Majalah Internal Nusantara Empat

MINAT
Memetik Hikmah dari Resesi dan Pandemi
Komitmen Penerapan GCG Tetap
Dipertahankan

Mempertahankan Disiplin
Pencegahan Penyebaran Covid-19

Industri Sawit Diprediksi
Pulih di Kuartal IV
Juli 2020

Liputan Khusus

2

Majalah Internal Nusantara Empat

Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Semoga keadaan Anda dan keluarga
baik-baik saja, tidak kurang suatu apa.
Dengan demikian, kita tetap bisa bekerja
secara produktif, melalui masa-masa yang
penuh tantangan ini.
Tidak ada satu korporasi pun yang
memiliki atau mempersiapkan diri untuk
tangkal situasi sebagaimana keadaan yang
terjadi hari ini. Semua sektor terpengaruh.
Dalam skala kecil, kinerja kami di dapur
redaksi juga mengalami perubahan. Paling
tidak, intensitas liputan langsung dan
interaksi narasumber menjadi terbatas.
Keadaan ini tentu juga menimpa seluruh
media cetak, elektronik, dan media online.
Padahal, interaksi langsung adalah salah
satu instrumen untuk mendapatkan akurasi
berita.
Dengan segala keterbatasan ini, kita
tetap berusaha melakukan adaptasiadaptasi kerja sembari menemukan
pola-pola baru yang lebih efektif dan
afisien untuk mencapai target. Kegiatan
literasi diperbanyak, dan barangkali inilah
kesempatan kita untuk meningkatkan
kapasitas personal, memperbaiki cara kerja,
dan mendorong diri kita untuk lebih kreatif di
tengah masalah apapun yang akan muncul,

sebab masalah sesungguhnya tidak pernah
berakhir.
Sejumlah liputan khas telah diputuskan
untuk ditunda sementara demi memenuhi
protokol pengendalian Covid-19 yang
secara dinamis masih turun naik di sejumlah
wilayah, termasuk di Medan dan sejumlah
wilayah kerja unit usaha kita. Namun ini
tidak akan mengurangi kadar liputan Minat
dalam setiap edisi yang kita luncurkan,
sebab masih banyak topik dan isu yang
tak kalah menariknya untuk ditampilkan,
terutama dari segi aktualitasnya yang
terkait dengan situasi hari ini. Pergeseran
komposisi kepemimpinan di tingkat unit
usaha maupun struktur bagian telah
memberikan warna-warna kepemimpinan
baru yang menarik untuk diikuti. Demikian
juga restrukturisasi dalam keorganisasian
perusahaan yang tentu saja turut
memberikan implikasi-implikasi baru dalam
tata hubungan dan lingkup tanggungjawab
maupun pola interaksi.
Kami berharap setiap edisi yang kami
luncurkan akan menambah cakrawala
baru bagi pembaca, dan dapat menjadi
dukungan yang bermakna bagi perjalanan
bisnis maupun misi sosial perusahaan kita.
Selamat membaca!
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Refleksi

Memetik Hikmah
dari Resesi dan Pandemi
Oleh Sekretariat Perusahaan

Sebagaimana sifat ekonomi, maka suatu periode booming akan
diikuti oleh resesi. Dengan atau tanpa pandemi Covid-19, resesi
ekonomi akan tetap terjadi sebagai dampak sistem keuangan
dan relasi kredit yang menciptakan gelembung peredaran uang
di satu periode, dan menimbulkan kesulitan lukuiditas pada
penghujungnya karena periode pelunasan kredit jangka panjang
telah jatuh tempo. Biasanya, resesi ini akan diatasi dengan
kebijakan kredit baru agar uang beredar kembali, atau agar darah
perekonomian berjalan lagi.

S

ejumlah negara maju telah
mendahului masuk dalam resesi.
Singapura yang terjun duluan,
kemudian Korea Selatan, dan akan
disusul oleh negara-negara lain,
tergantung pada ketahanan basis
ekonomi masing-masing. Indonesia
yang memiliki basis ekonomi yang
relatif tergantung pada utang, telah
dibayang-bayangi jatuh tempo utang
pada bulan September 2020.
Kita berharap, pemerintah akan
menemukan solusi yang paling
tepat agar dapat berselancar di atas
kesuraman masa depan ekonomi
dunia.
Apakah yang perlu kita waspadai
dan persiapkan berkaitan dengan
situasi ini? Sebagai industri perkebunan
yang core business-nya adalah
produksi, maka tentu perhatian
kita akan bertahan pada upaya
peningkatan produksi dan mutu. Dari
sisi ini, kita kemudian akan berhadapan
dengan kondisi pasar dan resesi
dunia. Nah, dalam hal ini, kita dapat
mempertimbangkan beberapa hal.
Pertama, pandemi Covid-19
ternyata tidak terlalu berpengaruh
pada kinerja perkebunan. Protokol
penanggulangan pandemi dengan
menjaga jarak tidak begitu sulit
diterapkan dalam praktik operasional
perkebunan. Sejatinya, cara kerja
karyawan di perkebunan memang
berjauhan jaraknya, kecuali pada saat-

saat tertentu, seperti makan siang atau
kegiatan di perkantoran manajemen.
Ini bukan hal yang sulit bagi karyawan,
dan secara nyata kita telah melihat
bahwa kasus infeksi Covid-19 di industri
perkebunan nyaris tidak ada. Meskipun
demikian, protokol pencegahan
Covid-19 tetap harus dijalankan secara
disiplin agar jangan sampai terjadi
stagnasi kerja di unit-unit usaha, atau
kerugian karena tidak produktifnya
tenaga kerja.
Kedua, pandemi Covid-19 juga
telah menunjukkan suatu gejala hidup
baru yang mempengaruhi prioritasprioritas manusia. Mereka semakin
dekat kepada urusan kebutuhankebutuhan pokok, yang tentunya terkait
dengan pangan. Industri perkebunan
yang memposisikan dirinya sebagai
industri pangan di samping bio-energi,
semakin menempati posisi penting
di pasar dalam negeri maupun pasar
internasional. Buktinya, pandemi
Covid-19 dan ancaman resesi global
belum mempengaruhi kinerja pasar
industri perkebunan, khususnya kelapa
sawit. Harga relatif stabil, dan produksi
juga cenderung membaik.
Ketiga, pandemi Covid-19 yang
diikuti resesi ekonomi, adalah sebuah
mekanisme alamiah untuk menapis
antara ekonomi buble dan ekonomi
riil. Industri yang berdiri di atas tren
sesaat, atau yang bergerak di zona
kebutuhan ketiga akan segera tersapu.

Sedangkan industri riil yang menopang
kebutuhan hidup pokok manusia
akan menunjukkan pondasinya yang
kokoh. Oleh sebab itu, kita berpeluang
merestorasi produk utama kita ke arah
pangan. Agar selain berkelanjutan, juga
agar dapat mengambil peran penting
dalam format perekonomian nasional,
yaitu dari sisi ketahanan pangan.
Keempat, bahwa resesi ekonomi
perlu disikapi sebagai cermin untuk
melihat kembali struktur bisnis dan
struktur keuangan perusahaan. Kita
tidak boleh memberikan perusahaan
suatu beban biaya yang terlalu berat
maupun beban utang yang melebihi
kemampuan return perusahaan. Beban
yang terlalu tinggi akan melemahkan
daya tahan perusahaan terhadap
perubahan-perubahan ekonomi, dan
pada jangka panjang akan menjadi
beban negara juga. Untuk itu, resesi
harus disikapi secara menyeluruh,
sehingga efesiensi dan efektifitas
menjadi pedoman dalam setiap
keputusan atau pengambilan kebijakan.
Posisi yang kuat di pasar primer harus
juga diikuti dengan ketahanan korporasi
dilihat dari kinerja keuangan yang
sedikit banyaknya akan dipengaruhi
oleh kondisi ekonomi makro.
Kita tidak boleh terlalu menoleh
pada sisi buruk pandemi dan ancaman
resesi ekonomi, sehingga lupa pada
peluang untuk memperbaiki kinerja
perusahaan. Sesungguhnya di
balik setiap kesulitan yang tampak,
terdapat hikmah dan jalan keluar yang
sangat dekat. Oleh karena itu, mari
menghadapi ancaman dan tantangan
ekonomi dan pandemi global ini dengan
semangat berselancar yang tinggi. Kita
semua mungkin akan basah, tetapi
janganlah sampai tenggelam. Agar
kita akhirnya sampai juga ke daratan
dengan selamat dan bertambah kuat.
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Kembali, Mutasi dan Promosi untuk
Dinamisasi dan Optimalisasi Kerja
“Serah terima jabatan kepada Pemangku Jabatan Puncak (PJP)
ini sudah yang kedua kali saya ikuti di PTPN IV. Tentunya mutasi
dan promosi ini suatu hal yang biasa karena sudah menjadi
keniscayaan untuk menjaga sustainability dari perusahaan”.

