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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Dalam jurnalisme, ada satu prinsip yang dapat
menggugurkan seluruh prinsip lainnya, yaitu memihak pada
kebenaran dan kepentingan masyarakat. Keduanya secara
umum akan sejalan, dan seorang jurnalis dituntut untuk
teguh pada prinsip ini. Bagaimanakah implementasinya
sejak industri jurnalisme terhempas dalam persaingan
industri media?
Dalam industri media di era milenia ini, kecepatan dan
kepraktisan telah menggeser posisi lainnya. Jurnalisme
yang mau tidak mau harus ikut dalam transformasi media
menghadapi dilema yang berat, antara mempertahankan
kebenaran dengan metode teliti dan teliti ulang (check
and re-check), atau untuk mempertahankan akurasi data
dan fakta, dengan tuntutan kecepatan yang mutlak harus
dipenuhi.
Dilema ini akan terus menggerogoti seorang jurnalis,
hingga mereka harus memahami ke pangkal bahwa
jurnalisme adalah hak masyarakat. Karena dia merupakan
hak dasar bagi masyarakat, yaitu untuk memperoleh
informasi yang benar, maka penyelenggaraan jurnalistik
haruslah dilakukan sebagai tanggung jawab publik, atau
secara resmi menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena
pemerintahlah yang menjamin pemenuhan hak-hak rakyat.
Untuk mempermudah para jurnalis mendapatkan
informasi publik, maka sebuah undang-undang telah
diluncurkan, yaitu Undang-Undang Informasi Publik, yang
implementasinya diawasi oleh sebuah komisi bernama
Komisi Informasi Publik.
Tujuan utama dari rangkaian regulasi itu adalah untuk
menyediakan masyarakat suatu akses yang luas terhadap
informasi resmi menyangkut seluruh kebijakan yang
menyangkut diri mereka. Oleh karena itu, semua instansi
pemerintah atau yang terkait dengannya, diwajibkan

membuka Informasi secara transparan dan lengkap kepada
publik.
Dalam kegiatan korporasi, keterbukaan Informasi ini
juga sangat penting maknanya. Bukan hanya kepada
stakeholder, khususnya masyarakat, tapi sesungguhnya
kepada diri kita sendiri. Pasokan Informasi yang cukup
adalah syarat pertama bagi kita untuk dapat melihat secara
utuh dan lengkap permasalahan, peluang, ancaman, dan
tantangan perusahaan. Kemampuan semua orang untuk
membaca dan memahami Informasi ini bahkan perlu
menjadi program tersendiri bagi korporasi untuk menjamin
bahwa seluruh karyawan paham tentang tugas mereka dan
kaitannya dengan misi besar korporasi.
Nah, media seperti MINAT adalah fasilitator untuk
meningkatkan pemahaman, untuk melengkapi penugasan
resmi secara terperinci dan formal. Setiap insan sudah
seharusnya memiliki potensi ruang diskursus untuk
membicarakan tugas dan diri mereka, pandanganpandangan mereka, dan cara khas masing-masing untuk
memecahkan masalahnya. Meskipun mereka terikat pada
kontrak kerjanya, tapi mereka memerlukan ruang yang lebih
longgar untuk mengekspresikan dirinya. Ruang longgar
ini sering menjadi sumber gagasan yang tak terhingga
jumlahnya, dan segala inovasi atau kreasi hanya mungkin
berasal dari sini. Sebab, dalam ruang resmi tidak boleh ada
perdebatan yang justru akan menghabiskan waktu.
Semoga kita semua dapat memanfaatkan ruang-ruang
yang tersedia di majalah bulanan ini, dan memberikan
partisipasi penuh untuk memajukan dan memperkuat
kapasitasnya, sehingga ia dapat memberikan asupan balik
yang berguna bagi Anda dan perusahaan tercinta.
Selamat membaca edisi Agustus 2020, yaitu bulan
penuh semangat yang diselimuti gairah kemerdekaan ini.
Merdeka!
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Refleksi

Kemerdekaan sebagai Arus
Oleh Sekretariat Perusahaan

Dapatlah disimpulkan, bahwa setelah perjalanan 75 tahun sejak
teks Proklamasi dibacakan, kemerdekaan itu bukanlah sebuah
pekerjaan final. Ia hanya mengantarkan bangsa kita ke pintu
gerbang, yang setelah memasuki ruangan utamanya, segala
sesuatu masih harus ditata, diatur, dan dipastikan bahwa semua
kepentingan dan hak telah dipenuhi dan diletakkan sebagaimana
mestinya.

