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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Kami masih hadir ke hadapan Anda dalam bentuk
digital, semata-mata demi bukti partisipasi kami
terhadap upaya pemerintah bersama rakyat dalam
menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan ini dilakukan
untuk meminimalisir hubungan fisik ataupun media
perantara yang bersifat publik. Mudah-mudahan upaya
kecil ini membawa manfaat bagi kita semua.
Dunia pada hari ini berada dalam suatu transisi
besar. Perubahan kutub kekuatan politik dan ekonomi
tampaknya sedang berlangsung. Amerika Serikat dan
China sibuk menghadapi masalah internalnya masingmasing, sementara itu masyarakat global sedang
bertarung dengan pandemi. Situasi yang serba tak
terduga ini mempengaruhi hampir segala bidang, baik
politik, ekonomi, dan nilai-nilai sosial. Terminologi “new
normal” adalah bukti terhadap akan masuknya caracara kehidupan baru yang diterima sebagai kebiasaan
yang akan menggantikan cara hidup lama. Kita tidak
tahu apa standar cara hidup baru ini akan diukur dan
disandarkan, karena segala kemungkinan masih akan
terjadi.
Perubahan tatanan dunia ini tentu saja akan
berdampak juga secara langsung kepada kita. Dan kita
perlu untuk menguasai benang merahnya agar setiap
tindakan kita relevan dengan zamannya. Cara-cara
berproduksi akan ditata menurut sifat dan tuntutan dunia
baru. Dan harus disadari, proses ini akan menyeleksi
dengan keras siapa yang pantas bertahan, dan siapa
yang harus gulung tikar.
Dari dapur redaksi, kami terus berupaya
mempertimbangkan informasi yang lebih penting di
masa transisi ini. Kita mencoba untuk memahami apa

sesungguhnya yang terjadi, dan kemana arah semua
perubahan ini. Dari Amerika Serikat, kita mendengar
kerusuhan rasial yang melumpuhkan sejumlah kota
utama. Dari China, ketegangan di Hong Kong dan
Taiwan terus berlangsung. Lantas, apa yang perlu
dilakukan negara-negara lain terhadap situasi ini?
Untunglah bahwa kita bergerak di bidang produksi
pangan, di samping tentunya energi. Ketika tatanan
ekonomi rubuh, biasanya kebutuhan-kebutuhan tertier
dan sekunderlah yang biasanya terpengaruh lebih
dahulu. Sedangkan sektor pangan justru akan menguat,
sebab orang ingin mendapatkan kepastian terpenuhinya
kebutuhan yang terpenting bagi kelangsungan hidupnya.
Maka industri pangan akan mengambil posisinya
kembali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan
sektor energi. Tapi bila energi adalah kebutuhan
komplementer, maka urgensinya dalam tatanan ekonomi
baru akan menurun.
Kita berharap, setiap karyawan dapat ter-informasi
dengan baik (well informed) pada tiap tahapan
yang akan kita lewati. Apalagi Holding sendiri telah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan terbaru mengenai
struktur organisasi yang tentunya membawa pesan
khusus kepada kita semua. Semoga dengan struktur
baru ini, perusahaan memperoleh kelincahannya dalam
berproduksi dan meraih nilai tambah.
Pada edisi Mei 2020 ini, kami menurunkan sejumlah
laporan aktivitas bisnis dan sosial perusahaan, di
samping artikel-artikel khusus mengenai industri
perkebunan yang aplikatif. Dengan semangat sinergitas,
semoga kita semua tetap menjaga perilaku produktif
di tengah batasan-batasan sosial yang diberlakukan.
Selamat membaca!
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Refleksi

Semakin Fokus pada Produksi
Oleh Sekretariat Perusahaan

Holding Perkebunan Nusantara telah mengeluarkan keputusan
terbaru mengenai restrukturisasi besar-besaran di lingkungan
perusahaan-perusahaan perkebunan negara. Bukan hanya
pergantian di lingkungan pejabat tinggi (direksi), perubahan ini
juga diikuti dengan perubahan manajemen yang ditandai dengan
perubahan nomenklatur jabatan.

D

i satu sisi, kita dapat menangkap
pesan bahwa holdingisasi telah
mencapai tahap penyelesaiannya.
Dengan berubahnya jabatan direktur
utama menjadi direktur, maka kita
dapat melihat bahwa dewan direksi
telah ditarik ke arah penyatuan
korporasi, yaitu ke arah holding.
Sedangkan direksi yang selama ini
lebih condong kepada koordinasi
internal setiap perusahaan, berubah
menjadi lebih fungsional dan
disesuaikan dengan format holding.
Kita seterusnya akan mendengar
Senior Executive Vice President
(SEVP) yang memang telah lebih dulu
diberlakukan di Holding.
Dari sisi yang lebih penting, kita
dapat pula melihat bahwa terjadi

perampingan dalam struktur organisasi
tiap anak perusahaan Holding, mulai
dari level direksi sebagaimana yang
telah kita uraikan, hingga level bagian
yang mengalami penggabungan. Dari
polanya, Holding mengedepankan
kembali fokusnya pada produksi.
Sedangkan bagian-bagian yang
bersifat supporting, ditarik langsung
kendalinya ke Holding.
Tentunya, dengan kebijakan baru
ini, kita berharap setidaknya pada dua
hal. Pertama, produksi dan efisiensi
akan berjalan secara seiring bagaikan
satu tarikan nafas. Kedua, sinergitas
akan menguat karena seluruh anak
perusahaan akan terkoordinir langsung
pada bagian supportingnya melalui
satu meja penghubung secara

terpusat.
Ini adalah konservasi kebijakan
dalam industri perkebunan. Meskipun
teknologi kerjanya mungkin akan
mengadopsi cara-cara baru, namun
manajemennya memulihkam substansi
sebuah perkebunan, yaitu produktivitas
dan nilai tambah.
Kita semua harus memahami
tujuan dari kebijakan ini, apa semangat
yang melatarinya, dan mengapa
manajemen puncak memilihnya.
Kita tidak dapat melepaskan diri dari
ekosistem pasar dunia pada hari ini,
tuntutan ekonomi baru, dan gaya
hidup masyarakat yang berubah. Dan
perubahan itu adalah siklus. Bagian
akhirnya akan kembali ke awalnya, dan
bagian awalnya akan menuju akhirnya.
Seperti pola ular menggigit ekornya.
Semoga kita dapat memasuki
sistem dan manajemen yang cocok
dengan tujuan kita, yaitu untuk
mewujudkan perusahaan sehat,
karyawan sejahtera, serta stakeholder
gembira.
Mari bekerja!
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Sucipto Prayitno Pimpin PTPN IV

Induk Perusahaan Berubah Peran
Menjadi Operational Holding
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Holding
Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
merestrukturisasi organisasi anak perusahaan PTPN Grup,
termasuk PTPN IV Medan. Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim, Kamis, 28 Mei 2020 di Medan,
menjelaskan bahwa strukturisasi organisasi juga diikuti dengan
pergantian pucuk pimpinan perusahaan. Dan dalam pergantian
itu, Sucipto Prayitno ditetapkan sebagai Direktur PTPN IV yang
baru, menggantikan Siwi Peni yang dipindahtugaskan ke PTPN
XII.

D

ikatakan Riza Fahlevi Naim, sesuai arahan
Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul
Ghani, hal ini dilakukan sebagai bagian dari
optimalisasi proses transformasi guna memperkuat
peran PTPN Grup sebagai penopang ekonomi dan
ketahanan pangan nasional.
Riza Fahlevi Naim yang juga hadir dalam rapat
melalui video conference acara Pemberhentian,
Pengangkatan dan Perubahan Nomenklatur
jajaran Direksi Anak Perusahaan PTPN Grup,
pada Selasa 26 Mei 2020 di Ruang Tenera PTPN
IV, menyebutkan bahwa Mohammad Abdul Ghani
berharap program transformasi grup perusahaan
berkomitmen untuk meningkatkan kinerja
perusahaan dan terus melakukan perubahan
dalam mencapai target perusahaan, sehingga
dapat memberi kontribusi besar bagi perekonomian
nasional.
“Peran Holding Perkebunan Nusantara yang
sebelumnya sebagai strategic holding berubah
menjadi operational holding, dengan fungsi
utama perencanaan strategis, termasuk seluruh
keputusan terkait investasi (on farm dan off
farm), kebijakan komoditas, portofolio bisnis,
pengembangan bisnis baru, pemasaran, inisiatif
optimalisasi dan divestasi aset, pendanaan dan
manajemen kas, serta sumber daya manusia.
Sementara anak perusahaan, termasuk
PTPN IV, fokus kepada kegiatan operasional
dengan pengawasan dan evaluasi kinerja
oleh Holding,” jelas Riza Fahlevi Naim.

