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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Apa kabar Anda di perempat pertama tahun 2020
ini? Kami berharap semua masih berjalan sesuai
harapan, sesuai target, dan marilah kita bersama-sama
mengawal ekspektasi atas capaian-capaian harian,
mingguan, dan bulanan pada setiap bidang tugas kita di
perusahaan ini.
Bumi kita diciptakan dalam keadaan seimbang.
Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih.
Semua berjalan menurut kodrat dan sifat pada tiap
benda. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Maha Pencipta
Yang Sempurna. Lalu turunlah kehendak manusia di
dalamnya. Ia bukan bagian dari fitrah alam. Ia datang
sebagai subjek baru, yang oleh Tuhan Yang Maha
Pemurah diberikan kebebasan untuk memimpin dan
mengelola alam sesuai petunjuk-Nya. Tapi kita sering
mengabaikannya.
Ketidakseimbangan adalah ulah manusia. Dan
ini sungguh adil, bahwa dampaknya kemudian juga
menimpa manusia. Kerusakan alam menyebabkan
sejumlah hal berlebih, dan sejumlah lainnya
berkekurangan. Bukan hanya pada dimensi makro,
ketidakseimbangannya juga terjadi pada dimensi mikro.
Yaitu pada dunia bakteri dan virus. Pada cuaca dan
tingkat panas bumi, serta terganggunya siklus-siklus
alamiah yang mempengaruhi pertanian dan peternakan.
Virus corona, atau yang dikenal dengan nama
Covid19, juga adalah gejala alam yang mengikuti hukum
sebab akibat ini. Virus lebih tua dari usia peradaban

manusia. Mereka ada di mana-mana, membentuk sifat
dan pengaruh yang beragam pada tubuh manusia.
Mereka mengikuti musim dan suhu. Aktif pada keadaan
yang tepat, dan dorman pada keadaan yang lain. Tapi
ia tetap ada di sekitar kita, dan menjadi bagian yang
inheren dengan kehidupan alam.
Setiap gejala, pada akhirnya adalah petunjuk dan
peringatan Tuhan. Kita dapat melihatnya sebagai
bencana, tapi juga dapat menerimanya sebagai hikmah.
Cara hidup kita menentukan apa saja yang akan kita
terima, dan bagaimana sikap kita menerimanya. Krisis
dunia telah terjadi karena makhluk-makhluk kecil yang
bahkan tidak bisa dilihat oleh mata.
Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan hal
yang kecil, jangan sepelekan orang lain, dan jangan
sepelekan dirimu sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa
dapat mengangkat benda paling hina sekalipun sebagai
penyebab perubahan dunia. Karena semua ada pada
kendali dan kehendak-Nya. Ia juga selalu membuktikan
bahwa perubahan besar menuju lahirnya peradaban
baru yang terang tidak pernah dimulai dari banyak
orang. Tapi selalu dimulai dari seseorang, yaitu utusanNya, yang dipilih-Nya. Karena itu, kita pun harus mulai
mempertimbangkan untuk memulai perubahan dari diri
kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu menduga
kekuatannya. Semoga yang terbaik selalu diberikan
pada kita.
Jagalah dirimu, keluargamu, dan amal-amalmu.
Selamat membaca!
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Refleksi

Menghadapi Pandemi Covid-19
Oleh Sekretariat Perusahaan

Tidak ada satu lembar daun pun dapat jatuh atau sesuatu terjadi
kecuali atas seizin Yang Maha Kuasa. Bagi mereka yang memiliki
keyakinan, tentu pernyataan ini tidak sulit untuk diterima. Dan
karena kita adalah bangsa yang beriman dan berketuhanan, maka
keyakinan ini menjadi sikap dasar kita terhadap segala sesuatu
yang menimpa kita, baik bencana, kesuksesan, penderitaan,
kebahagiaan, dan termasuk wabah yang sedang melanda dunia
ini: coronavirus atau Covid-19.

D

engan sikap dasar ini pula,
sungguh indah kehidupan orangorang yang beriman. Ketika mereka
ditimpa musibah, mereka bersabar,
dan ketika mereka menerima nikmat
rezeki, maka mereka bersyukur. Tidak
ada tempat untuk lupa diri, dan tidak
ada pula alasan untuk panik dan
berputus asa.
Kaum beriman menghadapi
sesuatu dengan tenang. Mereka
melaksanakan segala sesuatu yang
perlu dilakukan dengan proporsional
dan sepenuh ketaatan, kedisiplinan,
dan tanggung jawab kepada diri dan
orang-orang lain. Mungkin saja Anda
adalah orang yang memiliki kondisi
tubuh yang sehat, namun Anda tetap
memikul tanggung jawab penting untuk
memutus rantai penularan wabah virus
corona kepada orang yang mungkin
tidak sekuat tubuh Anda. Caranya
adalah, dengan mencegah diri Anda
sendiri sebagai carrier (pengantar)
virus bagi orang lain.
Otoritas telah menetapkan
sejumlah kebijakan dan protokol
pengendalian virus corona. Tapi

yang namanya wabah, tempatnya
tidaklah bersifat pasti dan resmi. Ia
berada di antara masyarakat, dan
pekerjaan ini tidak ada artinya tanpa
melibatkan seluruh masyarakat. Kita
sebagai insan perkebunan tidak bisa
tinggal diam. Puluhan ribu karyawan
perkebunan bersama keluarganya
adalah ruang yang rawan terhadap
penularan virus berbahaya ini. Oleh
karena itu, di level perusahaan,
manajemen juga telah menunjukkan
berbagai upaya yang bersifat
partisipatif untuk perang bersama
melawan virus corona ini.
Kita tidak boleh egois dengan
hanya memikirkan target-target
korporasi. Meskipun upaya terhadap
realisasi target produksi tetap
memerlukan perhatian serius, namun
kita harus mengedepankan prioritas
nasional, yaitu kepentingan bangsa.
Kebijakan work from home (WFH)
tidak diartikan sebagai pembatasan
kerja. Kita tetap menjadikan momenmomen ini sebagai jam kerja aktif dan
produktif.
Demikian juga, kita tidak boleh

egois dengan jenis keyakinan
kita, yang di beberapa tempat
mempertentangkan antara agama
dan kebijakan otoritas. Semua
tentu sudah ada pertimbangan dan
dasar keputusannya, termasuk dari
aspek keagamaan. Bentuk-bentuk
keramaian, baik dalam bingkai tradisi
maupun ritual keagamaan perlu
dihindari sementara demi keselamatan
bersama. Keimanan yang kuat dan
kesetiaan terhadap tradisi haruslah
diikuti dengan akal sehat yang terbuka,
yang memang sudah ada petunjukpetunjuknya.
Jagalah diri Anda, keluarga Anda,
perusahaan kita, dan bangsa kita.
Caranya, kita harus melaksanakan
sepenuh kemampuan kita atas
setiap upaya pencegahan virus yang
telah dikomando pemerintah. Hal
ini barangkali akan menyebabkan
sejumlah kesulitan pada kegiatan kita.
Dan kita belum tahu sejauh mana
tingkat penyebaran virus ini nantinya,
sehingga diperlukan kesiapan sejak
dini atas segala kemungkinan.
Mungkin sebulan, mungkin beberapa
bulan. Marilah kita berdoa kepada
Tuhan semoga wabah ini segera
berlalu, sembari kita memperbaiki diri,
bertaubat, dan membangun hubungan
yang lebih harmonis terhadap
lingkungan dengan cara hidup yang
lebih baik lagi. Semoga semua insan
PTPN IV dapat melalui ini semua,
semoga kita bisa luput dari bahaya
virus corona. Selamat bekerja.
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Antisipasi Virus Covid-19, Kantor Direksi
PTPN IV Lakukan berbagai Pencegahan
Untuk mengantisipasi penyebaran Novel Corona Virus (NCoV)
atau Covid-19, PTPN IV melakukan berbagai upaya pencegahan
(precautions) demi keselamatan para karyawan dan tamu-tamu
yang berkunjung. Direksi memberikan perhatian yang tinggi atas
upaya-upaya pemerintah untuk melakukan kesiagaan untuk
mengatasi pandemik yang telah menjalar ke seluruh dunia ini.