K

emerdekaan, dengan demikian,
perlu dipandang sebagai arus
yang mengalir dan hidup, serta
senantiasa berubah-ubah mengikuti
lekuk sungai, hingga akhirnya sampai
ke samudera tujuan yang sudah pasti
sejak awalnya. Dengan didorong
oleh keinginan luhur, maka Pancasila
itu tetap menjadi dasar sekaligus
orientasi dalam setiap dinamika,
pilihan-pilihan kontekstual, dalam
interdependensi global yang makin
ketat, yang saling bersandar, dan
saling teriris dalam penyelerasan
kedaulatan tiap bangsa, yang
kemudian tertuang dalam prinsip
internasionalisme yang kita pahami.
Pola ini--atau arus ini--sangat
kita rasakan secara sensitif
getarannya dalam dinamika korporasi.
Persentuhan yang intens dengan
ekonomi global, dengan produk utama
kita yang menyentuh kepentingan
pasar antar-bangsa, maka kita
harus merasa sedang berada dalam
tantangan kemerdekaan (kedaulatan)
yang dapat dinyatakan melalui
kemampuan untuk menunjukkan
kemandirian dalam berproduksi dan
memasarkan produk-produk kita.
Sudah tiba masanya isu kemandirian
menjadi pokok perhatian dalam
keseluruhan proses bisnis kita. Sebab
pada akhirnya, kita tahu persis,
bahwa kemandirian adalah pondasi
kemerdekaan itu sendiri.
Bung Karno, setelah kemerdekaan

dibacakan, dan pemerintahan
ditegakkan, melalui pidatonya
selalu mengingatkan frasa ekonomi
berdikari, atau berdikari dalam
ekonomi. Ini adalah asas bagi kita.
Yaitu, meletakkan sepenuh mungkin
tugas dan beban korporasi di atas
kaki kita sendiri. Oleh karena itu, kaki
mestilah kokoh, tidak mudah goyah
atau gemetaran, tidak gampang diblack campaign, apalagi dikendalikan
oleh monopoli pasar yang
menggerogoti kemampuan kita untuk
meraih keuntungan yang maksimal
demi memperkuat apa yang disebut
sebagai soko guru perekonomian
negara.
Bila kita menatap kemerdekaan
dari sudut pandang perkebunan
negara, dari sisi industri dan misi
sosialnya, maka itu adalah kebebasan
yang ditopang oleh kemandirian
usaha dan keberlanjutannya. Tidak
boleh ada diskontinuitas dalam setiap
kebijakannya, dan harus bersikap
selalu responsif terhadap dinamika
global untuk kepentingan nasional.
Bisnisnya flowing seperti gerakan
arus, tidak boleh terpaku pada
satu blueprint yang mengancam
kemampuannya untuk bergerak
secara elastis. Sebab apa yang
diuraikan ini adalah sifat-sifat bisnis
dalam dinamika ekonomi masa
depan.
Pada 17 Agustus 2020 ini, kita
ingin menaikkan bendera dengan