Selain mengangkat Sucipto Prayitno sebagai
Direkur, Dirut Holding juga menetapkan Senior
Executive Vice President (SEVP) sebagai
nomenklatur jabatan baru di lingkungan PTPN.
Jabatan SEVP Operation I PTPN IV diisi oleh Rizal
H. Damanik, SEVP Operation II diisi oleh Joni Raja
Siregar, dan SEVP Business Support diiisi oleh
Ryanto Wisnuardhy.
Atas nama PTPN IV, Corporate Secretary juga
mengucapkan terimakasih atas sumbangan tenaga
dan pikiran selama mengabdi di PTPN IV kepada
Siwi Peni (Direktur Utama), Umar Affandi (Direktur
Komersil), Rediman Silalahi (Direktur Operasional),
dan Rizal H. Damanik (Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum).
Sucipto Prayitno sebelumnya adalah Direktur
Komersil PTPN XI. Sedangkan SEVP Operation I
Rizal H. Damanik sebelumnya menjabat Direktur
SDM dan Umum PTPN IV. SEVP Operation II Joni
Raja Siregar sebelumnya bertugas sebagai General
Manager Distrik I dan merupakan pejabat karir
di lingkungan PTPN IV setelah melalui beberapa
jabatan manajer di wilayah operasi perusahaan ini.
Adapun SEVP Business Support Ryanto Wisnuardhy
sebelumnya menjabat Direktur Komersil PTPN VIII.
Selain itu, juga ada Pemangku Jabatan Puncak
dari PTPN IV yang menerima promosi, yakni Fauzi
Omar dari General Manager Distrik III menjadi SEVP
Operation I PTPN VII, dan Budi Susanto dari Kabag
SDM menjadi SEVP Business Support PTPN II.
(red)
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PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN SEVP PTPN GRUP
PTPN

Formasi Lama
Jabatan

Formasi Baru
Nama

Jabatan

Nama

PTPN III

SEVP Produksi

ADI FITRIA

SEVP Operation I

ADI FITRIA

(Persero)

SEVP Keuangan dan Umum

SUHENDRI

SEVP Operation II

SUDARMA BHAKTI LESSAN

SEVP SDM dan Pengadaan

AHMAD GUSMAR HARAHAP

SEVP Business Support

SUHENDRI

Direktur Utama

URI MULYARI

Direktur

AHMAD GUSMAR HARAHAP

Direktur Operasional

DESMANTO

SEVP Operation

DENNY RAMADHAN NASUTION

Direktur Komersil

FAISAL AHMAD

SEVP Business Support

FAISAL AHMAD

Direktur Utama

M. ISWAN ACHIR

Direktur

MARISI BUTAR BUTAR

Direktur Operasional

MARISI BUTAR BUTAR

SEVP Operation

IRWAN PERANGIN ANGIN

Direktur Komersil

M. ARWIN NASUTION

SEVP Business Support

BUDI SUSANTO

Direktur Utama

SIWI PENI

Direktur

SUCIPTO PRAYITNO

Direktur Operasional

REDIMAN SILALAHI

SEVP Operation I

RIZAL H. DAMANIK

Direktur Komersil

UMAR AFFANDI

SEVP Operation II

JONI RAJA SIREGAR

Direktur SDM dan Umum

RIZAL H. DAMANIK

SEVP Business Support

RYANTO WISNUARDHY

Direktur Utama

JATMIKO KRISNA SANTOSA

Direktur

JATMIKO KRISNA SANTOSA

Direktur Operasional

OSPIN SEMBIRING

SEVP Operation

OSPIN SEMBIRING

Direktur Komersil

RURIANTO

SEVP Business Support

RURIANTO

Direktur Utama

BERLINO MAHENDRA SANTOSA

Direktur

M. ISWAN ACHIR

Direktur Operasional

DENNY RAMADHAN NASUTION

SEVP Operation

EKA NUGRAHA

Direktur Komersil

M. AMIN SEMBIRING

SEVP Business Support

MUHAMMAD ZULHAM RAMBE

Direktur Utama

MUHAMMAD HANUGROHO

Direktur

DONI P. GANDAMIHARDJA

Direktur Operasional

HUSAIRI

SEVP Operation I

FAUZI OMAR

Direktur Komersil

ACHMAD SUDARTO

SEVP Operation II

DICKY TJAHYONO BUDI PRASETYO

SEVP Business Support

OKTA KURNIAWAN

PTPN I

PTPN II

PTPN IV

PTPN V

PTPN VI

PTPN VII

PTPN VIII

Direktur Utama

WAHYU

Direktur

MOHAMMAD YUDAYAT

Direktur Operasional

JHONI HALINTAR PANGAPUL

SEVP Operation I

DIAN HADIANA ARIEF

SEVP Operation II

JHONI HALINTAR PANGAPUL TARIGAN

SEVP Business Support

HARIYANTO

TARIGAN
Direktur Komersil

PTPN IX

PTPN X

PTPN XI

PTPN XII

PTPN XIII

PTPN XIV

RYANTO WISNUARDHY

Direktur Utama

IRYANTO HUTAGAOL

Direktur

TIO HANDOKO

Direktur Operasional

TRI SEPTIONO

SEVP Operation

TRI SEPTIONO

Direktur Komersil

RUDI HARJITO

SEVP Business Support

RUDI HARJITO

Direktur Produksi dan Pengembangan

TIO HANDOKO

Direktur Utama

DWI SATRIYO ANNUROGO

Direktur

ARIS TOHARISMAN

Direktur Operasional

ARIS TOHARISMAN

SEVP Operation

DIMAS EKO PRASETYO

Direktur Komersil

SLAMET DJUMANTORO

SEVP Business Support

SLAMET DJUMANTORO

Direktur Utama

GEDE MEIVERA UTAMA A.P

Direktur

DWI SATRIYO ANNUROGO

Direktur Operasional

DANIYANTO

SEVP Operation

AGUS SETIONO

Direktur Komersil

SUCIPTO PRAYITNO

SEVP Business Support

TULUS PANDUWIDJAJA

Direktur Utama

MOCHAMAD CHOLIDI

Direktur

SIWI PENI

Direktur Operasional

ANIS FEBRIANTOMO

SEVP Operation

YUDI KRISTANTO

Direktur Komersil

WIEN IRWANTO

SEVP Business Support

WIEN IRWANTO

Direktur Utama

ALEXANDER MAHA

Direktur

ALEXANDER MAHA

Direktur Operasional

TUHU BANGUN

SEVP Operation

TUHU BANGUN

Direktur Komersil

SOSIAWAN HARY KUSTANTO

SEVP Business Support

SOSIAWAN HARY KUSTANTO

Direktur Utama

DONI P. GANDAMIHARDJA

Direktur

AGUNG PRIMANTO MURDANANTO

Direktur Operasional

EDY PITER

SEVP Operation

EDY PITER

Direktur Komersil

HARIYANTO

SEVP Business Support

AHMAD DIPONEGORO

Catatan : Direktur Utama PTPN VII dan Direktur Utama PTPN VIII sudah berhenti sebelumnya.
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Bantu Kebutuhan Hari Raya, Komisaris
dan Direksi Urunan Bantu Masyarakat
Komisaris dan Direksi PTPN IV ikut urunan sumbangan secara
“I
khusus untuk meringankan beban masyarakat yang masih
terkunci berbagai pembatasan akibat pandemi Covid-19,
khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441
H. Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok sebanyak 8.000
paket, yang setiap paket berisi beras 5 kg, gula pasir 2 kg dan
minyak makan 2 liter. Paket bantuan ini terutama diprioritaskan
kepada anak yatim piatu.
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tu adalah amanah para
Komisaris dan Direksi. Bantuan
ini merupakan bentuk keprihatinan
mereka terhadap situasi belakangan
ini,” demikian disampaikan Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim, Jumat, 22 Mei
2020, di Medan.
Bantuan disalurkan kepada