P

ada acara
syukuran Ultah
PTPN IV ke-24 pada
11 Maret 2020,
Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni
telah mengimbau 46
unit usahanya untuk
serentak melakukan
gerakan cuci tangan
yang benar untuk
mengantisipasi
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penyebaran virus Covid-19. “Perilaku
hidup bersih seperti ini hendaknya
selalu dilakukan sebagai upaya
pencegahan penularan virus Covid-19
dan penyakit menular lainnya,” sebut
Siwi Peni.
Siwi Peni menjelaskan, terdapat
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direksi, ruang bagian, ruang rapat,
lobby dan koridor, serta tempat
ibadah.

Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, penyemprotan

6 langkah cuci tangan yang benar
sesuai standar World Health
Organisation (WHO) dan semua itu
supaya diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari. “Sebaiknya mencuci
tangan dilakukan dengan sabun
selama 20 detik di bawah air mengalir.
Namun jika tidak ada air, bisa juga
membersihkan tangan dengan
menggunakan gel yang memiliki
kandungan 60 persen alcohol,” ujar
Siwi Peni.
Upaya lain yang telah dijalankan
PTPN IV adalah menyemprot
sejumlah ruangan di Kantor Direksi
PTPN IV, Jl. Letjend Suprapto No. 2
Medan, dengan cairan disinfektan.
Kegiatan ini dilakukan, Minggu, 15
Maret 2020, selepas jam kerja.
Penyemprotan dilakukan oleh
seorang petugas dari PT Prima
Medica Nusantara (Anak Perusahaan
PTPN IV), dengan menggunakan 1
alat semprot disinfektan. Beberapa
tempat yang disemprot cairan
disinfektan di antaranya ruang kerja
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ini dilakukan untuk mengantisipasi
penyebaran virus Covid-19 di
lingkungan tempat bekerja di Kantor
Direksi PTPN IV yang setiap harinya
diisi ratusan karyawan, belum
termasuk stakeholder lain.
“Kantor Direksi PTPN IV setiap
hari, mulai Senin hingga Jumat,
menjadi tempat bekerjanya karyawan
dan stakeholder yang bertamu.
Tentunya potensi penularan penyakit
juga tinggi. Namun kita tidak mungkin
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menutup diri, melainkan yang bisa kita
lakukan adalah upaya pencegahan
agar potensi penyebaran bisa ditekan,”
ujar Riza Fahlevi Naim.
Selain penyemprotan, upaya
lainnya yang dilakukan adalah
menyediakan hand sanitizer di tiap
ruang kerja, di lokasi mesin absensi
finger print, meningkatkan kebersihan
kantor, hingga pembuatan Posko
Tanggap Darurat Corona Virus.
Selain itu, PTPN IV juga
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menyediakan alat pengukur suhu
tubuh di pintu masuk untuk mengecek
tamu yang akan berkunjung atau
bertemu dengan pimpinan di Kantor
Direksi yang merupakan salah
satu gedung cagar budaya di Kota
Medan ini. “Tentu ada peningkatan
pengawasan kunjungan tamu dan
mereka harus mengikuti protokol
kebersihan dan pemeriksaan,” tutur
Kabag Sekretariat Perusahaan.
Dibangun pada tahun 1926
dengan total luas gedung 11.320 m2,
Kantor Direksi mulanya difungsikan
sebagai Kantor Besar HVA Medan.
Setelah mengalami renovasi, pada
tahun 2005 gedung eks Kantor
HVA Medan difungsikan kembali
menjadi Kantor Direksi PTPN IV yang
mengelola kebun-kebun eks HVA.
Upaya lainnya yang dilakukan
PTPN IV untuk membatasi
penyebaran dan penularan Covid-19
adalah menempatkan kembali
petugas kesehatan untuk memeriksa
suhu tubuh seluruh karyawan dan
tamu yang akan masuk ke Kantor
Direksi PTPN IV, di hari pertama
masuk kantor setelah libur Sabtu
dan Minggu. Kebijakan ini dilakukan
Senin, 16 Maret 2020. Pemeriksaan
dilakukan oleh petugas kesehatan dari
PT Prima Medica Nusantara (Anak
Perusahaan PTPN IV), di pintu masuk
portal gedung.
Antisipasi penyebaran virus
corona ini sudah dimulai sejak 5 Maret
2020 dengan memeriksa suhu tubuh
dengan menggunakan alat infrared
thermometer bagi karyawan dan tamu
yang akan memasuki Kantor Direksi
PTPN IV. Jika ada yang memiliki suhu
tubuh di atas 37,5 derajat Celsius,
maka yang bersangkutan diminta
untuk diperiksa secara intensif, tapi
tidak perlu panik dan resah.
Pengecekan suhu tubuh ini
dilakukan setelah pada Senin, 2
Maret 2020, Presiden Joko Widodo
mengumumkan ada Warga Negara
Indonesia positif terjangkit virus
Covid-19 di wilayah tanah air. (red)
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Imbauan :
Lakukan 5 Hal
Cegah Virus
Corona

1. Rajin mencuci tangan. Ketika
sampai di kantor atau rumah,
pastikan cuci tangan dengan
menggunakan sabun dan atau
hand sanitizer untuk membunuh
Virus Corona.
2. Banyak makan sayuran dan
buah. Selain menjaga kebersihan,
asupan makanan juga perlu
diperhatikan. Salah satunya
adalah, banyak makan sayur dan
buah yang memiliki serat, tidak
hanya untuk BAB, tapi untuk bikin
probiotik dan atioksidan bagus,
sehingga imunitas tubuh menjadi
tinggi.
3. 	Minum air putih. Dianjurkan minum
air putih hangat yang banyak.
4. Berolah raga. Setelah menjaga
kebersihan dan memperhatikan
asupan makanan, penting
juga rutin berolah raga untuk
meningkatkan kekebalan tubuh.
5. Berjemur di sinar matahari.
Ternyata di saat wabah Virus
Corona, sinar matahari menjadi
salah satu “tameng” andalan,
karena Virus Corona hanya
bertahan di suhu tubuh panas
selama 8-9 jam, dan bertahan
sampai 24 jam pada suhu dingin.
(red)
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BKM Gulung Karpet
Masjid Al-Muhajirin
D

i tempat ibadah, Badan Kemakmuran Masjid AlMuhajirin Kantor Direksi PTPN IV Jalan Letjend
Suprapto No. 2 Medan, juga ikut aktif membatasi potensi
penyebaran virus Covid-19 dengan aksi menggulung
semua ambal atau karpet sajadah. Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim,
menyampaikan hal itu, Jumat, 20 Maret 2020.
Di samping itu, petugas melakukan aksi pembersihan
dengan cara mencuci seluruh bagian lantai masjid dengan
deterjen. Hal ini dilakukan untuk membasmi semua kuman
atau virus yang berada di lantai masjid agar terhindar
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dari berbagai macam potensi
sebaran penyakit menular. “Kita ingin
meningkatkan sterilisasi di masjid
sehingga karyawan dan masyarakat
sekitar kantor yang akan beribadah
semakin nyaman dan khusuk,” sebut
Riza Fahlevi Naim seraya mengimbau
agar jamaah membawa sajadah
masing-masing dari rumah. (red)

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

Bapak H. Ismail Erhan
Orangtua laki-laki Bapak Mashudi Erhan, S.Kep, Nurse
(Asisten SDM, Umum dan Keamanan Kebun Pasir Mandoge PTPN IV)
16 Maret 2020

Ibu Suman Sinuraya
Mertua perempuan Bapak Alimta Sembiring, SP
(Asisten Kepala Tanaman Kebun Padang Matinggi PTPN IV)
16 Maret 2020

Ibu Suparjiem
(Orangtua perempuan Bapak Edi Suheri, SE
(Asisten Tata Usaha Kebun Pasir Mandoge PTPN IV)
18 Maret 2020

Bapak Mahmud Hasibuan
Mertua laki-laki Bapak Yasin
(Asisten Teknik PKS Berangir PTPN IV)
27 Maret 2020

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

Maret 2020

11

Liputan Khusus

Work From Home untuk
Lingkungan Kantor Direksi

Menimbang perkembangan penyebaran virus corona (Covid-19)
yang makin serius, Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen Suprapto
No. 2 Medan menerapkan work from home (WFH). “Penerapan
ini berlaku sejak Jumat 20 Maret 2020 sampai dengan ada
pemberitahuan lebih lanjut,” sebut Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim di Medan.

