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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Meskipun kita masih berada di tengah
situasi kewaspadaan yang tinggi atas potensi
penyebaran virus Covid-19, namun itu
bukanlah alasan untuk menunda pekerjaan.
Roda produksi harus terus berputar,
sehingga masalah yang lebih mendasar
yaitu pemenuhan hak ekonomi tetap
dapat berjalan. Lebih dari itu, target-target
perusahaan juga tetap bisa tercapai.
Salah satu aspek terpenting dalam upaya
pencegahan pandemi ini adalah tersebarnya
informasi yang benar di tengah masyarakat.
Sebab bila tidak, maka hoax akan merajalela
dan memicu publik untuk bertindak keliru,
panik, dan bingung, sehingga mereka malah
melakukan hal-hal yang membahayakan
diri dan lingkungannya. Lebih fatal lagi,
penyebaran informasi yang keliru juga dapat
menggagalkan seluruh upaya pemerintah
untuk mencegah dampak yang makin
mematikan dari virus ini.
Sebagai media internal perusahaan,
tugas kami adalah mendukung penyediaan
informasi yang benar dan diperlukan
mengenai berbagai fenomena dan
perkembangan virus, terutama upaya-upaya
yang diperlukan untuk menangkal secara
bersama penyebaran virus ini dalam lingkup
perusahaan, dan dalam upaya partisipatif

perusahaan dengan pemerintah dan
masyarakat pada umumnya.
Kita belum tahu kapan pandemi ini
akan berakhir, tapi itu tidak menjadikan kita
kendor dalam menjalankan proses bisnis
perusahaan. Dari dapur redaksi, kami juga
menyampaikan perihal penting mengenai
perubahan wujud majalah ini ke dalam
bentuk media digital untuk sementara.
Kebijakan ini adalah bentuk kepedulian kami
dalam skala mikro untuk melakukan upaya
social distancing. Sebab bagaimanapun
wujud materi majalah dalam bentuk kertas
cetakan akan memberikan ruang atau
medium persentuhan sosial yang dapat
menguntungkan virus. Sebab mulai dari
proses cetak, pengantaran, distribusi, sampai
pada persentuhan langsung majalah ke
tangan Anda dapat saja menjadi penyebab
hal yang tidak diinginkan.
Semoga kami dapat hadir kembali ke
hadapan Anda dalam bentuk fisik majalah
yang nyata. Dan kita sama-sama berdoa agar
pandemi ini segera berakhir hingga semua
proses kerja menjadi normal kembali. Dan
kami berharap Anda dan keluarga dapat
selamat dari ancaman virus Covid-19, tentu
dengan ikhtiar menjaga kebugaran tubuh dan
pemenuhan gizi yang baik.
Selamat membaca edisi April 2020 ini!
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Refleksi

Bekerja dalam Kedaruratan
Oleh Sekretariat Perusahaan

Sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang ”Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019”, maka secara resmi kita telah memasuki
tahapan bekerja dalam kondisi kedaruratan. Oleh karena itu, baik
dalam skala korporasi maupun dalam tingkatan personal, kita
harus mulai memahami dan memedomani panduan kedaruratan
ini.

D

i PTPN IV, kita telah memulainya
sejak dini. Bahkan tidak saja
mematuhi imbauan, PTPN IV juga
memilih untuk berdiri secara partisipatif
ikut dalam upaya-upaya pembatasan
potensi penyebaran virus Corona, baik
di dalam lingkup perusahaan maupun
di luar perusahaan. Kerjasama
program pencegahan dengan
pemerintah maupun penanganan
dampak pandemi yang dilakukan
secara mandiri telah dicanangkan.
Sungguh kita syukuri, di tengah
kedaruratan ini, capaian kinerja PTPN
IV sampai dengan Maret 2020 masih
menunjukkan bahwa perusahaan
mampu mencapai target produksi
TBS kebun sendiri. Bahkan kinerja
keuangannya, khususnya capaian
laba sampai dengan Maret 2020, telah
melampaui RKAP.
Atas capaian tersebut, manajemen
memberikan motivasi kepada
seluruh karyawan untuk tetap fokus
pada target produksi di tengah
kewaspadaan dengan taat mengikuti
protokol kedaruratan. Harapan
seluruh stakeholders, pada periode
berikutnya, kinerja perusahaan dapat
lebih ditingkatkan melalui pengelolaan
yang kreatif dan inovatif, dengan tetap
berpegang pada prinsip-prinsip GCG.
Dalam tataran korporasi, kita
juga terus mengikuti langkahlangkah adaptasi terhadap pandemi
ini melalui pemahaman terhadap
berbagai kebijakan khusus lintas
kementerian dan kelembagaan

yang terkait dengan proses bisnis
kita. Kementerian Perindustrian
misalnya telah memberikan panduan
yang dapat kita ikuti agar proses
kebun hingga pengolahan dapat
tetap berjalan. Di antaranya adalah
“Surat Edaran Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor: 4 tahun
2020 tanggal 7 April 2020 perihal
Pelaksanaan Operasional Pabrik
Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease
2019”, dan “Surat Edaran Menteri
Perindustrian Republik Indonesia
Nomor: 7 tahun 2020 tanggal 9 April
2020 perihal Pedoman Pengajuan
Permohonan Perizinan Pelaksanaan
Kegiatan Industri Dalam Masa
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019”.
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN juga telah mengeluarkan
kebijakan khusus terkait kondisi ini.
Untuk masa status tanggap darurat
penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional mengeluarkan
Keputusan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 88.1/SK-HR.01/
IV/2020 tanggal 16 April 2020
tentang Perpanjangan Jangka Waktu
Berlakunya Hak Atas Tanah, dan
Jangka Waktu Pendaftaran Surat
Keputusan Pemberian, Perpanjangan
atau Pembaruan Hak Atas Tanah
yang Telah atau Akan Berakhir Pada

Masa Status Tanggap Darurat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
serta kemudahan penyampaian
kelengkapan dokumen validasi
bukti setor pembayaran pajak atas
pengalihan hak atas tanah berupa
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak
Penghasilan (PPh) sebagai bentuk
kebijakan kemudahan pelayanan
pertanahan untuk memberikan
stimulus kepada masyarakat.
Holding Perkebunan Nusantara
juga telah mengeluarkan Surat Nomor:
DOTS/PTPN/859/2020 tanggal 9 April
2020 perihal “Persiapan Dukungan
Operasional Giling 2020” yang
juga ditujukan untuk mendukung
kelancaran operasional guna
mencapai sasaran produksi tahun
2020 di masa kedaruratan kesehatan
masyarakat Covid-19.
Semua level pimpinan dan
operasional perlu untuk memahami
seluruh pedoman tersebut agar
proses bisnis kita tetap dapat berjalan
dengan lancar dan mampu mencapai
target-target yang kita harapkan.
Industri perkebunan kelapa sawit yang
kita jalankan hari ini sangat penting
posisinya dalam ketahanan industri
nasional. Bahkan produk-produk
kita pun ternyata memiliki sentuhan
langsung dengan upaya pemerintah
dalam kedaruratan nasional terkait
pandemi Covid-19. Minyak sawit
sebagai bahan pangan juga ternyata
dapat digunakan untuk pemenuhan
surfaktan, atau bahan aktif yang
terkandung pada sabut dan gliserin
minyak sawit, sebagai bahan hand
sanitizer, yang saat ini diperlukan
dalam upaya mencegah penyebaran
Covid-19.
Oleh karena itu, mari bekerja untuk
mencapai target produksi, sekaligus
sebagai upaya partisipatif kita untuk
keluar dari kedaruratan ini.
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Perubahan Organisasi, agar
Ramping, Lincah dan Efektif
Sejalan dengan program perubahan organisasi perusahaan
yang telah dicanangkan oleh PTPN III Holding, Direksi PTPN IV
memberikan Surat Keputusan kepada Pemangku Jabatan Puncak
(PJP), khususnya Kepala Bagian di Ruang Rapat Dura Kantor
Direksi PTPN IV Medan, Selasa, 31 Maret 2020.
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D

ilaksanakannya perubahan
struktur organisasi, khususnya
di tingkat Kantor Direksi yang
pelaksanaannya berlaku pada tanggal
1 April 2020 ini diharapkan dapat
membuat tubuh perusahaan lebih
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ramping, lebih lincah serta semakin
efisien dan efektif.
Direktur Utama PTPN IV Siwi
Peni, pada acara rapat kerja bersama
Pemangku Jabatan Puncak, juga
menyebutkan bahwa akan ada
tambahan workload buat masingmasing kepala bagian, karena
ada penggabungan dua atau
tiga bagian menjadi satu, Serta
perampingan jumlah Kepala Sub

