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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Marilah bersyukur atas segala nikmat dan rezeki
yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita.
Juga harus disadari bahwa nikmat itu bermacammacam bentuknya, dan kesadaran itu hanya dapat
dimiliki oleh hati yang bersyukur. Salah satu nikmat
yang kita terima pada hari ini adalah nikmat umur,
karena kita masih diberikan kehidupan hingga
memasuki tahun yang cantik ini, 2020.
Menutup tahun 2019, kita harus menghadapi
kenyataan bahwa tidak semua target dapat dicapai.
Ini adalah pertanda bahwa kita bukanlah yang
menentukan hasil dari setiap usaha. Yang patut
kita syukuri dari keadaan ini adalah bahwa kita
telah bekerja keras, dan berusaha dengan sekuat
kemampuan kita untuk mencapainya. Niat dan kerja
keras itu adalah hal yang sangat pokok. Ia tidak habis
pada satu pekerjaan, tapi akan menjadi kebiasaan
yang berlanjut pada masa berikutnya. Kerja keras
adalah suatu nilai yang terbangun karena diamalkan. Ia
ada karena menjadi kebiasaan.
Orang yang telah bekerja keras tidak kecewa pada
suatu hasil. Mereka telah melakukannya, dan tidak
menyesalinya. Tapi mereka yang bermalasan selalu
bersandar pada hasil saja, dan mereka selalu kecewa
karena hasil tidak pernah memberikan nilai tambah

kepada diri mereka. Tetapi mereka tidak memahaminya.
Edisi Januari 2020 ini kami susun dengan ikhtiar
yang tinggi. Meskipun disela oleh kesibukan yang tinggi
karena perayaan-perayaan hari besar, namun laporanlaporan harus tetap sampai ke tangan Anda. Pada
intinya, kita tidak patah semangat. Tahun 2020 akan
kita jadikan sebagai tahun perbaikan dalam segala hal,
yang dilanjutkan dengan perkembangan berkelanjutan
(continuous improvement).
Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan negara
sedang berada dalam berbagai kesulitan. Perubahan
politik menciptakan masa transisi yang sedikit banyak
berpengaruh pada suasana kerja. Kadang situasi
ini membuat kita sedikit lengah. Tetapi hal ini tidak
boleh berlanjut. Kita harus segera sadar dan waspada
kembali
Semoga edisi yang mengawali tahun baru ini
dapat menjadi bagian dari yang memberikan kita
kewaspadaan. Begitu masuk tahun baru, kita harus
langsung tancap gas. Tidak boleh ada satu hari
pun yang dilalui tanpa kerja maksimal dan evaluasi
ketat. Dengan demikian, kita berharap tahun ini akan
menghibur kita dengan nilai kerja keras dan hasil yang
memuaskan pada saat yang sama.
Selamat memasuki Tahun Baru 2020. Selamat
membaca!
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Refleksi

Meraih Peluang

Momentum B30
Oleh Sekretaris Perusahaan

Akhirnya Presiden Joko Widodo meresmikan program Biodiesel
30 persen atau B30 yang telah dinanti-nantikan masyarakat
industri perkelapasawitan nasional. Peluncuran ini mengambil
momentumnya di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan,
Senin 23 Desember 2019. Sebuah cara memasuki penghujung
tahun yang indah dan optimistik, untuk menyongsong tahun baru
2020.

P

eresmian ini maju dari rencana
awal yang dijadwalkan pada
Januari 2020. Ini juga memperlihatkan
betapa Pemerintah menunjukkan
kesegeraan dalam mewujudkan
program-program unggulannya yang
sangat menyentuh kepentingan rakyat
secara langsung, atau dalam hal ini
adalah karyawan perkebunan dan
petani kelapa sawit.
Dengan adanya peluncuran B30,
Presiden mengungkapkan, negara
bisa menghemat devisa hingga
triliunan rupiah. “Percobaan B30
sudah berjalan dari Nopember 2019,
dan hari ini kita sampaikan B30 sudah
kita luncurkan. Dan yang paling saya
senang, ini bisa menghemat devisa
hingga Rp 63 triliun,” katanya.
Tak berhenti sampai di situ,
Presiden juga menabur optimisme ke
level berikutnya, yaitu dengan rencana
peluncuran B40 pada tahun 2020 ini,
yang disambung dengan B50 pada
tahun 2021.
Penerapan B30, bagi Pemerintah,
memiliki tiga alasan kuat. Pertama
untuk mencari sumber-sumber energi
terbarukan pengganti fosil yang juga
sekaligus mewujudkan komitmen
bangsa untuk menggunakan energi
bersih dan menurunkan emisi

gas karbon. Alasan kedua, untuk
melepas impor bahan bakar minyak
(BBM) terutama solar yang cukup
tinggi. Alasan ketiga, menciptakan
CPO domestik yang sangat besar
dan menimbulkan multiplyer effect
terhadap 16,5 juta petani sawit.
Lalu, apa peluang yang dapat
kita raih dari program nasional ini?
Sebagai pelaku langsung bisnis ini,
tentu perusahaan perkebunan kelapa
sawitlah yang paling terdampak
atas kebijakan ini. Peluang utama
dari persilangan produk pangan
dan energi nasional ini adalah
meningkatnya daya serap pasar,
yang seterusnya diharapkan akan
mendongkrak harga jual CPO.
Pantauan kita sejak tanggal 16
Desember 2019, yaitu ketika uji coba
B30 sedang dilakukan, harga CPO
sudah membaik hingga mencapai Rp
9.100 per kg. Sesudah dilakukannya
peluncuran B30 oleh Presiden, harga
yang terbentuk pada 7 Januari 2020
sudah naik lagi menjadi Rp 9.900
per kg. Tentu banyak faktor yang
turut mendongkrak harga CPO ini,
karena faktor konvensional seperti
perayaan hari-hari besar di akhir
dan awal tahun juga ikut memicu
kenaikan harga sebagaimana pada

tahun-tahun sebelumnya. Namun, bila
kita memandang kebijakan ini secara
positif dan optimis, maka ini adalah
sebuah potensi yang mengandung
peluang nilai tambah bagi produk kita
dari segi pemasaran (penjualan).
Untuk itu, seluruh sendi dari
perusahaan kita perlu meresponnya.
Dari sektor operasional, yang perlu
diperhatikan adalah peningkatan
panen bersih, karena setiap brondolan
yang jatuh akan memiliki nilai yang
lebih tinggi dari sebelumnya. Sejalan
dengan itu, maka seluruh pihak di
lapangan harus mampu meminimalisir
losses di lapangan dan PKS, dan
sekaligus meningkatkan mutu buah
TBS untuk meraih harga yang lebih
baik lagi.
Seluruh proses di atas perlu
didukung dengan ketersediaan
transportasi, sarana, dan prasarana
(infrastruktur) yang memadai.
Jangan sampai satu faktor menjadi
penghambat bagi faktor lain, sehingga
mempengaruhi arus produksi.
Dalam aplikasinya, kita
memerlukan peningkatan sinergisitas
antar-bagian dan antar-unit.
Koordinasi dan komunikasi tidak
boleh terhambat karena suatu alasan
atau keadaan tertentu. Masingmasing perlu untuk lebih pro-aktif
dan transparan, sebab setiap aspek
yang diabaikan akan berdampak
pada rendahnya kemampuan kita
menangkap peluang bonanza harga
CPO ini. Semoga kita diberikan
kekuatan untuk mendapatkan manfaat
besar dari kebijakan-kebijakan proaktif pemerintah.
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BUMN Hadir Untuk Negeri

2.000 Paket Digelontorkan
lewat Pasar Murah
Menindaklanjuti program nasional “BUMN Hadir Untuk Negeri”
(BHUN), PTPN IV kembali melakukan kegiatan sosial untuk
meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi
hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Pada akhir tahun
2019 lalu, perusahaan melakukan operasi pasar murah di
Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Jalan Kantil No.
1 Medan, dengan tema “BUMN Berbagi Bersama”.

“S

alah satu misi PTPN IV adalah
menyelenggarakan usaha
agribisnis yang unggul, inovatif
dan berkelanjutan. Berkelanjutan
di sini adalah berkelanjutan dalam
menghasilkan laba, berkelanjutan
dalam menjaga lingkungan,
berkelanjutan dalam menjalankan
operasionalnya, dan berkelanjutan
dalam peran di masyarakat,
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khususnya di Sumatera Utara yang
merupakan operasional bisnis PTPN
IV,” demikian dikatakan Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, di Medan, Jumat,
27 Desember 2019.
Siwi Peni mengatakan, salah satu
kegiatan perusahaan yang dapat
dirasakan langsung manfaatnya
oleh masyarakat adalah menggelar
pasar murah. Acara ini sudah rutin
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dilakukan setiap tahun, dan kali ini
adalah dalam rangka perayaan Natal
2019 dan Tahun Baru 2020 sebagai
bagian dari rangkaian program
“BUMN Hadir untuk Negeri” (BHUN).
Pasar murah dilakukan karena
adanya kecenderungan harga-harga
naik pada saat perayaan hari besar.
“Kita berharap, kegiatan ini dapat
meringankan beban masyarakat yang
kurang mampu di sekitar wilayah kerja
PTPN IV, mulai dari Kantor Direksi
hingga ke Kebun dan PKS PTPN IV.
Kita juga berharap, bantuan yang
diberikan dapat lebih meningkat di
tahun-tahun mendatang,” kata Siwi
Peni.
Lurah Hamdan, Kecamatan
Medan Maimun, Asri Muslim,

Liputan Khusus

menyambut baik kegiatan
“BUMN Berbagi Bersama” ini dan
menyampaikan terimakasih kepada
PTPN IV dalam kepeduliannya
terhadap sesama. “Semoga BUMN
Berbagi Bersama yang digelar melalui
paket murah ini memberi manfaat bagi
masyarakat,” ungkap Asri.
Coorporate Secretary PTPN
IV Riza Fahlevi Naim dalam acara
tersebut menyampaikan, kegiatan
Paket Murah ini merupakan bagian
dari program BHUN selama periode
tahun 2019, dan berakhir pada bulan
Desember 2019 ini. Riza berharap,
program Pasar Murah dapat memberi
manfaat bagi masyarakat sebagai
bentuk kepedulian BUMN terhadap
sesama.
Salah seorang penerima paket
Pasar Murah, Metisa Lase, warga
Jalan Kenanga, Kelurahan Hamdan,
Medan, mengatakan, ia sangat
terbantu dengan adanya kegiatan
pasar murah yang digelar oleh PTPN
IV ini. “Karena dengan paket murah
seharga Rp 25.000, kami tentu sangat

terbantu karena harganya akan jauh
lebih mahal jika kita beli di pasar,”
ujar Metisa Lase, seraya berharap
ke depannya kegiatan pasar murah
ini dapat terus dilanjutkan untuk
membantu masyarakat yang kurang

mampu.
Pembagian paket Pasar Murah
juga dilaksanakan secara serentak
pada Jumat 27 Desember 2019
di PTPN IV, yaitu di Kabupaten
Langkat oleh Kebun Sawit Langkat,