K

ebijakan pemberlakuan sistem
kerja kepada karyawan di
lingkungan Kantor Direksi Medan
ini merupakan lanjutan dari
kebijakan bertahap sebelumnya.
Meski demikian, seluruh unit usaha
operasional yang tersebar di 10
kabupaten di Propinsi Sumatera
Utara tetap beroperasi untuk meraih
produksi, produktivitas dan rendemen
CPO maupun teh.
“PTPN IV tetap mengedepankan
kesehatan dan keselamatan
karyawan beserta keluarga.
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Pengaturan WFH ini berlaku bagi
karyawan yang berusia lebih dari
50 tahun, yang sedang hamil atau
menyusui, atau yang saat ini dalam
kondisi sakit (flu, demam, batuk,
asma, dan gangguan pernafasan
lainnya), pegawai yang menggunakan
transportasi umum, dan karyawan
yang baru kembali dari mengunjungi
negara yang terkena wabah
Covid-19,” ungkap Riza Fahlevi Naim.
WFH ini juga berlaku bagi
karyawan pelaksana strata I s/d III,
dengan skema pembagian 2 shift
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dengan komposisi 50% bekerja di
rumah dan 50% bekerja di kantor,
serta pergantian shift setiap 2 minggu
sekali.
Dijelaskan Riza Fahlevi Naim,
agar WFH berjalan dengan efektif
dan efisien, maka jadwalnya
diserahkan kepada masing-masing
kepala bagian/project manager serta
persetujuan karyawan yang akan
dinas luar. Untuk sementara ini,
karyawan tidak diwajibkan melakukan
finger scan, tetapi menggunakan
aplikasi N4 attandance.
Di bagian lain, Riza Fahlevi Naim
juga menyebutkan bahwa ketentuan
jam kerja pada Senin s/d Kamis
adalah mulai pukul 08.00-16.00
WIB, dan Jum’at pukul 08.00-12.00
WIB. Khusus pelajar dan mahasiswa
yang sedang melakukan praktik
kerja lapangan (PKL) di kantor, untuk

Liputan Khusus

sementara diliburkan.
Kebijakan bekerja dari rumah
disampaikan Presiden Joko Widodo
pada Senin, 16 Maret 2020. Presiden
juga mengimbau masyarakat
menjaga jarak satu sama lain

(pembatasan sosial). Tujuannya
mencegah penyebaran virus
severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
penyebab Covid-19.
“Kebijakan belajar dari rumah,

bekerja dari rumah, dan ibadah di
rumah perlu kita gencarkan untuk
mencegah penyebaran Covid-19,”
tutup Riza Fahlevi Naim mengutip
pernyataan Presiden di Istana Bogor,
Jawa Barat. (red)
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Syukuran Ultah ke-24, PTPN IV
Santuni 2.350 Anak Yatim

Segenap direksi, pimpinan, dan karyawan PT Perkebunan
Nusantara IV menyelenggarakan syukuran secara serentak di 46
titik pada hari jadinya yang ke-24, Rabu 11 Maret 2020. Syukuran
ini dilaksanakan mulai dari Kantor Direksi PTPN IV hingga ke
Distrik, Kebun, dan PKS.

S

ebagai ungkapan rasa syukur
atas apa yang telah dicapai
korporasi selama ini, PTPN IV
melaksanakan aksi sosial dengan
menyantuni 2.350 anak yatim yang
berasal dari sekitar unit usaha PTPN
IV, yang terletak di 10 kabupaten di
Propinsi Sumatera Utara.
Sebelum aksi ini, kegiatan diawali
dengan upacara bendera, gerakan
cuci tangan, pemotongan nasi
tumpeng, sarapan pagi bersama,
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yang kemudian disusul dengan
kegiatan bina mental.
Acara di Kantor Direksi PTPN
IV dihadiri langsung Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, Direktur Komersil
Umar Affandi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal
H. Damanik, Kepala Bagian, Wakil
Kepala Bagian, Project Manager,
Kasubag, Staf Subag dan Karyawan.
Adapun acara di distrik, kebun dan
PKS, masing-masing dihadiri manajer,
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kabid, asisten dan karyawan.
Dalam sambutannya pada saat
upacara, Siwi Peni membaca pidato
Direktur Utama Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero), yang
menguraikan secara garis besar
mengenai masih besarnya potensi
dan peran perkebunan nusantara
untuk memberi kontribusi kepada
bangsa dan negara ke depannya.
“Oleh sebab itu, di usianya yang
ke-24 ini, perusahaan harus makin
menunjukkan kemampuan untuk
memenuhi target-target yang
dibebankan demi memenuhi semua
tugasnya pada berbagai pihak,” kata
Siwi Peni.
Selanjutnya, Dirut menyatakan
agar penerapan business process
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re-engineering dengan parameter
Q2CS harus dapat segera
dilaksanakan, yaitu meliputi quality,
quantity, cost dan speed. Hal sama
yang juga perlu diperhatikan adalah
prinsip back to basic planters yang
bertujuan untuk peningkatan produksi/
produktivitas hasil, dengan melakukan
inspeksi lapangan berjenjang serta
meminimalisasi losses selama
di pengangkutan dan proses
pengolahan di pabrik.
“Saya berharap apa yang telah
berhasil dicapai saat ini dapat terus
ditingkatkan agar rencana di tahun
2020 bisa terselesaikan dengan
baik demi stabilitas dan peningkatan
kinerja perusahaan kita,” sebut Siwi

Peni.
Selanjutnya, sebagai tanda
syukuran ultah PTPN IV yang ke-24,
Siwi Peni melakukan pemotongan
nasi tumpeng, yang seterusnya ia
serahkan kepada karyawan PTPN
IV yang diwakili Ketua Umum SPBun Wispramono Budiman, kepada
karyawan tertua Eddy Tea Christian
Barus, dan kepada karyawan yang
termuda Hasanul Fuad Husni.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim merencanakan, kegiatan sosial
lain berkaitan dengan syukuran ultah
ke-24 ini dilaksanakan Jumat 20
Maret 2020, dengan menggelar acara
kegiatan donor darah dan menyantuni

anak yatim/kaum dhuafa di Kantor
Direksi PTPN IV.
“Sebelumnya, di pagi harinya, kita
akan mengadakan kegiatan senam
pagi bersama Yayasan Jantung
Indonesia. PTPN IV juga memberikan
penghargaan kepada karyawan PTPN
IV (star of the month) serta melakukan
peresmian pemakaian fitness centre
dan tempat parkir sepeda,” demikian
dikatakan Riza Fahlevi Naim.
PTPN IV adalah salah satu anak
perusahaan BUMN Perkebunan
yang bergerak di bidang usaha
agroindustri, dan perusahaan ini
berdiri sejak tahun 1996 sebagai hasil
dari peleburan PTP VI, PTP VII dan
PTP VIII. (red)
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Sosialisasi dan Ceramah Kesehatan

Mencegah Cacat Permanen
dan Kematian akibat Stroke
Bekerja sama dengan RSU Royal Prima Medan, Bagian Sumber
Daya Manusia PTPN IV menjalankan salah satu kegiatan program
sosialisasi kesehatan berupa ceramah dengan tema pencegahan
cacat permanen maupun kematian akibat serangan stroke, 20
Pebruari 2020.