Struktur Organisasi Kantor Direksi PTPN IV yang Baru
NOMENKLATUR JABATAN

PEJABAT

Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan

Riza Fahlevi Naim

Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal

Aida Farida

Kepala Bagian Tanaman

Khayamuddin Panjaitan

Kepala Bagian Teknik dan Pengolahan

Eddy Tea Christian Barus

Kepala Bagian Operational Supporting

Wispramono Budiman

Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Iskandar Dewantara

Kepala Bagian Perencanaan & Sustainability

Mili Mahardhika

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Budi Susanto

Kepala Bagian Pengadaan dan Umum

Muhammad Ridho Nasution

General Manajer Distrik I

Joni Raja Siregar

General Manajer Distrik II

Jimmy LW Silalahi

General Manajer Distrik III

Fauzi Omar

General Manajer Distrik IV

Misran

Bagian. “Kita harapkan masingmasing pejabat yang ditunjuk
meningkatkan kompetensi terhadap
tambahan tupoksi tersebut, dan
semua tanggungjawab ini pasti akan
meningkatkan kemampuan leadership
serta akan bermanfaat buat pribadi

masing-masing,” jelas Siwi Peni.
Hadir juga dalam pertemuan
ini, Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, dan Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik. (red)

April 2020
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Dukung Karyawan Pola Hidup Sehat,
PTPN IV Resmikan Fasilitas Olahraga
“PTPN IV peduli atas kesehatan
para karyawan/karyawati-nya,
sehingga kami menyiapkan
sarana olahraga di Kantor
Direksi, di antaranya lapangan
tenis dan fitness center agar
karyawan/karyawati dapat
menikmati olahraga di selasela kesibukan pada hari kerja”.
Demikian dikatakan Direktur
Utama PTPN IV Siwi Peni, ketika
meresmikan pemakaian fitness
center Kantor Direksi PTPN IV di
Taman Camelia Sinensis, Kantor
Direksi PTPN IV Medan, Rabu, 8
April 2020.
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D

alam peresmian tersebut
hadir Direktur Komersil Umar
Affandi, Direktur Operasional
Rediman Silalahi, Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim, para
Kepala Bagian lain, Kasubag dan Staf
Subag.
Di bagian lain Siwi Peni
mengatakan, ada 45 unit usaha
PTPN IV yang tersebar di 10
Kabupaten Propinsi Sumatera Utara,
yang memiliki sarana olahraga
seperti lapangan sepak bola, tenis
lapangan, lapangan bola volly, yang
diharapkan dapat dimanfaatkan oleh
para karyawan untuk meningkatkan
kebugaran tubuhnya.
“Kami berikan hak karyawan
untuk tetap bugar dan berolahraga.
Memiliki tubuh sehat akan menambah
semangat dan kepercayaan diri.
Selain itu akan meningkatkan kadar
hormon dopamin yang akan membuat
hidup lebih bahagia dan positif,” papar
Siwi Peni.
Sementara Riza Fahlevi Naim

mengatakan, selain meresmikan
pemakaian fitness center, manajemen
juga meresmikan pemakaian tempat
parkir khusus sepeda, lounge room,
dan pemakaian Kantor Direksi
PT Sarana Agro Nusantara (Anak
Perusahaan PTPN IV dan PTPN V).
Riza Fahlevi Naim juga
menjelaskan, ruangan fitness center
ini berukuran 7,5 meter x 7,5 meter
yang isinya 2 unit treadmill, 2 unit

sepeda statis, 1 unit gym dan 2 unit
dumbell yang akan dilengkapi alat
musik. Sementara parkir khusus
sepeda disediakan untuk kapasitas 20
sepeda.
“Lokasi fitness center, parkir
khusus sepeda, dan lounge room ini
berdampingan dengan 2 lapangan
tenis yang selama ini sudah ada di
Kantor Direksi PTPN IV,” tambah Riza
Fahlevi Naim. (red)

April 2020
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Cegah Virus Covid-19, Tim BPBD Semprot
Kandir PTPN IV dengan Disinfektan
Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV di Jalan Letjend Suprapto No. 2
Medan disemprot cairan disinfektan oleh tim gabungan dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, TNI dan
Satpol PP, Senin, 30 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 pagi. “Kami
melihat ada 32 petugas yang melakukan penyemprotan,” sebut
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim.

I

a menyebutkan, hal ini dilakukan
sebagai langkah preventif
pencegahan penularan Virus
Covid-19, khususnya di Kantor
Direksi PTPN IV Medan. Menurutnya,
kehadiran tim gabungan ini di bawah
komando Ilham (BPBD) dan Wahyudi
(Yon Zipur 1/ DD), sangat membantu
PTPN IV Medan dalam upaya
menekan angka penyebaran Virus
Covid-19.
“Apalagi, cairan disinfektan yang
mereka miliki terdiri dari komposisi
bahan yang baik dan cukup efektif.
Dilengkapi dengan Alat Pelindung
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Diri (APD) dan sejumlah peralatan
pendukung sesuai standar tugas
lainnya,” jelas Riza Fahlevi Naim.
Kabag Sekretariat Perusahaan,
atas nama manajemen PTPN IV,
mengucapkan terima kasih kepada
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Pemerintahan Kota Medan berikut
jajarannya yang telah melakukan
penyemprotan cairan disinfektan di
Kantor Direksi PTPN IV Medan. Ia
juga mengingatkan, agar seluruh
keluarga besar PTPN IV tetap tenang
dan tidak panik, meskipunharus tetap
hati-hati dan waspada . “Selain itu
mari kita meningkatkan kesadaran
diri untuk segera melaporkan kondisi
tubuh ke fasilitas layanan kesehatan
terdekat jika merasa tubuh dalam

keadaan kurang baik,” pesan Riza
Fahlevi Naim.
Tim yang sama juga telah
menyemprot disinfektan ke berbagai
lokasi keramaian seperti pasar
dan perkantoran sejak Kamis, 19
Maret 2020. “Disinfektan kami dari
BPBD Kota Medan, dan kami hari
ini akan melakukan penyemprotan
di 4 titik, termasuk Kantor Direksi
PTPN IV,” ujar salah seorang petugas
penyemprotan. (red)

April 2020
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PTPN IV Siagakan Mobil Ambulance
di Kabupaten Simalungun
Sebagai bentuk tanggungjawab PTPN IV terhadap
kesehatan masyarakat, Kamis, 2 April 2020 siang, PTPN IV
memberangkatkan bantuan empat unit mobil ambulance dari
halaman Kantor Direksi PTPN IV, Jalan Letjen Suprapto No. 2
Medan, ke Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten Simalungun, di kantor Dinas Kesehatan Simalungun
Jl. Asahan KM 6 Pematang Siantar.

P

emberangkatan dilakukan
langsung oleh Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, didampingi Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim, dan dihadiri Kasubag
dan Staf Sub Bagian.
“Selain penyediaan empat mobil
ambulance dalam rangka membantu
penanganan pandemik Covid-19 di
Kabupaten Simalungun, PTPN IV
juga memberi bantuan perlengkapan
medis lainnya seperti alat pelindung
diri (APD), masker dan sarung
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tangan,” demikian Siwi Peni.
Ia berharap, dukungan ini bisa
membantu mencegah penyebaran
virus Covid-19, dan untuk itu
manajemen terus berkoordinasi
dengan Bupati dan jajaran Gugus
Tugas Percepatan Penanganan

Liputan Khusus

di lokasi posko tanggap darurat Jalan
Asahan KM 6 (eks Kantor Kejaksaan
Simalungun) Pematang Siantar,
dengan dihadiri sejumlah penjaga
posko.
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
saat ini peralatan seperti APD,
masker, dan sarung tangan sangat
sulit didapatkan. Maka bantuan
ini diharapkan dapat meringankan
kerja para petugas penjaga posko
tanggap darurat Covid-19 Kabupaten
Simalungun dalam menjalankan
tugas kemanusiaan, agar terjaga
keselamatan dan kesehatannya, baik
bagi diri sendiri maupun keluarga di
rumah.
“Petugas posko tanggap darurat
yang terdiri dari tim gabungan,
merupakan bagian dari garda

terdepan dalam penanggulangan
virus Covid-19, karena berhadapan
langsung dengan masyarakat. Untuk
itu PTPN IV juga menyiagakan 4
unit mobil ambulance, untuk dapat
dipergunakan sebagai sarana
transportasi petugas dan warga
di Kabupaten Simalungun, yang
memerlukan berangkat ke RS rujukan
lainnya,” kata Riza Fahlevi Naim.
Topot Saragih atas nama
Pemerintah Kabupaten Simalungun
mengucapkan terimakasih kepada
PTPN IV, yang sudah turut
berkontribusi dalam penanggulangan
wabah virus Covid-19 ini di wilayah
mereka. “Semoga bantuan yang kami
terima ini bisa lebih bermanfaat bagi
warga di Kabupaten Simalungun,”
sebut Topot Saragih. (red)