D

emikian disampaikan Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno pada
pengarahannya secara virtual di
hadapan PJP, dari ruang Pisifera
Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen
Suprapto No. 2 Medan, Rabu, 1 Juli
2020.
Sucipto Prayitno didampingi Senior
Executive Vice President (SEVP)
Operation I Rizal H. Damanik, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar, dan
SEVP Business Support Budi Susanto.
Ketiganya didampingi Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim, Kepala Bagian Sumber
Daya Manusia Bambang Agustian,
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dan Kepala Bagian Keuangan dan
Akuntansi Mili Mahardhika.
Rapat secara virtual ini juga
dihadiri Kepala Bagian, Senior Advisor,
General Manager Distrik, Manajer
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Kebun Adolina, Air Batu, Meranti
Paham, dan Manajer PKS Ajamu dan
Berangir, dari ruang kantor masingmasing.
Acara diisi dengan pembacaan
sumpah jabatan dari masing-masing
personel yang menerima mutasi
maupun promosi. Sucipto Prayitno
mengharapkan, pembacaan sumpah
jabatan ini harus dipegang teguh,
dan tidak sekadar dibaca tetapi dapat
dipertanggungjawabkan kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
Pada bagian lain, Sucipto Prayitno
mengajak, agar semua pejabat
puncak secara sadar menjaga agar
apa yang dilakukan semata-mata
adalah untuk memenuhi sumpah
yang telah diucapkan dengan baik.
“Untuk itu, setiap aktivitas harus
mengimplementasikan tata nilai
perusahaan berupa Sinergi, Integritas
dan Profesional,” katanya.
Sucipto Prayitno juga
mengingatkan, kondisi hari ini dan
ke depan bukanlah kondisi yang
normal, dan semua pimpinan maupun
karyawan akan berada di kondisi
seperti saat ini bisa sampai akhir
tahun, bisa juga sampai akhir tahun
depan atau lebih lama lagi. “Oleh
karena itu, mari kita siapkan diri kita
dalam bekerja dan berkarya di PTPN
IV dengan menyesuaikan kondisi yang
ada,” kata Sucipto Prayitno.
Ia juga mengingatkan keluarga
besar PTPN IV untuk jangan
meremehkan Covid-19, karena itu
bisa membayakan kesehatan maupun
nyawa seseorang. “Demikian juga dari
sisi perekonomian dan operasional,
perusahaan bisa terganggu, walaupun
yang terpapar itu sehat-sehat saja,
tetapi pandangan masyarakat
atau stakeholders yang lain bisa
menyebabkan gangguan pada usaha
kita,” sebut Sucipto Prayitno .
Sesuai arahan pemegang
saham, PTPN IV telah melaksanakan
perubahan struktur organisasi
menjadi sembilan bagian. Bagian
yang baru adalah Bagian Optimalisasi

Anak Perusahaan dan Aset. “Saya
mengucapkan terima kasih dan
apresiasi kepada semua pihak
yang ada di PTPN IV, kemudian
anak perusahaan yang saya nilai
menunjukkan gairah baru, semangat
baru, semangat kolaborasi, semangat
belajar untuk lebih baik, dan itu bisa
diukur dari perkembangan rendemen
dan produktivitas,” ungkapnya.
Sementara Riza Fahlevi Naim
merinci, yang menerima mutasi
adalah Mili Mahardhika dari Kepala
Bagian Perencanaan & Sustainability
menjadi Kepala Bagian Keuangan
dan Akuntansi, Noveri Idris ButarButar dari Manajer Kebun Adolina

menjadi Kepala Bagian Optimalisasi
Anak Perusahaan dan Aset, Dhanny
Hermawan dari Manajer PKS
Dolok Ilir menjadi Kepala Bagian
Perencanaan & Sustainability, Ihsan
dari Manajer Kebun Air Batu menjadi
Manajer Kebun Adolina, dan Sutres
dari Manajer Kebun Meranti Paham
menjadi Manajer Kebun Air Batu.
“Sedangkan yang menerima
promosi adalah Dolatta Tarigan, dari
Masinis Kepala PKS Berangir, menjadi
Manajer PKS Ajamu, Muhammad
Imran Harahap dari Masinis Kepala
Kebun Adolina menjadi Manajer PKS
Dolok Ilir,” jelas Riza Fahlevi Naim.
(red)
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Komitmen Penerapan GCG
Tetap Dipertahankan
PT Perkebunan Nusantara IV akan tetap berkomitmen dalam
penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjawab
tantangan tugas-tugas di perusahaan yang semakin kompleks
dan harus peduli terhadap risiko bisnis.

D

emikian disampaikan Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno pada
acara Exit Meeting Assessment
Penerapan GCG tahun 2019 secara
virtual dari ruang rapat Tenera Kantor
Direksi PTPN IV, Kamis 2 Juli 2020,
dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan Covid-19.
Acara dihadiri Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero)
Seger Budiarjo (Direktur Umum),
Kementerian BUMN (Amirur
Royanata), Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Utara (Yono Andi

8

Atmoko), Board of Commissioners
(BoC) PTPN IV masing-masing
Dahlan Harahap (Komisaris Utama),
Osmar Tanjung dan Atas Wijayanto
(Komisaris Independen), dan Arief
Budiono (Komisaris), di tempat
masing-masing.
Sedangkan Board of Management
(BoM) PTPN IV yang hadir adalah,
Direktur Sucipto Prayitno, Senior
Executive Vice President (SEVP)
Operation I Rizal H. Damanik, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar, SEVP
Business Support Budi Susanto,
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dan turut mendampingi di antaranya
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim.
Sucipto Prayitno mengatakan,
pada tahun ini yang bertindak
sebagai assessor adalah BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara, dan diharapkan capaian skor
tahun ini sejalan dengan kebutuhan
perusahaan, dan bahwa pada
tahun-tahun berikutnya implementasi
penerapan GCG sangat diperlukan
untuk kelangsungan usaha PTPN IV.
“Dengan terlaksananya
assessment penerapan GCG ini, dan
dengan berbagai improvement yang
ada, nantinya kita akan tindaklanjuti
agar tata kelola di PTPN IV semakin
baik lagi,” sebut Sucipto Prayitno.
Sementara Komisaris Utama

Liputan Khusus

Holding Perkebunan Nusantara,” kata
Seger Budiarjo.
Dalam presentasinya, Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara Yono Andi Atmoko,
menyebutkan, skor hasil penilaian
assessment penerapan GCG di PTPN
IV untuk tahun buku 2019 mencapai

93,058 dari skor 100 dengan kategori
SANGAT BAIK.
“Selanjutnya, untuk area of
improvement yang merupakan
rekomendasi atas hasil pemeriksaan
selama assessment, agar dapat
ditindaklanjuti oleh PTPN IV,” tutup
Yono Andi Atmoko. (red)

PTPN IV Dahlan Harahap
menyampaikan bahwa tata kelola
perusahaan harus dijalankan dengan
ketentuan yang berlaku. Termasuk
juga dalam perubahan-perubahan
organisasi yang saat ini sedang
dilaksanakan. Ia mengingatkan ,
hasil assessment juga dapat menjadi
pedoman dalam pelaksanaan
operasional perusahaan.
Seger Budiarjo yang mewakili
pemegang saham menyampaikan
terimakasih kepada BPKP Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara atas
bantuannya selama ini. “Bukan
hanya melaksanakan assessment
GCG, tetapi BPKP juga memberikan
bantuan pendampingan terhadap
aksi-aksi korporasi lainnya guna
perkembangan anak perusahaan

Juli 2020
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Direktur dan SEVP
Bersilaturahmi ke Gubsu
Direktur dan Senior Executive Vice President (SEVP) PTPN IV
bersilaturahmi ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), dengan
mendatangi Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman No.
41 Medan, Senin 22, Juni 2020 lalu. Hadir dalam pertemuan ini
Direktur Sucipto Prayitno, SEVP Operation I Rizal H. Damanik,
dan SEVP Business Support Budi Susanto, yang didampingi
oleh Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi Naim,
Kasubag Sekretariat, dan Staf Sub Bagian Sekretariat.