Januari 2020
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Kabupaten Simalungun oleh Kebun
Marihat, Marjandi, Mayang, Tinjowan/
PKS Tinjowan, Padang Matinggi,
Kabupaten Batubara oleh Kebun
Tanah Itam Ulu, dan Kabupaten
Labuhan Batu oleh Kebun Berangir.
Bantuan yang dibagikan secara
total sebanyak 2.000 paket. Paket
seharga Rp 25.000 itu berisi beras
2 kg, minyak goreng 2 liter, gula
pasir 1 kg, garam 500 gram, tepung
terigu 1 kg, dan sarden 435 gram.
Harga pokoknya per paket adalah Rp
108.000.
Dalam penyaluran bantuan ini,
PTPN IV berkoordinasi dengan
muspika/kepala nagori/desa, serta
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kepolisian sektor setempat. Dengan
kerjasama ini, bantuan diharapkan
menjangkau sasaran secara efektif,
yaitu masyarakat yang kurang mampu.
Khusus di Kantor Direksi PTPN
IV Medan, Pasar Murah dilakukan
dengan membagi 300 paket untuk
masyarakat sekitar kantor yang
kurang mampu, dan lain-lain, yang
dipusatkan di Kantor Lurah Kelurahan
Hamdan, Kecamatan Medan Maimun.
Hasil penjualan paket Pasar Murah
sebesar Rp 50 juta akan disalurkan
dalam bentuk bantuan uang tunai
untuk rumah-rumah ibadah di sekitar
Kantor Direksi dan Kebun/PKS.
(red)
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PTPN IV Kebun Laras memiliki
catatan prestasi terbaik di
tahun 2019 di antara 30 kebun
milik PTPN IV lainnya. Hal
ini dapat dilihat dari capaian
produktivitas TBS-nya yang
mencapai sebesar 22,02 ton/
hektar atau 6,94% di atas
RKAP 2019 yang ditetapkan
sebesar 20,59 ton/hektar.
Sementara produktivitas 2018
hanya mencapai 17,58 ton/
hektar.

M

anajer PTPN IV Kebun Laras,
Suherry, pada acara silaturahmi
bersama karyawan dan stakeholder,
mengungkapkan rasa syukurnya
atas capaian ini dan menyampaikan
terimakasih kepada seluruh karyawan
dan stakeholder. Acara malam
silaturrahmi ini diadakan dalam
rangka mengakhiri tahun 2019, dan
menyongsong tahun 2020, di Wisma
Sisalana, Kecamatan Bandar Huluan,
Kabupaten Simalungun, Sabtu, 4
Januari 2020.
“Capaian kinerja operasional ini
semata-mata hanyalah karena karunia
dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
dan merupakan cerminan kerja keras
dari semua karyawan dan karyawati
Kebun Laras. Untuk itu semua,
saya dengan tulus mengucapkan
rasa terimakasih kepada seluruh
karyawan mulai dari afdeling,
emplasemen, hingga sentral kantor
atas kerjasamanya di tahun 2019 ini,”
sebut Suherry.
Secara khusus, Suherry juga

Liputan Khusus

Tahun 2019,

Kebun Laras Terbaik
menyampaikan rasa penghargaan
kepada stakeholder, mulai dari
Forkopimca dan organisasi
kepemudaan. “Karena kami tidak akan
mampu bekerja dan berprestasi tanpa
ada dukungan dari stakeholder untuk
memajukan Kebun Laras ini,” kata
Suherry.
Manajer tidak lupa menyampaikan
permohonan maaf selama
lebih kurang 8 bulan dalam
kepemimpinannya di Kebun Laras.
“Saya mengakui, ada yang mungkin
kurang pada tempatnya karena
dengan cara, gaya atau style, tetapi
itu semua bukan ada vested tertentu,

melainkan hanya untuk kepentingan
perusahaan, khususnya Kebun Laras
ini,” tambahnya.
Dalam menyongsong tahun 2020,
manajemen Kebun Laras mengajak
seluruh karyawan pimpinan dan
karyawan pelaksana untuk lebih
meningkatkan jalinan silaturahmi,
dengan bergandengan tangan lebih
erat lagi dalam upaya mencapai target
produksi. Upaya lebih tinggi perlu
dilakukan, mengingat harga Crude
Palm Oil (CPO) terus membaik, terkait
program pemerintah untuk mewajibkan
pencampuran 30% biodiesel dengan
70% bahan bakar minyak jenis solar.

Peluang ini akan sayang apabila
dilewatkan secara business as usual.
Selain mempererat hubungan
kerja, Suherry mengatakan,
silaturahmi ini juga dilaksanakan untuk
mengevaluasi kinerja operasional
selama 2019, sekaligus meningkatkan
jalinan komunikasi dengan karyawan
dan stakeholder di sekitar Kebun Laras
yang wilayah operasionalnya berada
di 3 kecamatan, yaitu Bandar Huluan,
Gunung Malela, dan Gunung Maligas,
Kabupaten Simalungun, Propinsi
Sumatera Utara.
Hadir dalam acara ini, dan turut
memberikan kata sambutan, antara
lain Camat Gunung Malela, Kabupaten
Simalungun Andi Syahputra Pasaribu,
Ketua SP-Bun Basis Laras Tugiman,
dan Ketua Panitia Tri Eka Ginting.
Selain itu, juga terlihat perwakilan
Camat Bandar Huluan, Pangulu
Nagori Gunung Melala, mewakili
Pangulu Nagori Bandar Huluan, dan
Gunung Maligas, perangkat maujana
serta organisasi kepemudaan, Ketua
dan Anggota SP-Bun Basis Laras,
Ketua dan Anggota IKBI Komisariat
Laras, Karyawan Pimpinan dan
Karyawan Pelaksana Afdeling, Sentral
Kantor, dan Gudang. (red)
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Penghargaan untuk
Star of The Month
Dalam rangka peringatan Hari Bela Negara ke-71 Tahun 2019, PT
Perkebunan Nusantara IV melaksanakan upacara bendera yang
dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada karyawan dan
pembinaan mental di Kantor Direksi PTPN IV, Jl. Letjen Suprapto
No. 2 Medan, Kamis, 19 Desember 2019.

A

cara ini dihadiri Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, Direktur
Komersil PTPN IV Umar Affandi,
Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik,

10

Kepala Bagian/Wakil Kepala Bagian/
Project Manager dan Karyawankaryawati Kandir PTPN IV.
Direktur Utama PTPN IV Siwi
Peni, didampingi Direksi PTPN IV,
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memberikan penghargaan Star
of the Month berupa sertifikat dan
uang tunai kepada masing-masing
karyawan teladan Kandir.
Pemberian penghargaan ini
dilakukan berdasarkan Surat Edaran
Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero) No : DSDM/
SE/39/2019 tanggal 24 September
2019 mengenai Program Sosialisasi
Internalisasi Corporate Values Tahun
2019 Perkebunan Nusantara Group,
yang salah satunya dijalankan
oleh PT Perkebunan Nusantara IV
berdasarkan Surat Keputusan Direksi
PTPN IV No : 04.11/Kpts/R/107/
XII/2019 tanggal 01 Desember 2019
tentang Penilaian Prestasi Kerja
(Konduite) Karyawan Golongan IA s/d
IID Tahun 2019, dan Memo No: 04.11/
KOL/M-3645/XII/2019 tanggal 11
Desember 2019 mengenai Pemilihan
Star of the Month.
Star of the Month merupakan
salah satu program internalisasi
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budaya dengan menentukan satu orang karyawan
teladan di Bagian/Distrik/Kebun/PKS yang
dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, dengan periode
pertama pada September, Oktober dan Nopember
2019.
Star of the Month ini bertujuan untuk memberikan
apresiasi kepada karyawan teladan sekaligus untuk
membangun disiplin kerja, dan menumbuhkan
motivasi kerja serta memberikan keteladanan
sehingga bisa memacu semangat karyawan dalam
peningkatan produktivitas.
Kriteria penilaian Star of the Month adalah disiplin
kerja dengan bobot 50%, tanggung jawab terhadap
pekerjaan dengan bobot 30%, sikap dan perilaku
kerja dengan bobot 10%, dan produktivitas dengan
bobot 10%.
Bersamaan dengan acara tesebut, dilakukan
juga pembinaan mental karyawan yang merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan secara serentak
seusai upacara bendera, dimulai dari Kantor Direksi,
Distrik, Kebun, PKS dan Balai Benih. Tempat
pelaksanaan dan narasumber (ustadz dan pendeta)
diatur dan diserahkan kepada masing-masing Kantor
Direksi/ Distrik/Kebun/PKS/Balai Benih.
Di Kantor Direksi, pembinaan mental
dilaksanakan di Masjid Al Muhajirin (bagi yang
beragama Islam) dan Ruang Dura (bagi yang
beragama Kristen). Tausiyah bagi karyawan yang
beragama Islam oleh Ustadz Prof. Dr. H. Nawir
Yuslem, MA dan khotbah bagi karyawan Kristiani oleh
Pdt. Luther Novryaman Lase, M.Th, masing-masing
dengan tema ”Bersikap Rendah Hati dan Dapat
Dipercaya”. (red)

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

Bapak Misi Tarigan

Orangtua laki-laki Saudara Dolatta Tarigan
(Masinis Kepala PKS Berangir PTPN IV)
26 Desember 2019

Ananda Rodo Rizky Siahaan
Anak laki-laki Bapak Wilson Siahaan
(Pensiunan Manajer PTPN IV)
5 Januari 2020

Bapak H. Barlian Lubis

Mertua laki-laki Saudara Mohd. Aulia Pakpahan
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Bukit Lima PTPN IV)
9 Januari 2020

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

Januari 2020
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PTPN IV Luncurkan Aplikasi
N4-Attendance dari Telkomsel
PT Perkebunan Nusantara IV bekerjasama dengan PT
Telekomunikasi Selular (Telkomsel) meluncurkan Aplikasi N4Attendance untuk mendukung implementasi telekomunikasi dan
teknologi di lingkungan usaha PTPN IV. Kerjasama ini merupakan
bentuk dukungan dan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

12
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D

irektur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik, menjelaskan hal itu saat
membuka acara Launching Aplikasi
N4-Attendance, di Ruang Pisifera
Kantor Direksi PTPN IV, Jalan Letjen
Suprapto No. 2 Medan, Selasa, 17
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Desember 2019.
Selain Rizal H. Damanik, acara ini
juga dihadiri Kepala Bagian, Kasubag
dan Staf Subag Kandir. Sementara
dari Telkomsel, hadir Manager LE
Sumbagut Sumali, Manager IT
Operation Sumbagut Rony F Ruzain,
dan timnya.
Rizal H. Damanik juga
mengatakan, bentuk kerjasama
yang dilakukan antara PTPN IV dan
Telkomsel antara lain adalah Layanan
Halo Corporate, Layanan Telkomsel