Covid-19 Kabupaten Simalungun.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, PTPN IV melalui
46 unit usaha yang tersebar di 10
Kabupaten di Propinsi Sumatera
Utara, termasuk di dalamnya 19 unit
usaha di Kabupaten Simalungun,
telah memberi edukasi dan sosialisasi
kepada karyawan, termasuk
masyarakat sekitar mengenai
pemahaman pencegahan virus
Covid-19 ini.
Bantuan Kedaruratan Diterima
Posko Covid-19 Simalungun
Setelah sampai di Simalungun,
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan, Riza Fahlevi Naim,
menyerahkan bantuan berupa mobil
ambulance, alat pelindung diri (APD),
masker, dan sarung tangan di posko
tanggap darurat Covid -19 Kabupaten
Simalungun, pada hari yang sama,
Kamis 2 April 2020.
Penyerahan dilakukan langsung
oleh Riza Fahlevi Naim kepada Kepala
Koordinator Logistik, Topot Saragih,

April 2020
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Aksi Peduli terhadap Warga
Terdampak Covid-19
PTPN IV melaksanakan aksi peduli dan gerakan
partisipatif untuk membantu warga yang terdampak
pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di daerah
Sumatera Utara. Aksi peduli kali ini dilakukan dengan
bersinergi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
yang seterusnya akan menyalurkan langsung bantuan
dari berbagai instansi/lembaga kepada warga yang
membutuhkan.
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“D

alam program aksi ini, PTPN IV telah
memberi bantuan beras sebanyak 5,5 ton,
dan sudah diterima pihak Poldasu,” demikian
disebutkan Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum PTPN IV Rizal H. Damanik, Jumat, 17 April
2020.
Sebelumnya PTPN IV juga telah menyiagakan
4 unit mobil ambulance di Kabupaten Simalungun,
termasuk memberikan baju alat pelindung diri
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(APD), sarung tangan, dan masker
yang diterima Gugus Tugas
Pencegahan Covid-19 Kabupaten
Simalungun.
“Manajemen PTPN IV
akan terus berkomitmen dan
bekerjasama dengan pemerintah
daerah, lembaga dan instansi
terkait untuk membantu
masyarakat yang terkena dampak
pandemi Covid-19 ini, sesuai
tagline dari Kementerian BUMN
yaitu, BUMN untuk Indonesia,”
sebut Rizal H. Damanik.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim menambahkan, bantuan
ini diharapkan bisa meringankan
beban masyarakat di tengah
kondisi pandemi ini. “Saya
berharap semoga kita benar-benar
dapat saling memperkuat, saling
mempersatukan serta semua
diberikan kesabaran, sehingga
bisa melalui ini dengan semangat
kebersamaan,” ujar Riza Fahlevi
Naim. (red)

April 2020
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PTPN IV Gelontorkan Rp 3,5 Miliar
bagi Masyarakat Terdampak Covid-19
Sampai saat ini manajemen PTPN IV telah mengeluarkan
bantuan sebesar Rp 3,5 miliar untuk mendukung pencegahan
penularan pandemi Covid-19, dan membantu masyarakat yang
terkena dampak pandemi Covid-19, baik yang diberikan secara
langsung ataupun bekerjasama dengan pemerintah daerah,
lembaga dan instansi.
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D

irektur Utama PTPN IV Sewi
Peni, di Medan, Selasa, 21
April 2020, menjelaskan, di tengah
pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19) ini, PTPN IV kembali
memberikan bantuan kepada warga
yang berada di sekitar lingkungan
Kantor Direksi PTPN IV, Jalan
Letjend Suprapto No. 2 Medan, dan
tenaga medis/kesehatan di Rumah
Sakit Universitas Sumatera Utara.
“Ada 1.082 paket bantuan yang
diberikan, di antaranya 458 paket
untuk warga masyarakat yang
kurang mampu yang berasal dari
Kelurahan Aur Kecamatan Medan
Maimun di lingkungan Kantor Direksi
PTPN IV, dan 624 paket untuk
tenaga medis/kesehatan dari RS
USU Medan,” kata Siwi Peni.
Disebutkan Dirut, bahwa PTPN
IV melalui 45 kebun/PKS yang

Liputan Khusus

tersebar di 10 kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara telah melaksanakan
protokol Covid-19 dan upaya
pencegahan penularan Covid-19
di lingkungan sekitar kebun/PKS,
melalui gerakan penyemprotan
disinfektan, pemberian masker, alat
bantu pernafasan, alat thermometer
scan, cairan hand sanitizer, sabun
cuci tangan, soklin pembersih lantai,
dirigen untuk tempat air, dan lainlain.
Sementara Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim merinci, 458 paket
bantuan yang sudah diserahkan
langsung untuk warga masyarakat
di Kantor Kelurahan Aur Kecamatan

Medan Mainun itu berisi 5 kg beras,
1 kg gula pasir, dan 2 liter minyak
goreng.Paket bantuan diterima Lurah
Kelurahan Aur, Liza Lisna Harahap.
“Sedangkan 624 paket lagi untuk
tenaga medis/ kesehatan, setiap
paketnya berisi 1 papan telor, 1 kg
kacang hijau, dan 1 kaleng susu,
diterima dr. Riyadh Ikhsan, Sp. KK,
Wadir Pelayanan Medis RS USU di
lobby RS USU,” sebut Riza Fahlevi
Naim.
Pada saat ini secara serentak
di tiap kebun/PKS juga dibagikan
sembako kepada warga sekitar yang
kurang mampu, sebagai bentuk
kepedulian perusahaan kepada
lingkungannya. (red)

April 2020
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Rapat Virtual di PTPN IV,
Menembus Ruang dan Waktu
Di tengah suasana pandemi Covid-19 ini, manajemen PTPN IV
sebagai salah satu Anak Perusahaan BUMN Perkebunan, tetap
melakukan proses bisnis dan tidak ingin terjadi kendala dalam
upaya untuk meraih produksi dan produktivitas perusahaan.

18

Majalah Internal Nusantara Empat

D

emikian disampaikan Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim, ketika
mengikuti rapat kerja secara virtual,
Rabu, 22 April 2020 di Ruang Lobby
Direksi PTPN IV Medan.
Riza Fahlevi Naim juga
mengatakan, setiap pertemuan
untuk mengevaluasi kinerja, baik
antara Direksi PTPN IV dengan
Kementerian BUMN di Jakarta,
Holding Perkebunan Nusantara di
Jakarta, Dewan Komisaris PTPN IV di
Jakarta maupun Pemangku Jabatan
Puncak di Kebun/PKS, selama ini
dilaksanakan dengan kehadiran
fisik. Namun karena pemberlakuan
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social/physical distancing sesuai
protokol Covid-19, sejak 5 Maret 2020
PTPN IV yang memiliki 45 kebun/
PKS dan tersebar di 10 kabupaten
se-Propinsi Sumatera Utara, harus
mampu menembus ruang dan
waktu untuk tetap produktif dalam
mengadakan rapat secara virtual guna

mengevaluasi kinerja perusahaan.
“Kita bekerja dari jarak jauh dalam
upaya mengurangi penyebaran
Covid-19, tetapi pada saat yang
sama kita harus tetap terhubung dan
produktif dengan memanfaatkan
teknologi yang ada,” kata Riza Fahlevi
Naim. (red)

April 2020
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Pembekalan Daring
Pencegahan Covid-19