T

ujuan sosialisasi ini adalah untuk
memberikan pemahaman dan
pengetahuan lebih dalam tentang
apa itu stroke dan bagaimana cara
pencegahannya, menyusul makin
meningkatnya kasus serangan
stroke di kalangan karyawan PTPN
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IV sepanjang 2019 hingga Pebruari
2020 lalu.
Peserta sosialisasi kali ini
adalah seluruh karyawan Kantor
Direksi PTPN IV sebanyak 250
orang. Dokter Rita Sibarani, M.ked
(neu),sp,S sebagai keynote speaker
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menjelaskan tentang penyakit sroke,
jenis stroke, dan faktor risiko stroke
yang tak dapat dan yang dapat
diubah, serta bahaya stroke bagi diri
kita. Ia juga memberitahu gejala-gejala
dan tanda-tanda stroke serta cara
mengatasinya saat serangan terjadi.
Adapun beberapa tips untuk
mencegah stroke disampaikan melalui
sosialisasi peningkatan konsumsi
sayur dan buah, menghindari asap
rokok, berolah raga secara teratur
seperti aerobic minimal 3 kali
seminggu, cek kesehatan secara
rutin, dan mengurangi makanan asin
dan garam.
Melalui ceramah ini, para
karyawan diharapkan dapat
mempunyai pengetahuan untuk
membentengi diri sendiri dan keluarga
dari penyakit yang berbahaya itu.

Seperti pepatah mengatakan, “lebih
baik mencegah daripada mengobati”.
Direncanakan, kegiatan ceramah
kesehatan ini akan dilakukan secara

rutin untuk menambah pengetahuan
dan kemampuan menjaga kesehatan
diri sendiri serta keluarga karyawan.
(red)
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Direksi PTPN IV Ikuti Audit Tematik
Holding Perkebunan Nusantara
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, didampingi Direktur
Operasional Rediman Silalahi, dan Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum Rizal H. Damanik, menghadiri audit tematik
yang digelar Holding Perkebunan Nusantara, dengan didahului
entry meeting di Ruang Dura, Kantor Direksi PTPN IV Medan,
Senin, 9 Maret 2020.

A

udit tematik ini menindaklanjuti
surat dari Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero), yang
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dimulai tanggal 9-17 Maret 2020.
Tema audit, yaitu_”Evaluasi Efektivitas
Pengadaan Barang dan Jasa di PTPN
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Group tahun 2018-2019, dengan
sampling ke beberapa PTPN.
Dari Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero),
hadir Kepala Divisi Audit Internal
dan Manajemen Risiko, Ahmad
Diponegoro, beserta tim auditor.
Sedangkan dari PTPN IV hadir Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim, Kepala Bagian/Wakil
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Kepala Bagian dan Kasubag.
Turut memberi sambutan pada
kegiatan ini, Dirut PTPN IV Siwi Peni
dan Ahmad Diponegoro. Acara diawali
dengan menyanyikan lagu Indonesia
Raya dan Mars PTPN IV, serta ditutup
dengan berfoto bersama.
Audit tematik ini seterusnya
ditutup pada exit meeting Holding
Perkebunan Nusantara pada Selasa,
17 Maret 2020 di tempat yang
sama. Direktur Operasional PTPN
IV Rediman Silalahi hadir pada
kesempatan ini, didampingi Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim, para Kepala Bagian/
Wakil Kepala Bagian dan Kasubag.
Hasil evaluasi ini menjadi
pedoman bagi perusahaan agar
efektivitas pengadaan barang dan
jasa di lingkungan PTPN IV dapat
berjalan dengan baik dan lancar
serta sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku. (red)
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Dirut Melepas 2 PJP
yang Memasuki MBT
Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni dengan didampingi Direktur
Operasional PTPN IV Rediman Silalahi dan Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H. Damanik, melepas
dua Pemangku Jabatan Puncak (PJP) PTPN IV yang telah
memasuki Masa Bebas Tugas (MBT) sejak 1 Maret 2020 lalu.
Keduanya adalah Project Manager Optimalisasi Tanaman Albert
Ginting dan General Manager Distrik IV Agustinus Simanjuntak.

20
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A

cara pelepasan dilaksanakan di
Ruang Dura Kantor Direksi PTPN
IV Medan, Senin, 2 Maret 2020 pagi.
Hadir juga pada acara ini Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim, Kepala Bagian,
dan Project Manager.
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PJP yang telah memasuki MBT,
selain menerima Surat Keputusan
Direksi, juga menerima bingkisan
dari manajemen PTPN IV. Kepada
PJP yang telah memasuki MBT,

Dirut menyampaikan ungkapan
terimakasih, dan ucapan selamat
memasuki MBT. “Semoga semua
karya dan karsa Bapak sekalian
menjadi ibadah dan mendapat

ganjaran yang berlipat dan
senantiasa diberikan kesehatan,
keselamatan serta keberkahan dari
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,”
katanya. (red)
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Membahas Masalah Lahan, Keamanan,
Energi, dan Hilirisasi dengan Komisi VI
PTPN Group ikut menghadiri pertemuan antar-BUMN yang
juga didihadiri Pempropsu dalam rangka memenuhi undangan
kunjungan kerja Komisi VI DPR RI Reses Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2019-2020 di Propinsi Sumatera Utara, Sabtu 29
Pebruari 2020, di Ruang Florida, JW Marriott Hotel Medan.

I

su-isu strategis yang dibahas terkait
PTPN Group dalam pertemuan ini
antara lain menyangkut masalah
lahan, keamanan, dan langkahlangkah antisipatif yang dilakukan
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PTPN untuk masalah-masalah
tersebut. Selain itu, dibahas juga
mengenai progress PTPN yang
direncanakan akan menyuplai energi
listrik ke PLN melalui Pembangkit
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Listrik Tenaga Biogas. Para wakil
rakyat tidak luput menyoroti
rencana hilirisasi produk PTPN
untuk meningkatkan nilai tambah,
dan sinergi yang dibangun antara
perusahaan dengan Pemprop/
Pemkab/ Pemko.
Hadir dalam pertemuan ini, selain
dari PTPN Group dan Pempropsu
adalah PT Inalum dan PT Telkom.
Sedangkan PTPN Group sendiri
dihadiri langsung oleh Direksi PTPN
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II, PTPN III (Persero),
dan PTPN IV, masingmasing Direktur Utama
Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III
(Persero) Muhammad
Abdul Ghani yang
didampingi Direktur
Pelaksana Ahmad
Haslan Saragih dan
SEVP, Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni yang
didampingi Direktur
Operasional Rediman
Silalahi, Direktur Sumber Daya

Manusia dan Umum Rizal H. Damanik,
dan Kepala
Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza
Fahlevi Naim,
serta Direktur
Utama PTPN II M.
Iswan Achir yang
didampingi Direktur
Operasional Marisi
Butar-Butar dan
Direktur Komersil
M. Arwin Nasution.
Peserta
pertemuan
lainnya adalah

dari Kementerian BUMN, Plt. Deputi
Usaha Industri Agro dan Farmasi
Imam Paryanto, Direktur Pelaksana PT
Inalum Oggy Achmad Kosasih, dan
Direktur Consumer Service PT Telkom
Siti Choiriana.
Adapun dari Komisi VI DPR RI
sendiri tampak hadir Martin Manurung,
Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Lamhot
Sinaga, Doni Akbar, Eko Hendro
Purnomo, Nasril Bahar, Gilang
Dhielafararez, dan Elly Rachmat
Yasin. Pempropsu menghadirkan
Wakil Gubernur Musa Rajekshah dan
Asisten Administrasi Umum dan Aset
Mhd Fitriyus. (red)
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Kado Khusus Ultah ke-24 PTPN IV

Hadapi Black Campaign Kelapa Sawit,
Distrik II Garap Film “Asa di Pohon Surga”
Sebuah inisiatif baru dilakukan oleh Distrik II PTPN IV. Kampanye
negatif dibalas kampanye positif, demikianlah kiranya kerangka
pikir yang kemudian membawa Distrik ini memutuskan untuk
menggarap sebuah film dengan tema kehidupan perkebunan
kelapa sawit yang selama ini dipandang dengan stigma negatif
oleh sejumlah masyarakat dan dicitrakan tidak ramah lingkungan
oleh sejumlah kompetitor bisnis minyak nabati dunia.