sebuah beban yang terangkat
bersamanya, yaitu memperkokoh
kemandirian bangsa. Krisis
kemandirian ini adalah sebuah
ancaman besar yang nyata. Setiap
sektor berbangsa sudah seharusnya
menyadari obligasi ini, sehingga
masing-masing dapat menemukan
inisiatif untuk saling memperkuat dari
sisi masing-masing. Termasuk dalam
menambal keterpecahan sosial,
politik, dan jalan ekonomi.
Menyusul setelah Agustus yang
diselimuti perayaan kemerdekaan,
maka tibalah musim politik berupa
pilkada di sejumlah daerah tingkat
dua. Tanpa terkecuali, masyarakat
perkebunan akan berpartisipasi
pada perayaan demokrasi ini. Suhu
politik akan meningkat. Dengan
kesadaran kemerdekaan, kita
berharap bahwa kedewasaan kita
dalam berpolitik tidak akan sampai
mengganggu aspek kehidupan yang
lain, terutama urgensi perekonomian
dan pendewasaan budaya dalam
pembangunan identitas kebangsaan
kita.
Dalam konteks bisnis, produk
politik juga harus dapat menjamin
keberlangsungan program kita,
bahkan hasilnya harus dapat
mendorong kemandirian kita untuk
merealisasikan produk-produk
hilir, menambah variasinya, serta
memperkokoh mutunya, sebagai jalan
menuju kemandirian itu. Program ini
tidak bisa menjadi slogan belaka,
tetapi harus menjadi bukti keseriusan
kita dalam partisipasi pembangunan
kemandirian dari sisi kita.
Semoga kita semua berada dalam
lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan
semoga usaha-usaha kita diberkahi.
Selamat merayakan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI ke-75. Dirgahayu
negeriku. Merdeka!
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kepada Pemerintah
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irektur PTPN IV Sucipto Prayitno
di Medan, Senin, 10 Agustus
2020, menjelaskan, realisasi tersebut
dihasilkan dari dua produk industri
perusahaan, yaitu kelapa sawit (97%)
dan teh (3%) di areal konsesi seluas
175.735 ha, berikut di dalamnya

mencapai Rp 528,2 miliar dan tahun
2019 mencapai Rp 590,3 miliar,
dengan perincian ke pusat Rp 588,7
miliar dan ke daerah Rp 1,5 miliar,”
kata Sucipto Prayitno.
Demikian juga kontribusi
yang diberikan perusahaan untuk

dianggarkan di APBN dan APBD
maupun peruntukan lainnya.
Kehadiran perusahaan,
tambahnya, telah nyata dirasakan
masyarakat dengan berbagai
dampak pertumbuhan ekonomi
yang ditimbulkannya. “Bayangkan
saja puluhan ribu karyawan
membelanjakan uangnya di daerah
ini, sehingga perputaran uang itu
sudah pasti berdampak positif bagi
perekonomian masyarakat,” katanya.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, pihak perusahaan

sejumlah 16 Pabrik Kelapa Sawit
(PKS) dan 2 Pabrik Teh (PT), yang
tersebar di 10 kabupaten seSumatera Utara.
“Untuk mengelolanya maka PTPN
IV mempekerjakan 19.060 orang
karyawan. Sehingga ratusan ribu
anggota keluarga karyawan yang
berdomisili di Propinsi Sumatera Utara
terkait erat dengan kelangsungan
perusahaan,” sebut Sucipto Prayitno.
Selain menghidupi ratusan ribu
karyawan dan keluarganya, setiap
tahun perusahaan juga memberikan
kontribusi melalui pembayaran
pajak kepada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah serta pembagian
dividen setiap penutupan buku.
“Sebagai gambaran total,
kontribusi ke pemerintah tahun 2018

menambah devisa Negara, yang
berasal dari penjualan ekspor
komoditi kelapa sawit dan teh.
“Pada tahun 2018, perusahaan
menghasilkan devisa sebesar US$
31.716.092 atau sebesar Rp 440,1
miliar dan pada tahun 2019 sebesar
US$ 42.657.840 atau sebesar Rp
601,5 miliar,” rinci Sucipto Prayitno.
Di bagian lain, Direktur
mengatakan, kehadiran PTPN
IV sebagai salah satu anak
perusahaan BUMN Perkebunan yang
operasionalnya di Propinsi Sumatera
Utara memang tidak secara langsung
bagi-bagi keuntungan kepada
masyarakat. Kontribusi itu menjadi
pemasukan negara dan daerah yang
pada akhirnya dinikmati masyarakat
melalui pembangunan yang

dalam kebijakan pembagian
keuntungan hanya sebagai
pelaksana, sedangkan yang mengatur
kontribusi itu adalah pemerintah
sesuai dengan UU dan ketentuan
yang telah ditetapkan.
“Pihak manajemen terus berupaya
meningkatkan kontribusi kepada
masyarakat Propinsi Sumatera Utara
khususnya di sekitar kebun melalui
peningkatan kinerja operasional,”
kata Riza Fahlevi Naim. Oleh
sebab itu, katanya, perusahaan
sangat mengharapkan sinergisitas
dari semua stakeholder, terutama
masyarakat sekitar sebagai
pemangku kepentingan yang
paling banyak bersentuhan karena
berdampingan langsung dengan
perusahaan. (red)