Turut Berduka Cita
masyarakat mulai tanggal 19
hingga 22 Mei 2020. Dikatakan Riza
Fahlevi Naim, paket bahan pokok
ini merupakan amanah Komisaris
dan Direksi PTPN IV sebagai wujud
komitmen dalam mendukung segala
upaya penanganan dan antisipasi
Covid-19, termasuk membantu
masyarakat kurang mampu serta
untuk memenuhi kebutuhan pokok
menjelang Idul Fitri 1441 H di tengah
pandemi Covid-19.
Riza Fahlevi Naim juga
menuturkan, bantuan kali ini
disalurkan kepada masyarakat
yang belum pernah menerima
bantuan. Alokasinya yaitu, sebanyak
5.800 paket untuk masyarakat di
Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi,
Pematang Siantar, Simalungun dan
Tarutung. Sementara sebanyak
2.200 paket lagi disalurkan kepada
masyarakat sekitar operasional
perusahaan, melalui 45 unit usaha
PTPN IV yang tersebar di 10
Kabupaten di Propinsi Sumatera
Utara. (red)

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 cuci tangan dengan
Ibu Hj.sabun
Nurisah
menggunakan
dan atau
hand sanitizer untuk membunuh
Mertua perempuan Bapak Rahyumi Arsa, ST
Virus Corona.
(Masinis Kepala PTPN IV Kebun Air Batu)
2. Banyak makan sayuran dan
buah. Selain8 menjaga
Mei 2020 kebersihan,
asupan makanan juga perlu
diperhatikan. Salah satunya
adalah, banyak makan sayur dan
Bapak
Parhusip
buah
yangKasiroh
memiliki serat,
tidak
hanya
untuk
BAB,
tapi
untuk
bikin SP
Mertua
laki-laki
Bapak
Daniel
Tolhas
Simamora,
probiotik
dan
atioksidan
(Asisten
Afdeling
PTPN
IV Kebunbagus,
Balimbingan)
sehingga imunitas tubuh menjadi
11 Mei 2020
tinggi.
3. 	Minum air putih. Dianjurkan minum
air putih hangat yang banyak.
4. Berolah
raga. Setelah
menjaga
Bapak
Susilonoto
kebersihan dan memperhatikan
asupan
makanan,
penting
Orangtua
laki-laki
Bapak Gentur
Aji Darmawan
(Staf Sub
Supporting
jugaBagian
rutin Operational
berolah raga
untuk PTPN IV)
meningkatkan kekebalan tubuh.
19 Mei 2020
5. Berjemur di sinar matahari. Ternyata
di saat wabah Virus Corona, sinar
matahari menjadi salah satu “tameng”
andalan,
karena
Virus Corona
hanya
Ibu Siti
Aisyah
Siregar
bertahan di suhu tubuh panas selama
Orangtua
perempuan
Bapaksampai
Heprianto
8-9 jam,
dan bertahan
24 Siregar
jam
(Pensiunan Manajer PTPN IV)
pada suhu dingin. (red)
27 Mei 2020

Ibu Rosiah Sinaga
Orangtua perempuan Bapak Hendrik Kataren
(Asisten Kepala Tanaman PTPN IV Kebun Teh)
30 Mei 2020

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Silaturahmi Virtual antara Dewan Komisaris,
Direksi PTPN IV dan Karyawan
Dalam suasana hari raya Idul fitri 1441 H, Direksi PTPN IV
mengadakan silaturahmi halal bi halal secara virtual kepada
karyawan dari Kandir, distrik, kebun, pabrik, dan balai benih.
Jajaran Direksi dari lobby Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen
Suprapto No. 2 Medan menyapa keluaga besar PTPN IV lainnya
di masing-masing kantor, Selasa, 26 Mei 2020 sore selepas jam
kerja.
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J

ajaran Direksi yang hadir mulai
dari Direktur Utama Siwi Peni,
Direktur Komersil Umar Affandi,
Direktur Operasional Rediman
Silalahi, serta Direktur Sumber
Daya Manusia dan Umum Rizal H.
Damanik. Sedangkan dari Dewan

Liputan Khusus

Komisaris, terlihat Komisaris Utama
I Ketut Diarmita, Komisaris Pos
M. Hutabarat dan Andogo Wiradi,
serta Komisaris Independen Osmar
Tanjung.
Silaturahmi ini juga dihadiri Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim, para kepala bagian
lainnya, general manager distrik, para
manajer kebun/pabrik/balai benih,
dan seluruh karyawan PTPN IV.
Siwi Peni mengatakan, “Pada
hari ini kami ingin menyampaikan
kepada seluruh insan PTPN IV
bahwa pagi tadi pemegang saham
telah resmi memberhentikan jabatan

kami sebagai direksi PTPN IV. Saya
mewakili direksi PTPN IV beserta
keluarga memohon maaf lahir batin
apabila selama kami menjabat
memiliki banyak salah kepada insan
PTPN IV”.
Ia juga mengharapkan kepada
seluruh insan PTPN IV supaya tetap
solid dalam bekerja dan berkarya
agar apa yang diinginkan perusahaan
dapat tercapai.
“Semoga PTPN IV semakin jaya
dan tetap menjadi nomor satu,” tutup
Siwi Peni yang selanjutnya akan
mendapat tugas baru sebagai orang
nomor satu di PTPN XII. (red)
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Singsingkan Lengan, IKBI Ikut Bantu
Masyarakat di Tengah Pandemi
Untuk meringankan beban
masyarakat di bulan
Ramadhan 1441 H, Ikatan
Keluarga Besar Istri (IKBI)
PTPN IV telah mengarahkan
kegiatannya untuk pengadaan
santunan. Selain menyediakan
paket sembako, mereka
juga membagikan uang tunai
untuk berbagai kebutuhan
para penerima bantuan yang
umumnya kurang mampu
dan terdampak oleh situasi
pandemi.

14
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P

enyaluran bantuan dilakukan
dalam dua tahap, yaitu 12 Mei
dan 20 Mei 2020. Paket sembako dan
uang tunai pertama yang dibagikan
pada Selasa, 12 Mei 2020 siang,
terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak
goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 papan
telur ayam. Ketua IKBI PTPN IV
Yubaidah Umar Affandi, yang diwakili
oleh Yusnidar Khayamuddin Panjaitan
selaku pengurus IKBI, mengatakan,
bantuan sembako itu diserahkan
sebanyak 195 paket.
Yusnidar menjelaskan, sebanyak

80 paket diserahkan kepada
masyarakat, dan 30 paket serta
uang tunai diserahkan kepada
driver ojek online yang bertempat di
Musholla al Ikhlas, Jalan Manunggal
Raya, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya, ada sebanyak 39
paket yang diserahkan kepada
orangtua santri dan guru di rumah
tahfidz Usamah bin Zaid Tanjung
Rejo Polonia Medan, dan 46 paket
diserahkan kepada kaum duafa
Tanjung Rejo Polonia Medan.

Tak hanya itu saja, IKBI PTPN
IV juga memberikan bantuan untuk
pembangunan Pesantren Putri
Usamah bin Zaid Tanjung Rejo
Polonia Medan sebesar Rp 10 juta.
Pada tahap kedua, 20 Mei 2020,
IKBI PTPN IV kembali menyalurkan
bantuan berupa 200 paket sembako,
antara lain, 100 paket ke Desa
Marindal, 50 paket dan uang tunai
kepada pekerja Kebun Binatang
Medan, dan 50 paket dibagikan ke
rumah warga yang terdampak covid.
(red)

Mei 2020
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Bersiap Antisipasi

“The New Normal”
Untuk mengatasi segala kemungkinan perkembangan pasca
pandemi Covid-19, termasuk perubahan-perubahan pola hidup
dan pola kerja, PTPN IV sebagai salah satu anak perusahaan
BUMN Perkebunan telah memiliki Pedoman Dasar Instruksi
Kerja (PDIK) untuk pencegahan dan pelaksanaan penanganan
Coronavirus Disease (Covid-19), untuk mengantisipasi skenario
the new normal di tengah pandemi global Covid-19.