M

elalui, film berjudul “Asa di
Pohon Surga”, mereka ingin
mengambil peran dalam upaya
menghadapi stigma negatif terhadap
tanaman, perkebunan dan pabrik
pengolahan kelapa sawit yang ada di
masyarakat. Film ini diharapkan bisa
mengubah stigma negatif dan mampu
memberikan pemahaman arti penting
kelapa sawit terhadap perekonomian
masyarakat luas.
Dalam pemutaran perdana film
ini yang telah dilakukan pada Selasa,
10 Maret 2020, General Manager
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PTPN IV Distrik II, Mahdi Al Haris,
mengatakan, selama ini belum ada
film yang secara khusus menampilkan
tentang kelapa sawit, dan peran
kelapa sawit terhadap perekonomian.
“Yang ada hanyalah film dalam
bentuk dokumenter, dan kebanyakan
malah memberikan penilaian negatif
terhadap perkelapasawitan. Film ini
juga merupakan bentuk peran serta
Distrik II untuk menghadang stigma
negatif kelapa sawit yang dapat
mengganggu harga kelapa sawit dan
CPO dunia,” katanya.
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Manajemen Distrik II menyadari
masih banyaknya kekurangan dalam
pembuatan film ini. Namun film ini
akan dijadikan langkah awal untuk
membuat karya-karya lain yang lebih
baik sehingga mampu menciptakan
citra positif terhadap kelapa sawit dan
memberikan kontribusi yang positif
pula bagi PT Perkebunan Nusantara
IV.
Film ini sekaligus dijadikan
sebagai hadiah bagi PT Perkebunan
Nusantara yang berulang tahun
ke-24 pada tanggal 11 Maret 2020.
“Harapan kita, PT Perkebunan
Nusantara dapat menjadi perusahaan
yang sehat dan jaya sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi bangsa
Indonesia, dan sebagai bentuk
publikasi dan sosialisasi, film ini dapat
ditonton di youtube dengan link https://
youtu.be/bnRb8kb43IQ.” kata Mahdi.
(red)
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Gelar Silaturrahmi, GM Distrik IV
Buka Dialog dengan SPBUN

General Manager Distrik (GMD) IV, Misran, mengundang
manajer kebun/PKS se-Distrik IV dan pengurus SPBUN Kantor
Direksi, Distrik dan Basis se-Distrik IV dalam acara silaturrahmi
di Pondopo Ika Bina PTPN IV Kebun Berangir, Selasa, 10 Maret
2020.

M

enurut GMD IV, acara pertemuan
ini pada awalnya adalah inisiatif
SPBUN. “Saya sangat mengapresiasi
acara seperti ini karena apa yang
kita lakukan hari ini sangat baik untuk
menjalin silaturrahmi dan menjaga
solidaritas antara manajemen
dan SPBUN,” ungkapnya ketika
menyampaikan kata sambutan.
Pada kesempatan tersebut, GMD
IV juga membagikan 3 kunci sukses
dalam sebuah organisasi, dan
mengajak semua yang hadir untuk
menerapkan ketiga kunci sukses
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tersebut. Pertama, membangun
kekuatan tim (teamwork). Kedua,
membangun rasa memiliki dan rasa
peduli (sense of belonging and sense
of crisis). Dan ketiga, berpikir positif
(positive thinking) terhadap siapapun.
Melalui forum silaturrahmi ini,
dibuka dialog antara GMD IV dengan
Pengurus Basis SPBUN di masingmasing kebun. Para pengurus SPBUN
Basis memanfaatkan kesempatan
ini untuk menyampaikan program
kerja yang sudah maupun yang
akan dilakukan di tahun 2020, yang
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membutuhkan dukungan maupun
koordinasi, baik dengan manajemen
kebun/PKS maupun dengan Distrik IV.
GMD IV menegaskan, sinergitas
antara manajemen dengan SPBUN
sangat dibutuhkan, sehingga
hubungan industrial yang harmonis
untuk mendukung kemajuan PTPN IV
dapat tercipta, khususnya di Distrik IV
dalam mencapai target yang diberikan
perusahaan di tahun 2020.
Hadir pada acara tersebut para
manajer kebun/PKS se-Distrik IV,
karyawan pimpinan Distrik IV dan
Kebun Berangir, Ketua SPBUN Kantor
Direksi Bastan M. Sihombing, serta
ketua SPBUN distrik dan pengurus
harian yang terdiri dari ketua,
sekretaris dan bendahara masingmasing basis kebun/PKS se-Distrik IV.
(red)

Liputan
Bisnis Khusus
Proses
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Melahirkan Qori dan Qoriah Andal
melalui MTQ PTPN IV
Untuk melahirkan qori dan qoriah andal dari lingkungan PTPN
IV, perusahaan kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran
(MTQ) se-PTPN IV untuk tahun 2020 ini.

B

agi PTPN IV sendiri, ini adalah
bagian dari komitmen perusahaan
untuk mendorong penguatan program
pendidikan dan pengembangan SDM
yang dapat mengamalkan nilai-nilai
ajaran Alqur’an dalam kehidupan
sehari-hari.
Pembukaan MTQ dilakukan pada
Jumat, 13 Maret 2020, di Masjid
Musa’adah PTPN IV Kebun Pabatu.
Tema yang diangkat kali ini adalah “Al
Qur’an Sumber Inspirasi Insan PTPN
IV Mewujudkan Kebersamaan dalam
Kebaikan dan Ketaqwaan”.
Di hadapan para peserta
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tanding yang merupakan wakil-wakil
keseluruhan unit PTPN IV,
Direktur SDM dan Umum PTPN IV,
Rizal H Damanik, didampingi Direktur
Komersil PTPN IV, Umar Affandi,
membuka secara resmi pelaksanaan
MTQ ini.
Rizal H Damanik menyampaikan,
jajaran Direksi menyambut baik
atas pelaksanaan kembali acara
MTQ se-PTPN IV ini. “Sepertinya
ada yang hilang dari dalam diri kita
tanpa pelaksanaan acara ini. Mudahmudahan acara MTQ ini dapat
menyadarkan dan mengingatkan kita
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semua, bahwa hal ini jangan sampai
terlupakan dan semoga Allah SWT
memberikan rahmat dan ridhonya
kepada kita,” ujar Direktur SDM dan
Umum.
Manajer Kebun Pabatu,
Syarifuddin selaku Ketua Panitia,
dalam sambutannya mengatakan,
pelaksanaan MTQ se-PTPN
IV ini adalah bagian dari upaya
mengembalikan kejayaan PTPN IV
yang bukan hanya diukur dari aspek
bisnis saja, tapi juga dari segi nilainilai keimanan yang hakiki serta
kemampuan memasyarakatkan
Al-Qur’an dan meng-Qur’an-kan
masyarakat.
“MTQ yang diselenggarakan
pada tahun 2020 ini dimaksudkan
selain sebagai wadah penjaringan
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generasi muda Islam di antara seluruh
keluarga besar PTPN IV, juga agar
dapat memberikan nilai-nilai hakiki
bagi seluruh insan se-PTPN IV,” kata
Syarifuddin.
Adapun cabang yang
diperlombakan dalam MTQ ini adalah
Tilawah Alqur’an, Hifzhil Qur’an,
Fahmil Qur’an, Syarhril Qur’an dan
Kathil Qur’an (kaligrafi), dengan total
peserta yang mengikuti semua cabang
berjumlah 512 orang.
Perlombaan berlangsung selama
dua hari berturut-turut. MTQ ditutup
secara resmi oleh General Manager
Distrik III Fauzi Omar pada Sabtu,
14 Maret 2020, di lokasi yang sama.
Dalam sambutan penutupannya,
Fauzi Omar mengatakan, MTQ yang
telah dilaksanakan hendaklah menjadi
acuan, spirit dan motivasi untuk ummat
Islam di lingkungan PTPN IV agar
semakin mencintai Al Qur’an serta
melaksanakan, dan mengamalkan
makna yang terkandung di dalamnya,
terlebih khususnya bagi generasi
muda penerus bangsa.
“Selanjutnya saya mengajak,
agar kita menjadikan MTQ ini
sebagai momentum era kebangkitan
generasi Al Qur’an di lingkungan