Karyawan PTPN IV menerima pembekalan daring dalam bentuk
ceramah untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19) di lingkungan PTPN IV. Kegiatan ini sesuai arahan
Holding Perkebunan Nusantara. Ceramah diikuti karyawan
dari 45 kebun/PKS yang tersebar di 10 kabupaten se-Propinsi
Sumatera Utara, mulai dari Kabupaten Langkat hingga Kabupaten
Mandailing Natal, Jumat, 24 April 2020.
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D

irektur Sumber Daya Manusia
dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik, di Medan, mengatakan,
ceramah daring ini menjadi
pengganti program SeGoOnline
(Senam Group Online). “Ceramah
pencegahan Covid-19 ini
disampaikan Dr. Andhika Kesuma
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Putra, Mked, SpP, FCCP (USA),
yang kita pilih karena merupakan
dokter spesialis Pulmonologi (Paru),”
kata Rizal H. Damanik.
Hadir dalam seminar ini,
Manajer Operasional PT Prima

pernapasan. “Ia sudah ditetapkan
World Health Organization (WHO)
sebagai pandemi global yang bisa
menyebabkan gangguan pada
sistem pernapasan, pnemonia akut
dan kematian,” jelasnya.
Gejala penyakit ini, menurut
Dokter Andhika, terlihat dari gejala
sakit flu pada umumnya dengan
tanda-tanda panas, batuk, pilek,
nyeri otot, radang paru-paru, sesak,
nyeri dada, dan sesak napas.

dengan penderita. Kedua, tidak
bepergian ke tempat-tempat umum.
Ketiga, jika keluar rumah wajib
memakai masker, dan disarankan
memakai masker N95 atau
masker surgical mask. Keempat,
menerapkan pola hidup sehat (selalu
cuci tangan).
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, mengutip pernyataan Meneg
BUMN Erick Thohir, mengatakan,

Medica Nusantara (PMN) yang juga
merupakan anak perusahaan PTPN
IV dr. Gunawan, dan dimoderatori
oleh dr. Taty Sulystiani dari PT PMN.
Dokter Andhika Kesuma
Putra menyampaikan bahwa
Covid-19 merupakan penyakit
karena virus ini menyerang sistem

“Walaupun telah menjalar ke
berbagai negara, namun presentase
angka kematiannya tergolong
rendah,” kata Andhika Kesuma Putra.
Untuk mengurangi
penyebarannya, ia menawarkan
beberapa cara. Pertama,
menghindari kontak langsung

“Mungkin virus ini membuat bosan,
tapi jangan pernah bosan mencintai
Indonesia,” khususnya mencintai
PTPN IV.
Acara seminar diawali dengan
doa bersama, ceramah pencegahan
Covid-19, dan diisi dengan sesi tanya
jawab. (red)

April 2020
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PUK Tinjowan Group Serahkan
Santunan untuk Kaum Difabel
Senin 9 Maret 2020, Persatuan Umat Kristen (PUK) PT
Perkebunan Nusantara IV Tinjowan Group melaksanakan
kegiatan kunjungan sembari menggelar bakti sosial (Baksos)
berupa bagi-bagi sembako dan santunan kepada penyandang
cacat kaum difabel yang dilaksanakan di Gereja GKPS Tiga
Dolok. Pemberian paket sembako dan santunan tersebut bukan
hanya diberikan kepada jemaat Gereja GKPS saja, melainkan
juga kepada sekte gereja lainnya yang ada di Nagori Tiga Dolok.
Bahkan tanpa memandang agama dan suku, sejumlah kaum
difabel ikut serta dalam acara tersebut.

D

ifabel, disabilitas atau
keterbatasan diri dapat bersifat
fisik, kognitif, mental, sensorik,
emosional, dan menyangkut
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perkembangan seseorang. Kunjungan
dan pemberian santunan PUK
Tinjowan Group ini merupakan bentuk
kepedulian sosial terhadap sesama
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manusia yang lebih membutuhkan
uluran tangan dan bantuan seperti
kaum difabel dan penyandang cacat
tersebut. Adapun bentuknya adalah
dengan membagikan paket sembako
berupa fisik beras dan bahan pokok
lainnya.
Manajer Kebun Tinjowan,
Raja Suandi D Purba, yang juga
sebagai Penasihat PUK Tinjowan
Group menyampaikan, selain
untuk membantu kaum difabel,
kegiatan ini juga merupakan sarana
mempererat kebersamaan sesama
umat Tuhan untuk lebih peduli, saling
memperhatikan, dan saling membantu
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menciptakan situasi religi kepekaan.
“Kita tidak hidup sendiri. Maka kita harus
mampu saling menolong. Kegiatan
bantuan santunan ini pendanaannya
bersumber dari dana bakti sosial Natal
Desember 2019 Tinjowan Group. Karena
banyaknya kesibukan, baru dapat di
realisasikan saat ini,” kata Raja Suandi
D Purba.
Pengurus Gereja GKPS yang dihadiri
oleh Pdt. Erni Purba, Pdt Bona Tua
Sinaga dan Sekretaris Jemaaat GKPS
Tulus Damanik, sangat mengapresiasi
positif kegiatan ini dan berterima
kasih karena bantuan santunan ini
sangat membantu bagi jemaat yang
kurang mampu dan kaum penyandang
disabilitas warga Kecamatan Tiga Dolok.
(Fander Manalu)

Aksi Bagi-bagi Masker
di Kebun Tinjowan

Turut dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19,
PTPN IV Kebun Tinjowan melaksanakan aksi-aksi nyata sesuai
protokol standar pencegahan paparan Covid-19. Manajemen
Kebun Tinjowan bersinergi dengan Forkopimcam Kecamatan
Ujung Padang dengan dibantu UPTD Dinas Kesehatan seperti
Kepala Puskesmas Ujung Padang, dr Henry Jimmy Gultom,
dengan memberikan 1.000 pcs masker, vitamin C 250 mg, dan
brosur himbauan terkait penyebaran Cororna Virus Disease 19
(Covid-19) dari Pemerintah Kabupaten Simalungun.

D

alam acara aksi bagi masker
ini, turut juga hadir pihak
DPRD Simalungun dari Komisi C,
H. Mariono SH. Pelaksanaannya

April 2020
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Turut Berduka Cita
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
1. Rajin
mencuci
tangan. Ketika :
Atas
meninggalnya
sampai di kantor atau rumah,
pastikan
tangan dengan
Bapak
H.cuci
Muhammad
Idham
menggunakan sabun dan atau
Mertua
laki-laki
Bapak
Suryadi
Rahmat, S.Kom
hand
sanitizer
untuk
membunuh
(Staf Sub Bagian Perencanaan & Sustainability PTPN IV)
Virus Corona.
2. Banyak makan
sayuran
2 April
2020 dan
buah. Selain menjaga kebersihan,
asupan makanan juga perlu
satunya
Ibudiperhatikan.
St. DumaSalah
Lasria
br Siahaan
adalah, banyak makan sayur dan
buah
yang memiliki
serat, tidak
Orangtua
perempuan
Bapak Bernard
HS Purba, S.Pd
(Manajer
Kebun
Bukittapi
Lima
PTPNbikin
IV)
hanya
untuk
BAB,
untuk
probiotik dan atioksidan bagus,
3 April 2020
sehingga imunitas tubuh menjadi
tinggi.
3. 	Minum
putih. Dianjurkan
IbuairRohani
Siregarminum
air putih hangat yang banyak.
4. Berolah
raga. Ibu
Setelah
menjaga
Orangtua
perempuan
Nurmala
Dewi Hasibuan
kebersihan
dan
memperhatikan
(Pensiunan Kepala Bagian PTPN IV)
asupan makanan, penting
8 April 2020
juga rutin berolah raga untuk
meningkatkan kekebalan tubuh.
5. Berjemur di sinar matahari.
Ibu Hj. Rukiati
Ternyata di saat wabah Virus
Corona,
sinar Bapak
matahari
menjadi
Mertua
perempuan
Rahmad
Erianto, SP
salah
satu
“tameng”
andalan,
(Kasubag PTPN IV diperbantukan di PT ASN)
karena Virus Corona hanya
11 April 2020
bertahan di suhu tubuh panas
selama 8-9 jam, dan bertahan
sampai
jam pada
suhu dingin.
Ibu 24
Marni
br Ginting
(red)
Orangtua perempuan Bapak Israk Ilhamta Kaban, SE
(Kabid Tata Usaha Distrik III PTPN IV)
14 April 2020

Bapak Sudarto
Orangtua laki-laki Ibu Tri Puspitasari, SE
(Asisten Tata Usaha Kebun Bah Birung Ulu PTPN IV)
25 April 2020

Ibu Hj. Siti Roslah
Orangtua perempuan Ibu Ir. Siti Jamilah
(Kabid Teknik dan Pengolahan Distrik III PTPN IV)
25 April 2020