Flash, Layanan Teamplan Revamp
Corporate, Web2SMS Corporate,
Layanan MyGroup, Layanan Aplikasi
Mobile Kindi dan Combat.
“N4-Attendance yang akan kita
launching ini merupakan aplikasi
absensi secara mobile yang dapat
memberikan kemudahan bagi
karyawan untuk melakukan absensi
tanpa perlu mengantri, memudahkan
monitoring history absensi, efisiensi
biaya terkait investasi mesin absen,
dan tersentralisasinya data kehadiran,”

sebut Rizal H. Damanik.
Sumali mengatakan, Aplikasi
N4-Attendance ini merupakan aplikasi
pertama yang digunakan oleh PTPN
IV di luar dari Telkomsel.
Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia
Raya, Mars PTPN IV, penyerahan
kontrak kerjasama secara simbolis,
menyaksikan video teaser Sosialisasi
Aplikasi N4-Attendance, dan ditutup
dengan menyanyikan lagu Bagimu
Negeri serta berfoto bersama. (red)

Januari 2020

13

Ungkapan Syukur
melalui Aksi Donor Darah
Keluarga besar Kantor Direksi
(Kandir) PTPN IV melakukan
aksi donor darah sebagai
ungkapan syukur atas nikmat yang
diperoleh selama ini. Kegiatan
ini dimaksudkan sebagai sikap
kepedulian dan untuk menolong
sesama. “Kita sudah selayaknya
membantu masyarakat yang ada
di sekitar Kandir. Saya selalu
mengingatkan untuk jangan
lupa bersyukur atas nikmat yang
diperoleh dengan berbuat kebaikankebaikan,” kata Direktur Operasional
PTPN IV Rediman Silalahi ketika
menghadiri acara aksi sosial donor
darah dan pemeriksaan kesehatan
gratis di Lobby Kandir PTPN IV,
Jl. Letjend Suprapto No. 2 Medan,
Senin, 23 Desember 2019.
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R

ediman Silalahi berharap,
kegiatan donor darah akan
menjadi program rutin perusahaan,
mengingat data dari PMI Kota Medan
sampai saat ini masih menunjukkan
adanya kekurangan stok darah.
“Dengan langkah yang dilakukan
ini, diharapkan seluruh kebun/PKS
dapat melakukan hal yang sama
dan menjadi motivasi bagi saudarasaudara yang lain, karena banyak
yang membutuhkan bantuan ini, yang

justru mereka berada di sekitar kita,”
ungkap Rediman.
Rediman Silalahi juga
mengucapkan terima kasih atas
kerjasama PTPN IV dengan institusi
lain demi terlaksananya acara aksi
sosial ini. Selain Direktur Operasional,
hadir juga para Kepala Bagian, Wakil
Kepala Bagian, Project Manager,
Kepala Sub Bagian, Staf Sub Bagian,
dan Karyawan Pelaksana Kandir.
Keluarga besar PTPN IV

menyumbangkan darah sebanyak
22.400 cc, melebihi target semula
yang hanya diikuti donor sebanyak
55 orang. Selain aksi donor darah,
juga dilakukan layanan pemeriksaan
kesehatan gratis dengan metode
Magnetik Resonance dan
menggunakan alat Quantum Magnetic
Resonance terhadap penyakit jantung,
paru, sendi, hati, kulit, kegemukan,
usus dan pembuluh darah. (red)

Untukmu, Ibu…
“Ibumu, Ibumu, Ibumu…Setelah itu
Bapakmu.”

K

ata-kata itu tidak berasal dari
sembarang orang. Itu adalah
jawaban dari seorang utusan
Allah ketika seseorang bertanya,
siapakah manusia yang paling
dahulu mendapat penghormatan
dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam sebuah metafora yang
indah, disebutkan juga bahwa surge
letaknya di telapak kaki Ibu.
Pada Senin, 23 Desember 2019,
seluruh masyarakat Indonesia
kembali diingatkan tentang manusia
bernama “Ibu”. Peringatan Hari Ibu
(PHI) ke-91 dilakukan pada hari
yang istimewa ini, agar mereka
dimuliakan, diingat, dan didahulukan.
Di lingkungan PTPN IV sendiri,
peringatan Hari Ibu dilaksanakan
mulai dari Kantor Direksi (Kandir),
hingga setiap istrik, kebun, PKS
dan Balai Benih, yang tersebar di
sembilan kabupaten se-Propinsi
Sumatera Utara.
Di Kandir PTPN IV, bertindak
sebagai Pimpinan Umum Upacara
Peringatan Hari Ibu ke-91, Direktur

Operasional PTPN IV Rediman
Silalahi. Upacara ini dihadiri
Kepala Bagian, Wakil Kepala
Bagian, Project Manager,
Kasubag, Staf Subag, dan
Kayawan Pelaksana. Sementara
di masing-masing distrik/kebun/
PKS/balai benih, bertindak
sebagai Pimpinan Umum
Upacara, para manajer atau
karyawan pimpinan yang
tertinggi.
Rediman Silalahi
membacakan sambutan Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI,
yang menggarisbawahi tentang
karakter perempuan Indonesia
masa kini, yaitu perempuan
yang harus sadar bahwa
mereka mempunyai akses dan
memiliki kesempatan yang sama
dengan laki-laki untuk memperoleh
sumber daya, seperti akses
terhadap ekonomi, politik, sosial dan
sebagainya.
“Begitu juga pengasuhan dalam

keluarga, peran dan tanggung jawab
laki-laki dan perempuan dalam
pengasuhan anak tidak hanya pada
orangtua, namun perlu didukung
oleh semua pihak,” kata Rediman
Silalahi.
Dalam istilah masyarakat
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tradisional di Afrika dan Asia, setiap
anak adalah anak satu kampung.
Hillary Clinton ketika menjadi Ibu
Negara Amerika Serikat kemudian
mengartikulasikan bentuk tanggung
jawab pengasuhan anak ini dalam
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satu buku karangannya dengan judul
“It Takes a Village”.
Rediman Silalahi berharap,
digelarnya upacara Peringatan Hari
Ibu di Kantor Direksi PTPN IV dan
seluruh distrik/kebun/PKS/Balai
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Benih, akan
dapat mendorong
terciptanya
kesetaraan
perempuan dan
laki-laki dalam
setiap aspek
kehidupan.
   Acara
peringatan
diawali dengan
pengibaran
Bendera
Merah Putih,
mengheningkan
cipta, pembacaan teks Pancasila,
Pembukaan UUD 1945, dan Sejarah
Singkat Hari Ibu, Hymne Hari
Ibu, Amanat Menteri PPPA, dan
pembacaan doa. (red)
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Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

BHUN Serahkan Bantuan
Sosial ke Panti Asuhan
Mengakhiri tahun 2019 dan memasuki tahun
2020, BUMN kembali melakukan berbagai
aksi sosial di tengah masyarakat dalam
program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN).
Kali ini, penyerahan bantuan sosial secara
simbolis dilaksanakan di Panti Asuhan El
Shadai, Tangkahan, Kecamatan Medan
Labuhan, Medan, Jumat, 20 Desember 2019.

B

antuan diserahkan antara lain oleh Corporate
Secretary Riza Fahlevi Naim mewakili Direksi PTPN
IV, Sekretaris Direksi Devy mewakili Direksi PT KIM, dan
Staf Senior CSR Salman Yusuf mewakili PT Bukit Asam
Tbk.
Acara penyerahan bantuan ini juga dihadiri Sekretaris
Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) Teddy Hutasoit dari Kementerian BUMN. Untuk
Propinsi Sumatera Utara, Kementerian BUMN menunjuk
PTPN IV selaku Personal In Charge (PIC) bersama PT
KIM (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk.
Bantuan dalam kegiatan sosial ini diberikan kepada
85 gereja dan 241 anak panti asuhan yang tersebar
di Medan, Asahan, Simalungun, Batubara, Serdang
Bedagai, Langkat, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara,
Labuhanbatu, dan Padang Lawas. (red)
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Melepas Pak Togu Manurung
dan Panto Hutagalung menuju MBT
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, didampingi Direktur Komersil
PTPN IV Umar Affandi dan Direktur Operasional PTPN IV
Rediman Silalahi, melepas secara resmi salah dua orang
Pemangku Jabatan Puncak (PJP) PTPN IV, yang telah memasuki
Masa Bebas Tugas (MBT) sejak 1 Januari 2020 lalu, Togu
Manurung dan Panto Hutagalung.

A

cara pelepasan dilaksanakan di
ruang Dura Kantor Direksi PTPN
IV Jl. Letjen Suprapto No. 2 Medan,
Rabu 8 Januari 2020.
Jabatan terakhir Togu Manurung
adalah Kepala Bagian Pemasaran
PTPN IV, sedangkan Panto
Hutagalung sebagai Kepala Bagian
Tanaman.
Dalam kesempatan kata
sambutan pelepasan, Siwi Peni
mengatakan, Masa Bebas Tugas
atau MBT adalah bagian dari suatu
journey dalam bekerja, dimana dalam
masa MBT karyawan diharapkan
mempersiapkan diri untuk memasuki
masa pensiun. “Dan hari ini kita
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melepas sebagian putra-putra terbaik
PTPN IV. Kita doakan semoga Bapak
Togu Manurung dan Bapak Panto
senantiasa diberikan kesehatan dan
berkat berlimpah dari Tuhan Yang
Maha Kuasa,” katanya.
Togu Manurung mengucapkan
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terimakasih kepada manajemen PTPN
IV yang telah memberikan kepercayaan
kepadanya dalam bekerja, serta
memberikan bimbingan dan motivasi
terhadap permasalahan-permasalahan
yang terjadi di dalam pekerjaan. Ia juga
menceritakan tentang perjalanan karirnya
yang bekerja selama 29 tahun 4 bulan,
mulai dari asisten di kebun sampai menjadi
PJP di Kantor Direksi.
Sedangkan Panto Hutagalung
memaparkan, ia bekerja di PTPN IV kurang
lebih 28 tahun, mulai dari tahun 1991
sebagai Asisten Tanaman di Kebun Sawit
Langkat hingga akhirnya dipercaya menjadi
PJP. Panto Hutagalung berharap, PTPN IV
akan lebih jaya, lebih sejahtera, dan menjadi
perusahaan perkebunan nomor satu.
PJP yang telah memasuki MBT, selain
menerima Surat Keputusan, juga menerima
bingkisan dari manajemen PTPN IV.
Tampak hadir juga pada acara ini Corporate
Secretary PTPN IV Riza Fahlevi Naim,
Kepala Bagian, Wakil Kepala Bagian, dan
Project Manager. (red)
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Mempertahankan Nilai

GCG PTPN IV

Osmar Tanjung, Komisaris Independen yang juga selaku Ketua
Komite Pemantau MR dan GCG meminta agar nilai Penerapan
Good Corporate Governance (GCG) di PTPN IV tahun buku
2019 dapat dipertahankan, atau minimal mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya. Hal ini disampaikannya pada saat rapat
perdana Tim Counterpart Assessment GCG tahun 2019 pada
PTPN IV, Rabu, 6 Januari 2020, di Ruang Rapat Dura Kantor
Direksi PTPN IV.