PTPN IV. Kepada para juara, kiranya
kalian dapat terus meningkatkan
kemampuan dan prestasinya.
Sementara bagi yang belum juara,
agar terus belajar supaya dapat

berprestasi di masa yang akan
datang,” katanya.
Secara khusus General Manager
juga mengucapkan penghargaan
kepada panitia dan dewan hakim yang
telah tulus bekerja dan memberikan
penilaian yang objektif selama
berlangsungnya MTQ ini. “Semoga
dengan MTQ ini, akan lahir qori,
qoriah, hafiz, hafizah terbaik dari
PTPN IV,” simpulnya. (Junaidi
Abdillah)

Daftar Juara MTQ se-PTPN IV 2020
KATEGORI
Tilawah Quran Putra

Tilawah Quran Putri

Hifzhil Quran Putra

Hifzhil Quran Putri

Fahmil Quran Putra

Fahmil Quran Putri

Syarhril Quran Putra

Syarhril Quran Putri

Kathil Quran Putra

Kathil Quran Putri

PERINGKAT NAMA

ASAL UNIT

I

Khoirul Amri

SAL

II

M.Taufik HSB

TIU

III

Aminullah Munthe

BER

I

Siti Qoriah

BAJ

II

Sri Kusuma Wardani

GUB

III

Aulia Khairani

ULU

I

Zaid Tahjudin Afqor

MAY

II

Mhd.Reza Fahlevi

PAB

III

Mhd.Ibnu Maidan

Ajamu

I

Fahima Mashalani

Distrik III

II

Aisyah

PAB

III

Mayang Rani

Balap

I

M. Kurnia Rahman, dkk

BAJ

II

Zulfi Rizki, dkk

TEH

III

Khay Rivaldi, dkk

Distrik III

I

Aulia Miftahul, dkk

TEH

II

Noni Faujiah, dkk

BER

III

Dinda Haranah

SKO

I

Rifki, Agus, Arya

PAB

II

Abdul Wijaya, Zakaria
Ahmad, Abdul Rahman

TEH

III

Ali Hasan, Iman Dhani,
Irhamsyah

BER

I

Balqis, Aqilah, Indriani

TEH

II

Syifana, Tiara Ayu, Putri

SAL

III

Ananda, Syahrani, Melati
Rahma

BAJ

I

Teguh Hasibuan

SAL

II

Rizki Chandra

ULU

III

M. Munawir Pohan

BER

IV

M. Isnan Wijaya

TEH

I

Syafira Permana

Distrik III

II

Devi Ananda

ULU

III

Ummi Sulastri

MEP
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Menerima Kunjungan Silaturahmi
DPRD Langkat
PTPN IV menerima kunjungan silaturrahmi dari Komisi D DPRD
Langkat, di Ruang Dura Kantor Direksi PTPN IV Medan, Selasa,
17 Maret 2020. Kunjungan ini diterima langsung Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim, didampingi
Wakil Kepala Bagian Pengolahan, Kasubag, dan Staf Subag.

K

edatangan para wakil rakyat
ini adalah dalam rangka untuk
melaksanakan fungsinya sebagai
legislator yang ingin mengetahui
lebih jauh mengenai proses bisnis di
Pabrik Kepala Sawit PTPN IV di Sawit
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Langkat. “Kami ingin mendapatkan
informasi yang lengkap seputar proses
bisnis mulai dari bahan baku sampai
produk akhir, serta proses pengelolaan
limbah cair maupun limbah padatnya.
Termasuk kepedulian PTPN IV kepada
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lingkungannya melalui program
Corporate Social Responsibility
(CSR) yang dimiliki perusahaan,” ujar
Koordinator Komisi D, Antoni Ginting,
yang hadir bersama Wakil Ketua
Komisi Muhammad Bahri, Sekretaris
Juriah, dan anggota serta staf komisi.
Silaturahmi ini berjalan dengan
baik dan akrab, yang melahirkan
kesimpulan untuk melaksanakan
kunjungan lapangan yang akan
dijadwalkan kedua belah pihak.
(red)

Say No to
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Demi M
asa

Depan

Himbauan ini disampaikan oleh :
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Dari Bagian ke Bagian

GARDA KETIGA:
“Mengawal Target Perusahaan”

32
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Dari Bagian ke Bagian

Mereka disebut dengan banyak istilah. Internal auditor. Intelijen
perusahaan. Pengawasan internal. Sedangkan di PTPN IV
sendiri, tim ini disebut dengan Satuan Pengawasan Internal
(SPI). Satuan ini merupakan garda ketiga dalam setiap upaya
pencapaian perusahaan di tiap aspek, mulai dari tanaman,
bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi
informasi, dan seterusnya. Secara umum, SPI berfungsi untuk
melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian
internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
perusahaan.

F

ungsi mereka secara umum adalah
mencegah fraud, kebocoran oleh
inefesiensi, menjaga kesesuaian
pelaksanan dan peraturan (SOP),
dan menemukan masalah-masalah
yang dapat menghambat pencapaian
target-target perusahaan. Mereka
berjalan di belakang, dan mengawasi
hal-hal yang potensial mengarah
pada kekeliruan, atau segera
berkoordinasi dengan mitra unit terkait
yang berperan sebagai risk owner,
atau pemilik risiko, untuk mencegah
kesalahan penyelenggaraan SOP.
“Meskipun demikian, dalam
perspektif audit internal hari ini,
sebenarnya kita juga bisa berjalan
bersama dengan para pemilik risiko,
dan kita bisa berperan sebagai mitra
serta bersifat konsultatif—bukan
hanya penyapu jalan atau pemadam
kebakaran. Dengan demikian, citra
atau definisi bahwa tim pengawasan
internal itu sebagai watchdog sudah
tidak seluruhnya tepat lagi. Apalagi
kita sudah memperkenalkan satu nilai
korporasi yang amat mendasar, yaitu
sinergisitas. Maka, kami pun harus
bisa membangun hubungan sinergis
dengan bagian-bagian lain, terutama
para pengambil risiko, agar berbagai
potensi hambatan dan kekeliruan
dapat diminimalisasi. Dalam kaitan
itu, tugas-tugas risk management dan
sebagian upaya pencapaian nilai good
corporate governance (GCG) sudah
masuk ke dalam ranah tanggung
jawab SPI,” ungkap Aida Farida,