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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dilakukan pada Senin, 30 Maret 2020, di Jalan
Perjuangan, Depan Kantor Camat Ujung Padang,
Kabupaten Simalungun, yang sasarannya adalah
masyarakat sekitar.
Manajer Kebun Tinjowan, Raja Suandi D Purba,
menyampaikan, Covid 19 merupakan pandemi yang
telah banyak memakan korban jiwa. “Maka sebagai
BUMN milik negara di bawah naungan Holding
Perkebunan, kita dituntut berperan aktif untuk
membantu menciptakan solusi dan melaksanakan
inovasi pencegahan di tengah-tengah masyarakat
guna memutus mata rantai penyebaran virus ini.
Upaya pencegahan merupakan fokus utama kita
sejak awal hingga saat ini, dengan penyemprotan
desinfektan dan pembagian masker,” katanya.
Sebelum dilaksanakannya serangkaian
pembagian masker gratis untuk warga masyarakat
Kecamatan Ujung Padang, Kebun Tinjowan
telah terlebih dahulu melakukan penyemprotan
desinfektan untuk pencegahan Corona Virus
Disease 19 di Kantor Manajer dan seluruh kantor
afdeling, termasuk rumah ibadah, sekolah TK,
wisma, mess, dan perumahan pimpinan/pelaksana
di lingkungan kerja PTPN IV Kebun Tinjowan.
(Fander Manalu)
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Mengejar Target Produksi
di Tengah Pandemi
Tidak ada kata menunda bagi perkebunan kelapa sawit. Di tengah
situasi yang sulit pun, target produksi harus tetap menjadi sasaran
yang tak dapat diabaikan. Caranya adalah dengan menerapkan
kebijakan-kebijakan khusus yang merupakan hasil adaptasi
berbagai stakeholders terhadap pengaruh pandemi. Selain karena
sifat perkebunan yang harus berkelanjutan, ada banyak alasan
mengapa industri ini tidak boleh melambat atau tertunda.

J

oko Supriyono, Ketua Umum
Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),
menegaskan, industri sawit, baik
perkebunan atau pabrik, perlu
terus beroperasi di tengah pandemi
COVID-19. Menurutnya, ini adalah
jalan yang harus ditempuh karena
produk industri kelapa sawit sangat
penting untuk memenuhi kebutuhan
pangan serta non-pangan. Di
antaranya malah sangat urgen
dalam posisi partisipatifnya terhadap
pencegahan penyebaran virus
Covid-19, karena minyak kelapa
sawit adalah bahan dasar untuk
pembuatan sabun antiseptik dan hand

sanitizer yang sangat diperlukan untuk
membantu pemerintah mencegah
meluasnya Pandemi Covid-19 atau
Corona.
Joko meminta kegiatan
operasional perkebunan dan
pengolahan sawit tidak mendapatkan
hambatan di daerah. Pasalnya,
ada laporan dari anggota GAPKI
mengenai isu penghentian sementara
operasional dan kegiatan logistic,
termasuk sawit. “Beberapa waktu lalu,
di beberapa daerah muncul isu setop
angkutan transportasi TBS dan CPO.
Ada kekuatiran, pemerintah daerah
akan mengikuti Jakarta sebagai
rujukan pembatasan sosial. Saya telah

menginstruksikan pengurus GAPKI di
daerah untuk mengawal isu tersebut
selama pandemi Corona,” tegas
Alumni Fakultas Pertanian Universitas
Gajah Mada (UGM) ini.
Menurutnya, Pemerintah Pusat
maupun daerah harus memahami
bahwa kelapa sawit ini bersifat
strategis. Produk turunan sawit
menjadi bahan baku utama kebutuhan
pangan seperti minyak goreng dan
produk makanan lainnya. Selain juga
memiliki kandungan sabun antiseptik
dan hand sanitizer, industri sawit
ditugaskan memasok biodiesel untuk
sektor transportasi. Jika kebun dan
pabrik dihentikan operasionalnya,
maka suplai maupun distribusi produk
berbahan sawit bisa terganggu.
Selain itu, dari luasan 16,3 juta
perkebunan sawit, petani mengelola
sekitar 42% lahan itu. “Kalau pabrik
ditutup, petani menjadi sangat
dirugikan. Dampaknya akan berimbas
kepada perekonomian dan kondisi
sosial wilayah setempat,” ujarnya.
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Untuk mencegah meluasnya
Covid-19, Joko menerangkan,
GAPKI telah menerbitkan Protokol
Kesehatan untuk menjadi panduan
bagi perusahaan anggotanya. “Kami
mengajak semua pengurus pusat,
cabang dan perkebunan kelapa
sawit anggota GAPKI untuk proaktif melakukan upaya pencegahan
penularan melalui menghindari
interaksi di keramaian/kerumunan,
dan upaya pencegahan lainnya seperti
penggunaan masker dan wajib cuci
tangan,” kata Joko.
Dan, GAPKI telah
mensosialisasikan protokol ini kepada
13 cabang di daerah yaitu Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu,
Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Utara, dan
Sulawesi.
Meskipun tetap beroperasi, tidak
dapat dipungkiri, industri kelapa sawit
akan tetap jua terimbas dengan
pandemi global ini. Kelapa sawit
sebagai salah satu sumber devisa
ekspor terbesar nasional mengalami
perlambatan dalam kinerja ekspornya.
Ekspor minyak sawit dan produk
turunannya ke berbagai negara pada
Januari 2020 mengalami penurunan
hingga 35,6 persen dibandingkan
bulan Desember 2019. GAPKI
mencatat, ekspor CPO dan produk
turunannya pada Januari 2020 hanya
sebanyak 2,39 juta ton, sedangkan
pada Desember 2019 tercatat
sebanyak 3,72 juta ton.
Sekjen GAPKI, Kanya Lakshmi
Sidarta, memproyeksikan industri
kelapa sawit, baik di hulu, mid (antara),
dan hilir, terutama untuk ekspor sawit
ke berbagai Negara, akan terjadi
perlambatan. Secara keseluruhan,
akan terjadi perlambatan besar untuk
ekspor, sementara domestik tetap
terjadi perlambatan yang relatif lebih
rendah dibandingkan ekspor.
Kanya mengatakan, mungkin saja
produksi melambat, tetapi kegiatan

26

industri harus tetap berjalan, dan hal
ini perlu didukung dengan penjagaan
ekstra khususnya terhadap lalu lintas
orang masuk kebun. Tidak hanya itu,
diperkirakan akan terjadi penumpukan
stok CPO karena transportasi untuk
pengiriman buah ke sektor pengolahan
atau PKS (pabrik kelapa sawit) sudah
mulai terganggu.
Pengolahan di sektor mid
(antara) juga akan sedikit melambat,
tetapi hanya untuk kegiatan ekspor.
Sementara untuk kebutuhan
penyediaan minyak goreng dalam
negeri akan tetap terjamin. Sekjen

karena bisnisnya yang memiliki daya
tahan jangka panjang. Ditambah
lagi, usaha minyak kelapa sawit
menjadi kebutuhan yang relatif pokok
bagi masyarakat Indonesia. Kanya
menegaskan, meskipun secara
keseluruhan perkembangan industri
kelapa sawit terdampak melambat,
sawit tetap mempunyai peluang untuk
kembali membaik.
Optimisme itu bukan isapan
jempol saja. Di tengah kegalauan
pandemi Corona ini, Kementerian
Pertanian melalui Karantina Pertanian
Samarinda misalnya telah melihat

GAPKI menuturkan, adanya
peningkatan kebutuhan sabun dan lain
sebagainya, justru membuka peluang
untuk peningkatan serapan minyak
sawit di dalam negeri. Di dalam negeri,
peningkatan penyerapan minyak sawit
sebelumnya juga telah digalakkan
pemerintah melalui program B30.
Meskipun mengalami perlambatan,
namun industri kelapa sawit
menurutnya akan tetap prospektif

adanya celah meskipun masih
dalam skala kecil, yang ditunjukkan
oleh pelaku usaha di sub-sektor
perkebunan berupa Palm Kernel
Expeller (PKE) atau produk olahan
limbah sawit yang telah berhasil
meningkatkan secara signifikan
volume ekspornya di pasar global.
Berdasarkan permohonan
sertifikasi karantina untuk ekspor PKE
di Karantina Pertanian Samarinda,
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tercatat ada sebanyak 18,2 ribu ton
permintaan PKE dengan nilai ekonomi
Rp 80,38 miliar pada triwulan pertama
2020.
Kepala Karantina Pertanian
Samarinda, Agus Sugiyono,
mengatakan, hal tersebut meningkat
sepuluh kali lipat dibanding periode
sama 2019 yang hanya berhasil
membukukan sebanyak 1,7 ribu ton
dengan perolehan nilai ekonomi Rp
14,4 miliar.
“Siapa menyangka kalau PKE
yang merupakan limbah kelapa
sawit yang diperoleh dari hasil