P

edoman ini merupakan
penerapan skenario the new
normal dalam upaya mendukung
kebijakan pemerintah menanggulangi
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pandemi Covid-19. “Ini merupakan
kelanjutan dari penerapan protokol
kesehatan yang sudah diterapkan
di lingkungan kerja dan operasional
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PTPN IV,” demikian Direktur Utama
PTPN IV Siwi Peni, Jumat 22 Mei
2020, di Medan.
Siwi Peni juga mengatakan bahwa
prosedur antisipasi penyebaran virus
corona di PTPN IV akan dijadikan
acuan standar operasional baru.
Sejak awal penyebaran wabah
virus corona, perusahaan langsung
merespons dengan melakukan
pengecekan suhu tubuh bagi
karyawan saat masuk kantor dan
stakeholder terkait yang berkunjung
ke kantor. Karyawan diwajibkan
menggunakan alat pelindung diri
(APD) yang biasa diterapkan.
Kemudian ditambah dengan
kewajiban menggunakan masker
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dan sarung tangan. Langkah ini
harus diambil karena PTPN IV harus
terus melakukan proses bisnisnya di
tengah pandemi.
“Sebelum Covid-19 merebak,
semua karyawan PTPN IV, baik yang
di kantor maupun di lapangan/pabrik
sudah diwajibkan menggunakan
APD standar berupa helm kerja,
rompi, dan sepatu khusus lapangan.
Ketika wabah merebak, PTPN IV
menerapkan prosedur tambahan
berupa kewajiban menggunakan
masker dan sarung tangan,” katanya.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV, Riza Fahlevi
Naim, menambahkan, ketika
pemerintah mengeluarkan imbauan

terkait pencegahan penyebaran
Covid-19, PTPN IV langsung
menerapkan protokol kesehatan
di lingkungan PTPN IV, termasuk
protokol social distancing dan
physical distancing, penyediaan
sarana kesehatan, alat pendeteksi
suhu tubuh, penyemprotan
disinfektan di lingkungan kantor,
pabrik, prosedur kunjungan tamu
hingga kebijakan tugas dinas
karyawan. “Kebijakan work from
home (WFH) juga diberlakukan dan
dievaluasi sesuai perkembangan
kondisi dan arahan pemerintah,”
katanya.
Lebih jauh Riza Fahlevi Naim
mengatakan, penggunaan teknologi

dan digitalisasi di lingkungan
perusahaan akan ditingkatkan guna
meminimalisasi adanya kontak fisik
selama kegiatan kerja dan atau
proses bisnis berlangsung.
Skenario the new normal
diterapkan sebagai tindak lanjut atas
surat dari Menteri BUMN perihal
Antisipasi Skenario The New Normal
BUMN pada 15 Mei 2020. “Kita
semua berharap pandemi Covid-19
cepat berlalu. Ketika suatu saat
keadaan pulih kembali, kehidupan
new normal harus dihadapi, hingga
ditemukannya vaksin dan dapat
digunakan sebagai penangkal virus
Corona,” kata Riza Fahlevi Naim.
(red)

Mei 2020
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Terus Mendukung Gugus Tugas

Covid-19 Simalungun
Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Simalungun kembali
menerima bantuan 500 helai baju Alat Pelindung Diri (APD)
lengkap untuk tenaga medis yang bertugas di rumah sakit rujukan
Covid-19 di Kabupaten Simalungun.

B

antuan yang berasal dari PTPN
IV Medan ini diserahkan langsung
oleh Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim
kepada Tim Gugus Tugas Covid-19,
dan diterima Akmal Siregar, di Posko
Jalan Asahan KM 6 (eks. Kantor
Kejaksaan Negeri Simalungun)
Pematang Siantar, Kamis , 14 Mei
2020.
“Bantuan ini adalah sebagai
rasa empati sosial perusahaan
untuk tenaga medis dalam berjuang
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melayani pasien Covid-19. Kami
mewakili PTPN IV mengucapkan
terimakasih kepada Tim Gugus Tugas
Covid-19 Kabupaten Simalungun,
karena telah menerima bantuan
dan berkenan membantu dalam
mendistribusikannya kepada tenaga
medis,” ujar Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H.
Damanik di Medan.
Bantuan berupa 500 helai baju
APD lengkap ini diberikan oleh
PTPN IV untuk digunakan di wilayah
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Kabupaten Simalungun. “Semoga
APD yang kami serahkan ini,
dapat membantu saudara-saudara
kita dalam menangani langsung
masyarakat yang terinfeksi Covid-19,”
harap Rizal H. Damanik.
Sementara itu, Riza Fahlevi Naim
mengatakan, PTPN IV pada 2 April
2020 juga telah menyerahkan bantuan
berupa 10 helai baju APD lengkap,
6.000 helai masker, 1.000 pasang
sarung tangan medis serta turut
menyiagakan 4 unit ambulance untuk
kebutuhan mobilisasi petugas dan
pasien ke rumah sakit rujukan.
Saat ini semua pihak masih terus
bahu membahu dan bekerjasama
untuk mengatasi pandemi Covid-19.
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PTPN IV sebagai salah satu anak
perusahaan BUMN Perkebunan
tetap berkomitmen memberikan
kontribusi melalui program Corporate
Sosial Responsibility (CSR) maupun
program Bina Lingkungan untuk turut
membantu pemerintah daerah dalam
berjuang mengatasi dampak pandemi
ini.
Tim Gugus Tugas Covid-19
Kabupaten Simalungun, Akmal
Siregar, menyampaikan terimakasih
dan apresiasi yang tinggi kepada
PTPN IV yang ikut membantu dan
mendukung tugas-tugas Tim Gugus
Covid-19 di Kabupaten Simalungun.
“Kami telah berkoordinasi dengan
pihak Dinas Kesehatan Simalungun
dan pihak rumah sakit rujukan. Dan
500 helai APD pada hari ini juga akan
kami distribusikan, karena sangat
dibutuhkan oleh tenaga medis selaku
garda terdepan dalam penanganan
pandemi Covid-19,” kata Akmal
Siregar. (red)

Mei 2020
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PUSKOPKAR Laksanakan RAT
2019 melalui Video Conference
Dewan Penasihat Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR)
PTPN IV Siwi Peni, menjelaskan, menurut pasal 4 Undang
Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada 4 fungsi dan peran koperasi,
di antaranya membangun, mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi anggota, berperan aktif dalam upaya
mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian, serta menjadi sokoguru perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
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I

a mengingatkan hal itu pada Rapat
Anggota Tahunan (RAT) Tahun
Buku 2019, Jumat, 8 Mei 2020, yang
diikuti secara virtual melalui sarana
video conference oleh Direksi, Kepala
Bagian, GM Distrik, Manajer Kebun,
Kadis Koperasi Sumut, dan Pengurus
Puskopkar PTPN IV.
Di bagian lain dalam kata
sambutannya, Siwi Peni mengatakan
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waktu sebagaimana yang ditentukan
oleh Undang-Undang. Di tengah
suasana pandemi Covid 19 ini,
maka RAT tahun 2019 ini dilakukan
secara virtual melalui sarana video
conference,” katanya.
Selanjutnya Budi Susanto
memohon kesediaan Dirut
untuk pengesahan laporan
pertanggungjawaban Kepengurusan
PUSKOPKAR Tahun 2019 dan
mengesahkan Riza Fahlevi Naim dan
Al Irwin Manova sebagai Ketua V dan
Bendahara Puskopkar PTPN IV.
Dewan Penasihat PUSKOPKAR

PTPN IV Siwi Peni disaksikan anggota
PUSKOPKAR mengesahkan Laporan
Pertanggungjawaban Pengurusan
Tahun 2019 dan mengesahkan Riza
Fahlevi Naim dan Al Irwin Manova
masing-masing sebagai Ketua
V dan Bendahara menggantikan
Togu Manurung dan Nurbaiti yang
memasuki masa pensiun.
Acara RAT didahului oleh doa
yang dibawakan oleh Maktal Kunto Aji
dan acara dipandu oleh Rudi Hartono
dan Dina Chairunnisa Nasution
selaku sekretaris. (Rudi Hartono/
Sekretariat Perusahaan)

bahwa Puskopkar PTPN
IV memiliki potensi
yang luar biasa untuk
berkembang. “Hal ini
dapat dilihat dari capaian
SHU yang meningkat dari
tahun sebelumnya. Di era
saat ini PUSKOPKAR
merupakan mitra
strategis perusahaan,
sehingga diharapkan
ia mampu bersaing
dengan melaksanakan
program e-procurement.
Pengurus PUSKOPKAR
diharapkan lebih agresif
dan harus mampu
mencari terobosan baru,”
imbaunya.
Sebelum acara
dimulai, Ketua
PUSKOPKAR Budi
Susanto melaporkan
bahwa pelaksanaan
RAT dilakukan adalah
guna memenuhi Akte
Pendirian PUSKOPKAR
Bab VII pasal 12 ayat
“g” dan Bab XI pasal 27
ayat 3, untuk Laporan
Keuangan telah diaudit
oleh KAP Joachim
Poltak Lian & Rekan.
“Pelaksanaan RAT ini
harus terlaksana tepat

Mei 2020
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Ekspor Turun di Tengah Pandemi,
Konsumsi Dalam Negeri Naik

Terjadinya pandemi Corona yang melanda hampir seluruh dunia
menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi global, yang
berakibat pada penurunan konsumsi minyak nabati. Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor
minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Januari 2020
mengalami penurunan sebesar 35,6% menjadi 2,39 juta ton, dari
Desember 2019 sebesar 3,72 juta ton.