S

ementara, Gubsu Edy Rahmayadi
didampingi Wagubsu Musa
Rajekshah, Kepala Bappeda Provsu
Hasmirizal Lubis, Kadis Dukcapil
Provsu M. Ismael Parenus Sinaga,
Kadis Perkebunan Provsu Herawaty,
dan Kadis Sumber Daya Air, Cipta
Karya dan Tata Ruang Provsu, Alfi
Syahriza.
Silaturahmi ini diawali dengan
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perkenalan dari Direktur dan SEVP
PTPN IV kepada Gubsu, dilanjutkan
dengan menjajaki kerjasama untuk
penyediaan daging sapi dan kambing,
bawang putih, serta bawang merah
yang selama ini masih diimpor oleh
Provinsi Sumatera Utara dari luar.
Kedua pihak menyepakati bahwa
hal ini memerlukan kajian yang
lebih komprehensif terlebih dahulu,
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baik dari sisi ekonomi maupun
dampak sosialnya. Kedua pihak juga
menyatakan pentingnya sinergi BUMN
perkebunan dengan Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara untuk
meningkatkan manfaat perkebunan
bagi masyarakat, khususnya PTPN IV
yang seluruh usaha kebunnya berada
di propinsi ini. (red)
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IKBI PTPN Grup Bersilaturahmi Secara Virtual

“Peran IKBI Perlu Disesuaikan dengan
Perubahan Organisasi Perusahaan”
Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) Grup mengadakan silaturahmi sekaligus perkenalan
Ketua dan Wakil Ketua IKBI PTPN I s/d PTPN XIV yang
dilaksanakan secara virtual di tempat masing-masing. Khusus di
PTPN IV kegiatan ini diselenggarakan di ruang Pisifera Kantor
Direksi PTPN IV, Selasa 23 Juni 2020.

Operasional, PTPN V s/d PTPN XIV
di tempat masing-masing.
Sedangkan dari IKBI PTPN IV,
tampak secara virtual, Ketua Wiji
Hastuti, Ketua Harian Fitrina Pamari,
Wakil Ketua I Syamsafitri, Wakil Ketua

H

II Irawati, Sekretaris Echi Djamali, dan
Wakil Sekretaris Rosana Purnama.
Riskiyah dalam sambutannya,
menyampaikan, pada 26 Mei
2020 yang lalu telah dilaksanakan

adir dalam silaturahmi ini,
dari IKBI Holding Perkebunan
Nusantara PTPN III (Persero),
antara lain Ketua Riskiyah M. Abdul
Ghani, Wakil Ketua Dewi Denaldy
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Mulino Mauna, Sri Seger Budiarjo,
Atika Dwi Sutoro, Erfi M. Iswahyudi,
Winda Mahmudi, Hestu Wing
Antariksa, serta Ketua dan Wakil
Ketua IKBI PTPN I, PTPN II, PTPN III
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perombakan organisasi PTPN I s/d
PTPN XIV sekaligus menetapkan
manajemen baru yang terdiri dari
Direktur dan Senior Executive Vice
President (SEVP).
“Karena itu, kepada Ibu-ibu yang
suaminya mendapatkan amanah baru
sebagai SEVP, semoga mendapatkan
keberkahan bagi negara,
perusahaan dan keluarga. Tentunya
sebagai isteri pendamping suami,
amanah jabatan ini mengandung
konsekuensi berubahnya peran dan
tanggungjawab Ibu-ibu sekalian,” kata
Riskiyah. “Yaitu menjadi Wakil Ketua
IKBI PTPN masing-masing. Semoga
perubahan ini bisa memberikan
warna di organisasi IKBI PTPN yang
diemban,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga
menyampaikan lima hal yaitu: (1)
menyikapi perubahan organisasi
di PTPN, (2) menjadi pemimpin
pemersatu, (3) rajin berinteraksi
ke bawah, (4) menjaga marwah
dan menjadi tauladan, dan (5)
menyongsong era new normal.
Tentang perubahan organisasi di
PTPN, ia mengatakan, perubahan
struktur di PTPN telah melahirkan
nomenklatur baru, yaitu dari Direktur
Utama dan Direktur Bidang menjadi
Direktur dan SEVP.
“Konsekuensinya, terjadi
perubahan status, dimana Direktur
diangkat oleh Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
dan Direktur Utama PTPN III
(Persero) adalah penanggungjawab
penuh pengelolaan perusahaan.
Sedangkan SEVP yang merupakan
satu level di bawahnya, ketetapan
pengangkatannya ditandatangani
oleh Direktur Utama PTPN III
(Persero),” ungkap Riskiyah.
Kesempatan silaturahmi ini juga
dimanfaatkan untuk menjadi ajang
sosialisasi perihal virus corona.
Narasumber, dr. Mohammad Gibran
Usamah sebagai dokter umum dari
Holding Perkebunan Nusantara,
menyampaikan materi dengan tema

“Melawan Virus Corona di Masa New
Normal”.
Mohammad Gibran Usamah
mengatakan, New Normal adalah
perubahan perilaku untuk tetap
menjalankan aktivitas normal,
namun ditambah penerapan protokol
kesehatan guna mencegah terjadinya
penularan Covid-19.
Ia juga mengatakan, penerapan
kenormalan baru tersebut bertujuan

untuk mempercepat penanganan
Covid-19 dalam aspek kesehatan dan
sosial-ekonomi.
“Cara melawan virus corona di
masa New Normal adalah dengan
melakukan pola hidup bersih dan
sehat (PHBS), istirahat yang cukup,
asupan makanan yang bergizi,
mengkonsumsi vitamin sesuai
anjuran, dan berolahraga,” tutup
Mohammad Gibran Usamah. (red)
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Penghargaan untuk PKS Progresif
Untuk ketiga kalinya, manajemen PTPN IV memberikan
penghargaan khusus kepada manajemen Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) yang dinilai paling progresif terhadap perkembangan
kebersihan PKS periode bulan Juni 2020.

P

emberian penghargaan ini selain
mengundang Kepala Bagian,
General Manager Distrik, Manajer
Kebun, dan Manajer PKS, juga
mengundang Asisten Pengolahan dan
Asisten Tanaman, yang dilaksanakan
secara virtual dari ruang Tenera
Kantor Direksi PTPN IV, Jalan Letjen
Suprapto No. 2 Medan, Selasa, 7 Juli
2020.
“Ini dilakukan karena manajemen
ingin menyapa semuanya,” sebut
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
yang didampingi Senior Executive
Vice President (SEVP) Operation I
Rizal H. Damanik, SEVP Operation
II Joni Raja Siregar, dan SEVP
Business Support Budi Susanto.
Sucipto Prayitno dalam
kesempatan tersebut, atas nama
manajemen, mengucapkan
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terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada PKS
yang selama satu bulan terakhir ini
progresnya luar biasa.
“Hal ini dapat dilihat dari capaian
rendemen minyak sawit yang naik
terus, yaitu hampir 1% secara total di
PTPN IV. Produksi dan produktivitas
tetap terjaga dengan baik dalam
satu semester ini, dan satu bulan
terakhir ini tidak mengecewakan.
Kualitas panen juga sudah luar
biasa perkembangannya, demikian
juga brondolan sawit,” sebut Sucipto
Prayitno.
Di bagian lain Sucipto Prayitno
mengatakan, segala sesuatu
harus kita kerjakan bukan karena
keterpaksaan, melainkan karena
kebersamaan. Kita harus berada di
tengah-tengah karyawan yang sedang
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berjuang untuk menghasilkan sesuatu
yang kita inginkan. “Ini harus terus
disemangati dengan cara hadir di
lapangan dan di hati karyawan, baik
secara fisik maupun virtual,” katanya.
Manajemen melihat sudah
ada perbaikan kinerja PKS secara
terus menerus dengan sederhana
dalam konteks meningkatkan
kebersihan atas cinta PKS. Namun
masih ada PKS yang tidak memiliki
perkembangan. “Hal ini jangan seperti
puisi yang isinya, cinta tidak harus
memiliki, tetapi di PTPN IV cinta harus
merasa memiliki PKS,” kata Sucipto
Prayitno.
Ia juga menyebutkan, ke depan
akan ada program-program yang
akan diikuti secara konsisten
setiap bulannya. Jika tidak ada
perkembangan selama satu bulan
ini, maka manajemen PKS dapat
dikategorikan tidak mampu dan tidak
mau berubah menjadi lebih baik lagi,
dan atau sudah tidak sesuai lagi
mengelola PKS.
Ditegaskan Sucipto Prayitno,