S

elain itu hasil penilaian yang akan
dilaksanakan nantinya harus
berdasarkan pada bukti (evidence
based) yang transparan, sehingga
tergambar jelas kondisi penerapan
tata kelola yang baik di PTPN IV.
Sesuai dengan hasil self assessment
penerapan GCG tahun 2018 pada
PTPN IV, disimpulkan bahwa
perolehan nilai sebesar 93,485 dari
bobot 100 atau dengan klasifikasi
“Sangat Baik”, telah menunjukkan
bahwa nilai GCG PTPN IV mengalami
peningkatan sebesar 0,004 bila
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dibandingkan dengan perolehan nilai
hasil assessment penerapan GCG
tahun 2017 sebesar 93,481.
Pos M Hutabarat, Komisaris
yang juga selaku Ketua Komite
Audit dalam rapat menyampaikan,
untuk meningkatkan nilai, maka hasil
rekomendasi penilaian tahun 2018
harus menjadi Area of Improvement
penerapan pada tahun 2019.
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dan ini merupakan komitmen
bersama mensosialisasikan area of
improvement kepada pihak-pihak
terkait supaya dapat menjadi telaah
serta segera ditindaklanjuti.

Sesuai dengan surat Holding
Perkebunan Nusantara, pelaksanaan
assessment penerapan GCG pada
PTPN IV direncanakan akan dimulai
pada bulan Pebruari 2020. (rh)

Prinsip-prinsip Pelaksanaan GCG

Transparency (keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi.

Accountability (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur,
system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.
Sebelum memasuki sesi
pemaparan oleh counterpart, Rizal
H Damanik Direktur SDM dan
Umum PTPN IV memberi sambutan
bahwa pelaksanaan penerapan
GCG merupakan hal yang mutlak
dilaksanakan, hal ini sejalan dengan
Peraturan Menteri BUMN Nomor
04.01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011 tentang Penerapan GCG pada
BUMN, Surat Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.
MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 serta
Surat PTPN III (Persero) selaku
Holding Perkebunan Nusantara
Nomor DSIM/PTPN/X/1423 tanggal
18 Juli 2019.
Peningkatan capaian skor GCG
PTPN IV sejalan dengan kebutuhan
perusahaan bahwa pada tahun-tahun
yang akan datang implementasi
penerapan GCG sangat diperlukan
untuk kelangsungan usaha di
PTPN IV. Ada beberapa indikator
yang perlu mendapat perhatian,

Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan
perusahaan terhadap peraturan yang berlaku,

adalah

kepatuhan

Indepandency (kemandirian)
Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional
tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang
berlaku.

Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak
stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jumlah Aspek dalam Penilaian GCG
ASPEK

INDIKATOR

PARAMETER

FUK

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

6

15

47

Pemegang Saham dan RUPS

6

25

68

Dewan Komisaris

12

43

167

Direksi

13

52

202

4

16

75

Pengungkapan Informasi Dan Transparansi
Aspek Lainnya
Jumlah

2

2

7

43

153

566
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Tetap Menjunjung Komitmen
dalam Penanggulangan Banjir
PTPN IV tetap memiliki
komitmen sungguh-sungguh
dalam upaya penanggulangan
banjir di Kabupaten
Simalungun, Propinsi
Sumatera Utara. Penegasan
itu disampaikan Direktur
Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik saat memberikan
penjelasan pada Rapat
Dengar Pendapat (RDP)
bersama Komisi D dan Komisi
B DPRD Propinsi Sumatera
Utara, di ruang rapat Banmus
DPRD Sumut, Selasa, 7
Januari 2020.
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R

apat Kerja atau Dengar Pendapat
Gabungan ini juga dihadiri Dinas
Bina Marga dan Bina Konstruksi
Propinsi Sumut, Pemerintah
Kabupaten Simalungun, Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Simalungun, serta
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Simalungun.
Bentuk komitmen PTPN IV ini,
kata Rizal Damanik, dapat dilihat
dari kesepakatan yang telah dibuat
bersama stakeholder (Pemprop
Sumatera Utara dan Pemkab
Simalungun) dalam penanggulangan
bencana alam banjir yang terjadi
pada 31 Maret 2019 dan 18 Oktober
2019 lalu. Di antaranya, PTPN IV
telah membuat saluran pembuangan
di Afdeling IV Kebun Balimbingan
menuju Bah Birong dan Bah Kasinder
(sodetan 2), dan PTPN IV telah
menggali untuk pendalaman sodetan
Afdeling III Kebun Marihat (sodetan
3).
Sodetan 2 dan sodetan 3 direhab
kembali dengan cara menggalinya,

dan hal ini sudah selesai. Kemudian
jalan alternatif di Afdeling VI Kebun
Bah Jambi telah diperbaiki. “Untuk
menghindari terulangnya bencana
banjir, PTPN IV menambah sodetan
di Afdeling IV Balimbingan (sodetan1).
PTPN IV juga melakukan perbaikan
pintu irigasi yang direncanakan
selesai 30 Januari 2020 ini,” kata Rizal
H. Damanik.
Rizal H. Damanik menepis
anggapan bahwa areal PTPN IV
adalah penyebab banjir tersebut.
Ia menyebutkan, kebun PTPN IV
bukanlah bagian paling hulu dari
ekosistem dari beberapa DAS yang
ada di sana. “Masih ada daerah
yang lebih tinggi lagi dari areal
kita. Jadi belum tentu kebun yang
menjadi penyebabnya. Untuk jangka
menengah, saya menyarankan
kepada stakeholder terkait, mari
sama-sama kita melakukan kajian
secara komprehensif atas keadaan
catchment area yang mengakibatkan
air permukaan di PTPN IV melimpah,”
katanya.
Ketua Komisi D DPRD Sumut
H. Anwar Sani Tarigan mengajak
Pemprop Sumut, Pemkab
Simalungun dan PTPN IV untuk
bersama-sama melakukan

sinkronisasi dalam penanggulangan
bencana alam banjir di Kabupaten
Siamalungun. “Supaya jangan terjadi
lagi banjir, mari sama-sama kita
bekerja dan mengawal pekerjaanpekerjaan di lapangan ini, karena
kalau kita bersatu maka pekerjaan ini
semakin ringan,” imbaunya.
Dari PTPN IV, turut hadir
mendampingi Direktur Sumber Daya
Manusia, Corporate Secretary Riza
Fahlevi Naim, Kepala Bagian Teknik
Satrio Widadi, Kepala Bagian Hukum
dan Pertanahan Jimmy LW Silalahi,
General Manager Distrik I Dasam
Marwan Saragih, beserta Kasubag
dan Staf Subag.
Acara RDP ini dibuka oleh Wakil
Ketua DPRD Sumut Rahmansyah
Sibarani, dan dihadiri Ketua Komisi D
Anwar Sani Tarigan, Wakil Ketua Edi
Susanto Ritonga dan Anggota (Ari
Wibowo, Azmi Yuli, Wagirin Arman,
Rony Reynaldo Situmorang, Jumadi,
Tangkas Manimpan, Riri Stephanie
Siregar, Syahrul Effendi Siregar, dan
Darwin), beserta Anggota Komisi
B DPRD Sumut Saut B Purba. Dari
pemerintahan, hadir pejabat yang
mewakili Pemkab Simalungun dan
mewakili Kadis Bina Marga Sumut.
(red)
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Mencetak Mitra Unggulan
dari Program Unit PKBL
Keberhasilan sebuah perusahaan selain dinilai dari kinerja
keuangannya, juga dinilai dari sejauh mana perusahaan tersebut
menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan
lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan kesadaran bahwa
perusahaan hanya akan dapat tumbuh secara berkelanjutan
apabila masyarakat di sekitarnya dapat lebih sejahtera dan
mandiri.

P

elaksanaan tanggung jawab
sosial dan lingkungan PTPN IV
serta pelaporannya dilandaskan pada
peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-05/MBU/2007 tentang Program
Kemitraan BUMN untuk usaha kecil
dan program Bina Lingkungan yang
telah dilakukan perubahan dengan
perubahan kedua sesuai peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tanggal
05 Juli 2017.
Melalui pelaksanaan program
kemitraan, pada tahun 2019 PTPN
IV telah menyalurkan dana bantuan
pinjaman dan dana pembinaan
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sebesar Rp 11,6 miliar. Dana tersebut
diserap sebanyak 181 mitra binaan
yang bertujuan untuk memberdayakan
perokonomian masyarakat di sekitar
wilayah kerja perusahaan. Bidang
usaha yang digeluti oleh mitra
binaan bervariasi, mulai dari sektor
perdagangan, perindustrian, pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan,
jasa dan bantuan pendidikan,
pelatihan, pemagangan, pemasaran,
promosi atau bentuk lainnya yang
terkait dengan upaya peningkatan
kapasitas mitra binaan program
kemitraan.
Program Kemitraan adalah
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program untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil agar
menjadi tangguh dan mandiri melalui
pemanfaatan dana yang bersumber
dari laba perusahaan, dan merupakan
suatu program yang mewajibkan setiap
BUMN untuk memberikan pinjaman
usaha dan pembinaan kepada usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sasaran utama dari program ini adalah
para UMKM yang dapat dikatakan
dalam status non-bankable atau belum
mendapatkan akses pinjaman modal
dari bank. Keistimewaan program
kemitraan dibandingkan dengan
bank adalah pinjaman yang diberikan
kepada para mitra binaannya hanya
dikenakan jasa administrasi 3% flat
per tahun dan diberikan pembinaan
secara gratis, baik berupa peningkatan
kapasitas dalam bentuk pelatihan dan
promosi dalam bentuk keikutsertaan
pameran skala nasional atau
penyelenggaraan bazar.
Dari program ini, kemudian