Kepala Bagian Satuan Pengawasan
Internal (SPI) PTPN IV.
Wanita karir kelahiran Pontianak
tahun 1965 ini juga mendiskripsikan
bahwa bagian-bagian di perusahaan
yang berkaitan langsung dengan
produksi adalah garda terdepan
dalam bisnis yang dijalankan.
Sedangkan bagian pendukung yang
meliputi administrasi, umum, dan
sosial menjadi garda kedua. Bagian
SPI sendiri yang masuk dalam zona
pengawasan (audit) disebut sebagai
garda ketiga. Tugasnya adalah
mengawal target.
Dalam struktur organisasi PTPN
IV, yang merupakan salah satu anak
perusahaan BUMN Perkebunan
Nusantara, Bagian SPI merupakan
sebuah kewajiban mandatoris
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
Nomor: PER-01/MBU/2011 Pasal
28 ayat 1 dan 2, bahwa Direksi wajib
menyelenggarakan pengawasan
internal. Pengawasan internal
yang dimaksud dilakukan dengan
membentuk Satuan Pengawasan
Internal (SPI) dan membuat Piagam
Pengawasan Internal sebagai
pedoman kerjanya.
“Secara formal, internal audit
adalah organisasi dalam perusahaan
yang bersifat independen, melakukan
kegiatan penjaminan (assurance) dan
konsultansi (consulting) secara objektif
untuk memberikan nilai tambah dan
peningkatan kualitas perusahaan.
Internal audit membantu perusahaan

dalam mencapai tujuan kinerjanya
dengan cara-cara yang sistematis
serta menggunakan pendekatan yang
berdisiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas dari proses
tata kelola perusahaan (governance),
manajemen risiko (risk management),
dan pengawasan (control),” papar
Aida Farida, yang memegang
sertifikat kompetensi QIA dari Yayasan
Pengembangan Internal Audit (YPIA)
Jakarta ini.
Dalam hal PTPN IV, Piagam
Pengawasan Internal dinamakan
sebagai Piagam Audit Internal
(Internal Audit Charter/IAC) yang
berisikan keberadaan organisasi,
tujuan, kewenangan dan tanggung
jawab serta fungsi dari SPI. Piagam
Audit Internal merupakan dokumen
tertulis yang menyatakan secara
formal fungsi, kewenangan, dan
tanggungjawab Bagian SPI, sekaligus
sebagai perwujudan adanya
dukungan dari Direksi. Saat ini, dasar
operasional Bagian SPI PTPN IV
adalah Piagam Audit Internal tahun
2019 yang merupakan revisi dari
Piagam Audit Internal yang telah
ditandatangani pada Desember tahun
2016, dengan mengadopsi Piagam
Audit Internal Holding Perkebunan.
Tujuan dan manfaat dari
Piagam Audit Internal adalah
untuk menjabarkan kebijakan
perusahaan dalam melaksanakan
kegiatan audit dengan menyatakan
pentingnya fungsi dan kedudukan
SPI dalam perusahaan. Piagam
ini juga memberikan arahan ruang
lingkup pekerjaan, wewenang dan
tanggung jawab serta standar mutu
SPI, mengatur hubungan antara
SPI dengan klien, Direksi, Dewan
Komisaris/Komite Audit, anak
perusahaan dan auditor eksternal,
mencegah inkonsistensi dan
subjektivitas individu anggota SPI;
dan menjabarkan standar profesi,
kode etik dan jaminan mutu SPI yang
mengacu kepada prinsip-prinsip dasar
praktik internal audit (international best
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practices). Dengan adanya piagam
ini, maka kinerja dan hasil kerja para
auditor menjadi terukur dan memiliki
kerangka yang jelas dan tegas.
“Selain itu, karena pekerjaan
kita terkait dengan suatu nilai
universal yang dikenal dalam dunia
auditing, maka setiap auditor juga
dibekali dengan kode etik profesi,
yang meliputi integritas, objektivitas,
kerahasiaan, dan kompetensi,” ujar
Aida Farida, yang juga menyandang
gelar Doktor dari Institut Pertanian
Bogor (IPB) ini.
Berdasarkan kode etik dan
nilai-nilai universal itu, maka SPI
berkewajiban untuk meningkatkan
kemampuan dan kompetensi para
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anggotanya secara terus menerus
melalui berbagai program pelatihan
dan sertifikasi. Sifat dan fungsi SPI
ini juga selalu menempatkan mereka
berdiri pada dua tempat, yaitu
hubungan struktural dan pemenuhan
tuntutan profesi secara universal.
Harmonisasi keduanya memerlukan
kemampuan dalam menjabarkan pola
hubungan dan relasi kepada sejumlah
pihak yang berkepentingan dengan
produk kerja Bagian SPI.
“Hubungan kerja ini menjadi
salah satu kunci keberhasilan kerja
SPI. Kami harus bisa meneguhkan
posisi kami sebagai pihak yang bisa
memberikan manfaat bagi sejumlah
klien, terutama Direktur Utama dan
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Direksi sebagai pimpinan struktural
dan penerima manfaat hasil audit,”
kata Aida Farida, yang menamatkan
studi S1-nya pada Jurusan Hama
dan Penyakit Tumbuhan di IPB tahun
1987 ini (kemudian ia menyelesaikan
pendidikan Master Manajemen di
perguruan tinggi yang sama pada
tahun 1995).
Hubungan Bagian SPI dengan
klien secara umum merupakan
hubungan antara unit yang
melaksanakan audit/evaluasi
dengan unit yang diaudit/evaluasi.
Hubungan tersebut mengatur tata
cara yang harus dipenuhi dalam
setiap penugasan, baik sebelum
pelaksanaan audit/evaluasi, dalam
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masa audit/evaluasi, maupun setelah
audit/evaluasi selesai dilaksanakan
(masa pembuatan laporan dan tindak
lanjut).
Selain dengan unit yang diaudit,
Bagian SPI juga berkewajiban untuk
menjalin kerjasama dengan Auditor
Eksternal dalam rangka mencapai
hasil kerja yang optimal. Misalnya
untuk mengurangi kemungkinan
duplikasi pekerjaan atau tumpang
tindih audit serta menjamin koordinasi
yang baik. Selain itu, hubungan SPI
dengan Auditor Eksternal harus
dikoordinasikan dalam rangka
menjamin kecukupan audit coverage
(ruang lingkup audit).
Selanjutnya, Bagian SPI wajib

membina hubungan dengan Komite
Audit, karena Komite Audit adalah
organ pendukung yang dibentuk untuk
membantu Dewan Komisaris dalam
melaksakanan pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi.
Dalam kaitan ini, Bagian SPI dapat
meminta masukan dan pertimbangan
Komite Audit, memberikan laporan
hasil audit/evaluasi kepada Komite
Audit melalui Direktur Utama apabila
terdapat permintaan tertulis dari
Dewan Komisaris kepada Direksi,
menyampaikan laporan realisasi
Program Kerja Audit Tahunan secara
triwulan dan tahunan, dan seterusnya.
Tidak kalah pentingnya, Bagian
SPI wajib membina hubungan dengan

Komite Manajemen Risiko dan GCG,
karena Komite Manajemen Risiko dan
GCG adalah organ pendukung yang
dibentuk untuk membantu Dewan
Komisaris dalam melaksanakan
pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi.
Sedangkan kepada Direksi,
Bagian SPI berperan sebagai organ
pendukung dalam konteks penerapan
good corporate governance (GCG)
karena berada langsung di bawah
Direktur Utama. Pihak Direksi sendiri
mendukung pelaksanaan tugas
Bagian SPI agar dapat berjalan
secara efektif dan berwibawa,
antara lain dengan mengalokasikan
anggaran biaya yang cukup yang
diperlukan Bagian SPI dalam
melaksanakan kegiatannya sesuai
dengan Program Kerja Audit Tahunan
(PKAT), termasuk anggaran untuk
kegiatan pengembangan Bagian
SPI, misalnya untuk pendidikan dan
pelatihan. Direksi juga menyediakan
waktu untuk berkomunikasi dengan
Bagian SPI secara berkala untuk
membahas hal-hal yang perlu
dibicarakan menyangkut bidang
pengawasan atau hal-hal yang
timbul dalam audit yang memerlukan
tindakan segera.
Sedangkan hubungan dengan
Sub Bagian Manajemen Risiko dan
GCG diperlukan untuk mendapatkan
masukan berkaitan dengan
Penerapan Manajemen Risiko dan
penerapan tata kelola perusahaan
(GCG) untuk dituangkan dalam
Program Kerja Audit Tahunan (PKAT),
dan untuk menentukan ruang lingkup
audit/evaluasi.
Adapun produk akhir dari Bagian
SPI atas seluruh kerjanya adalah
tiga jenis audit, masing-masing
Audit Rutin, Audit Sertijab, dan Audit
Khusus. Di samping tentunya peran
konsultatif dan kemitraan kerja dengan
unit-unit yang diaudit. (red)
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Sindrom Koroner Akut:

Kenali Gejala,

Penyebab
dan Penanganannya
Sindrom koroner akut adalah istilah medis yang
menggambarkan kondisi di mana aliran darah menuju ke
jantung berkurang secara drastis atau tiba-tiba. Gejalanya
berupa nyeri dada berat. Nyeri ini dapat menjalar ke lengan
kiri, dan disertai mual muntah. Ini merupakan kondisi medis
darurat yang memerlukan penanganan segera. Yuk, kenali
gejala, penyebab serta penanganannya.