pemberian award-award ini bukan
lelucon, tetapi sungguhan. Jika suatu
saat nanti tidak ada perkembangan
yang signifikan, manajemen akan
mengeluarkan award yang menganulir
award sebelumnya yang nilainya
negatif.
“Saat ini manajemen masih
menghargai yang paling serius,
sungguh-sungguh, konsisten,
progresif, dan belum memberikan
punishment kepada yang tidak
sungguh-sungguh, yang menchallenge kebijakan manajemen,”
sebut Sucipto Prayitno.
Manajemen, katanya, menunggu
perkembangan kebun/pabrik. Karena
itu, tambahnya, jangan menyepelekan
ada atau tidak ada award. “Bekerjalah
dengan baik di kebun/pabrik yang
sudah menjadi tanggung jawab
masing-masing, teutama pekerjaan
rutin yang tidak boleh dilupakan.
Jika hal ini juga tidak dilakukan,
maka dapat dikatakan bahwa itu
pelanggaran dalam bekerja di kebun/
pabrik,” tegasnya.
Apabila pabrik tidak dipelihara
dengan baik, katanya mengingatkan,
maka itu akan menimbulkan capaian

rendemen rendah serta kualitas yang
kurang baik, Asam Lemak Bebas
(ALB) menjadi tinggi, dan seterusnya.
“Demikian juga jika kebun tidak
dipelihara, maka produktivitas rendah,
rentan terserang penyakit. Ini semua
akan merugikan perusahaan dan
jangan disepelekan hal-hal seperti ini,”
tegas Sucipto Prayitno.
Sucipto Prayitno mengucapkan

selamat dan terimakasih kepada
PKS yang menerima penghargaan
dan ia berpesan agar mereka terus
mempertahankan award ini. Karena
penghargaan merupakan gambaran
dari masing-masing tim manajemen
yang cinta kepada PKS, yang setiap
hari memelihara dan menggeluti PKS.
“Penting untuk tetap menjaga
dan merawat serta meningkatkan
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menerima Penghargaan Terbaik
I adalah PKS Berangir, Terbaik
II PKS Dolok Sinumbah dan
Terbaik III PKS Timur.
“Sementara sampai saat
ini kebun/pabrik yang sudah
mengkoleksi 2 award adalah
PKS Adolina, PKS Timur, Kebun
Ajamu dan Kebun Pulu Raja,”
sebut Riza Fahlevi Naim.

Kick Off Karya Inovasi Award

kinerja PKS, karena PKS ini juga
menjadi andalan pemerintah sebagai
penggerak roda perekonomian daerah
di sekitarnya,” demikian kata Sucipto
Prayitno.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, dalam acara
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penghargaan kali ini, manajemen
PTPN IV memberikan award
kepada PKS yang paling progresif
dalam perkembangan, dimulai dari
penilaian sebelumnya, sejak 7 Juni
2020, sampai dengan Senin 6 Juli
2020 malam. Berdasarkan penilaian
tersebut, maka yang berhasil
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Pada kesempatan yang
sama, Sucipto Prayitno juga
melakukan kick off karya inovasi
dengan tema “Mari Berkreasi
demi PTPN IV yang lebih Maju,
Inovatif dan berdaya Saing”.
Peserta lomba seluruhmya
adalah karyawan PTPN IV, baik
karyawan tetap (strata I s/d VI)
maupun karyawan PKWT.
Sucipto Prayitno mengatakan,
tujuan karya inovasi ini antara
lain adalah (1) mendorong
karyawan memiliki ide-ide kreatif
dalam rangka efisiensi, perbaikan
dan pembaharuan proses bisnis,
(2) menyediakan wadah berupa
ide/karya/pemikiran yang dapat
diimplementasikan atau yang
masih membutuhkan kajian lebih
mendalam demi terciptanya
transformasi perusahaan
yang unggul, (3) mendorong
terciptanya budaya kerja yang
mampu memberi nilai tambah
kepada perusahaan, dan (4)
membangun nilai profesional
yang merupakan salah satu tata
nilai perkebunan nusantara.
Persyaratan lain dalam
lomba karya inovasi award ini adalah
mengenai ketentuan umum, ketentuan
khusus, waktu, kriteria penilaian dapat
dilihat dalam Surat Edaran No. 04.07/
SE/46/ VII/ 2020 tanggal 6 Juli 2020.
Adapun pendaftaran dapat dilakukan
melalui link tiny.cc/mariberinovasi.
(red)

Say No to
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Andry Gultom Menangkan
Kompetisi Karya Inovasi
Andry Gultom, karyawan Bagian Tanaman Kantor Direksi,
akhirnya terpilih menjadi Juara I kompetisi Karya Inovasi Award
yang diselenggarakan PTPN IV. Kompetisi ini diadakan untuk
mendorong semangat inovasi di antara karyawannya.

P

engumuman pemenang ini
dilakukan Selasa, 28 Juli 2020
di Kantor Direksi, setelah melalui
tahapan seleksi dan penilaian
independen yang ketat. Andry Gultom
mengikutkan karya inovasinya dengan
judul, “Membuat Aplikasi Siklus
Hidup Hama dan Prediksi Waktu
Kepompong dan Kupu-Kupu dengan
Menggunakan Microsoft Excel”.
Direktur PTPN IV, Sucipto
Prayitno menyampaikan penghargaan
secara langsung melalui kegiatan
virtual, yang diikuti manajemen dan
karyawan dari lokasi kerja masingmasing.
“Menjadi pimpinan/leader, kita
harus mempunyai jiwa yang inovatif
dan kreatif, tidak berhenti di suatu
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level saja, di suatu tempat tertentu
saja, dengan menikmati hidup yang
tetap tidak berubah (konstan),”
ungkap Direktur dalam sambutannya.
Dari ruang Tenera Kantor Direksi
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Nusantara.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim
mengatakan, setelah Juara I Andry
Gultom, Juara II diraih Turino Januar
Budyanto dari Bagian Sumber Daya
Manusia Kantor Direksi, dengan
karya “Digitalisasi Formulir Perjalanan
Dinas”, dan sebagai Juara III Dedy
Mulianto dari Kebun Sawit Langkat
dengan karya “Bucket Pengeruk Pasir
Fat Pit Sistem Pulley yang Dilengkapi

Wireless Switch Relay Remote”.
Sementara sebagai Harapan I
Abdul Rasyid B. Damanik dari Balai
Benih kelapa sawit dengan karya
“Hemat dan Tepat dengan Lay Flat
Irrigation Tube di Main Nursery”, dan
Harapan II Jonathan Tampubolon
dari Kebun Adolina dengan karya
“Menurunkan Losis Ampas Kempa
dengan Optimalisasi Isian Digester
Menggunakan Teknik Bandul yang
Terintegrasi dengan Auto-Feeder di

PTPN IV Jl. Letjen Suprapto No. 2
Medan, Direktur juga menyampaikan
bahwa inovasi ini bukan merupakan
brand news, melainkan sebagai
perbaikan-perbaikan yang bisa
dilakukan untuk peningkatan kinerja
perusahaan. “Untuk menjaga
objektivitas dan independensi
penilaian, kita telah menunjuk juri
independen yang memahami tentang
inovasi, di antaranya dari PT LPP
Agro Nusantara, Pusat Penelitian
Kelapa Sawit (PPKS) dan konsultan,”
kata Sucipto Prayitno.
Turut hadir mendampingi Direktur
adalah Senior Executive Vice
President (SEVP) Operation I Rizal
H. Damanik, SEVP Operation II Joni
Raja Siregar, dan SEVP Business
Support Budi Susanto.
Juga hadir secara virtual di tempat
masing-masing, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim, para kepala bagian
lain, General Manager Distrik, para
manajer kebun/pabrik, dan hadir juga
manajemen dari anak perusahaan
PTPN IV yakni Direktur PT Sinergi
Perkebunan Nusantara Budiono,
dan perwakilan dari PT Agro Sinergi
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Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Adolina”.
Kick Off Awarding PICA
Dalam kesempatan yang sama,
Sucipto Prayitno juga melakukan kick
off awarding Problem Identification
Corrective Action (PICA), yaitu
strategi peningkatan produktivitas
kebun dari blok ke blok. Kepada
manajemen kebun, Direktur berpesan
agar jujur sejujur-jujurnya dalam
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penilaian, karena awards kali ini
penilaiannya menggunakan metode
self assessment.
Mapping kondisi blok dibuat
kriterianya, misal produktivitas TBS
ton/ha >2,5 warna emas, 2 – 2,5
warna hijau, 1,5 – 2 warna kuning,
1 – 1,5 warna merah dan <1 warna
hitam. Mengukur kinerja (scoring)-nya
dilakukan dengan dasar perhitungan
kinerja blok dengan kondisi blok bulan
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sebelumnya dan nilai masing-masing
kondisi blok merupakan jumlah blok
yang bertambah atau berkurang
dikalikan konstanta nilai.
Ia juga mengatakan, yang diukur
adalah pergerakan seberapa besar
posisi yang warna hitam bergerak
ke atasnya, yang warna merah
bergerak ke atasnya dan seterusnya,
yang pada akhirnya menunjukkan
kontribusi terhadap produktivitas
kebun. Ini semua akan dievaluasi
setiap bulan, serta yang paling agresif
pergerakannya akan menjadi juara.
“Dari sisi PKS, program
peningkatan rendemen, penilaiannya
berdasarkan progresifnya untuk
menaikkan rendemen dari waktu ke
waktu, dan ada metode penilaiannya
yang akan ditetapkan oleh dewan juri,”
ucap Sucipto Prayitno.
Ke depan manajemen PTPN IV
juga akan melakukan kick off program
“culture”. Program ini, melibatkan
keluarga sendiri, untuk mendukung
prestasi personel dalam bekerja dan
berkarya di perusahaan, sehingga
tercipta kenyamanan, baik di dalam
keluarga maupun di tempat bekerja.
Sucipto Prayitno berkeinginan
agar semua karyawan PTPN
IV betah tinggal di kebun/pabrik
masing-masing, yaitu dengan
menyiapkan tempat tinggal/rumah
yang nyaman. Program ini kita sebut
“Rumahku adalah Surgaku”, dan
merupakan program sederhana yang
melibatkan Ikatan Keluarga Besar
Isteri (IKBI), dengan mengadakan
perlombaan seperti kebersihan
dan kerapian taman depan rumah,
adanya tanaman apotek hidup dan
lain-lain, yang dinilai oleh masingmasing kebun/PKS, dan hanya ada 1
pemenang.
“Khusus rumah dinas General
Manager Distrik dan Manajer Kebun/
Pabrik tidak diikutsertakan dalam
program ini, karena yang melakukan
penilaian adalah isteri dari General
Manager Distrik dan Manajer Kebun/
Pabrik,” tutur Sucipto Prayitno. (red)
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HANI 2020 di Distrik IV,
Semua Hasil Tes Negatif

Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional
(HANI) yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2020, Distrik IV
melakukan tes narkoba secara sampling terhadap karyawan
pimpinan dan karyawan pelaksana, Selasa, 7 Juli 2020, di
Kantor PKS Pulu Raja. Kegiatan ini dilakukan sesuai arahan
General Manager Distrik IV yang meminta dilakukannya test urine
terhadap 10 orang karyawan PKS Pulu Raja. Adapun hasil dari
tes urine tersebut, semuanya menunjukkan hasil negatif.

H

ari Anti Narkoba Internasional
2020 mengangkat tema “Hidup
100% di Era New Normal: Sadar,
Sehat dan Produktif Tanpa Narkoba”.
Selain menyemarakkannya dengan
memasang spanduk di areal pintu
masuk atau lokasi strategis di
masing-masing kantor maupun
pabrik se-PTPN IV, setiap distrik
juga melakukan kegiatan masingmasing. Kegiatan ini menyusul
kegiatan di tahun 2019 lalu, dimana

secara serentak seluruh Kebun/PKS
se-PTPN IV melakukan seminar
dan sosialisasi Pencegahan dan
Penindakan Penyalahgunaan
Narkoba dengan melibatkan
Badan Narkotika Negara (BNN)
dan pihak Kepolisian setempat
sebagai narasumber. Acara itu juga
diselenggarakan dengan menjalin
kerjasama dengan para stakeholder,
serta melibatkan peserta dari
perwakilan karyawan, anggota

masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh
agama, organisasi kepemudaan dan
siswa/siswi sebagai generasi penerus
bangsa.
General Manager Distrik
IV, Misran, dalam arahannya
mengatakan, PTPN IV khususnya
Distrik IV, mendukung penuh
gerakan anti narkoba. Setiap
karyawan di PTPN IV telah
membuat surat pernyataan tidak
pernah mengkonsumsi narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya.
“Dan jika dalam test terbukti bahwa
karyawan menggunakan narkoba,
maka ia wajib untuk mengundurkan
diri. Ke depannya, kita akan terus
melaksanakan pemeriksaan narkoba
secara sampling terhadap karyawan
di seluruh Kebun/PKS yang ada di
Distrik IV,” kata General Manager.
(MSP/red)
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Mempertahankan Disiplin
Pencegahan Penyebaran Covid-19
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno mengimbau kepada keluarga
besar PTPN IV agar tetap disiplin dalam protokol pencegahan
penyebaran Covid-19. “Ini penting karena menurut data yang ada
penyebaran Covid-19 masih variatif di antara propinsi. Artinya
penyebaran Covid-19 belum semua terkendali, berarti kita
tidak boleh dalam kondisi baik-baik saja, melainkan harus tetap
waspada,” kata Sucipto Prayitno, Selasa, 7 Juli 2020.

O

leh karenanya, ia mengajak
keluarga besar PTPN IV untuk
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mencerna kembali imbauan-imbauan
yang telah dikeluarkan manajemen,
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dan dilaksanakan dengan tertib serta
secara terus menerus melaksanakan
protokol pencegahan penyebaran
Covid-19 dengan disiplin.
“Kita harus menjaga keluarga
masing-masing, mengajarkan cara
hidup the new normal untuk memutus
penyebaran Covid-19. Kondisi saat
ini sudah termasuk kritis dan rawan
serta harus disikapi dengan bukan
biasa-biasa saja, dan jangan banyak
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berinteraksi dengan masyarakat lain,”
sebut Sucipto Prayitno.
“Jika di antara kita ada yang
terkonfirmasi positif Covid-19, maka
perusahaan sudah kehilangan
opportunity karyawannya dalam
bekerja, karena selama ini banyak
yang dikerjakan di perusahaan selama
25 hari kerja dalam sebulan. Namun
bagi karyawan yang dirawat di rumah
sakit, tentunya kesempatan bekerja di
perusahaan menjadi hilang,” demikian
dikatakan Sucipto Prayitno.
Direktur mengajak karyawan
PTPN IV untuk mengecek kembali di
lapangan ketersediaan tempat cuci
tangan, disiplin menggunakan masker,
pengecekan suhu tubuh, dan jika ada
gejala klinis, segera memeriksaan diri
ke fasilitas pelayanan kesehatan. “Halhal seperti ini jangan menjadi kendur
dan yang lebih penting lagi masingmasing pribadi harus tetap disiplin,
baik di kantor maupun di rumah
masing-masing. Manajemen akan
melakukan peringatan yang keras,
jika tidak mampu mengendalikan
pencegahan penyebaran Covid-19 di
masing-masing tempat,” tukasnya.
(red)
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Industri Minyak Sawit Diprediksi
Pulih pada Kuartal IV 2020

Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC)
memprediksi industri minyak kelapa sawit akan pulih sepenuhnya
pada kuartal keempat tahun ini, dengan catatan bila pandemi
Covid-19 dapat dikendalikan.

P

ihak CPOPC juga meyakini
bakal ada peningkatan di pasar
global mengingat kebijakan moneter
yang sangat longgar dari banyak
bank sentral dan kebijakan paket
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stimulus dari pemerintah. “CPOPC
tetap optimis bahwa minyak kelapa
sawit menuju pemulihan harga pada
paruh kedua tahun 2020 menyusul
meningkatnya konsumsi global
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dan berkurangnya produksi paska
pandemi,” kata otoritas lembaga itu
dalam sebuah pernyataan tertulis
belum lama ini.
Dalam laporan tersebut, Dewan
Minyak Sawit Malaysia (MPOC)
memperkirakan harga akan mencapai
RM 2.594/ton pada paruh kedua
tahun 2020, dan rata-rata pada RM
2.337/ton untuk tahun ini. Ada potensi
kenaikan harga ke atas jika produksi

Turut Berduka Cita

minyak sawit di Indonesia dan Malaysia
berubah keluar lebih rendah dari perkiraan
pasar.
Sementara itu, upaya industri untuk
menjadi lebih berkelanjutan akan menjadi
lebih penting pada
tahun 2020, lantaran
itu terjadi akibat
banyaknya ancaman
dari perusahaan
atau negara-negara
yang membatasi
penggunaan minyak
sawit.
Sebelumnya
Indonesia dan
Malaysia telah
memperkuat
skema sertifikasi
berkelanjutan
nasional mereka.
Penerbitan Peraturan
Presiden (Perpres)
No. 44 Tahun 2020
tentang Sistem
Sertifikasi untuk
Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan
di Indonesia, diyakini
dapat menjadi
langkah besar untuk
mengatasi masalah
yang berkaitan
dengan minyak
sawit berkelanjutan
di Indonesia.
Skema sertifikasi
berkelanjutan
Malaysia (MSPO),
saat ini pun wajib
untuk perkebunan kelapa sawit di sana.
Menurut CPOPC, dorongan untuk
menggunakan lebih banyak minyak
kelapa sawit dalam bahan bakar nabati
khususnya di Indonesia akan memberikan
pertanda baik untuk menurunkan stok
dan meningkatkan harga minyak sawit.
Sementara ekonomisnya harga CPO tetap
menarik bagi konsumen dibandingkan
minyak nabati lainnya, yang mana menjadi
salah satu faktor plus lainnya. (int/red)