Seiring dengan terus membaiknya kinerja PTPN IV, kontribusi
perusahaan ini kepada pemerintah dan alokasi dana kepedulian
terhadap masyarakat Propinsi Sumatera Utara juga terus
meningkat setiap tahunnya. Dalam dua tahun terakhir, total
realisasi kontribusi PTPN IV kepada pemerintah mencapai Rp 1,1
triliun.
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Dua Terbaik, Kebun Balimbingan
dan PKS Pasir Mandoge
Berdasarkan penilaian periode bulan Juli 2020, kebun yang
memperoleh penghargaan Terbaik untuk Gerakan Cinta Kebun
Award adalah Kebun Balimbingan di Simalungun. Menyusul
sebagai Terbaik II dan III masing masing Kebun Bah Jambi dan
Kebun Bukit Lima.

S

ementara untuk kategori Gerakan
Cinta PKS Award sebagai “PKS
No Bocor-bocor”, Terbaik I adalah
PKS Pasir Mandoge, disusul Terbaik
II PKS Sawit Langkat dan Terbaik III
PKS Air Batu.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
ketika memberikan penghargaan
Gerakan Cinta Kebun dan Pabrik

8

Kelapa Sawit (PKS), secara virtual
dari ruang rapat Tenera Kantor Direksi
PTPN IV Medan, Selasa, 4 Agustus
2020, mengatakan, manajemen
PTPN IV senantiasa mengajak
manajemen kebun dan pabrik untuk
konsisten melakukan sinergi, dalam
upaya menghasilkan Tandan Buah
Segar (TBS) yang berkualitas dengan
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jumlah yang banyak. Jika masih
kekurangan TBS, pihak pabrik dapat
melakukan pembelian TBS petani
untuk menghasilkan minyak sawit
yang berkualitas.
“Kita harus melakukan perbaikan
secara terus menerus, yaitu
memperbaiki diri, kebun, pabrik
masing-masing, serta meningkatkan
kekompakan dan kebersamaan di
lingkungan masing-masing untuk
meraih visi perusahaan,” imbau
Direktur.
Award yang diberikan secara
berkala kepada kebun dan PKS,

Liputan Khusus

kata Direktur, juga tidak lepas dari
upaya manajemen untuk mendorong
setiap unit usaha untuk menunjukkan
perbaikan pada dirinya. Peningkatan
produk dan mutu tidak harus
selalu dilakukan melalui tekanan,
tapi juga harus diimbangi dengan

penghargaan, yang diharapkan akan
merangsang inisiatif, kreatifitas, dan
inovasi dengan semangat berprestasi.
Itulah sebabnya Program Gerakan
Cinta Kebun dan PKS ini, penilaiannya
didasarkan atas berapa persentase
capaian yang diraih dari rencana yang
ada, kata Sucipto Prayitno.
Hadir mendampingi Direktur dalam
acara pemberian penghargaan ini,

di antaranya Senior Executive Vice
President (SEVP) Operation I Rizal
H. Damanik, SEVP Operation II Joni
Raja Siregar, SEVP Business Support
Budi Susanto dan Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi
Naim.
Acara juga dihadiri para pemangku
jabatan puncak lainnya dari kantor/
ruangan masing-masing. (red)

Agustus 2020
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Direktur: Mari Memperkokoh