D

irektur Eksekutif Gapki, Mukti
Sardjono, menjelaskan,
penurunan ekspor CPO antara lain
dipengaruhi karena harga minyak
bumi yang tidak menentu akibat
ketidaksepakatan antara OPEC
dengan Rusia, serta terjadinya
pandemi Virus Corona baru
(COVID-19) di sejumlah negara.
“Terjadinya pandemi Corona
yang melanda hampir seluruh dunia
menyebabkan perlambatan kegiatan
ekonomi global, yang berakibat pada
penurunan konsumsi minyak nabati,
terutama minyak nabati yang diimpor,”
kata Mukti di Jakarta, baru-baru ini.
Selain itu, penurunan ekspor yang
cukup drastis dalam bulan Januari
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dikarenakan masih tersedianya stok
di negara-negara importir utama
atau importir menunggu respons
pasar terhadap program B30 yang
diterapkan Indonesia.
Mukti merinci bahwa penurunan
ekspor CPO terjadi hampir ke semua
negara tujuan, yaitu ke China turun
381.000 ton (57%), Uni Eropa
turun 188.000 ton (30%), ke India
turun 141.000 ton (22%), dan ke
Amerika Serikat turun 129.000 ton
(64%). Sementara itu ekspor CPO
ke Bangladesh meningkat 40.000
ton atau sebesar 52% dari bulan
sebelumnya.
Penurunan ekspor ini terjadi pada
komoditas CPO, PKO, biodiesel,
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sementara oleokimia naik dengan
angka 22,9%.
Meski kinerja ekspor cenderung
turun memasuki awal tahun 2020,
harga CPO meningkat dengan
rata-rata harga CPO CIF Rotterdam
sebesar 830 dolar AS per ton,
dibandingkan harga pada Desember
2019 yang tercatat sebesar 787 dolar
AS per ton.
“Harga yang baik ini diharapkan
akan menjadi penyemangat bagi
pekebun dan perusahaan perkebunan
untuk memelihara kebun dengan lebih
baik agar mendapatkan produktivitas
yang tertinggi,” kata Mukti.
Adapun produksi CPO pada
bulan Januari 2020 sedikit mengalami
kenaikan yaitu 3,48 juta ton,
dibandingkan dengan produksi bulan
Desember 2019 sebesar 3,45 juta
ton. Konsumsi domestik juga sedikit
meningkat dari 1,45 juta ton menjadi
1,47 juta ton.
Penurunan ekspor di awal tahun
mengalami perubahan pada Mei 2020.
Menjelang akhir sementer pertama
ini terjadi sedikit tren kenaikan, masih
di dalam situasi pandemi yang sama.
Konsumsi produk oleokimia juga
meningkat. Merujuk pada laporan
resmi Gabungan Penguaha Kelapa
Sawit Indonesia (GAPKI), Jumat, 8
Mei 2020, kenaikan konsumsi produk
oleokimia tercatat sebanyak 68 ribu
ton, atau sekitar 55% terjadi pada
gliserin yang merupakan bahan
pembuatan hand sanitizer.
Sementara konsumsi minyak sawit
untuk biodiesel relatif tetap, padahal
harga minyak bumi sangat rendah.
Konsumsi minyak solar berbasis fosil
turun sekitar 18%.
Mukti mengatakan, di saat
produksi minyak sawit turun, justru
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ekspor minyak sawit mengalami
kenaikan pada Mei sebanyak 83 ribu
ton dengan kontribusi utama dari
CPO yang mencapai 113 ribu ton dan
oleokimia sebanyak 63 ribu ton.
“Kenaikan ekspor terbesar terjadi
di Bangladesh, Afrika dan China.
Ekspor ke Uni Eropa, India, dan

Timur Tengah sedikit naik, sedangkan
ekspor ke Pakistan dan Amerika
Serikat turun. Kenaikan ekspor ke
China terjadi karena China telah mulai
pulih dari panedemi Covid-19,” catat
Mukti.
Lebih lanjut, tutur Mukti, kondisi
pandemi Covid-19 telah mengganggu

perekonomian di dunia, tetapi semua
negara tidak akan sanggup berlamalama dalam situasi seperti saat ini
dan harus segera bangkit. “Oleh
sebab itu, peningkatan produktivitas
dan efisiensi harus menjadi prioritas
untuk menjaga viabilitas dari industri,”
katanya. (red/ant)
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Tarif Ekspor CPO
Naik 5 Dolar AS per Ton
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati
menaikkan tarif ekspor
crude palm oil (CPO) atau
minyak sawit dari US$ 50
per ton menjadi US$ 55 per
ton. Ketentuan ini tertuang
dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 57/
PMK.05/2020 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit
Pada Kementerian Keuangan
yang merupakan perubahan
atas PMK Nomor 136/
PMK.05/2019 mengenai hal
sama.
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P

MK 57/2020 ini berlaku mulai
1 Juni 2020. Dalam hal ini, tarif
pungutan sebagaimana dimaksud
dikenakan kepada pelaku usaha
perkebunan kelapa sawit yang
melakukan ekspor komoditas
perkebunan kelapa sawit, CPO, dan/
atau turunannya.
Kemudian berlaku juga kepada
pelaku usaha industri berbahan baku
hasil perkebunan kelapa sawit, dan
eksportir atas komoditas perkebunan
kelapa sawit dan/atau produk
turunannya. Adapun tarif pungutan
ekspor CPO dibayar dalam mata uang
rupiah dengan nilai kurs yang berlaku
pada saat pembayaran.
“Nilai kurs sebagaimana dimaksud
mengacu pada nilai kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan mengenai nilai kurs
sebagai dasar pelunasan bea masuk,
pajak pertambahan nilai barang dan
jasa, pajak penjualan atas barang
mewah, bea keluar, clan pajak
penghasilan,” demikian seperti dikutip
dalam Pasal 6 PMK 57/2020.
Secara keseluruhan, Menkeu Sri
Mulyani mengklasifikasikan 24 tarif
pungutan dana atas eskportir kelapa
sawit, CPO, dan produk turunannya.
(red/ant)

Besaran Tarif Ekspor Baru
PRODUK

TARIF EKSPOR PER TON

Tandan buah sgar

US$ 0

Biji sawit dan kernel kelapa sawit

US$ 25

Bungkil (oil cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit

US$ 25

Tandan buah kosong dari kelapa sawit

US$ 15

Cangkang kernel sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan
ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 50 mesh

US$ 15

CPO

US$ 55

Crude Palm Kernel Oil (CPKO)

US$ 55

Crude Palm Olein

US$ 55

Crude Palm Stearin

US$ 55

Crude Palm Kernel Olein

US$ 55

Crude Palm Kernel Stearin

US$ 55

Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)

US$ 45

Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)

US$ 35

Split Fatty Acid dari CPO, CPKO, dan/atau fraksi mentahnya
dengan kandungan asam lemak bebas lebih dari atau sama
dengan 2%

US$ 35

Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan
asam lemak bebas lebih dari atau sama dengan 70%

US$ 35

Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan
kandungan asam lemak bebas kebih dari atau sama dengan
70%

US$ 35

Refined, bleached, and deodorized (RDB) palm oil

US$ 35

RDB Palm Oil

US$ 25

RDB Palm Stearin

US$ 25

RDB Palm Kernel Oil

US$ 25

RDB Palm Kernel Olein

US$ 25

RDB Palm Kernel Stearin

US$ 25

RDB Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas
dengan berat netto kurang dari atau sama dengan 25 kg

US$ 25

Biodiesel dari CPO dengan kandungan metil ester lebih dari
96,5%

US$ 25
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Kali Ini, WHO Hapus Imbauan

Dampak Negatif Sawit

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya merevisi himbauan
menyesatkan terkait sawit yang tertuang dalam infografis yang
berjudul “Nutrition Advice for Adults During Covid-19” yang
diterbitkan oleh Kantor Regional WHO Mediterania Timur edisi 7
Mei 2020.