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

Bapak Indra Astaman Tambunan
Mertua laki-laki Bapak Muhammad Fachri
(Asisten Pengolahan PTPN IV Kebun Air Batu)
7 Juli 2020

Ibu Hj. Afrida Hanum Hasibuan
Orangtua perempuan Bapak Rudy Hendrawan Simatupang, ST, MM
(Manajer PTPN IV PKS Bah Jambi)
14 Juli 2020

Ibu Jetty Sitorus
Orangtua perempuan Bapak Hendri Manurung
(Asisten Afdeling PTPN IV Kebun Pabatu)
20 Juli 2020

Bapak Eben Pasaribu
Suami Ibu Dewinta Rina Sitepu, SE. Ak
(Asisten Kepala Tata Usaha PTPN IV Kebun Pulu Raja)
22 Juli 2020

Bapak Rela Sinulingga
Orangtua laki-laki Bapak Ratya Asa Sinulingga, ST
(Kepala Sub Bagian Teknik dan Pengolahan PTPN IV)
23 Juli 2020
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Tembus RM 2.700, Harga CPO
Tertinggi dalam 5 Bulan Terakhir
Harga minyak sawit mentah (CPO) menguat signifikan pada
perdagangan hari Rabu, 22 Juli 2020. Harga CPO untuk kontrak
pengiriman Oktober telah tembus RM 2.700/ton.

P

ada 10.45 WIB, harga CPO di
Bursa Malaysia Derivatif menguat
2,35% ke RM 2.703/ton. Sehari
sebelumnya harga CPO ditutup di RM
2.642/ton. Artinya ada kenaikan 61
ringgit pada perdagangan hari Rabu
itu. Ini merupakan harga tertinggi
sejak 13 Pebruari lalu.
Harga CPO mengalami
apresiasi seiring dengan perbaikan
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fundamental. Dari sisi permintaan,
kembali digebernya ekonomi China
menjadi faktor positif yang mampu
mengerek permintaan.
Menurut survei yang dilakukan
oleh perusahaan kargo, ekspor negeri
jiran pada periode 1-20 Juli turun 3,5%
- 4,6%. Penurunan yang lebih rendah
dari bulan lalu menunjukkan bahwa
permintaan masih relatif terjaga.
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“Penurunan yang lebih rendah adalah
tanda yang baik bahwa permintaan
masih relatif tinggi dari bulan Juni,”
kata seorang trader yang berbasis di
Kuala Lumpur kepada Reuters..
Ekspor Malaysia bulan lalu naik
hingga 25% dibanding Mei seiring
dengan pembukaan kembali ekonomi
pasca lockdown ketat untuk menekan
penyebaran kasus infeksi virus
corona.
Sementara dari sisi pasokan,
ada ancaman yang membayangi
suplai terutama banjir yang melanda
Indonesia dan Malaysia. Fenomena
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alam ini ditakutkan memicu terjadinya
disrupsi panen.
Menurut Asosiasi Minyak Sawit
Malaysia (MPOA), cuaca yang buruk
serta kurangnya pekerja di sektor
perkebunan membuat output di bulan
Juli diperkirakan akan lebih rendah
25%.
Asosiasi minyak sawit nasional

mengatakan, industri ini tengah
membutuhkan 36.000 pekerja
sebelum wabah Covid-19 merebak
dan pembatasan perjalanan terkait
diberlakukan. Pembatasan itu
diperkirakan akan tetap dilakukan
setidaknya Desember dan turut
memperburuk kondisi yang dihadapi
oleh industri.

Selain itu harga CPO juga ikut
terangkat akibat kenaikan harga
minyak nabati lainnya. Harga kontrak
minyak kedelai yang paling aktif di
Dalian mengalami kenaikan 1,91%,
sementara kontrak minyak sawitnya
naik 2,52%. Harga kedelai di Chicago
Board of Trade juga naik 1,04%.
(cnbc/red)
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Konsumsi China
dan India Pulih Kembali

Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berjangka
masih berada di jalur kenaikan seiring dengan pemulihan
permintaan dari konsumen terbesar dunia, India dan China.
Sebelumnya permintaan dari kedua negara tersebut sempat
anjlok karena terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

B

erdasarkan data China National
Grain and Oils Information
Center, pembelian minyak sawit atau
crude palm oil (CPO) dari Negeri
Panda itu dapat meningkat menjadi
550.000 ton pada periode Juli 2020.
“Angka tersebut lebih tinggi
daripada estimasi bulan lalu, yaitu
China hanya akan membeli CPO
sebesar 450.000 ton,” tulis China
National Grain and Oils Information
Center seperti dikutip dari Bloomberg,
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Minggu, 12 Juli 2020 lalu.
Selain itu, persediaan CPO di
pelabuhan tercatat turun sekitar
30.000 ton dari bulan sebelumnya,
menjadi sekitar 390.000 per 8
Juli 2020. Adapun, angka itu tidak
termasuk 110.000 ton persediaan
CPO yang digunakan untuk keperluan
industri.
Penurunan persediaan yang
cukup signifikan menjadi sinyal kuat
bahwa konsumsi mulai kembali
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meningkat. China diyakini akan segera
memesan CPO untuk mengisi kembali
persediaannya.
Di sisi lain, pada pekan lalu data
impor India terhadap minyak goreng,
produk turunan CPO, melonjak ke
level tertinggi sejak lima bulan terakhir
pada Juni karena pedagang dan
penyuling mendorong pembelian
untuk menambah stok.
Solvent Extractors’ Association
of India menjelaskan bahwa inbound
shipment CPO Negeri Taj Mahal
itu naik 45,5 persen dibandingkan
dengan bulan sebelumnya menjadi
sebesar 562.932 ton.
Sementara itu, surveyor
kargo, Intertek Testing Services,
memperkirakan pengiriman CPO

dari petani terbesar dunia ke India
naik menjadi 1,91 juta ton pada
periode Juni 2020, daripada bulan
sebelumnya sebesar 1,67 juta ton.

Intertek juga memperkirakan,
penjualan ke anak benua India naik
menjadi 663.853 ton dari sebelumnya
498.868 ton, sedangkan pembelian
dari China naik menjadi 258.436 ton
daripada bulan sebelumnya sebesar
121.470 ton.
Adapun, berdasarkan data
Bloomberg, pada perdagangan Jumat,
10 Juli 2020 harga CPO untuk kontrak
September 2020 di bursa Malaysia
naik 0,62 persen ke level 2.418 ringgit
per ton.
Sejak menyentuh level terendah
pada awal Mei 2020, harga CPO telah
pulih lebih dari 20 persen. Kendati
demikian, harga CPO masih terkoreksi
sekitar 19,27 persen sepanjang tahun
berjalan 2020. (int/red)

Sasar Afrika, Pengusaha
Sawit Fokus Ekspor CPO
dalam Kemasan Kecil

Untuk menyasar pasar Afrika, pengusaha sawit fokus
mengekspor CPO dalam kemasan kecil atau small pack dalam
bentuk 200 ton dan 500 ton. Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan, kawasan negara-negara
Afrika merupakan pasar potensial sebagai alternatif tujuan
ekspor minyak kelapa sawit (CPO).