Budaya Perusahaan

D

Keberlangsungan sebuah perusahaan pada umumnya sangat
tergantung pada adanya praktik budaya perusahaan atau
corporate culture yang dilaksanakan secara konsisten. Sebab,
budaya itulah yang menjadi landasan setiap karyawan dalam
bekerja di perusahaan, di samping regulasi yang bersifat positif
dan formal.
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emikian disampaikan Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno
dalam kesempatan memberikan
penghargaan Gerakan Cinta Kebun
dan Pabrik Kelapa Sawit, secara
virtual dari ruang rapat Tenera
Kantor Direksi PTPN IV
Medan, Selasa, 4 Agustus
2020.
Didampingi Senior
Executive Vice President
(SEVP) Operation I
Rizal H. Damanik,
SEVP Operation II
Joni Raja Siregar,
SEVP Business
Support Budi
Susanto dan Kepala
Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza
Fahlevi Naim,
Direktur menjelaskan
kembali bahwa
budaya perusahaan
Holding Perkebunan
Nusantara, termasuk
anak perusahaannya,
adalah Sinergi, Integritas
dan Profesional (SIPro),
dan budaya dari Kantor
Kementerian BUMN adalah
Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif
(AKHLAK). “Kedua budaya ini samasama baik untuk dilaksanakan,” ujar
Direktur.
Acara tersebut juga dihadiri para
kepala bagian di Kantor Direksi PTPN
IV Medan, para general manager
distrik, dan para manajer kebun/pabrik
dari kantor masing-masing dengan
memanfaatkan “on screen meeting”.
Selanjutnya, Direktur menjelaskan,
dalam operasional PTPN IV, budaya
SIPro harus secara konsisten

Liputan Khusus

menyampaikan bahwa ketiga
hal tersebut harus ada dan
dihadirkan di tengah-tengah
lingkungan karyawan PTPN
IV. Jika salah satu gagal,
atau tidak bisa diraih, maka
dampaknya akan negatif bagi
perusahaan.
“Budaya perusahaan
bukan tugas tambahan
dari setiap sumber daya
manusia, tapi merupakan
cara kerja yang inheren
dalam diri mereka. Karena
jika tidak dijalankan, maka itu
mengakibatkan kegagalan
dalam suatu perusahaan.
Saya melihat di PTPN
IV secara umum budaya
perusahaan sudah terkendali,
namun dalam menghadapi
tantangan bisnis ke depan,
budaya perusahaan ini harus
terus menerus ditingkatkan
lagi,” sebut Sucipto Prayitno.
Ia mengajak agar
setiap pimpinan mengambil
peran yang penting dalam
implementasi budaya
perusahaan. Pimpinan harus
bisa memastikan berhasil
tidaknya implementasi
ini. “Semua capaiannya
tergantung kepada
pimpinannya. Kita meyakini
di tingkat Pemangku Jabatan
Puncak (PJP) budaya ini
sudah melekat di hati sanubari
masing-masing,” kata Direktur.

Ia juga menjelaskan, keberhasilan
implementasi budaya ini diawali dari
(1) pimpinan harus menerima 100%
nilai-nilai SIPro, (2) pimpinan menjadi
role model dan tauladan semua orang,
(3) pimpinan menjadi pengambil peran
aktif untuk implementasi budaya ini.
Sucipto Prayitno menyebutkan,
secara pribadi setiap karyawan PTPN
IV harus memiliki strategi besar
dalam upaya meningkatkan kinerja
perusahaan. Ini dapat dimulai dari
PTPN IV, kemudian meluas ke skala
Holding Perkebunan Nusantara,
hingga akhirnya untuk kepentingan
negara Republik Indonesia.
Pengukuran keberhasilan kinerja
para kepala bagian, general manager
distrik, dan manajer, katanya, akan
dilihat mulai dari capaian targettarget baik itu produksi, produktivitas,
rendemen, dan harga pokok. Selain
itu, implementasi budaya perusahaan
di bidang pekerjaan masing-masing
juga akan dijadikan sebagai tolok
ukurnya.
Bagaimana mengukur
keberhasilan implementasi corporate
culture, antara lain akan dilihat
dari award-award di internal PTPN
IV. Untuk meraih ini bukan hal
yang mudah, karena memerlukan
kesungguhan, semangat dan mampu
menggerakkan tim. Sucipto Suprayitno
mengingatkan, munculnya gerakan
awarding ini bisa setiap bulan. Dan
akan terlihat, kenapa ada kebun/
pabrik yang belum bisa meraihnya!
(red)

dilaksanakan untuk menunjang 3
aktivitas, di antaranya (1) di bidang
tanaman bahwa produksi tandan
buah segar harus baik kualitas dan
kuantitasnya, (2) di bidang teknik
dan pengolahan harus dicapai
rendemen yang tinggi serta asam
lemak bebas yang rendah, serta (3)
sumber daya manusia harus mampu
mengimplementasikan corporate
culture secara sinergi, integritas dan
profesional.
Sucipto Prayitno juga

Agustus 2020
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Keluarga Besar PTPN IV Bagikan

599 Ekor Hewan Qurban
Keluarga Besar PTPN IV membagikan 599 ekor hewan qurban
sesuai syariatnya pada saat Idul Adha 1441 H/2020 M lalu.
Pembagiannya dilakukan secara tersebar di wilayah operasional
PTPN IV yang ada di sepuluh kabupaten se-Propinsi Sumatera
Utara.

