrasi yang menghubungkan aktivitas bisnis dari hulu
hingga hilirnya. Aplikasi ini telah digunakan oleh PTPN IV efektif
sebagai single system sejak Januari 2019, menggantikan aplikasi
yang sebelumnya berdiri sendiri di masing-masing bagian dan unit
usaha.

M

andatory dari Holding
PTPN III (Persero)
di awal tahun 2017
memaksa seluruh
anak usahanya,
termasuk PTPN
IV, untuk segera
melakukan eksekusi
implementasi
aplikasi SAP.
Hal ini

dilakukan
Holding
dengan
harapan
dapat
memaksimalkan
kinerja masingmasing anak usaha,
efisiensi biaya, memudahkan
monitoring kinerja dan pengambilan
data untuk laporan ke stakeholder,
baik produksi maupun keuangan.
Bekerjasama dengan PT Telkom
Indonesia sebagai konsultan provider
SAP, sekaligus untuk memaksimalkan
sinergi antar BUMN, persiapan
implementasi SAP sejak awal 2017
hingga akhir 2018 pun mengalami

banyak tantangan
yang memerlukan usaha ekstra
dari seluruh elemen PTPN IV. Tidak
hanya tim di Project ERP dan key
user terpilih, seluruh karyawan dan
manajemen di unit usaha dan kantor
pusat pun harus bekerjasama untuk
memberikan kontribusinya agar
implementasi SAP di PTPN IV dapat
berjalan dengan lancar di seluruh

modul yang digunakan.
Tujuh bulan telah berlalu sejak
single system SAP dijalankan.
Perlahan tapi pasti, implementasi
SAP mulai menunjukkan
kemandiriannya. Dengan komitmen
manajemen PTPN IV yang
mengharuskan data-data diambil
secara maksimal dari sistem SAP,
tiap karyawan menjadi tergerak dan
termotivasi untuk memahami
output dari sistem ini. Ruang
lingkup aplikasi pun lebih
diperlebar, dengan
mendorong beberapa
aktivitas yang
sebelumnya tidak
menggunakan
SAP, menjadi
akan
menggunakan
SAP, misalnya
manajemen
anggaran (fund
management)
dan premi olah
otomatis di
pabrik.
Ya,

implementasi
sistem, baik SAP maupun aplikasi
lainnya, tidak semudah membalikkan
telapak tangan untuk penerapannya.
Mulai dari perencanaan, blueprint,
konfigurasi, testing sistem oleh
user, persiapan akhir hingga go live,
dibutuhkan waktu dan perencanaan
yang tepat. Setelah mulai mandiri

Agustus 2019

35

Bisnis Proses

pun, tetap saja ada yang dirasa perlu
ditingkatkan.
Implementasi SAP saat ini yang dianggap
mulai mandiri pun masih menghadapi banyak
tantangan. Perubahan struktur organisasi
manajemen yang cukup intens, kemampuan
SDM yang masih perlu ditingkatkan sesuai
bidangnya, masih kuatnya budaya kerja lama

Project ERP sebagai tim yang ditunjuk untuk
memonitor pelaksanaan SAP di seluruh unit
usaha dan kantor pusat. Tapi kami yakin,
dengan komitmen bersama, PTPN IV akan
menjadi PTPN terbaik di antara anak usaha
Holding PTPN lainnya untuk penerapan sistem
SAP di seluruh modulnya dan bisa lebih
mandiri lagi ke depan.

dan tim supporting key user SAP yang terpisah
di bagian-bagian menjadi tantangan terbesar
saat ini. Adanya mutasi/pergantian karyawan,
mengharuskan adanya tim key user yang
harus siap sedia kapan saja memberikan
training untuk seluruh unit dan karyawan yang
membutuhkan. Begitu penting peran key user
dalam SAP dalam menjaga implementasi SAP
ke depan dapat berjalan lancar.
Perlu strategi terbaik yang harus dilakukan

Kemandirian dapat dilihat dari pemahaman
seluruh user atas inputan data ke SAP yang
tepat, sehingga tidak ada lagi kesalahan atas
biaya-biaya sebagai output-nya.
Kemandirian hanya bisa dicapai dengan
adanya tim yang kuat. Kemandirian yang telah
ada harus dapat dipertahankan (sustainable),
bahkan harus ditingkatkan. Mari kita bersama
meraih kemandirian itu. SAP PTPN IV, HEBAT!
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

Kemerdekaan yang Dirasakan
Kita telah banyak mendengar kemerdekaan yang diucapkan. Tapi itu tidak selalu sama
dengan kemerdekaan yang dirasakan. Lebih jauh lagi, kemerdekaan bukanlah sebuah platform
atau suatu keadaan, tetapi merupakan kehendak yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu, teks
proklamasi tidak menyelesaikan seluruh urusan bangsa. Teks itu tidak lantas menyulap kita jadi
merdeka, tetapi ia menjadi naskah dan tonggak tertulis bagi tahapan perjalanan bangsa yang tak
berujung. Naskah itu menjadi alat kalibrasi bagi keadaan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya.