proses pengolahan inti sawit menjadi
minyak sawit dan dibuang percuma
sebagai ampas industri minyak
sawit bisa menjadi komoditas
unggulan Samarinda,” kata Agus saat
menyerahkan sertifikat kesehatan
tumbuhan di Samarinda, Selasa, 21
April 2020.
Agus menerangkan, PKE atau
yang lebih dikenal dengan istilah
bungkil kelapa sawit merupakan salah

satu hasil produk turunan dari kelapa
sawit berbentuk serbuk seperti tanah,
biasanya digunakan sebagai pakan
ternak di beberapa daerah di tanah air
dan juga di pasar global.
Saat ini, negara peminat bungkil
kelapa sawit juga terus bertambah.
Dari data lalu lintas ekspor di wilayah
kerjanya, Agus menyebutkan pasar
ekspor pada 2019 lalu hanya Vietnam
dan Malaysia. Kini produk PKE asal
Samarinda berhasil menembus pasar
Thailand, Jepang, Malaysia, dan Cina.
Sementara itu, Kepala Badan
Karantina Pertanian (Barantan)
Ali Jamil menyampaikan, secara
nasional tren sertifikasi ekspor PKE
juga meningkat, baik secara volume
maupun negara tujuan ekspornya.
Menurut Jamil, keberhasilan
komoditas tersebut menembus pasar
global merupakan pencapaian penting,
lantaran masing-masing negara tujuan
memiliki persyaratan teknis yang ketat.
“Untuk itu, kami selaku otoritas
karantina terus melakukan penguatan
kesisteman perkarantinaan, seperti
fasilitas pemeriksaan, baik sarana
dan prasarana laboratorium, serta
kemampuan petugasnya untuk dapat
memastikan kesehatan dan keamanan
produk sesuai protokol ekspor negara
mitra dagang,” tuturnya.
Peluang-peluang di sub-sektor
industri kelapa sawit maupun produk
turunannya akan tetap memiliki
harapan cerah. Bahkan, bila dilihat dari
peta perdagangan global, pandemi
Corona masih membuka jalan bagi
industri kelapa sawit nasional untuk
meningkatkan nilai penjualannya.
Kebijakan lockdown yang
dijalankan Malaysia sebagai salah
satu produsen kelapa sawit terbesar
dunia, dikuatirkan berdampak kepada
suplai sawit di pasar global. Tapi
kabarnya Pemerintahan Malaysia
tetap memberikan kelonggaran
kepada perkebunan sawit untuk
beroperasi. Hal ini berdasarkan
pertemuan dengan Malaysian Palm
Oil Association (MPOA). Jika aktivitas

operasi perkebunan dihentikan selama
dua minggu, akibatnya produksi
Tandan Buah Segar (TBS) sawit bisa
membusuk yang berimbas kepada
pendapatan petani setempat. Dampak
lebih lanjut, pasokan dan stok sawit
Malaysia turun drastis di pasar global.
Berdasarkan data Malaysian Palm
Oil Board, ekspor sawit Malaysia ke
Tiongkok turun menjadi 156.805 ton
pada Pebruari dibandingkan Januari
2020 sebesar 176.830 ton. Begitu pula
ekspor ke Belanda merosot menjadi
78.346 ton pada Pebruari daripada
bulan sebelumnya berjumlah 110.873
ton. Pengapalan sawit dari Malaysia ke
India juga tergerus menjadi 21.130 ton
pada Pebruari dibanding Januari yang
berjumlah 46.876 ton.
Sejumlah perusahaan perkebunan
nasional telah memberlakukan
kebijakan Work From Home (WFH),
namun secara keseluruhan proses
bisnis tetap jalan seperti sedia kala.
Caranya adalah, membuat mekanisme
pembagian shift A dan B. Atas
kebijakan ini, PBB telah mengapresiasi
komitmen industri sawit terhadap
produktivitas dan keberlanjutan
Derom Bangun, Ketua Umum
Dewan Minyak Sawit Indonesia
(DMSI) menuturkan, industri sawit
mematuhi kebijakan Pemerintah
Indonesia yang menganjurkan “social
distancing”. Di sisi lain, industri ini tetap
memberi peluang bagi petani dan
perusahaan untuk tetap melakukan
kegiatan panen dan perawatan kebun
yang lain.
“Dalam hal ini semua pihak
perlu mengikuti anjuran pemerintah
itu dengan sebaik-baiknya untuk
bersama-sama memutus rantai
penyebaran virus Corona,” jelasnya.
Dikatakan Derom bahwa dengan
mengikuti anjuran pemerintah dengan
baik, maka dapat diyakini bahwa para
pekerja di lingkungan perkebunan
dan industri kelapa sawit terhindar
dari penyebaran virus Corona Covid
19 dan dapat terus mempertahankan
produksi. (red/berbagai sumber)
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Dana BL untuk Program Peningkatan
Kualitas SDM Masyarakat Sekitar
salah satu tujuan program PTPN IV dalam penyaluran dana
Bina Lingkungan adalah untuk mendukung peningkatan kualitas
SDM masyarakat sekitar. Untuk itu program ini diarahkan
kepada pemberian dan penyaluran dana untuk siswa SMA
yang berprestasi namun kurang mampu dari segi ekonomi
yang berdomisili di sekitar kebun/PKS milik PTPN IV. Demikian
dikatakan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV,
Rizal H. Damanik, Rabu, 15 April 2020 di Medan.

dan sungguh-sungguh dalam proses
belajar, untuk meraih cita-cita demi
masa depan bangsa, membangun
dan mensejahterakan masyarakat
Indonesia.
Ketua Dewan Pembina YPPM,
Irjen Pol (Purn) M. Wagner Damanik,
didampingi Ketua Rijen Lamri Sinaga
menambahkan, siswa yang menerima

M

Bimbel gratis dari PTPN IV ada
200 siswa dan 58 siswa atau 29%
telah diterima di PTN melalui jalur
SNMPTN, yang tersebar di wilayah
seluruh Indonesia.
Sementara Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim, menyebutkan, ada
142 siswa binaan PTPN IV lagi yang
akan mengikuti seleksi masuk PTN
melalui jalur SBMPTN, yang akan
dilaksanakan pada Juli 2020. (red)

engulang keberhasilan tahun
lalu, dimana sebanyak 241 siswa
binaan PTPN IV diterima di Perguruan
Tinggi Negeri (PTN), maka pada
tahun ajaran 2019/2020 ini kembali
dilaksanakan bantuan program
bimbingan belajar gratis kepada siswa
yang ada di lingkungan sekitar kebun/
PKS, untuk bisa masuk ke Perguruan
Tinggi Negeri (PTN). Hasilnya, tahun
ini ada 58 siswa binaan PTPN IV yang
sudah diterima masuk di PTN melalui
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jalur SNMPTN. “Sisanya sebanyak
142 siswa lagi siap bertarung
melalui jalur SBMPTN,” kata Rizal H.
Damanik.
Dalam kerjasama ini, PTPN IV
menggandeng Bimbingan Belajar
(Bimbel) Ganesha Operation (GO)
bersama Yayasan Peduli Pendidikan
Marsiurupan (YPPM) Simalungun.
Rizal H. Damanik berharap, bagi
200 siswa binaan PTPN IV yang
merebut kursi PTN ini agar fokus
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Beranda

Tahun ini, tanggal 21 April tidak begitu menarik perhatian orang.
Hari yang istimewa itu seperti terlewat begitu saja. Padahal,
pada tahun-tahun sebelumnya, Hari Kartini selalu dikenang
dan diperingati dengan hikmat secara nasional dan selalu
mengundang diskursus hangat, baik polemik maupun sekadar
penggalian makna-makna baru di balik sosok perempuan
Indonesia yang memiliki pandangan tajam jauh ke depan ini.