Liputan Khusus

perusahaan menyeleksi peserta
yang dimasukkan sebagai mitra
unggulan, yaitu mitra yang dinilai
memiliki kelebihan/keutamaan karena
jenis usahanya yang lebih unggul
atau dengan kata lain mitra yang
mempunyai jenis perkembangan
usaha yang dinilai lebih unggul dari
pada mitra lainnya.
Mitra unggulan berasal dari
berbagai sektor usaha, yakni sektor
perdagangan, peternakan, dan industri
kreatif untuk tahun 2018 dan sektor
perdagangan, perikanan, peternakan,
industri, jasa, dan industri kreatif untuk
tahun 2019.
Produk yang dihasilkan dan
dipasarkan oleh mitra unggulan ini
seterusnya disebut sebagai produk
unggulan, yaitu suatu barang atau
jasa yang mempunyai nilai ekonomis
dan daya saing tinggi serta menyerap
tenaga kerja dalam jumlah besar
yang diproduksi berdasarkan
kelayakan teknis (bahan baku
dan pasar), kemampuan sumber
daya manusia dan kondisi sosial
budaya yang berkembang di daerah
tertentu. Adapun strateginya adalah
meningkatkan daya tarik, daya
tahan, dan daya saing ekonomi lokal
yang bertujuan untuk menciptakan
pertumbuhan yang tinggi dan
pembangunan berkelanjutan yang
bermanfaat bagi semua pihak di
daerah dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja baru, peningkatan
dan pengurangan kemiskinan secara
signifikan.
Produk unggulan dari mitra
unggulan dalam sektor industri
makanan ringan telah ada surat
pernyataam bersedia di branding
dengan logo “Mitra Binaan PTPN IV”
pada kemasan produknya. Produk
branding yang ada pada produk mitra
binaan adalah sebagai berikut :
Branding produk dengan logo
“Mitra Binaan PTPN IV” adalah
wujud peran serta unit PKBL
dalam meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas PTPN IV di masyarakat

luas dalam membangun para perlaku
Usaha Kecil Mikro dan Menengah
(UMKM) untuk tangguh dan mandiri
dengan bantuan pinjaman modal
usaha.
Mitra unggulan juga diberikan
bantuan pembinaan dalam bentuk
hibah seperti pemberian sertifikasi
label halal MUI yang mereka ajukan
kepada Unit PKBL yang disetujui oleh
Direktur SDM dan Umum Rizal H
Damanik. Saat ini sudah ada 2 mitra
binaan yang mengantongi sertifikat
halal MUI, yaitu Sugianto dengan

produk bumbu pecal “Mbak Noer” dan
Yuliana dengan produk kue kering dan
snack “Kodita”.
Para pelaku UMKM berharap
bantuan ini dapat dijadikan modal
untuk menjadi maju dan berkembang
secara mandiri. Bantuan pelaksanaan
dan pelatihan juga pameran yang
diberikan menjadikan para pelaku
UMKM lebih dikenal di masyarakat
luas, dapat bersaing dengan pasar
global dengan kompetensi yang dapat
diandalkan, dan memiliki peluang
pasar yang lebih luas. (afni)

MITRA DAN PRODUK UNGGULAN UNIT PKBL PTPN IV 2018-2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama
Sugianto
Yuliana
Pelita Hati
Sulaiman
Yunita Kusumawaty
Ikhwan Siregar
Ernita Triana
Zahara
Fahmi Hidayat Nasution
B. Intan Damanik
Sabariah Harahap

Jenis Usaha
Bumbu Pecal
Kue Kering dan snack
Madu dan Herbal
Coffee
Kue Kering
Sangrai Coffee
Kedai Kue Kak Ita
Keripik Kentang dan Sambal Teri
Kerupuk Orong-orong
Bumbu Andaliman
Madu Ternak

Nama Produk
Tahun
Mbak Noer
2018
Kodita
2018
Rimba Tualang
2018
Mandailing Coffee
2018
B. Brown Kukis Hias
2019
Bonabulu Coffee
2019
Donat Kentang
2019
Godek Snack
2019
Lesti
2019
Healthy Spicy Bumbu Andaliman 2019
Flora Nauli
2019
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Menjaga Keseimbangan

Bisnis dan SDM

Pertemuan kepentingan yang paling menarik adalah
persinggungan antara misi bisnis dan kesejahteraan karyawan
(tenaga kerja). Ketika tenaga kerja dimasukkan ke dalam kolom
biaya dalam laporan-laporan keuangan, maka pada satu siklus
akuntansi akan terlihat seakan-akan laba perusahaan bertolak
belakang dengan biaya. Tidak mengherankan bila isu efisiensi
demi kesehatan bisnis perusahaan selalu dirasakan sensitif oleh
para karyawan.

“K

ita di Bagian SDM PTPN IV
berada di tengah arus dua
kepentingan itu. Di satu sisi, kami
melayani bisnis perusahaan dengan
berbagai program efisiensi biaya
dan peningkatan kapabilitas SDM,
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dan di sisi lain bertanggung jawab
untuk meningkatkan kesejahteraan
karyawan sebagai komitmen
perusahaan. Menyeimbangkan bisnis
dan kepentingan karyawan tidak
selamanya mudah, terutama bila kita

Majalah Internal Nusantara Empat

sedang berada dalam situasi ekonomi
yang sulit. Tapi PTPN IV telah
merumuskan suatu hubungan kerja
yang harmonis dengan kesepahaman
bersama, yaitu Perusahaan Sehat,
Karyawan Sejahtera,” ungkap Kepala
Bagian SDM PTPN IV, Budi Susanto,
ketika ditemui Tim MINAT, awal
Januari 2020 lalu di Kantor Direksi
PTPN IV Medan .
Untuk menjaga keseimbangan
ini, maka kinerja Bagian SDM harus
diukur secara berkala. Salah satu
instrumen yang dilakukan adalah
penyelenggaraan kuisioner terhadap
karyawan. Kuisioner ini dirancang

Dari Bagian ke Bagian

untuk memperoleh gambaran
mengenai tingkat kepuasan dan
komitmen karyawan.
“Keadaan karyawan akan dapat
kita ketahui melalui tingkat kepuasan
mereka. Bila mereka mendapat
kepuasan yang baik, maka kita akan
dapat melihat juga apakah hal itu
meningkatkan komitmen mereka
terhadap perusahaan. Sebab bila dua
hal ini tidak ketemu, maka satu sisi
akan dirugikan, dan keseimbangan
tidak terjadi di dalam perusahaan,”
jelas Budi Susanto.
Selain melalui kuisioner, Bagian
SDM juga membuka komunikasi

yang luas untuk menyerap masalahmasalah SDM secara transparan.
Komunikasi dan koordinasi adalah
senjata utama bagian ini untuk
mampu membaca masalah-masalah
SDM yang kompleks dan menyangkut
keadaan puluhan ribu karyawannya
yang tersebar dalam berbagai unit
bisnis yang tantangannya juga
berbeda-beda, dengan tingkat
pertanggungjawaban yang berbeda
pula.
“Produktivitas itu tidak dimulai
dari tanaman, tapi dari manusia.
Bukan oleh lahan basah atau lahan
kering, tapi oleh rasa memiliki dan

tanggung jawab. Kinerja perusahaan
adalah pertanggungjawaban manusia.
People, Planet, Profit,” kata Budi
Susanto, yang sebelumnya berkiprah
di Bagian Keuangan.
Hingga saat ini, permasalahan
utama di perusahaan-perusahaan
negara adalah masih relatif
gemuknya jumlah tenaga kerja
dibanding luas lahannya. Masalah
ini sebagian adalah residu dari
dampak restrukturisasi organisasi
dan alih tanaman sepanjang sejarah
ketenagakerjaan perusahaan
perkebunan negara. Pada tahun
1996, ketika PTPN IV dibentuk
sebagai peleburan tiga perusahaan
perkebunan negara, jumlah tenaga
kerja masih mencapai 40.000
karyawan. Jumlah ini kemudian
secara alami berkurang, hingga saat
ini hanya sekitar 19.000 karyawan.
Dalam rangka optimalisasi
tenaga kerja yang ada, holding juga
telah mengeluarkan kebijakan baru
mengenai standarisasi, struktur
organisasi, nomenklatur, dan standar
formasi,” ujar Budi Susanto.
Melalui optimalisasi jumlah
karyawan, perusahaan ditantang
untuk tetap mampu mempertahankan
produktivitas dan meningkatkan
kemampuan mencetak laba
(profitabilitas). Untuk tujuan tersebut,
Bagian SDM melakukan programprogram peningkatan kapabilitas
(kemampuan) SDM dan melandasinya
dengan internalisasi budaya korporasi
(corporate values) yang disimpulkan
dalam apa yang disebut dengan
Sinergy-Integrity-Profesionalism
(SIPro).
Dalam upaya meningkatkan
kapabilitas karyawan, Bagian SDM
menyelenggarakan berbagai pelatihan
yang diperlukan dan melakukan
standarisasi profesi dengan program
sertifikasi. Beberapa program itu
antara lain, Managerial Program, Best
Practice Program, Ladies Program,
In-House Training, Public Training,
Promotion Program, Sertifikasi BNSP
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diberikan kepada istri karyawan untuk
mendukung suami (karyawan) dalam
pekerjaannya sehari-hari.
Kemudian ada In-House
Training dan Public Training yang
merupakan program pelatihan, baik
soft competency, hard competency
maupun pelatihan yang bersifat
mandatory yang dilaksanakan di
dalam maupun di luar perusahaan
dengan mengirimkan karyawan
kepada satu lembaga pelatihan yang
ditunjuk.
Selain itu, juga dilakukan
assessment untuk mempersiapkan
kaderisasi kepemimpinan yang
bersinergi dengan managerial
program. Sedangkan untuk
meningkatkan kompetensi untuk
tenaga-tenaga yang bersifat
kemampuan khusus dan profesional,
Bagian SDM membuat program
pengembangan SDM terkait
kompetensi teknis karyawan pada
jabatannya yang disertifikasi oleh
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP).
Para karyawan tidak hanya dibina

(Badan Nasional Sertifikasi Profesi),
Engagement Program, dan Induction
Program.
Masing-masing program memiliki
tujuan dan sasaran yang spesifik
sesuai kebutuhan perusahaan yang
berkembang. Managerial Program
merupakan program Plantation
Leadership Development yang
dilakukan bekerjasama dengan PT.
LPP Agro Nusantara yang bertujuan
untuk memantapkan peserta agar
lebih mampu melaksanakan fungsi
supervisi, koordinasi, dan integrasi di
lingkungan kerjanya.
Adapun Best Practice Program
merupakan program SDM dalam
bentuk studi banding ke perusahaan
best practices yang mengalami
penyesuaian bertujuan untuk
menciptakan ide-ide kreatif dan
inovatif bagi perusahaan.
Bukan hanya pada karyawan
langsung, pelatihan juga diberikan
pada sasaran barisan kedua, yaitu
istri karyawan. Ladies Program
adalah pelatihan yang didisain
untuk pengembangan SDM yang

TREN JUMLAH KARYAWAN SAMPAI DENGAN 2019
DESK
Karpim
Karpel
PKWT

1996
1.042
44.090
-

2000
926
43.285
-

2005
937
35.354
-

2015
571
21.097
1.150

2016
690
22.003
762

2017
654
20.551
742

2018
615
19.323
319

2019
718
18.147
732

PROGRAM PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS SDM
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NAMA PROGRAM
MANAGERIAL PROGRAM
BEST PRACTICE PROGRAM
LADIES PROGRAM
IN-HOUSE TRAINING