P

ara pejuang bangsa menunjukkan pada kita, justru
setelah naskah proklamasi dikumandangkan,
perang yang lebih besar harus dihadapi. Dua kali
agresi penjajah Belanda nyaris menghilangkan
seluruh wilayah berdaulat RI. Yogyakarta jatuh,
dan pemerintahan darurat dilakukan berpindahpindah. Para pemimpin ditahan. Dan hanya satu
yang dapat menjelaskan mengapa akhirnya kita tetap
dapat menerima kedaulatan politik, yaitu kesabaran,
istiqomah dan tidak berputus asa.
Tapi kemerdekaan bukanlah diukur dari dimensi
politik saja. Perundingan Konferensi Meja Bundar
(KMB) telah meletakkan kerugian yang besar bagi
bangsa ini dengan adanya pengalihan dan pemaksaan
pengakuan utang Belanda menjadi utang kita. Sebuah
beban utang yang amat berat di punggung suatu
bangsa yang baru merdeka. Tapi Bung Karno pada
saat itu beranggapan, negeri ini cukup kaya untuk bisa
segera melunasinya.
Beliau salah perhitungan. Utang publik telah
didisain untuk tidak bisa dilunasi. Ia hanya bisa
ditambah dan akhirnya dilembagakan sebagai
keharusan. Keadaan ini dibuktikan dengan semakin
meningkatnya utang negara setiap masa. Dan sejumlah
negara merdeka telah jatuh bangkrut dibuatnya, yaitu
Zimbabwe, Venezuela, Yunani, dan sebenarnya juga
Amerika Serikat. Kalau bukan karena pengambilan
utang baru dari bank, maka negeri-negeri itu sudah
“shut down”. Marilah memahami ini dengan seksama.
Agar kita mengerti bahwa kemerdekaan hanya dapat
dirayakan secara penuh apabila kita telah merasakan
dan memperjuangkannya secara benar.
Akibat dari utang negara (public debt), kita harus
menanggung pajak yang meluas dan meningkat,
bersamaan dengan inflasi mata uang, sehingga nilai
uang kita makin merosot. Karena beban pemerintah
makin besar, ditambah dengan kewajiban untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka
diperlukan sumber pendanaan yang lebih besar.
Biasanya dua sumber itu adalah pajak dan utang,
ditambah sedikit dorongan investasi. Tapi investasi
sendiri pun sangat bergantung pada sejumlah dimensi

politik dan sosial yang kompleks, sehingga ia tidak bisa
selalu dijadikan harapan dan tumpuan.
Penjajahan atau perbudakan dalam sejarahnya
selalu disebabkan dan diawali oleh dua hal, yaitu
gagal utang dan kalah perang. Inilah yang harus kita
waspadai untuk merawat kemerdekaan kita sebagai
bangsa.
Banyak yang mengira bahwa era penjajahan dan
perbudakan telah usai. Sesungguhnya itu hanyalah
pernyataan legal-formal. Tapi secara substansial, pada
hakikatnya ancaman penjajahan dan perbudakan
terhadap kemerdekaan manusia tidak pernah hilang
dari muka bumi. Bila Anda terikat utang berbunga, lalu
Anda bertungkus lumus setiap hari, sampai 10 jam,
bekerja keras untuk menutup pokok dan cicilannya di
awal bulan, dan begitu selama bertahun-tahun, maka
apa perbedaan substansialnya dengan budak yang juga
bekerja sekitar 9 jam per hari, dan hanya diberikan
makanan dan tempat tinggal yang cukup untuk dapat
bekerja berkelanjutan?
Keadaan seperti ini dapat menimpa pribadi,
perusahaan, dan negara. Kita terkadang tidak dapat
melihat dan menilai keadaan ini karena termakan
oleh eufimisme bahasa. Yaitu, kata-kata yang telah
dipisahkan dari maknanya. Sehingga kita melihat
bahwa semuanya baik-baik saja. Kita masih merdeka.
Ya, tapi kita tidak dapat menolak kehendak asing pada
bangsa kita, pada undang-undang, maupun kebijakan
ekonomi kita.
Oleh sebab itu, mari melihat dan memahami
kembali setiap kata “Merdeka” yang kita ucapkan
setiap 17 Agustus. Agar teriakan itu berbobot dan
menemukan maknanya kembali. Yaitu ketika kita
memahami keadaan kita sendiri, dan mengerti apa
yang kita perjuangkan.
Semoga kita semua dapat bekerja dalam keadaan
yang merdeka. Pekerja yang merdeka adalah mereka
yang melakukan tugasnya bukan karena paksaan
eksternal, tapi karena dorongan etos personal yang
didasari oleh tujuan yang lebih besar dari sekadar
kesepakatan kerja teknikal yang telah ditandatangani.
MERDEKA!
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