P

andemi Covid-19 telah
mengacaukan banyak hal. Tapi
dalam kesempatan ini, kita perlu
untuk tetap memberikan ruang bagi
refleksi Hari Kartini. Sebab pemikiranpemikirannya yang masih hidup dan

relevan di masa ini harus tetap dibuka
dan diwacanakan agar perempuan
Indonesia semakin menemukan posisi
idealnya di tengah kehidupan ekonomi
dan politik di samping kedudukan
kodratinya sebagai perempuan dan

ibu yang menjadi rumah pertama bagi
anak-anaknya.
Ya, Kartini telah ditetapkan menjadi
salah satu sosok penting dalam
emansipasi wanita di Indonesia. Oleh
karena itu, tanggal 21 April yang juga
merupakan hari lahir perempuan
asal Jepara, Jawa Timur, tersebut
diperingati setiap tahunnya sebagai
Hari Kartini untuk mengenang jasajasanya dalam kesetaraan gender.
Peringatan Hari Kartini tersebut
dirayakan setelah 2 Mei 1964, usai
Presiden Soekarno mengeluarkan
Keputusan Presiden Republik
Indonesia No.108 Tahun 1964.
Dalam keputusan tersebut, Kartini
juga ditetapkan sebagai Pahlawan
Kemerdekaan Nasional. Raden Ajeng
Kartini lahir pada tanggal 21 April
1879, dan berasal dari kalangan
bangsawan Jawa. Ia merupakan putri
dari Bupati Jepara bernama Raden
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Mas
Adipati Ario Sosroningrat dengan
M.A. Ngasirah. Kakek Kartini,
Pangeran Ario Tjondronegoro IV
dikenal pada pertengahan abad ke-19
sebagai salah satu bupati pertama
yang memberi pendidikan Barat
kepada anak-anaknya. Sementara
itu Sosrokartono, kakak Kartini,
merupakan orang yang pandai dalam
bidang bahasa.
Hingga usianya yang ke 12
tahun, ia diperbolehkan bersekolah
di ELS (Europese Lagere School)
di mana Kartini belajar bahasa
Belanda. Setelahnya, ia terpaksa
meninggalkan sekolah karena
sudah bisa dipingit untuk kemudian
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menunggu calon suaminya
melamar. Semasa lajang
sebagai perempuan mandiri,
Kartini telah melahirkan
sejumlah tulisan, seperti
“Upacara Perkawinan
pada Suku Koja” yang terbit
di Holandsche Lelie saat
berusia 14 tahun.
Selama masa pingit yang ia
jalani, ia mulai belajar sendiri dan
menulis surat kepada temanteman korespondensi dari Belanda
menggunakan kemampuan berbahasa
Belanda yang ia miliki. Salah satu
temannya adalah Rosa Abendanon
yang banyak mendukungnya.
Dilansir Intersections, surat-surat
yang dikirimkan menguraikan
pemikiran Kartini terkait berbagai
masalah termasuk tradisi feudal yang
menindas, pernikahan paksa dan
poligami bagi perempuan Jawa kelas
atas, dan pentingnya pendidikan bagi
anak perempuan.
Di sisi lain, surat-surat tersebut
juga mencerminkan pengalaman
hidup Kartini sebagai putri seorang
bupati Jawa. Dari buku-buku, koran,
dan majalah Eropa yang dibacanya,
Kartini tertarik pada kemajuan berpikir
para perempuan Eropa. Oleh sebab
itu lah, timbul keinginannya untuk
memajukan perempuan pribumi yang
memiliki status sosial yang rendah
salah satunya karena pendidikan
yang terbatas. Tidak lama, Kartini
dijodohkan oleh orang tuanya dengan
Bupati Rembang bernama K.R.M
Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat
yang pernah memiliki tiga istri. Suami
Kartini memberikan izin kepadanya
untuk mendirikan sekolah wanita.
Setelah pernikahannya dengan Bupati
Rembang, Kartini merasakan horison
pemikirannya berkembang.
“Di rumah orang tua saya dulu,
saya sudah tahu banyak. Tetapi di
sini, di mana suami saya bersama
saya memikirkan segala sesuatu, di
mana saya turut menghayati seluruh
kehidupannya, turut menghayati
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pekerjaannya, usahanya, maka saya
jauh lebih banyak lagi menjadi tahu
tentang hal-hal yang mula-mula tidak
saya ketahui. Bahkan tidak saya duga,
bahwa hal itu ada,” tulis Kartini kepada
Nyonya Abendanon yang menjadi
sahabat penanya (Surat kepada Ny.
R.M. Abendanon-Mandri, 10 Agustus
1904).
Kartini meninggal usai melahirkan
anaknya, Soesalit Djojoadhiningrat,
tanggal 17 September 1904 di usia
25 tahun. Sepeninggalnya, J.H.
Abendanon, yang juga merupakan
Menteri Kebudayaan, Agama, dan
Kerajinan Hindia Belanda tahun
1900-1905, mengumpulkan suratsurat yang pernah dikirimkan R.A
Kartini pada teman-temannya di
Eropa. Buku pertamanya diberi judul
Door Duisternis tot Licht yang berarti
Dari Kegelapan Menuju Cahaya,
yang diterbitkan pada 1911. Di tahun
1922, Balai Pustaka menerbitkan
buku tersebut dalam Bahasa Melayu
dengan judul Habis Gelap Terbitlah
Terang: Boeah Pikiran. Kemudian
tahun 1938, keluarlah Habis Gelap
Terbitlah Terang versi Armijn Pane,
seorang sastrawan Pujangga Baru.
Sementara itu, surat-surat
Kartini dalam Bahasa Inggris juga
pernah diterjemahkan oleh Agnes
L. Symmers. Terbitnya surat-surat
Kartini sangat menarik perhatian
masyarakat Belanda. Di sisi lain,
pemikiran-pemikiran Kartini juga mulai
mengubah pandangan masyarakat
Belanda terhadap perempuan pribumi
di Jawa. Salah satunya adalah Van
Deventer, seorang tokoh politik etis
atau politik balas budi. Ketika suratsurat Kartini diterbitkan pada tahun
1911, Van Deventer terkesan sehingga
tergerak untuk menulis sebuah resensi
untuk menyebarluaskan cita-cita
Kartini. Cita-cita Kartini tersebut ia
rasa cocok dengan cita-cita Deventer
sendiri yakni mengangkat bangsa
pribumi secara rohani dan ekonomis,
serta memperjuangkan emansipasi
mereka.
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Beranda