2015
33
30
829

2016
30
25

2017
122
42
87

2.355

2.803

3.429

1.958

PUBLIC TRAINING
PROMOTION PROGRAM
SERTIFIKASI BNSP
ENGAGEMENT PROGRAM

238
90
-

560
38
-

441
72
-

758
218
60

3.693
1.803
66

INDUCTION PROGRAM (N4
MENGAJAR)
TOTAL

218.152 45.373
10.411 11.771 1.526
3.820

9.519
1.241

11.631 14.779 223.245 53.756

18.381
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2018
48
9
41

2019
62
39

melalui kemampuan teknis, tapi juga
dihidupkan semangatnya melalui
program yang bernuansa spiritual,
agar mereka dapat menghubungkan
antara tugas dan tanggung jawabnya
dengan kewajiban spritualnya.
Pengembangan SDM dari perspektif
keagamaan ini dilakukan melalui
ceramah-ceramah keagamaan yang
dihubungkan dengan kebutuhan
perusahaan dan pekerjaan seharihari.
Untuk mengikat arah dan tujuan
seluruh program dan kegiatan
pengembangan sumber daya manusia
(SDM) itu, maka Holding Perkebunan
Nusantara telah menetapkan rumusan
budaya perusahaan (corporate
values) ke dalam nilai-nilai sinergisitas,
integritas, dan profesionalisme.
“Tugas yang paling mendasar
untuk Bagian SDM adalah
menginternalisasi budaya perusahaan
ke dalam perilaku sehari-hari
karyawan. Ini tidak bisa hanya kita
sandarkan pada kegiatan seminar
atau pelatihan. Para karyawan harus
ditunjukkan contoh yang hidup, yang
teraplikasi secara nyata di sekitar
mereka. Untuk itu kita membentuk
suatu korps change agents di masingmasing unit. Orang-orangnya kita
seleksi dan kita latih, dan merekalah
yang ditunjuk sebagai agen
perubahan dengan cara menunjukkan
perilaku utama dalam sikap kerja
mereka sehari-hari di lingkungan
kerjanya masing-masing,” papar Budi
Susanto.
Tidak dapat dipungkiri, setiap
karyawan memiliki mimpi yang sama,
yaitu menapaki karir yang makin baik
di tempatnya bekerja. Dengan itu
mereka mempunyai cita-cita sebagai
sumber motivasi kerja. Oleh karena
itu, perusahaan telah membuka lebar
kepada seluruh karyawan peluang
untuk menduduki berbagai jabatan
dan tanggung jawab yang tersedia.
Tidak ada diskriminasi. Semua akan
diserahkan kepada kompetisi yang
sehat dan produktif demi kepentingan
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perusahaan. “Ini adalah era yang
serba terbuka. Manajemen telah
memberikan kesempatan yang luas
dan sama kepada setiap karyawan,
tapi manajemen belum tentu
memberikan kepercayaan yang sama
kepada setiap karyawan. Jadi, karir
adalah sesuatu yang harus dicapai,
bukan sesuatu yang disediakan.
Semua ini akan tergantung pada
kompetensi dan nilai-nilai budaya
perusahaan,” kata Budi Susanto.
Program-program teknis
perusahaan di bidang SDM yang
berlangsung dan masih memerlukan
konsolidasi yang lebih tinggi, antara
lain adalah restrukturisasi unit-unit
usaha, seperti pemisahan PKS
dengan kebun yang memerlukan
suatu formula sinergis, pemanfaatan
tenaga kerja luar perusahaan agar
berdaya guna, serta membangun
kerjasama yang lebih intensif dengan
serikat pekerja. Seluruh program
teknis ini diharapkan akan berdampak
pada biaya perusahaan.
Komposisi biaya tenaga kerja
saat ini masih cukup besar dari total
biaya secara keseluruhan. Upayaupaya untuk mengendalikan biaya

tenaga kerja saat ini adalah dengan
meningkatkan produktivitas, baik
personil maupun operasional, serta
penggunaan jenis tenaga kerja
yang tepat. Seperti misalnya untuk
pekerjaan-pekerjaan pendukung yang
memungkinkan menggunakan tenaga
kerja non tetap tentu akan lebih efisien
karena tidak dibebani dengan biaya
sosial yang lebih besar.
Menurut Budi Susanto, kebijakan

rekrutment tenaga kerja kontrak hanya
akan dilakukan pada pekerjaanpekerjaan yang tidak terkait langsung
dengan core business perusahaan.
Sedangkan untuk pekerjaan yang
terkait core business seperti karyawan
panen, harus dapat dipenuhi oleh
karyawan sendiri. Dengan demikian,
biaya yang timbul oleh fixed cost dapat
ditekan dan menciptakan efisiensi.
(tim/red)

PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KARYAWAN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA SERTIFIKASI
BNSP Asisten Tanaman
BNSP Askep Tanaman
BNSP Mandor Panen
BNSP Mandor Pemeliharaan
Operator Boiler Kelas I
Operator Hoisting Crane
Operator Sterilizer Kelas II
Operator Alat Berat
Operator Turbin Uap
Operator Tangki Timbun dan Bejana

JUMLAH
80
16
14
16
74
28
23
58
30
20
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Sudut Kebun

Air terjun di Afd X Kebun Pasir Mandoge
tersembunyi indah di antara tebing, hutan dan
pepohonan kelapa sawit. Akses jalan yang sudah
terbuka bahkan bisa dilalui oleh kenderaan roda
empat membuat tempat ini ramai dikunjungi kala
akhir pekan. Udara yang segar, air yang sejuk,
hutan yang masih terpelihara menjadikan tempat
ini layak untuk dikunjungi.
Oleh Masjon Sirait
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SDM Unggul, Mengejar
Target Menggapai Mimpi
Sukamto adalah seorang pekerja perkebunan. Hidup dengan
satu istri dan tiga anak, ia sudah bekerja berkisar 20 tahun.
Selama ini pimpinannya melihat prestasi Sukamto melebihi rekan
kerjanya. Ia selalu lebih awal hadir di tempat kerja dan selalu
pulang melewati jam yang berlaku. Ia juga selalu menyelesaikan
pekerjaannya dengan baik. Karena prestasinya, Sukamto
mendapat promosi. Ia diangkat menjadi karyawan pimpinan di
satu unit usaha perusahaan.

N

amun, kinerjanya sebagai
karyawan pimpinan akhirakhir ini menurun. Saat dijajaki,
penyebabnya adalah, dia ingin
adanya pengembangan dalam bidang
pekerjaannya. Dia yakin mampu
menjalani pekerjaan yang ruang
lingkupnya lebih luas dan menantang.
Tanggung jawab dan jabatan yang
lebih tinggi. Dia tidak bersabar.
Padahal posisi yang dia inginkan
belum ada yang kosong dan masih
terisi oleh orang-orang yang mampu
menunjukkan kinerjanya dengan baik.
Merosotnya kinerja Sukamto
membuat penilaian prestasinya
menjadi sulit. Bahkan manajemen
memutuskan, untuk tahun berjalan
Sukamto tidak mendapat
kenaikan golongan dan
gaji, kecuali kenaikan gaji
berkala yang bukan atas
prestasi kerjanya.
Atasan Sukamto sudah
mencoba melakukan pendekatan
psikologis kepadanya, dan berupaya
mendapatkan informasi lebih jauh
tentang penyebab merosotnya
prestasi kerjanya. Hasilnya juga
mengecewakan. Sukamto tidak
menyadari bahwa setelah ia diangkat
sebagai karyawan pimpinan,
seharusnya beban tanggung
jawabnya semakin besar. Sebagai
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pimpinan di unit kerjanya,
seharusnya Sukamto mampu
menunjukkan dedikasi,
motivasi dan inisiatifnya
sebagai leader di unitnya.
Sukamto dinilai menurun
kinerjanya karena selalu
menunggu hasil kerja dari
rekan kerjanya.
Keinginan Sukamto untuk
mendapatkan yang lebih
baik dalam pekerjaannya
akhirnya kandas.
Perusahaan
diketahui

menerapkan sistim
evaluasi kinerja karyawan setiap
6 bulan dan 12 bulan. Tujuannya,
agar manajemen maupun pimpinan
terkait mendapatkan gambaran
sejauh mana hasil yang telah dan
akan dicapai ke depannya. Hasil
evaluasi kinerja karyawan tidak
terbatas hanya kepada karyawan
pelaksana, tetapi juga karyawan
pimpinan. Pihak perusahaan ingin
mengukur kualitas sumber daya
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manusia, sehingga diketahui sejauh
mana kemampuan karyawan dalam
menyerap dan mengimplementasikan
serta mengaplikasikan visi dan misi
perusahaan.
Dalam hal Sukamto, hasil evaluasi
manajemen menemukan bahwa
kinerjanya merosot di bawah rata-rata
standar. Ia sering terlambat masuk
kerja berdasarkan sistim absensi yang
diberlakukan. Begitu juga saat pulang
kerja, Sukamto tidak pernah lebih dari
5 menit dari jam pulang kerja yang
berlaku.
Selain itu, dalam pekerjaannya
sehari-hari, Sukamto dinilai selalu
lambat dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan sehingga banyak pekerjaan
yang menumpuk di mejanya. Ia sering
meninggalkan meja kerjanya tanpa
diketahui tujuannya. Pekerjaan selalu
diserahkan ke rekan kerjanya tanpa
ada pengawasan darinya sehingga
banyak pekerjaan yang akhirnya
bermasalah.
Tentu kondisi ini membuat
perusahaan kecewa. Potensi
yang ada pada diri Sukamto
berubah setelah dia diberi
kesempatan karir yang lebih
baik.
Bagi sebuah
perusahaan yang
menjadikan
karyawannya
asset, tentu kondisi
dalam tulisan ini-dicontohkan dengan
kasus Sukamto,
sangat mengganggu,
khususnya terhadap
pemberdayaan
karyawan untuk
memenuhi kebutuhan
perusahaan.
Dalam suatu usaha atau unit
usaha, yang tak kalah pentingnya
adalah sumber daya manusia
yang baik dan berpengalaman.
Ketersediaan sumber daya manusia
mutlak diperlukan karena industri
perkebunan kelapa sawit adalah unit

usaha yang membutuhkan tenaga
kerja dalam jumlah banyak.
Tenaga kerja yang profesional
(memiliki intergritas, proaktif,
keterampilan dan pengalaman yang
memadai, handal/mental yang kuat)
diharapkan mampu menciptakan
efisiensi, efektivitas, produktivitas dan
nilai. Apalagi beberapa tahun kedepan
persaingan global semakin meningkat
dengan berkembangnya era revolusi
industri 4.0 di berbagai sektor,
termasuk industri perkebunan. Di era
ini proses produksi mulai dari hulu
hingga ke hilir akan menggunakan
teknologi digitalisasi. Melalui jaringan
digital, semua data dan laporan dari
lapangan dalam hitungan detik akan
terproses, sehingga karyawan juga
harus mampu menguasai teknologi
digital.
Ketidakmampuan karyawan
menyerap teknologi, suka bermalasmalasan atau mengulur-ulur waktu
dan pasif , tentu akan berdampak
pada proses produksi perusahaan.
Bagaimana tidak, saat pesaing
bergerak cepat dalam menggunakan
teknologi digital , di satu sisi
perusahaan dan karyawannya
masih menggunakan metode, pola
dan karakter pekerja yang bersifat
tradisional sehingga perusahaan
dan karyawan kalah cepat dalam
mencapai produktifitasnya.
Dalam kasus diatas, ada
beberapa dimensi “psychological well
being” dalam individu. Dikutip dari
www.dictio.id, Ryff (dalam Synder
& Lopez, 2007) psychological wellbeing didefinisikan sebagai sebuah
kondisi dimana individu memiliki sikap
yang positif terhadap diri sendiri dan
orang lain, dapat membuat keputusan
sendiri dan mengatur tingkah lakunya
sendiri, dapat menciptakan dan
mengatur lingkungan yang kompatibel
dengan kebutuhannya, memiliki tujuan
hidup dan membuat hidup mereka
lebih bermakna, serta berusaha
mengeksplorasi dan mengembangkan
dirinya.