Qurban Kantor Direksi melakukan
penyembelihan hewan qurban di
halaman Masjid Al Muhajirin Kantor
Direksi PTPN IV Jl. Letjen Suprapto
No. 2 Medan, namun untuk tahun

D

1441 H/2020 M ini, berhubung masih
dalam suasana pandemi Covid-19,
maka penyembelihan 9 hewan qurban
dilaksanakan pada Sabtu 1 Agustus
2020 di Delitua atau lokasi penjual
sapi. “Kebijakan ini kita lakukan untuk
menghindari kerumunan warga
sebagai bagian protokol Covid-19,”
katanya.
Sementara, tambah Riza
Fahlevi Naim, sapi yang 6 ekor lagi
diserahkan ke masyarakat/lembaga
sekitar Kantor Direksi, seperti
jemaah Masjid Al Ikhlas Jl. Beo Sei
Sikambing, jemaah Masjid Jamik
Al Muharam Jl. M. Yacub Tembung,
jemaah Mushola Kampung Badur,
jemaah Mushola Alhidayah Delitua,
Rumah Yatim Takaful Patumbak, dan
Rumah Sahabat Yatim Jl. Ampera
Mandala. (red)

irektur PTPN IV, Sucipto Prayitno
menjelaskan, rincian hewan
qurban yang disembelih sebagai
sunnah di Hari Raya Idul Adha ini
terdiri dari 450 ekor sapi dan 149 ekor
kambing.
“Amal berkurban ini kita lakukan
sebagai bentuk keta’atan kepada
Allah, sekaligus menjadi wujud
kepedulian sosial dan komitmen
kepada masyarakat di lingkungan
sekitar perusahaan. Keluarga besar
PTPN IV yang berkurban ini mulai dari
karyawan afdeling, emplasemen, balai
benih, kebun, pabrik, distrik, hingga
karyawan Kantor Direksi PTPN IV,”
demikian dikatakan Direktur PTPN IV
Sucipto Prayitno, di Medan, Senin, 3
Agustus 2020.
Direktur mengatakan, perusahaan
juga memberikan 5 ekor sapi qurban
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untuk masyarakat di sekitar Kebun
Bah Jambi, Kebun Teh, dan Kebun
Pabatu, yang dikoordinir Disrik 1,
Distrik 2, dan Distrik 3.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim merinci, hewan qurban dari
Kantor Direksi sendiri berjumlah 15
ekor sapi, Distrik I 142 ekor sapi dan
50 ekor kambing, Distrik II 80 ekor
sapi dan 53 ekor kambing, Distrik III
98 ekor sapi dan 21 ekor kambing,
Distrik IV 113 ekor sapi dan 25 ekor
kambing, serta Balai Benih kelapa
sawit sejumlah 2 ekor sapi.
“Masing-masing distrik sudah
termasuk jumlah hewan qurban dari
kebun dan PKS,” sebut Riza Fahlevi
Naim.
Tidak seperti tahun-tahun
sebelumnya dimana Panitia

Majalah Internal Nusantara Empat
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Manajemen Pantau Terus
Perkembangan Virus Corona
Manajemen PTPN IV terus meng-up date dan memantau
perkembangan virus corona, seraya mengingatkan kepada
karyawan, termasuk keluarga besarnya untuk bersikap ekstra
hati-hati dalam setiap aktivitas dengan tetap melaksanakan 3M
(memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dalam
kehidupan the new normal.