T

erdapat tiga tipe sindrom koroner
akut, yakni:
• Serangan angina tidak stabil, yakni
kondisi di mana suplai darah ke
jantung masih sangat terbatas,
namun tidak ada kerusakan
permanen, sehingga otot jantung
tetap terjaga. Kendati merupakan
tipe sindrom koroner akut yang
paling ringan, namun tipe ini tetap
dianggap sebagai kondisi medis
darurat, karena dapat meningkat
menjadi kerusakan jantung
atau Non-ST segment elevation
myocardial infarction (STEMI).
• Non-ST segment elevation
myocardial infarction (NSTEMI).
Kendati dalam kondisi ini suplai
darah ke jantung tidak sepenuhnya
tersumbat, namun sindrom koroner
akut tipe ini masih dianggap
sebagai kondisi medis darurat
serius.
• ST segment elevation myocardial
infarction (STEMI) adalah jenis
serangan jantung yang paling
serius, di mana ada gangguan
pada suplai darah. Hal ini
disebabkan oleh penyumbatan
total arteri koroner, yang dapat
menyebabkan meluasnya

kerusakan pada area jantung.
Penyebab dan Faktor Risiko
Kebanyakan kasus sindrom
koroner akut disebabkan oleh adanya
penyempitan pembuluh darah yang
memasok jantung. Hal ini biasanya
disebabkan aterosklerosis atau adanya
plak yang terbentuk pada dinding
dalam arteri dan menyumbat aliran
darah. Pembentukan plak biasanya
secara bertahap selama beberapa
tahun di satu tempat atau lebih di
arteri koroner.
Beragam kondisi lain yang dapat
menyumbat arteri koroner antara
lain, bekuan darah dari organ
lain di tubuh, misalnya di ruang
jantung, dan terbawa hingga arteri
koroner dan terjebak, komplikasi
dari operasi jantung, peradangan
pada arteri koroner, tusukan luka ke
jantung, mengonsumsi kokain yang
bisa menyebabkan arteri koroner
mengalami kejang, serta beberapa
gangguan jantung langka lainnya.
Sementara itu, faktor risiko yang
dapat memicu terjadinya sindrom
koroner akut antara lain, orang yang
berusia lebih dari 45 tahun, menderita
tekanan darah tinggi, kadar kolosterol

dalam darah yang tinggi, merokok,
mengonsumsi menu makanan tidak
sehat, obesitas atau kelebihan berat
badan, menderita diabetes, riwayat
keluarga dengan sakit dada, penyakit
jantung atau stroke, serta kurang
olahraga atau aktivitas fisik.
Gejala yang Perlu Anda Waspadai
Gejala sindrom koroner akut yang
paling umum adalah nyeri dada parah.
Anda seperti merasakan tekanan
berat pada dada. Rasa sakit juga
bisa menjalar hingga ke rahang dan
lengan kiri, atau bahkan ke kedua
lengan Anda. Gejala lainnya antara
lain berkeringat, sesak napas, pusing,
terasa mau pingsan, mual, gelisah,
dan denyut jantung tidak teratur.
Rasa sakitnya bisa jadi serupa
dengan serangan angina normal
(stabil). Namun, biasanya lebih parah
dan berlangsung lebih lama. Rasa
sakit pada orang dengan serangan
angina stabil, biasanya akan reda
setelah beberapa menit. Namun, rasa
sakit pada orang yang menderita

Maret 2020

37

Beranda

sindrom
koroner akut
biasanya berlangsung
lebih dari 15 menit, atau
bahkan hingga berjam-jam.
Namun yang perlu diwaspadai,
lansia dan penderita diabetes yang
juga memiliki sindrom koroner akut
sering kali tidak mengalami nyeri
dada.
Diagnosis dan Penanganan
Sindrom Koroner Akut
Selain pemeriksaan fisik,
dokter akan menganjurkan
serangkaian tes untuk mendiagnosis
kemungkinan gejala sindrom koroner
akut. Serangkaian tes tersebut
adalah dengan menggunakan
elektrokardiogram (EKG), tes darah
untuk melihat apakah terdapat
peningkatan enzim jantung, hingga
pemindaian perfusi jantung (untuk
menghitung jumlah darah di dalam
otot jantung selama beristirahat
dan saat beraktivitas). Pemeriksaan
pemindaian seperti rontgen dada,
ekokardiografi, dan angiografi juga
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penting
dilakukan
untuk
mendiagnosis
dan mengevaluasi
kondisi ini.
Sindrom koroner akut
adalah kondisi darurat medis. Jika
tidak segera mendapat pertolongan,
risiko kematian akan meningkat.
Penderita kondisi ini perlu segera
mendapat perawatan di rumah
sakit dan evaluasi ketat di unit
perawatan jantung intensif (ICCU).
Untuk penanganan kondisi medis
darurat, perawatan dimulai dengan
stabilisasi kondisi penderita (evaluasi
jalan napas dan keadaan umum),
pemberian oksigen, serta obat aspirin,
clopidogrel, atau obat antikoagulan
lainnya untuk mencegah pembekuan
darah. Pengobatan di rumah sakit
biasanya juga dengan memberikan
nitrogliserin yang berguna untuk
melebarkan pembuluh darah jantung,
memperbaiki aliran darah, dan
meredakan gejala seperti nyeri dada.
Dokter juga bisa memberi Anda obat
penghilang nyeri seperti morfin atau
fentanyl.
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Hasil tes terhadap sindrom
koroner akut akan membantu dokter
untuk memutuskan jenis perawatan
yang tepat untuk Anda, misalnya
seperti operasi angioplasti koroner
untuk memasang cincin (stenting)
jantung atau bypass jantung untuk
memperbaiki aliran darah ke
jantung. Tindakan pembedahan
perlu dipertimbangkan pada kasus
sindroma koroner akut yang disertai
kerusakan otot jantung yang luas,
tekanan darah yang menurun, kondisi
shock, kerusakan dinding jantung
kanan, atau nyeri dada yang menetap
setelah pemberian obat-obatan.
Untuk perawatan lanjutan
di rumah, dokter biasanya akan
memberikan obat-obatan yang
berguna menurunkan risiko serangan
jantung. Obat tersebut meliputi betablocker, aspirin atau obat-obatan
lainnya untuk mencegah pembekuan
darah, obat penurun tekanan
darah, dan obat penurun kolesterol.
Pola hidup sehat juga harus Anda
terapkan untuk menunjang proses
penyembuhan dan terhindar dari
serangan jantung. Berhenti merokok,
mengonsumsi makanan sehat yang
baik untuk kesehatan jantung, dan
berolahraga secara teratur merupakan
langkah penting yang bisa Anda
lakukan untuk mengurangi risiko
terserang sindrom koroner akut.
(Gunawan, Taty Sulystiani-PT PMN)
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