Individu dikatakan memiliki nilai
yang tinggi dalam dimensi penerimaan
diri apabila ia memiliki sikap yang
positif terhadap dirinya sendiri,
menghargai dan menerima berbagai
aspek yang ada pada dirinya, baik
kualitas diri yang baik maupun yang
buruk. Selain itu, orang yang memiliki
nilai penerimaan diri yang tinggi juga
dapat merasakan hal yang positif dari
kehidupannya di masa lalu.
Sebaliknya, seseorang dikatakan
memiliki nilai yang rendah dalam
dimensi penerimaan diri apabila ia
merasa kurang puas terhadap dirinya
sendiri, merasa kecewa dengan apa
yang telah terjadi pada kehidupannya
di masa lalu, memiliki masalah dengan
kualitas tertentu dari dirinya, dan
berharap untuk menjadi orang yang
berbeda dari dirinya sendiri.
Individu yang memiliki dimensi
otonomi yang baik antara lain dicirikan
dengan kemampuan menentukan
segala sesuatu seorang diri (selfdetermining) dan mandiri. Ia mampu
untuk mengambil keputusan tanpa
tekanan dan campur tangan orang
lain. Orang tersebut juga memiliki
ketahanan dalam menghadapi
tekanan sosial, dapat mengatur
tingkah laku dari dalam diri, serta
dapat mengevaluasi diri dengan
standar personal.
Sebaliknya, seseorang yang
kurang memiliki dimensi otonomi
akan sangat memperhatikan dan
mempertimbangkan harapan dan
evaluasi dari orang lain, berpegangan
pada penilaian orang lain untuk
membuat keputusan penting, serta
bersikap konformis terhadap tekanan
sosial.
Lebih jauh, Ryff menguraikan
bahwa pertumbuhan pribadi (optimal
psychological functioning) tidak hanya
bermakna pada pencapaian terhadap
karakteristik-karakteristik tertentu,
namun pada sejauh mana seseorang
terus-menerus mengembangkan
potensi dirinya, bertumbuh, dan
meningkatkan kualitas positif pada
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dirinya. Kebutuhan akan aktualisasi diri
dan menyadari potensi diri merupakan
perspektif utama dari dimensi
pertumbuhan diri.
Teori perkembangan juga
menekankan pada pentingnya
manusia untuk bertumbuh dan
menghadapi tantangan baru
dalam setiap periode pada tahap
perkembangannya. Seseorang
yang memiliki pertumbuhan pribadi
yang baik ditandai dengan adanya
perasaan mengenai pertumbuhan
yang berkesinambungan dalam
dirinya, memandang diri sendiri
sebagai individu yang selalu tumbuh
dan berkembang, terbuka terhadap
pengalaman-pengalaman baru,
memiliki kemampuan dalam menyadari
potensi diri yang dimiliki, dapat
merasakan peningkatan yang terjadi
pada diri dan tingkah lakunya setiap
waktu, serta dapat berubah menjadi
pribadi yang lebih efektif dan memiliki
pengetahuan yang bertambah.
Sebaliknya, seseorang yang
memiliki pertumbuhan pribadi yang
kurang baik akan merasa dirinya
mengalami stagnasi, tidak melihat
peningkatan dan pengembangan diri,
merasa bosan dan kehilangan minat
terhadap kehidupannya, serta merasa
tidak mampu dalam mengembangkan
sikap dan tingkah laku yang lebih baik.
Dari pengertian-pengertian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa
psychological well being adalah suatu
kondisi di mana seseorang melakukan
penilaian terhadap hidupnya seharihari yang meliputi reaksi emosional
terhadap suatu peristiwa dan evaluasi
sadar yang dilaporkan baik pada saat
suatu peristiwa terjadi atau secara
global setelah waktu yang lama.
Berkaitan dengan uraian di atas,
mengapa saat ini “SDM Unggul”
menjadi tuntutan, bahkan diharapkan
dapat menjadi motivator dan inovator
dalam industri perkebunan ke
depannya?
Seperti diketahui, hasil produksi
perkebunan kelapa sawit tidak

34

terlepas dari SDM-nya. Upaya
meningkatkan produksi tidak terlepas
dari kemampuan para pengelola di
unit-unit usaha, baik di kebun maupun
di pabrik. Setiap karyawan, mulai dari
karyawan pelaksana hingga karyawan
pimpinan di semua unit harus mampu
meningkatkan produktifitasnya,
baik pada saat harga komoditas
perkebunan yang dikelola mengalami
penurunan maupun kenaikan.
Ada kabar baik. Kenaikan
harga di pasaran diprediksi akan
terus meningkat pada 2020 hingga
2030. Manajemen, tentu saja harus
melakukan evaluasi terhadap pimpinan
hingga karyawan pelaksana di unitunit produksi agar mereka mampu
berkontribusi lebih, mampu menjadi
inisiator, inovator sekaligus motivator
bagi semua individu di lingkungan
kerjanya.
Motivasi dan inovasi para karyawan
tentu sangat diperlukan, karena
dengan berkilaunya harga CPO
tentu semakin banyak rintangan dan
tantangannya. Dengan kondisi ini,
maka SDM perkebunan mulai dari
level terendah hingga para pimpinan
tertinggi harus membangun sinergitas,
integritas, dan profesionalisme
dalam tata kelola perusahaan,
terutama menggenjot produksi dan
mendayagunakan potensi yang ada.
SDM yang tidak mampu beradaptasi
dengan tata kelola perusahaan perlu
dipertimbangkan apakah harus
dilakukan peningkatan kualitas
melalui pendidikan dan pelatihan atau
ditempatkan di unit non-produktif.
Akhirnya, kebutuhan SDM unggul
yang mampu menjadi inisiator,
inovator dan motivator dalam mencapai
efisiensi, efektifitas dan produktifitas
perusahaan menjadi tuntutan yang
tidak bisa ditawar lagi. Peluang 2020
mengejar target menggapai mimpi
harus tertanam di setiap individu
perkebunan dan dapat direalisir.
Perusahaan sejahtera berdampak
pada kesejahteraan karyawan dan
lingkungan. (Helmi Sidik Purnomo)
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Digitalisasi dalam
sektor pertanian,
khususnya kebun sawit,
diaplikasikan ke dalam
paket teknologi Sawit
4.0 atau yang kemudian
dikenal dengan
precision agriculture
(PA). Teknologi tersebut
mengadopsi komponen
artificial intelligent, manmachine interaction,
internet of things, sensor,
dan big data, yang
dapat digunakan pada
budidaya kebun sawit
melalui penggunaan
alat seperti robot,
drone, IoT, aplikasi
dalam smartphone,
dan lain-lain. Aplikasi
precision agriculture
(PA) pada Sawit 4.0 juga
menghasilkan budidaya
sawit yang terpadu
(integrated) pada
aktivitas pemupukan,
pemberantasan hama,
dan penyakit, sehingga
budidaya/kultur teknisnya
menerapkan prinsip 4T
(tepat jenis, tepat dosis,
tepat waktu, dan tepat
cara,) dan tailor made
(spesifik kebun).

A

plikasi Sawit 4.0
merupakan upaya
“naik kelas” melalui strategi
peningkatan produktivitas
(intensifikasi) dalam rangka
mengembangkan industri
kelapa sawit nasional
yang berkelanjutan di
tengah Inpres Moratorium
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Mengembangkan Industri Sawit

Nasional Berkelanjutan
dengan Sawit 4.0

Kebun Sawit, tuduhan isu negatif,
perubahan iklim global, hingga
kesulitan mencari tenaga kerja
lapang di perkebunan sawit. Selain
meningkatkan produktivitas, aplikasi
Sawit 4.0 juga memaksimumkan
manfaat sosial ekonomi dan jasa
lingkungan sekaligus sehingga
akan meminimumkan biaya sosial
dan dampak negatif terhadap
lingkungan. Hal ini sesuai dengan
prinsip Sustainable Development
Goals (SDGs) sebagai platform
pembangunan dunia.
Industri sawit nasional ke
depan akan menghadapi berbagai
tantangan. Isu negatif yang ditujukan

kepada industri sawit Indonesia
meliputi deforestasi, karhutla, hingga
kontributor utama emisi global.
Sebagai respon atas isu tersebut,
pemerintah Indonesia mengeluarkan
kebijakan dalam rangka perbaikan tata
kelola perkebunan sawit melalui dua
Instruksi Presiden, yaitu Inpres Nomor
8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan
Evaluasi Perizinan serta Peningkatan
Produktivitas Perkebunan Sawit, dan
Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penghentian Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut.
Implikasi dari dua inpres tersebut
adalah moratorium pembukaan areal