K

etua Umum GAPKI Joko Supriyono menjelaskan, kawasan Afrika menjadi
pasar menarik karena pertumbuhan ekspor yang cukup bagus setiap
tahunnya, meskipun negara tersebut hanya memesan dalam kemasan kecil.
“Afrika ini ternyata partai kecil atau small pack dalam bentuk 200 ton, 500
ton, dan itu ternyata menjadi besar. Ini menjadi catatan bagaimana kita ingin
mengarah ke pasar tradisional, isu spesifik harus dicermati,” kata Joko di
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Jakarta, bulan lalu.
Joko menjelaskan bahwa
berdasarkan kode HS-nya, ada 32
produk minyak sawit Indonesia, baik
CPO, PKO dan turunannya yang
diekspor ke Afrika. Salah satu produk
itu, yakni minyak sawit olahan dalam
bentuk cair dengan pengemasan tidak
lebih dari 25 kilogram saja. Kemasan
ini mencapai 41 persen dari total
ekspor minyak sawit ke Afrika.
Joko menilai bahwa
mengembangkan pasar baru yang
potensial, yakni Afrika, merupakan
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salah satu upaya yang dilakukan
Indonesia di saat pelemahan
permintaan dunia atas minyak sawit di
tengah kondisi pandemi.
Senada dengan itu, Direktur
Eksekutif Gabungan Industri Minyak
Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat
Sinaga menjelaskan, kawasan
Afrika, khususnya Afrika timur,
memang menjadi pasar potensial
bagi komoditas minyak sawit dengan
populasi hampir 380 juta orang di 18
negara.
“Persoalan di sana, mereka
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tidak punya tangki-tangki besar di
pelabuhan. Makanya, lebih senang
memperoleh minyak dalam kemasan
di bawah 25 kilogram,” kata Sahat.
Sahat menambahkan bahwa
Indonesia juga sudah saatnya
memanfaatkan kondisi geografis,
di mana kawasan pesisir Sumatera
Barat dapat dikembangkan sebagai
titik ekspor menuju India dan Eropa.
Dengan begitu, biaya logistik dapat
dihemat sekitar 8-10 dolar AS per ton,
dibandingkan jika ekspor dilakukan
dari Riau. (red)
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Disrupsi Panen Mengancam
Sisi Pasokan Minyak Sawit Dunia
Meskipun industri kelapa sawit boleh bergembira dengan
pemulihan harga, namun bisnis lemak nabati ini juga harus
berjuang untuk mengatasi ancaman disrupsi panen yang dapat
menurunkan produksi hingga 25% menurut perkiraan bulan Juli.

D

isrupsi ini antara lain disebabkan
oleh ancaman banjir yang
melanda Indonesia dan Malaysia.
Fenomena alam ini ditakutkan
memicu terjadinya gangguan proses
panen pada sejumlah wilayah
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dataran rendah maupun longsor di
dataran yang lebih tinggi.
Menurut Asosiasi Minyak Sawit
Malaysia (MPOA) cuaca yang buruk
serta kurangnya pekerja di sektor
perkebunan membuat output di
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bulan Juli diperkirakan akan lebih
rendah 25%.
Selain itu, asosiasi minyak
sawit nasional mengatakan,
industri ini tengah membutuhkan
36.000 pekerja sebelum wabah
Covid-19 merebak dan pembatasan
perjalanan terkait diberlakukan.
Pembatasan itu diperkirakan
akan tetap dilakukan setidaknya
Desember dan turut memperburuk
kondisi yang dihadapi oleh industri.

Liputan Khusus

Oktober telah menembus RM 2.700/
ton.
Selain karena faktor penurunan
stok dan ancaman penurunan
produksi, harga CPO mengalami
apresiasi juga disinyalir seiring
dengan perbaikan fundamental. Dari
sisi permintaan, kembali digebernya
ekonomi China menjadi faktor positif
yang mampu mengerek permintaan.
Menurut survei yang dilakukan
oleh perusahaan kargo, ekspor
Negeri Jiran pada periode 1-20
Juli turun 3,5% - 4,6%. Penurunan

yang lebih rendah dari bulan lalu
menunjukkan bahwa permintaan
masih relatif terjaga.
“Penurunan yang lebih rendah
adalah tanda yang baik bahwa
permintaan masih relatif tinggi dari
bulan Juni,” kata seorang trader
yang berbasis di Kuala Lumpur.
Ekspor Malaysia bulan April
naik hingga 25% dibanding Mei
seiring dengan pembukaan kembali
ekonomi pasca lockdown ketat
untuk menekan penyebaran kasus
infeksi virus corona. (red/cnbc)

Kurangnya tenaga kerja, terutama
di bagian panen, secara langsung
dapat menyebabkan rendahnya
kemampuan industri untuk
memaksimalkan potensi produksi.
Bersamaan dengan itu, dari sisi
permintaan, harga minyak sawit
mentah (CPO) menguat signifikan.
Misalnya hal itu terlihat pada
perdagangan hari rabu, 22 Juli 2020
lalu dimana kontrak pengiriman
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Pemerintah Bidik Potensi
Ekspor Bibit Sawit ke Ekuador

Duta Besar Indonesia untuk Ekuador Diennaryati
Tjokrosuprihatono mengajak Indonesia untuk meningkatkan
ekspor bibit kelapa sawit ke Ekuador. Menurutnya, Ekuador
memiliki ketertarikan pada bibit kelapa sawit Indonesia lantaran
dinilai memiliki kualitas baik.

“M

ereka mau impor bibit sawit
dari Indonesia karena
mereka lihat kualitasnya bagus,” kata
Diennaryati dalam diskusi virtual,
Rabu, 22 Juli 2020. Dia menyebut,
sekitar 20% dari total kebun kelapa
sawit di Ekuador tengah menghadapi
penyakit kulit akar (root bark) dan
hingga kini belum diketahui obatnya.
Seiring dengan adanya
permasalahan penyakit tersebut,
Ekuador berencana untuk
mengalihkan konsumsinya. Apalagi,
Ekuador merupakan penghasil kelapa
sawit berskala kecil.
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Berdasarkan data Statista, total
lahan kelapa sawit di Ekuador pada
2019 mencapai 247 ribu hektare.
Angka ini lebih rendah dibandingkan
luas lahan pada 2015 sebesar 370
ribu hektare.
“Mereka akan beralih ke ganja
karena bisa diolah untuk kosmetik,
minyak, dan sebagainya,” ujar
Diennaryati. Oleh karena itu, ia
mengajak Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
untuk bekerja sama dengan Ekuador
dan mulai menjajaki peluang ekspor
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bibit sawit ke negara tersebut.
Untuk menekan bea masuk,
Ekuador tengah berupaya untuk
bekerja sama dengan pemerintah
Chili. Dengan demikian, Ekuador
dapat mengimpor produk Indonesia
melalui Chili dengan tarif yang rendah.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki
kerja sama dengan Chili melalui
Indonesia-Chili Comprehensive
Economic Partnership Agreement
(IC-CEPA).
Dengan IC-CEPA, sebanyak
89,6% pos tarif Chili akan dieliminasi
untuk memudahkan produk-produk
Indonesia masuk ke pasar di negara
Amerika Selatan tersebut. Dirjen
Perkebunan Kasdi Subagyono
pun mengatakan, pihaknya dapat
mendorong ekspor bibit sawit tersebut.
“Kami bisa upayakan ekspor
bibit sawit ke Ekuador,” ujarnya.
Sepanjang Januari-Mei, ekspor sawit
mencapai 12.736 ribu ton atau turun
13,7% dibanding periode yang sama
tahun lalu. Namun, nilai ekspor CPO
naik dari US$ 7.995 juta menjadi
US$ 8.437 juta. Penurunan ekspor
terutama terjadi pada refined palm
oil yang secara umum disebabkan
oleh selisih harga minyak sawit
dengan minyak kedelai yang kecil.
Adapun berdasarkan negara tujuan,
penurunan ekspor pada Mei terbesar
terjadi di Tiongkok sebesar 87,7 ribu
ton atau turun 21%.
Berikutnya, ekspor ke pasar Uni
Eropa sebesar 81,5 ribu ton atau
turun 16,62%, ke Pakistan sebesar 47
ribu ton atau turun 23,4% dan ke India
sebesar 38,6 ribu ton atau turun 9,2%.
(ant)

S e n a n t i a s a B e r b u a t y aLiputan
n g T eKhusus
rbaik

Pembongkaran CPO via
Tangki Truck
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Pembongkaran CPO via
Tangki Wagon
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INOVASI PERANGKAP LAMPU TANPA KABEL
(WIRELESS LIGHT TRAP) UNTUK PENGENDALIAN
HAMA ULAT PEMAKAN DAUN KELAPA SAWIT

Gambar 1. LED Charge Bohlam 20
Watt
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BESI BETON 6 MM

TINGGI 50 CM

I. Latar Belakang
IPM (Integrated Pest
Management) atau PHT
(Pengelolaan Hama Terpadu) adalah
suatu konsep pengendalian populasi
hama dengan menerapkan beberapa
teknik pengendalian yang dipadukan
dalam satu kesatuan untuk
mencegah kerusakan tanaman yang
dapat merugikan secara ekonomi
dan juga untuk mencegah kerusakan
ekosistem dan lingkungan.
Salah satu teknik pengendalian
yang sering digunakan dalam
pengendalian hama Ulat Pemakan
Daun Kelapa Sawit (UPDKS) adalah
dengan Perangkap Lampu (Light
Trap). Light Trap cukup efektif dalam
mengurangi padat populasi imago
(ngengat) UPDKS. Light Trap yang
digunakan berupa serangkaian
lampu yang dihubungkan dengan
kabel dengan sumber listrik dari

adalah untuk meletakkan bohlam
pada posisi tengah agar mampu
menarik ngengat dan sebagai
tempat peletakan nampan plastik
untuk memerangkap ngengat.
3. Nampan plastik. Nampan
plastik yang digunakan berukuran
diameter 40 cm dan tinggi 15
cm seperti pada gambar. Fungsi
nampan plastik adalah sebagai
wadah untuk menangkap ngengat.
Pada saat operasional, nampan
tersebut akan diisi dengan
larutan detergen agar mampu