D

alam infografis itu WHO
menganjurkan kepada
masyarakat, khususnya orang
dewasa, untuk tidak mengonsumsi
makanan yang mengandung
saturated fats (lemak jenuh) seperti
minyak sawit dan minyak kelapa.
Namun kini, WHO regional
Mediterania Timur telah
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menghapuskan informasi yang
mencantumkan “do not eat saturated
fats” atau tidak mengonsumsi
makanan dari minyak sawit dengan
kata “eat less saturated fats”.
Perbaikan himbauan itu dilakukan
setelah Pemerintah Indonesia dan
Malaysia bersama para pemangku
kepentingan industri sawit melakukan

Majalah Internal Nusantara Empat

protes keras terhadap WHO.
Kampanye menyesatkan itu,
bukan yang pertama kali. Dalam
buletin resmi yang dirilis Januari 2019
bertajuk “The Palm Oil Industry and
Noncommunicable Disesae” WHO
bahkan menyetarakan industri sawit
dengan industri tembakau dan alkohol
karena memberikan dampak negatif
kepada manusia dan kesehatan di
bumi. Hanya saja hingga kini WHO
tidak pernah meralat pernyataannya.
Wakil Menteri Luar
Negeri Mahendra Siregar dalam
suratnya kepada WHO menyebutkan
organisasi kesehatan dunia tersebut
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perlu menciptakan perspektif yang
seimbang tentang asupan minyak
nabati dalam diet sehat khususnya
minyak sawit.
Mahendra juga mendesak agar
WHO menerapkan prinsip kehatihatian ketika menerapkan saran yang
bersifat umum ke dalam konteks yang
bersifat khusus.
Dalam keterangannya, Rabu,

tentang asupan minyak nabati dalam
diet sehat khususnya minyak sawit,
serta menerapkan prinsip kehatihatian ketika menerapkan saran yang
bersifat umum ke dalam konteks yang
bersifat khusus. Dalam surat tersebut,
terdapat 7 poin yang mengoreksi
artikel WHO.
Sementara itu, Dewan Negaranegara Produsen Minyak Sawit

13 Mei 2020, Mahendra atas nama
Pemerintah Indonesia menyatakan
sangat prihatin dengan konten
materi yang tidak berimbang dan
menyampingkan konsumsi minyak
sawit sebagai produk yang layak
dikonsumsi selama pandemi.
Karena itu, Mahendra meminta
WHO untuk membuat perubahan
pada isi publikasi, menerapkan
prinsip imparsialitas sebagaimana
layaknya Badan PBB, menciptakan
perspektif yang lebih seimbang

Council of Palm Oil Producing
Countries (CPOPC) dalam suratnya
kepada WHO mengklarifikasi bahwa
meski punya kandungan lemak
jenuh tinggi, minyak sawit merupakan
sumber minyak goreng yang paling
banyak digunakan di dunia. Minyak
kelapa sawit aman dikonsumsi
karena memiliki komposisi beragam
asam lemak yang seimbang dan
telah dikonfirmasi oleh banyak studi
penelitian ilmiah secara global.
CPOPC berpendapat minyak

kelapa sawit adalah sumber
tokotrienol yakni suatu bentuk
vitamin E yang sangat baik untuk
tubuh. Antioksidan ini melindungi
sel-sel yang dapat mengurangi risiko
masalah kesehatan tertentu seperti
penyakit jantung dan kanker.
“Infografis WHO menyesatkan
dan tidak akurat. Minyak sawit adalah
minyak nabati yang paling banyak
dikonsumsi di dunia,” tulis CPOPC
dalam penjelasan resminya.
Ketua Umum Dewan Minyak
Sawit Indonesia (DMSI), Derom
Bangun, bersyukur bahwa WHO
telah merevisi himbauan negatif
dalam infografis tersebut. “Saat ini
palm oil atau minyak sawit tidak ada
tertulis lagi. Kalau minyak kelapa
yang semula tertulis sekarang masih
tertulis,” kata Derom Bangun.
Derom mengharapkan, ke depan
organisasi dunia seperti WHO tidak
lagi mengulang pernyataan negatif
yang berpotensi merusak industri
sawit sebagai indutri strategis
Indonesia terutama di tengah
pandemi saat ini. “Minyak sawit
sehat karena punya kandungan
berimbang antara saturated dan
monounsaturated,” kata Derom
Bangun
Guru Besar Departemen
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri
Raharjo mengatakan minyak sawit
merah alami atau Virgin Red Palm
Oil (VRPO) punya kandungan 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 dan
merupakan komponen utama dari
senyawa fosfolipida yang melapisi
dinding bagian dalam rongga alveoli
paru-paru. (red/int)
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Perubahan nomenklatur jabatan di tubuh BUMN Perkebunan telah
menghasilkan perampingan sejumlah organ tubuhnya. Di Kantor
Direksi PTPN IV, salah satu bagian yang dipadatkan adalah
Bagian Perencanaan Strategis yang kemudian diganti menjadi
Bagian Perencanaan dan Sustainability (P&S). Perubahan ini
dilakukan dengan menggabungkan sejumlah tugas pokok dan
fungsi manajemen ke dalam satu simpul koordinasi perencanaan
plus, yang diharapkan dapat memperkuat sinergitas dalam
operasionalnya.

“K

onsekuensinya adalah,
Bagian Perencanaan Srategis
yang awalnya hanya terdiri dari
sekitar 18 karyawan pimpinan dan
pelaksana, kini menjadi Bagian
Perencanaan dan Sustainability
yang jumlah karyawannya menjadi
lebih dari 60 orang,” ungkap Mili
Mahardhika sebagai sosok pertama
yang dipercayakan mengemudikan
transformasi di Bagian Perencanaan
dan Sustainability ini.
Bagian P&S terdiri dari empat sub
bagian, masing-masing Sub Bagian
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Perencanaan Manajemen Kinerja
Korporasi, Sub Bagian Sustainability,
Sub Bagian Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), dan Sub Bagian Sistem
Informasi. Fungsi bagian ini memang
melebar dari sebelumnya, terutama
dengan masuknya Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) dan Sistem Informasi.
“Yang dapat saya lihat adalah,
bagian ini menjadi lebih dinamis
karena ruang lingkupnya yang lebih
luas. Saya secara pribadi menyukai
tugas-tugas yang bersifat eksploratif,
karena tugas seperti ini benar-benar
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menguji kemampuan dan kemauan
belajar. Pekerjaan di bagian ini
menjadi terasa lebih hidup dan
menarik,” kata Mili Mahardhika yang
sebelumnya menjabat sebagai Kabag
Akuntansi PTPN IV ini.
Memang, selain program-program
yang bersifat reguler, ada dua
program yang bersifat eksploratif dan
memberikan tantangan terhadap
bagian ini, yaitu rencana launching
produk teh kemasan PTPN IV ke
pasar ritel, dan target finalisasi
aplikasi Enterprise Resources
Planning (ERP)-System Application
and Product in Data Processing (SAP)
yang belum sepenuhnya rampung.
Kedua hal ini menjadi
pengalaman baru bagi PTPN IV,
baik dari segi teknis maupun jiwa
kewirausahawanan di Bagian
Perencanaan & Sustainability
khususnya. “Pada program-program
lain, kita sudah berjalan sebagaimana
mestinya, seperti prosedur HPS,
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program peningkatan sertifikasi,
dan pengawasan bisnis anak
perusahaan. Tapi program launching
teh kemasan ke pasar ritel benarbenar memerlukan perhatian khusus,
karena kita belum berpengalaman
dalam hal ini. Kita akan berkenalan
dengan karakter pasar, dan tentunya
memperhitungkan para calon
kompetitor kita juga,” papar Mili
Mahardhika seraya menunjukkan
rencana kerja yang mereka
susun, apa latar belakang, potensi
perusahaan, dan manfaat yang
diharapkan.
Sebagaimana diketahui, PTPN
IV adalah satu-satunya perkebunan
milik negara di Sumatera Utara yang
memiliki unit usaha di bidang kebun
teh. Meskipun secara kultur teknis
produksi kebun ini terbilang bagus
dengan kualitas olah teh hitam yang
unggul dibanding kebun teh lainnya,
namun secara bisnis usaha ini selalu
menderita kerugian. Kebun-kebun