Sesudah Van Deventer meninggal
di tahun 1915, istrinya mendirikan
Yayasan Kartini untuk membuka
sekolah-sekolah bagi wanita pribumi.
Nyonya Deventer sendirilah yang
mengurus segala-galanya hingga
ribuan murid puteri pun memasuki
Sekolah Kartini yang bernaung di
bawah Yayasan Kartini.
Pada surat-surat Kartini, tertulis
pemikiran-pemikirannya tentang
kondisi sosial saat itu, terutama
tentang kondisi perempuan
pribumi. Sebagian besar
surat-
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suratnya berisi keluhan dan gugatan
khususnya menyangkut budaya
di Jawa yang dipandang sebagai
penghambat kemajuan perempuan.
Dia ingin wanita memiliki kebebasan
menuntut ilmu dan belajar. Kartini
menulis ide dan cita-citanya, seperti
tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelfonderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelfwerkzaamheid dan juga Solidariteit.
Semua itu atas dasar Religieusiteit,
Wijsheid en
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Schoonheid (yaitu Ketuhanan,
Kebijaksanaan dan Keindahan),
ditambah dengan peri kemanusiaan
(humanitarianisme) dan cinta tanah air
(nasionalisme).
Surat-surat Kartini juga berisi
harapannya untuk memperoleh
pertolongan dari luar. Ia
menggambarkan penderitaan
perempuan Jawa akibat kungkungan
adat, yaitu tidak bisa bebas duduk
di bangku sekolah, harus dipingit,
dinikahkan dengan laki-laki yang tak
dikenal, dan harus bersedia dimadu.
Surat-surat Kartini banyak
mengungkap tentang kendala-kendala
yang harus dihadapi ketika bercitacita menjadi perempuan Jawa yang
lebih maju. Meski memiliki seorang
ayah yang tergolong maju
karena telah menyekolahkan
anak-anak perempuannya
meski hanya sampai umur 12
tahun, tetap saja pintu untuk
ke sana tertutup. Kartini sangat
mencintai sang ayah, namun
ternyata cinta kasih terhadap
sang ayah tersebut juga pada
akhirnya menjadi kendala besar
dalam mewujudkan cita-cita.
Sang ayah dalam surat juga
diungkapkan begitu mengasihi
Kartini. Ia disebutkan
akhirnya mengizinkan Kartini
untuk belajar menjadi guru
di Betawi, meski sebelumnya
tak mengizinkan Kartini untuk
melanjutkan studi ke Belanda
ataupun untuk masuk sekolah
kedokteran di Betawi.
Keinginan Kartini untuk
melanjutkan studi, terutama ke
Eropa, memang terungkap dalam
surat-suratnya. Beberapa sahabat
penanya mendukung dan berupaya
mewujudkan keinginan Kartini
tersebut. Ketika akhirnya Kartini
membatalkan keinginan yang
hampir terwujud tersebut, terungkap
adanya kekecewaan dari sahabatsahabat penanya. Niat dan rencana
untuk belajar ke Belanda tersebut
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akhirnya beralih ke Betawi saja
setelah dinasihati oleh Nyonya
Abendanon bahwa itulah yang
terbaik bagi Kartini dan
adiknya Rukmini.
Pada pertengahan
tahun 1903 saat
berusia sekitar 24
tahun, niat untuk
melanjutkan studi
menjadi guru di
Betawi pun pupus.
Dalam sebuah
surat kepada Nyonya
Abendanon, Kartini
mengungkap tidak berniat
lagi karena ia sudah akan
menikah. “...Singkat dan pendek
saja, bahwa saya tiada hendak
mempergunakan kesempatan
itu lagi, karena saya sudah akan
kawin...” Padahal saat itu pihak
Departemen Pengajaran Belanda
sudah membuka pintu kesempatan
bagi Kartini dan Rukmini untuk
belajar di Betawi.
Saat menjelang pernikahannya,
terdapat perubahan penilaian Kartini
soal adat Jawa. Ia menjadi lebih
toleran. Ia menganggap pernikahan
akan membawa keuntungan
tersendiri dalam mewujudkan
keinginan mendirikan sekolah bagi
para perempuan bumiputera kala
itu. Dalam surat-suratnya, Kartini
menyebutkan bahwa sang suami tidak
hanya mendukung keinginannya untuk
mengembangkan ukiran Jepara dan
sekolah bagi perempuan bumiputera
saja, tetapi juga disebutkan agar
Kartini dapat menulis sebuah buku.
Perubahan pemikiran Kartini ini
menyiratkan bahwa dia sudah lebih
menanggalkan egonya dan menjadi
manusia yang mengutamakan
transendensi, bahwa ketika Kartini
hampir mendapatkan impiannya untuk
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bersekolah di Betawi, dia lebih memilih
berkorban untuk mengikuti prinsip
patriarki yang selama ini ditentangnya,
yakni menikah dengan Adipati
Rembang.
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Meski akhirnya meninggal
dunia dalam usia yang masih
sangat muda, yakni 25 tahun,
sosok Kartini sudah kadung
melekat di hati banyak orang.
Terutama di Belanda, dan
akhirnya menjalar pulang ke
Indonesia melalui sejumlah
cendikiawan nasional yang
berpikiran maju dan mereka.
Di Belanda, pemerintah dan
masyarakatnya mengenang
Kartini dengan mengabadikan
namanya pada sejumlah jalan
dan organisasi.
Di Utrecht, misalnya, Jalan
R.A. Kartini atau Kartinistraat
merupakan salah satu jalan utama,
berbentuk ‘U’ yang ukurannya
lebih besar dibanding jalan-jalan
yang menggunakan nama tokoh
perjuangan lainnya seperti
Augusto Sandino, Steve
Biko, Che Guevara,
Agostinho Neto. Di Venlo,
Belanda Selatan, R.A.
Kartinistraat berbentuk
‘O’ terdapat di kawasan
Hagerhof, dan di sekitarnya
terdapat nama-nama jalan
tokoh wanita seperti Anne
Frank dan Mathilde Wibaut.
Di wilayah Amsterdam Zuidoost
atau yang lebih dikenal dengan
Bijlmer, Jalan Raden Adjeng Kartini
ditulis dengan lengkap. Di sekitarnya
adalah nama-nama wanita dari
seluruh dunia yang punya kontribusi
dalam sejarah seperti Rosa
Luxemburg, Nilda Pinto, Isabella
Richaards. Dan di Haarlem, Jalan
Kartini berdekatan dengan jalan
Mohammed Hatta, Sutan Sjahrir,
dan langsung tembus ke Jalan Chris
Soumokil, presiden kedua Republik
Maluku Selatan. (red/dirangkum dari
berbagai sumber)
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Dipercaya Meningkatkan Imunitas,
VRO Saatnya Naik Panggung
Selama ini, publik global telah mengenal minyak kelapa murni
atau virgin coconut oil (VCO) sebagai minyak yang mengandung
antibiotik alami, baik untuk bakteri maupun virus, di samping
berbagai manfaat penting lainnya karena kandungan asam
lauretnya yang tinggi. Tapi di tengah kondisi pandemic saat ini,
juga terungkap bahwa minyak sawit merah alami (virgin red palm
oil) atau yang dikenal dengan VRO, juga memiliki kandungan yang
dapat meningkatkan imunitas tubuh
terhadap Covid-19.

(VRO) untuk Meningkatkan Imunitas
Menghadapi Pandemi COVID-19,”
yang diselenggarakan Masyarakat
Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI),
Selasa, 21 April 2020.
Sri Raharjo menjelaskan, VRO
mengandung beta karoten atau
pro-vitamin A, 15 kali lebih tinggi dari
pada pro-vitamin A yang terkandung
dalam wortel. Sementara itu,
sawit juga mengandung
vitamin E (tokoferol)
dan tokotrienol
tinggi yang

G

uru
Besar
Departemen
Teknologi Pangan dan
Hasil Pertanian Universitas
Gadjah Mada, Prof. Sri Raharjo,
mengungkapkan, dalam situasi saat
ini penting sekali mengkonsumsi
makanan yang mengandung provitamin A, vitamin E serta vitamin C
untuk menjaga kesehatan paru-paru
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dalam
menghadapi pandemic. Hal tersebut
dipaparkan Sri pada seminar online
atau webinar bertajuk “Minyak Sawit
Merah Alami atau Virgin Red Palm Oil

Majalah Internal Nusantara Empat

dikenal sebagai
antioksidan yang mampu
meningkatkan sistem kekebalan
tubuh.
“Vitamin E, tokotrienol, dan provitamin A yang terlarut di dalam VRO
merupakan antioksidan kuat yang
mampu menangkal radikal bebas.

Beranda

Sementara
vitamin C
yang
banyak
terkandung
dalam buah-buahan
berfungsi untuk
menyegarkan
kembali vitamin
E sebagai
antioksidan
yang melemah
setelah
bereaksi
dengan radikal
bebas,” jelas Sri.
Sri juga
menjelaskan bahwa
VRO mengandung asam
palmitat yang merupakan
lemak jenuh dan salah satu
komponen dominan di dalam minyak
sawit. Asam palmitat berperan penting
dalam memberikan perlindungan
terhadap paru-paru yang sehat. Asam
palmitat merupakan komponen utama
(sekitar 60%) dari senyawa fosfolipida
yang melapisi dinding bagian dalam
rongga alveoli paru-paru. Fosfolipida
ini berfungsi sebagai surfaktan yang

dapat
membantu memudahkan
pertukaran gas (oksigen dan
karbondioksida) dari rongga alveoli ke
pembuluh darah atau sebaliknya.
“Jika seseorang terinfeksi oleh
COVID-19, maka paru-paru menjadi
sasaran utamanya. Sel-sel pada
alveoli dalam paru-paru yang bertugas
menghasilkan fosfolipida menjadi
rusak dan tidak mampu memproduksi
fosfolipida lagi. Akibatnya proses
pertukaran gas dalam rongga alveoli
tidak dapat berlangsung secara
normal. Dalam kondisi ini penderita
akan mengalami kesulitan bernapas.
Untuk itu diperlukan ventilator untuk
membantu penderita bernafas,” ucap
Sri.
Meskipun secara asam palmitat
sebagai komponen utama fosfolipida
yang berfungsi sebagai surfaktan
dapat disintesis oleh tubuh manusia,
namun asupan asam palmitat dari
makanan juga diperlukan untuk

menjaga ketersediaan yang cukup di
dalam tubuh.
Ketua Umum Masyarakat
Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI),
Darmono Taniwiryono, menyayangkan
edukasi dan sosialiasai mengenai
kandungan VRO bagi masyarakat
Indonesia masih sangat kurang
bahkan masih adanya stigma negatif
akan kandungan sawit sebagai efek
dari black campaign terhadap sawit
Indonesia.
“Di Afrika, VRO menjadi
bahan dasar makanan sehari-hari
masyarakatnya, namun di Indonesia
masih banyak orang belum paham,
bahkan tidak tahu jika makanannya
mengandung minyak kelapa sawit .
Seperti susunan komponen utama
asam lemak sawit yang persis dengan
susunan komponen asam lemak air
susu ibu (ASI) dan selama ini menjadi
bahan dasar susu formula,” tegas
Darmono. (red/berbagai sumber)
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