Gambar 2. Penyangga Bohlam

genset. Kelemahan pada Light Trap
model kabel ini (Wire Light Trap)
adalah pada biaya pembuatannya
yang cukup besar dan dari segi
kepraktisan operasional. Dari latar
belakang inilah penulis mencoba
berinovasi dengan membuat
Perangkap Lampu Tanpa Kabel
(Wireless Light Trap)
II. Perangkap Lampu Tanpa Kabel
(Wireless Light Trap)
a. Bagian-bagian
1. Bohlam. Bohlam yang
digunakan adalah jenis LED
Charge Bohlam 20 Watt seperti
pada gambar. Fungsi bohlam
ini adalah untuk menarik imago
(ngengat) UPDKS karena ngengat
tertarik pada cahaya lampu.
2. Penyangga bohlam. Penyangga
bohlam terbuat dari besi beton
diameter 6 mm yang dibentuk
sedemikian rupa seperti pada
gambar. Fungsi penyangga besi
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Gambar 3. Nampan plastik
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memerangkap ngengat.

Gambar 4. Pengecasan bohlam pada pagi sampai siang hari sebelum digunakan

b. Operasional
1. Persiapan. Persiapan yang
dilakukan hanya 2 hal yaitu
pengecasan bohlam pada pagi
sampai siang hari dan pembuatan
larutan detergen.
2. Pemasangan Wireless Light
Trap di blok. Setiap bagian dari
Wireless Light Trap dibawa ke
lapangan kemudian dirakit menjadi
bagian utuh. Selanjutnya Wireless
Light Trap diletakkan pada titik-titik
tertentu dengan jarak antar lampu
yaitu 20-25 meter. Sebelum lampu
dinyalakan nampan plastik diisi
dengan larutan detergen dengan
ketinggian larutan dalam nampan
sekitar 3 cm. Wireless Light Trap
siap digunakan untuk memerangkap
ngengat UPDKS.

Gambar 5. Bagian utuh Wireless Light Trap (gambar kiri) dan operasionalnya di
lapangan (gambar tengah dan kanan)

Tabel 1. Perbandingan biaya pembuatan Wireless Light Trap dan Wire Light Trap
NO

HARGA
SATUAN
(Rp)

JENIS BAHAN

KEBUTUHAN

WIRELESS
LIGHT TRAP

*WIRE LIGHT
TRAP

BIAYA (Rp)

BIAYA (Rp)

1

Bohlam TL 45 Watt

50.000

4 buah

-

200.000

2

LED Chargerable Bohlam
20 Watt

90.000

40 buah

3.600.000

-

3

Kabel

6.000

100 meter

-

600.000

4

Fitting lampu

5.000

4 buah

-

20.000

5

Steker

10.000

2 buah

-

20.000

6

Besi beton 6 mm

38.000

8 batang

304.000

-

7

Nampan plastik

10.000

40 buah

400.000

-

8

Fitting steker untuk Charge
Bohlam LED

5.000

20 buah

100.000

-

9

Stop Kontak Lobang 5

40.000

6 buah

240.000

-

10

Potong
&
penyangga

240.000

1x

240.000

-

11

Instalasi kabel

100.000

1x

las

besi

TOTAL BIAYA
BIAYA / LAMPU

-

100.000

4.884.000

940.000

122.100

235.000

*Perbandingan dengan Wire Light Trap Kebun GUB
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Tabel 2. Perbandingan operasional Wireless Light Trap dan Wire Light Trap
NO

PENGOPERASIAN

WIRELESS LIGHT TRAP

*WIRE LIGHT TRAP

20 LAMPU

4 LAMPU

1

Waktu persiapan

20-30 Menit

30-40 Menit

2

Waktu penggulungan (selesai / pindah tempat)

20-30 Menit

20-30 Menit

3

Kebutuhan kendaraan angkut

Sepeda Motor

4

Kebutuhan tenaga

2

2

5

Konsumsi BBM

Tidak ada

1,5 Liter / 2 jam

Becak / Truk / Pick
up

*Perbandingan dengan Wire Light Trap Kebun GUB

c. Perbandingan Biaya Pembuatan
Alat
Tabel 1 menunjukkan
perbandingan biaya pembuatan
Wireless Light Trap dan Wire Light
Trap. Fokus yang penulis bandingkan
adalah biaya per lampu bukan total
biaya pembuatan. Perbandingan
tersebut penulis dapatkan dari
pembuatan Wireless Light Trap di
Kebun Bukit Lima dengan Wire
Light Trap di Kebun Gunung Bayu.
Dari tabel diatas dapat dilihat
bahwa pembuatan per lampu model
Wireless Light Trap jauh lebih murah
daripada model Wire Light Trap yaitu
Rp.122.100 dibanding Rp.235.000
atau lebih murah 48%. Untuk biaya
model Wire Light Trap belum penulis
masukkan unit genset sebagai
sumber listrik yang pastinya akan
semakin menambah biaya menjadi
jauh lebih mahal.
d. Perbandingan Operasional Alat
Tabel 2 merupakan perbandingan
operasional Wireless Light Trap dan
Wire Light Trap. Operasional alat
berkaitan dengan kepraktisan kerja
di lapangan. Perbandingan tersebut
penulis dapatkan dari operasional
Wireless Light Trap di Kebun Bukit
Lima dan operasional Wire Light
Trap di Kebun Gunung Bayu. Hasil
perbandingan menunjukkan bahwa
waktu yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan 40 buah Wireless
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Light Trap hampir sama atau lebih
cepat daripada mempersiapkan 4
buah Wire Light Trap yaitu 20-30
menit dibandingkan 30-40 menit.
Persiapan Wireless Light Trap jauh
lebih cepat dikarenakan hanya
meletakkan tiang penyangga lampu
di titik-titik pemasangan, memasang
nampan plastik, memasukkan larutan
deterjen dan memasang lampu.
Sementara model Wire Light Trap
harus menarik kabel, membuat tiang
penyangga lampu, memasang lampu
pada fitting, dan menghidupkan
genset. Hal yang sama juga terjadi
pada waktu penggulungan pada saat
selesai atau akan berpindah tempat,
model Wireless Light Trap dengan
40 lampu membutuhkan waktu yang
sama dengan model Wire Light Trap
dengan 4 lampu.
Penulis juga membandingkan
mobilisasi antara Wireless Light
Trap dengan Wire Light Trap.
Model Wireless Light Trap cukup
membutuhkan sepeda motor untuk
membawanya ke lapangan karena
ringan dan praktis. Sedangkan
model Wire Light Trap minimal
membutuhkan becak untuk
membawa Light Trap ke lapangan
dikarenakan harus membawa genset
dan rangkaian kabel yang cukup
panjang. Hal tersebut semakin
bertambah berat apabila jumlah
lampu yang akan dipasang dengan
model Wire Light Trap berjumlah 20
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lampu atau lebih maka kendaraan
yang dibutuhkan minimal kendaraan
bak terbuka (truk/pick up). Kebutuhan
tenaga untuk operasional kedua
model lampu adalah sama yaitu 2
orang, namun kemungkinan besar
akan bertambah apabila unit lampu
model Wire Light Trap berjumlah 20
lampu atau lebih. Terakhir penulis
membandingkan biaya operasinal
alat yang menunjukkan bahwa
model Wireless Light Trap tidak
memerlukan biaya operasional lagi
sedangkan model Wire Light Trap
biaya operasional masih timbul
sebagai akibat dari pemakaian
bahan bakar minyak untuk genset.
III. Kesimpulan
1. Biaya pembuatan per unit lampu
model Wireless Light Trap jauh
lebih murah daripada model Wire
Light Trap yaitu sebesar 48 %
2. Kepraktisan operasional model
Wireless Light Trap lebih praktis
daripada model Wire Light
Trap karena waktu persiapan,
penggulungan dan mobilisasi alat
yang jauh lebih cepat dan mudah
3. Biaya operasional model Wireless
Light Trap lebih murah daripada
model Wire Light Trap karena
tidak lagi timbul biaya bahan bakar
minyak. (Handi Wijaya, Asisten
Kepala Tanaman Kebun Sawit
Langkat)
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