yang lokasinya berada di dataran
tinggi Simalungun itu, selain menjadi
objek wisata wisatawan lokal,
juga memiliki nilai historis karena
keberadaannya yang dilatari dengan
kegiatan kolonialisme dan kapitalisme
sebelum Indonesia merdeka.
Disebabkan kerugian yang terus
menerus, sebagian kebun tehnya
sudah dikonversi menjadi kebun sawit.
Ada sejumlah kendala yang
dihadapi oleh unit teh, yang proses
bisnisnya berbeda dengan kebun
kelapa sawit. Jumlah tenaga kerjanya
yang masih terlalu tinggi, ditambah
dengan standar kesejahteraannya
yang masih disama-ratakan dengan
kebun sawit, membuat bisnis teh tidak
berjalan sesuai dengan kapasitas atau
batasan harga pokok produksi yang
dapat membuatnya untung.
Tahun lalu, Kebun Teh masih
mencatat kerugian. Dan setiap tahun,
kemungkinan maksimum yang
dapat dihasilkan kebun teh adalah
target pengurangan kerugian. Untuk
tahun 2020, misalnya, target ruginya
diharapkan lebih kecil. Akhirnya kebun
teh selalu menjadi beban bagi unit-unit
usaha lainnya setiap tutup buku.
Manajemen akhirnya memutuskan
bahwa jalan keluar yang paling
soft untuk membangkitkan usaha
teh adalah dengan meningkatkan
nilai tambah penjualan produknya.
Untuk itu, Kebun Teh harus mulai
bisa memasuki pasar ritel dengan
menyediakaan produk kemasan yang
memiliki nilai tambah yang jauh lebih
tinggi dibanding harga penjualan

lelang yang konservatif.
“Harga pokok produk teh pada
tahun 2019 lebih tinggi dari harga
jualnya per kg. Dilematisnya, kita
dihadapkan pada dua pilihan,
yaitu melakukan efisiensi untuk
menurunkan harga pokok yang
dapat berakibat pada karyawan dan
pengurangan kesejahteraannya,
atau menaikkan harga jual yang
tentunya membuat produk kita tidak
kompetitif dengan persaingan pasar.
Pilihan pertama sudah kita abaikan.
Oleh karena itu, untuk pilihan kedua,
yaitu menaikkan nilai jual, maka
diperlukan suatu perencanaan khusus
agar produk teh PTPN IV tetap
kompetitif sekaligus mendapatkan
nilai tambah yang baik. Inilah latar
belakang mengapa kita harus
memasuki pasar ritel, karena di sini
kita berpeluang menjual produk jadi
dengan harga jauh lebih baik, dan
mendekati langsung konsumen akhir.
Tentu tantangannya banyak, karena
menyangkut kultur kita sendiri dan
keadaan pasar,” jelas Mili Mahardhika.
Bila merujuk pada survei harga
teh kemasan di pasar ritel, potensi
nilai jual yang diperoleh masih cukup
jauh di atas harga pokok produksi,
sehingga ia dapat menjadi sebuah
model jalan keluar problematika klasik
bisnis perkebunan teh. Memang
belum dapat diperkirakan berapa
besar kapasitas serap pasar ritel
terhadap produk teh kemasan ini,
namun itulah yang menjadi tantangan
ke depannya. Pekerjaannya akan
dilakukan secara bertahap.

RENCANA SERTIFIKASI TAHUN 2020
NAMA SERTIFIKAT

JUMLAH

RSPO

4 (PAM, TON, SKO, ULU)

ISPO

9 (ADO, TIN, PDM, DOI, LAR, ABA, SAL, PAM, TON)

Halal MUI

17 (16 PKS dan 1 Teh)

RA

1 (Kebun Teh)

SMK3

11

PROPER

6 (3 PROPERNAS, 3 PROPERDA)

Disusun Sub-Bagian Sustainability & QHSE
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“Pada saat ini, kita masih dalam
proses penyelesaian aspek legal
dan kelengkapan izin penjualan.
Sejauh ini izin Badan POM dan
sertifikat halal sudah kita kantongi.
Tinggal menentukan jenis dan ukuran
kemasan yang sesuai kebutuhan
pasar. Juli 2020 ini kita akan launching
perdana produk kemasan teh PTPN
IV,” kata Mili Mahardhika.
Sementara itu, untuk melakukan
akselerasi perampungan aplikasi
ERP-SAP, Bagian Perencanaan
& Sustainability merancang upaya
pendekatan aplikasi SAP ke
karyawan yang menjadi ujung tombak
operasional dalam hal informasi, yaitu
di tingkat kerani. Salah satu program
yang dilakukan adalah penyesuaian
penggunaan Bahasa Indonesia dalam
sistem informasi SAP. Selama ini,
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petunjuk dan informasi aplikasi dalam
Bahasa Inggris telah menyulitkan
mereka memahami sistem ERP-SAP.
Diharapkan, dengan penggunaan
Bahasa Indonesia, maka percepatan
sosialisasi dan peningkatan
kapabilitas karyawan terhadap
pengoperasian sistem digital ini akan
semakin baik.
“Sebelum penerapan ERPSAP, kita sudah lebih dahulu
mempersiapkan infrastruktur dan
arsitektur jaringan dan server
yang sudah relatif baik. Sehingga
konektivitas seluruh unit usaha sudah
terlayani dengan memadai. Kantor
Direksi dan seluruh unit usaha telah
terhubung dengan jaringan fiber optik,”
kata Mili Mahardhika.
Adapun di Sub Bagian
Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
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tantangan yang dihadapi adalah
menyelenggarakan sistem penyajian
harga pengadaan barang sebagai alat
untuk menilai kewajaran penawaran,
termasuk rinciannya. Hasil dari harga
perkiraan sendiri ini seterusnya
dipakai untuk acuan menetapkan
batas tertinggi penawaran yang
sah untuk pengadaan dan sebagai
dasar untuk negosiasi harga dalam
pengadaan langsung. Fungsi
pekerjaan ini terutama untuk
mengamankan potensi losses karena
ketidakwajaran harga pembelian agar
dapat menjaga tingkat efisiensi dari
sisi belanja, namun dengan tetap
menjaga kelancaran operasional
usaha melalui pemenuhan kebutuhan
alat dan barang modal.
“Kita tidak lagi sematamata berpatokan pada harga

murah dan terendah. Tapi juga
mempertimbangkan harga wajar
dengan mengacu pada ketepatan
mutu, tepat jumlah (kuantitas), dan
tepat waktu. Orientasi murah dapat
menimbulkan risiko inefisiensi,
yaitu ketiadaan penawaran, yang
menyebabkan tender ulang sehingga
merugikan dari segi biaya dan waktu,”
ungkap Mili Mahardhika.
Pada Sub-Bagian Sustainability,
ruang lingkup pekerjaan yang
dilakukan adalah meliputi
perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan
standarisasi dan sertifikasi. Juga
mencakup sistem perencanaan dan
pelaksanaan penjualan hasil produksi,
monitoring, evaluasi, negosiasi harga,
analisis pasar, promosi, dan distribusi.
Salah satu isu strategis pada
bagian ini adalah meningkatkan nilai
tambah penjualan produk PTPN
IV melalui prinsip-prinsip industri
berkelanjutan. Hingga saat ini, salah
satu instrumen peningkatan nilai
tambah hasil penjualan ditempuh
melalui penambahan realisasi
pendapatan premi (premium price)
RSPO. Premi ini dapat diraih melalui
prosedur sertifikasi operasional Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) dan kebun.
PTPN IV sudah memiliki 27 unit
PKS/kebun yang tersertifikasi RSPO.
Dari ke-27 sertifikat ini PTPN IV
menerima realisasi premi penjualan
sebesar Rp 25.2 miliar pada tahun
2019. Dan untuk tahun ini, PTPN
IV menargetkan realisasi premi
penjualan sebesar Rp 26 miliar.
Untuk meningkatkan pendapatan
premi penjualan, maka PTPN IV
melalui Sub-Bagian Sustainability
merencanakan penambahan
sertifikasi RSPO terhadap 4 unit
usaha lagi, yaitu untuk PAM, TON,
SKO, dan ULU.
“Selain menambah pendapatan
dari premi penjualan, sertifikasi RSPO
ini juga menunjukkan komitmen kita
terhadap industri yang terintegrasi
secara berkelanjutan, menghormati

manusia, alam, dan sekaligus
meraih profit. Selain itu, kita juga
terus berusaha memenuhi berbagai
sertifikasi yang bersifat mandatory,
sertifikasi keamanan kerja, ISPO, dan
sertifikat halal untuk produk-produk
pangan,” urai Mili Mahardhika.
Sedangkan isu-isu penting di
Sub-Bagian Perencanaan Manajemen
Kinerja Korporasi yang menjadi
jantung bagian perencanaan adalah
sejumlah kajian dan penelitian yang
berkaitan dengan optimalisasi asset
karena bersentuhan langsung dengan
pendapatan perusahaan di luar

pendapatan dari penjualan produk
utama. Di antaranya rencana divestasi
saham pada PT PAN, optimalisasi
aset di Jalan Gatot Subroto Medan,
penagihan tunggakan kompensasi
tidak tetap KSU Gedung MICC,
pelepasan aset di area Kebun Gunung
Bayu dan Kebun Marjandi untuk trace
jalan tol.
Mereka juga melakukan kajian
dan penelitian mandiri atas berbagai
rencana perusahaan yang bersifat
spesifik maupun yang umum. Di
antara kajian yang spesifik adalah
kajian ekonomis rencana pemanfaatan