lahan perkebunan sawit baru.
Di sisi lain, diperkirakan konsumsi
minyak nabati juga akan terus
mengalami peningkatan seiring
dengan populasi penduduk yang
terus bertambah dan peningkatan
pendapatan. Minyak sawit merupakan
minyak nabati yang paling tepat untuk
memenuhi besarnya kebutuhan
dunia, mengingat produktivitas minyak
sawit yang paling tinggi dibandingkan
dengan minyak nabati lainnya (PASPI,
2018). Penggunaan minyak sawit yang
semakin beragam, baik untuk pangan,
energi maupun non pangan lainnya,
juga menjadi faktor yang mendorong
besarnya konsumsi minyak sawit
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dunia.
Besarnya potensi kebutuhan
minyak sawit kontradiktif dengan
kebijakan moratorium lahan sawit
Indonesia. Jika produksi minyak
sawit Indonesia tidak kontinu
akibat kebijakan tersebut, maka
dikhawatirkan masyarakat global
terancam tidak mendapatkan minyak
sawit untuk memenuhi kebutuhannya.
Oleh karena itu, diperlukan strategi
lain dalam rangka meningkatkan
keberlanjutan produksi minyak sawit
Indonesia tanpa harus membuka
lahan perkebunan sawit baru. Strategi
tersebut
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adalah intensifikasi atau peningkatan
produktivitas. Salah satu upaya
peningkatan produktivitas minyak
sawit adalah dengan optimalisasi
aplikasi teknologi, khususnya pada
tingkat kebun dan PKS.
Saat ini, Revolusi Industri 4.0
sedang menjadi tren. Pemanfaatan
teknologi seperti Artificial Intelligent,
Man-Machine Interaction, Internet of
Things, Big Data dapat diaplikasikan
pada berbagai sektor seperti industri,
jasa, maupun pertanian. Pada sektor
pertanian, diciptakan juga teknologi
Sawit 4.0
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dengan mengadopsi komponen
teknologi pada Industry 4.0. Aplikasi
Sawit 4.0 pada kebun sawit dan
PKS selain dapat mengoptimalkan
produktivitas minyak sawit per hektar,
juga diharapkan dapat meminimalisir
limbah yang dihasilkan, sehingga
lebih ramah lingkungan. Tulisan
ini bertujuan untuk mendiskusikan
konsep teknologi Sawit 4.0 yang
dapat diaplikasikan sebagai metode
produksi baru untuk mewujudkan
industri sawit nasional yang
berkelanjutan.
Perkembangan Metode Produksi
Dunia mengenal revolusi industri
sebagai perkembangan peradaban
kehidupan dari Industry 1.0 hingga
Industry 4.0. Sejalan dengan
industri, sektor pertanian juga turut
mengalami revolusi, yaitu Agriculture
1.0 hingga Agriculture 4.0
(Gambar 1). Revolusi industri
pertama (Industry 1.0) yang
berlangsung sekitar tahun
1760-1820 di Inggris dan
Amerika Utara, ditandai
dengan ditemukannya
teknologi tenaga air, teknologi
uap (steam power), mesin
uap, saluran air, dan
mulai bekembang
mekanisasi dan
pabrik pemintalan
benang. Pada
periode yang sama
juga dikembangkan
mekanisasi
pertanian, baik
mengolah lahan
maupun mengolah hasil
pertanian (Agriculture 1.0).
Perkembangan era
berikutnya, yaitu Industry 2.0,
berlangsung antara tahun 18701950, ditandai dengan dengan
penemuan teknologi listrik, minyak
dan baja, telepon, bola lampu listrik,
combustion engine dan melahirkan
pabrik-pabrik dengan produksi massal
(mass production, assembly line,
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electricity). Mekanisasi pertanian
(combustion engine) juga semakin
berkembang dan intensifikasi
pertanian yang ditandai dengan
Revolusi Hijau (green revolution) di
Amerika Serikat dan Mexico pada
era Agriculture 2.0. Era ini juga
menjadi cikal bakal pengembangan
agroindustri, yakni pengolahan
berbasis hasil pertanian.
Era Industry 3.0 juga
mempengaruhi Agriculture 3.0 yang
terjadi mulai tahun 1980-an hingga
awal 2000-an. Era ini ditandai dengan
kehadiran teknologi komputer,
komunikasi dan otomatisasi/
mekanisasi yang dapat diaplikasikan
pada berbagai sector, salah satunya
sektor pertanian (Agriculture 3.0).
Revolusi industri yang sedang
kita masuki saat ini disebut Revolusi
Industri (Industry 4.0) yang pertama
kali diidentifikasi dan dipopulerkan
oleh Prof. Klaus Schwab (The
Fourth Industrial Revolution)
pada tahun 2015 lalu. Era baru
ini juga dikenal dengan era CyberPhysical System yang ditandai
dengan kehadiran robotic, artificial
intelligent, big data, nanotechnology,
biotechnology, Internet of things
(human to human, human to
machine, machine to machine), fifth
generation warless technology (5G),
additive manufacturing/3D printing,
decentralize consensus, dan fully
autonomous vehicle.
Menurut Lee et al. (2013),
revolusi industri 4.0 ditandai dengan
peningkatan digitalisasi manufaktur
yang didorong oleh 4 hal, yaitu
peningkatan volume data dan
konektivitas, munculnya analisis dan
kecerdasan bisnis, terjadinya interaksi
baru manusia dan mesin, serta
perbaikan instruksi transfer digital
ke dunia fisik seperti robotika dan
3D printing. Sistem teknologi basis
Industry 4.0, juga dapat diaplikasikan
ke bentuk digitalisasi pertanian/
conecting farming pada sektor
pertanian (Agriculture 4.0).

Pada dasarnya revolusi yang
terjadi dari Industry 1.0 hingga dari
Industry 4.0 merupakan perubahan
pada metode produksi. Tujuan dari
perubahan metode produksi tersebut
untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi yang akan menentukan
daya saing suatu produk. Begitu
pula dengan Agriculture 1.0 hingga
Agriculture 4.0. Meskipun metode
produksi dapat meningkatkan
produktivitas, efektivitas dan efisiensi,
namun penerapan teknologi pada
proses produksi atau budidaya
pertanian lebih sulit karena budidaya
pertanian sangat terpengaruh unsur
lingkungan seperti cuaca, iklim, dan
lain-lain. Hal tersebut dapat terlihat
dari adopsi metode produksi pada
Agriculture 1.0 sampai Agriculture
3.0 yang masih terbatas pada
penggunaan mesin-mesin/peralatan
sebagai alat bantu yang digerakkan
manusia.
Pengelolaan pertanian bersifat
parsial sehingga produktifitas yang
dicapai masih jauh dari potensinya.
Metode produksi pada Agriculture
1.0 sampai Agriculture 3.0 masih
tidak efisien dalam penggunaan
sumberdaya, biayanya besar, serta
menghasilkan emisi yang tinggi
(PASPI, 2018).
Sementara itu, metode produksi
pertanian pada Agriculture 4.0
akan memanfaatkan teknologi
pengelolaan pertanian yang dapat
dilakukan secara sistematis atau
holistic, sehingga produktivitas dapat
dimaksimalkan. Agriculture 4.0
akan meningkatkan produktivitas,
meminimumkan emisi dan polusi,
mengurangi biaya produksi, serta
mengefisienkan penggunaan
sumberdaya.
Era Baru Industri Sawit
Berkelanjutan
Kelapa sawit merupakan salah
satu produk pertanian yang sudah
dikembangkan di Indonesia sejak
tahun 1980. Sama seperti sektor

pertanian, metode budidaya sawit juga
mengalami revolusi yakni dari Sawit
1.0 hingga Sawit 4.0, bahkan saat
ini juga sudah mulai dikembangkan
pilot project Sawit 5.0. Paket teknologi
sawit yang saat ini banyak digunakan
oleh pelaku usaha perkebunan
khususnya pekebun rakyat adalah
Sawit 3.0, meskipun ada beberapa
perusahaan perkebunan swasta yang
sudah menggunakan paket teknologi
Sawit 4.0, namun jumlahnya masih
belum banyak.
Teknologi sawit 3.0 yang
digunakan oleh sebagian besar
pelaku usaha perkebunan sawit
mencakup penggunaan benih unggul
dari klon, benih yang moderat tahan
Ganoderma dan tahan pada areal
marginal. Pengendalian hama dan
penyakit pada tanaman sawit telah
dilakukan secara terpadu. Sedangkan
pemupukan tanaman menggunakan
prinsip 4T (tepat jenis, tepat dosis,
tepat waktu, dan tepat cara) dengan
menggunakan pupuk anorganik,
organic, dan hayati, dengan melalui
analisis sampel daun tanaman dan
sampel tanah secara berkala.
Proses pemanenan juga telah
menggunakan mesin. Sementara itu,
pada proses pengolahan PKS sudah
berorientasi pada tingkat rendemen
CPO yang tinggi. Secara umum,
pengelolaan kebun dan PKS sudah
berbasis Good Agriculture Practices
(GAP), Good Manufacturing Practices
(GMP) dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Sementara itu, teknologi budidaya
pada Sawit 4.0 juga semakin
dipertajam. Selain penggunaan benih
unggul, pengolahan dengan zero
burning, pengendalian hama terpadu,
pemupukan dengan komponen
teknologi sawit 4.0 juga semakin
lengkap dengan penerapan precision
agriculture pada tingkat perkebunan.
Sementara itu, adopsi teknologi
Sawit 4.0 pada PKS ditandai dengan
penggunaan otomasi dan enzim pada
PKS sehingga akan menghasilkan Oil
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Extract Rate (OER) atau rendemen
yang semakin tinggi, pengolahan
yang semakin efisien dan higenis
serta pemanfaatan limbah sehingga
menghasilkan produksi yang zero
waste.
Teknologi precision agriculture
(PA) merupakan bentuk dari
digitalisasi pertanian pada era Industry
4.0 yang juga merupakan peningkatan
teknologi budidaya pada sebelumnya,
yaitu Good Agriculture Practices
(GAP). Teknologi PA menggunakan
teknologi farming satellite atau site
specific crop management (SSCM)
yang merupakan konsep berbasis
pengamatan, pengukuran, dan
merepson berdasarkan keragaman
produk pertanian dalam lahan
pertanian.
Budidaya sawit 4.0 diharapkan
berdampak positif pada potensi
peningkatan produktivitas perkebunan
kelapa sawit yang melewati batas
kelas lahan atau menerobos
zona agroekosistem. Selain itu,
pengaplikasian teknologi moderen
pada alat dan mesin perkebunan
kelapa sawit dapat meminimalisir
dampak perubahan iklim pada
perkebunan kelapa sawit seperti
kekeringan.
Adopsi precession agriculture
pada Sawit 4.0 juga menghasilkan
beberapa manfaat baik pada
bidang manajemen, ekonomi dan
lingkungan (Sipayung, 2019).
Manfaat bidang manajemen dari
penggunaan teknologi tersebut
adalah menggunakan tenaga kerja
yang lebih sedikit. Hal tersebut
menjadi solusi di tengah kesulitan
mencari tenga kerja pada beberapa
aktivitas kebun (seperti pengolahan
lahan, pemeliharaan tanaman,
pemanenan hingga pengangkutan)
akibat perubahan preferensi tenaga
kerja. Penggunaan teknologi PA
pada budidaya sawit meskipun
membutuhkan sistem dukungan data
yang kuat, tetapi analisis informasi
dari data tersebut cenderung otomatis
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dan relatif sedehana. Manfaat
ekonomi dari adopsi teknologi PA
adalah meningkatkan profitabilitas,
peningkatan produktivitas serta
meningkatkan daya saing. Selain itu,
teknologi PA juga dapat meningkatkan
optimalisasi penggunaaan
sumberdaya khususnya produk
pertanian berbasis kimia seperti
pupuk dan pestisida. Sehingga
hal tersebut juga akan berdampak
positif terhadap ingkungan seperti
penurunan input losses, meningkatkan
efisiensi air dan nutrisi/unsur hara
yang didapatkan dari input.
Artinya, adopsi teknologi
PA akan berkontribusi
terhadap penurunan
emisi dari
sektor

pertanian yang disebabkan dari
penggunaan pupuk dan zat kimia
lainnya (IEA, 2016). Dengan budidaya
yang demikian, minyak sawit
akan semakin efisien dan ramah
lingkungan, padahal minyak sawit
sudah paling efisien dibandingkan
minyak kedelai dan minyak rapeseed
terhadap penggunaan input dan
rendah polutan tanah dan udara
(PASPI, 2019).
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