HASIL SERTIFIKASI S/D 2019
NAMA SERTIFIKAT

JUMLAH

RSPO

27

ISPO

16

Izin edar BPOM

1

Halal MUI

1

SMK3

36

PROPER

6

ISO 9001:2016

36

ISO 14001

15

ISO 17025

1

Rainforest & Climate

1
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aset Sibosur dan kajian dampak
ternak sapi dan upaya penertibannya
yang sedang berlangsung. Sedangkan
yang bersifat umum adalah
penyusunan RJPP dan PDIK.
Perencanaan yang matang adalah
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kunci menuju suksesnya operasional
perusahaan di tahap pelaksanaan
bisnisnya. Oleh karena itu, Bagian
Perencanaan dan Sustainability harus
bisa berperan sebagai pintu masuk
menuju target-target produksi yang
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hendak dicapai, dan menyediakan
panduan menyeluruh atas metode
pencapaiannya. Dengan demikian,
setiap kinerja memiliki ukurannya, dan
dapat dievaluasi untuk mengetahui
efektifitasnya. (Tim Redaksi)
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Merubah Perilaku Kerja
Setelah Pandemi
Wabah virus Covid-19 telah menciptakan ketidakpastian dan
sekaligus merubah perilaku kerja di berbagai sektor kehidupan.
Tidak sedikit pengamat yang berpendapat bahwa wabah
coronavirus merupakan eksperimen global terhadap perubahan
perilaku. Selain telah membuat rutinitas harian dan asumsi
dasar kita berubah secara besar-besaran, pandemi ini juga telah
memaksa kita untuk mencoba dan menguji alternatif apa yang
terbaik untuk dilakukan.

D

iakui atau tidak, Covid-19 telah
menyadarkan kita, betapa
transformasi teknologi digital
menjadi mutlak sebagai jembatan
penghubung antar mode bisnis agar
tetap berlangsung sebagaimana
seharusnya, sekalipun dalam
masa krisis. Secara sederhananya,
pandemik global yang telah menelan
ratusan ribu jiwa di seluruh dunia
bukanlah akhir dari sebuah businessas-usual. Lalu bagaimana perusahaan
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perkebunan mampu beradaptasi
dengan situasi saat ini?
Penting sekali untuk diperhatikan,
bahwa agar operasional perkebunan
tetap berjalan sebagaimana mestinya,
perusahaan tidak boleh menganggap
remeh urusan kesehatan karyawan.
Namun demikian, adanya pembatasan
sosial berskala besar dikhawatirkan
justru akan menimbulkan beberapa
permasalahan baru dalam hal
operasional di perkebunan antara lain:
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1. Keterbatasan kunjungan (visit)
lapangan oleh team HO kantor
pusat (agronomi dan keuangan)
yang secara rutin dan terjadwal
dilakukan.
2. Adanya permasalahan operasional
yang tidak mudah untuk diputuskan
di kebun (site) mulai dari hal yang
bersifat teknis di lapangan dan non
teknis.
3. Membutuhkan kontrol dan
pengawasan, mulai dari proses
pengambilan hasil panen di
lapangan, mengawasi kegiatan
perawatan tanaman, hingga dapat
melacak sampai hasil perkebunan
terdistribusi dengan baik.
4. Dibutuhkan data yang lengkap
sebagai data center untuk
memudahkan pengelolaan dan
pengambilan keputusan. Hal ini
untuk estimasi biaya, pengelolaan
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pabrik, pembuatan laporan
keuangan, laporan mengenai SDM,
dan hal-hal lainnya.
Menjawab kendala-kendala
tersebut di atas, agar perkebunan
kelapa sawit tetap berjalan
sebagaimana mestinya, perusahaan
harus didukung oleh suatu perangkat

untuk memantau, mengawasi, dan
mengambil keputusan terhadap
data yang diambil dari kegiatan di
lapangan seperti perawatan tanaman,
panen dan produksi. Dengan kata
lain, penggunaan aplikasi digital
dianggap sebagai jalan terbaik
demi kelangsungan operasional

perkebunan secara aman di masa
pandemi Covid saat ini.
Di sektor industri kelapa sawit,
efisiensi proses dan operasional
mutlak segera dilakukan, khususnya
menyangkut kegiatan-kegiatan yang
melibatkan banyak tenaga kerja
seperti pekerjaan lapangan (infield-
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activity), antara lain perawatan
tanaman, perawatan lahan,
kegiatan pemupukan, penyiangan,
pemanenan, dan pengangkutan buah
hingga penimbangan dan sortasi. Hal
ini mengingat di sektor ini ditengarai
kerapkali terjadi inefisiensi waktu dan
biaya.
Kerja ePCS
Aplikasi ePCS (Electronic
Plantation Control System) telah
memudahkan banyak pekerjaan
di industri kelapa sawit. Dengan
implementasi teknologi digital ePCS,
perusahaan tak perlu lagi membuat
data statistik yang dikumpulkan dari
sejumlah kebun sawit secara manual.
Kemudahan dan keunggulan lain
dari teknologi digital adalah dapat
meng-capture gambar atau foto dari
tandan buah segar, selain juga
lokasi kebunnya secara presisi
dengan menggunakan
tablet yang
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dapat mengakses GPS.
Dengan begitu, para manajer
lapangan tak hanya dapat dengan
mudah melacak dan memantau
aktivitas di kebun secara real-time,
tapi mereka juga dapat melihat sendiri
kualitas buah sawit dan mengetahui
dengan tepat area mana saja yang
mengalami masalah. Dan hebatnya,
semua itu tak perlu kehadiran mereka
di lapangan.
Selain kemudahan dalam
mentransfer data dari lapangan
ke lembar Excel di komputer dan
juga membuat laporan mengenai
kualitas buah sawit, digitalisasi
juga memudahkan dalam mendata
kehadiran karyawan dan pekerja
lapangan untuk kemudian mengolah
data tersebut untuk keperluan
pengupahan dan insentif.
Pada prinsipnya penggunaan
teknologi digital adalah
mengganti proses
manual
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dengan teknologi digital, sehingga
dapat menekan biaya operasional,
mempercepat pengiriman data dan
informasi, menciptakan transparansi,
dan menghindari manipulasi laporan.
Sistem digital dapat menekan
kecurangan karena terdapat kegiatan
kontrol secara digital, sehingga akan
tercipta efisiensi biaya dan membantu
peningkatan produktivitas industri
perkebunan kelapa sawit khususnya
selama pandemi Covid-19 seperti
saat ini.
Tetapi untuk dapat
mengaplikasikan ePCS ini, hal
pertama yang perlu dilakukan
adalah menyesuaikan perilaku kerja
karyawan dan pola manajemen,
agar secara terampil dan nyaman
mengaplikasikan sistem digital ke
dalam siklus pekerjaan mereka.
Perilaku digital ini memerlukan disiplin
baru, serta pola kerja yang realtime,
sehingga tidak ada lagi sindrom
deadline yang biasanya menunggu
input data di akhir bulan.
Perilaku tentu saja bukan isu
tentang teknologi, tetapi ia
menyangkut manusia. Oleh
karena itu, digitalisasi kerja
tidak dapat dilepaskan
dari faktor manusia. Inilah
mengapa disebutkan bahwa
teknologi tidak serta merta
mengabaikan manusia,
tetapi sangat ditentukan
oleh perilaku manusia.
Dengan adanya
pandemi ini, maka
perubahan perilaku itu
menuntut percepatan yang
lebih memaksa karena
perubahan ini tidak lagi
diddorong dari dalam
perusahaan, tapi sudah
menjadi keharusan dari luar
perusahaan. Kita berharap,
pandemi ini segera berakhir,
dan sekaligus berharap ia
akan membawa hikmah bagi
perjalanan perusahaan ke
depannya. (red/internet)
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