D

irektur PTPN IV Sucipto Prayitno
dalam kesempatan memberikan
penghargaan gerakan cinta kebun
dan pabrik kelapa sawit (PKS) secara
virtual dari ruang rapat Tenera Kantor
Direksi PTPN IV Jl. Letjen Suprapto
No. 2 Medan, Selasa, 4 Agustus
2020, kembali mengingatkan hal
tersebut kepada seluruh karyawan
perusahaan.
Dalam acara yang juga dihadiri
Senior Executive Vice President
(SEVP) Operation I Rizal H.
Damanik, SEVP Operation II Joni

14

Raja Siregar, SEVP Business
Support Budi Susanto, dan Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim, itu Direktur kembali
menegaskan agar karyawan tidak
sekali-sekali menyepelekan virus
corona.
“Saya mengajak seluruh karyawan
beserta keluarga sebisa mungkin
patuh pada protokol agar jangan
sampai ada yang terpapar, karena
jika sudah terkena akan berdampak
negatif atas keberlangsungan proses
bisnis kita di industri perkebunan
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ini, termasuk perekonomian daerah
di sekitar kebun/pabrik PTPN IV,”
imbaunya dengan serius.
Hadir juga mendengar imbauan
tersebut para kepala bagian di Kantor
Direksi PTPN IV Medan, para general
manager distrik, serta para manajer
kebun/pabrik
yang tersebar di
10 Kabupaten
di Propinsi
Sumatera Utara.
Direktur
mengatakan,
untuk mencapai
target bebas
corona,
diperlukan
ketegasan dari
masing-masing
manajemen
kepala bagian,
kebun/
pabrik. “Jika
karyawan ingin
meninggalkan
kebun/pabrik
harus seizin
atasan, karena
saat ini banyak
di tengahtengah masyarakat yang berstatus
Orang Tanpa Gejala (OTG),” sebut
Sucipto Prayitno.
Ia juga mengajak karyawan
pimpinan untuk melaksanakan
edukasi dalam kehidupan the new
normal mulai dari rumah sendiri,
dengan perilaku hidup bersih dan
sehat. Karyawan yang melaksanakan
Work From Home (WFH) harus betulbetul melaksanakan dan membatasi
keluar rumah, karena WFH juga untuk
mengurangi jumlah karyawan yang
bekerja di kantor, kata Direktur. (red)

Say No to
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Demi M
asa

Depan

Agustus 2020

Himbauan ini disampaikan oleh :
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PTPN IV Terima 4
Penghargaan Holding
Holding Perkebunan Nusantara memberikan penghargaan
dengan berbagai kategori kepada anak-anak perusahaan PTPN
yang berada di bawah naungannya. PTPN IV berhasil menerima
4 penghargaan di antaranya, yang diumumkan selepas Upacara
Bendera 17 Agustus 2020 yang dilaksanakan secara virtual dan
serentak di seluruh PTPN.

P

enghargaan ini diberikan atas
capaian kinerja operasional
semester I tahun 2020 untuk kebun
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dan pabrik dengan parameter meliputi
capaian produksi terhadap RKAP dan
komitmen, produktivitas, rendemen,
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mutu produk, brondolan, losses, dan
harga pokok produksi.
Untuk komoditas kelapa sawit,
penghargaan kebun kelapa sawit
terbaik diterima Kebun Tamora PTPN
V, Kebun Bukit Tujuh PTPN III, Kebun
Berangir PTPN IV, Kebun Sei Meranti
PTPN III, dan Kebun Luwu PTPN XIV.
Untuk pabrik kelapa sawit (PKS)
terbaik, penghargaan diterima PKS
Rambutan PTPN III, PKS Gunung
Bayu PTPN IV, PKS Sawit Langkat
PTPN IV, PKS Sei Pagar PTPN V, dan
PKS Sei Silau PTPN III.
Untuk komoditas karet, kebun
terbaik diterima Kebun Way Berulu
PTPN VII, Kebun Tamora PTPN
V, Kebun Glantangan PTPN XII,
Kebun Siluwok PTPN IX, dan Kebun
Senabing PTPN VII.
Untuk pabrik pengolahan karet
terbaik, penghargaan diterima PPK
Banjarsari PTPN XII, PPK Membang
Muda PTPN III, PPK Kalisanen PTPN
XII, PPK Sumber Tengah PTPN XII,
dan PPK Sei Silau PTPN III.
Untuk komoditas tebu,
penghargaan pabrik gula terbaik
diterima PG Prajekan PTPN XI, PG
Soedhono PTPN XI, PG Gempolkrep
PTPN X, PG Semboro PTPN XI, dan
PG Ngadiredjo PTPN X.
Adapun untuk komoditi teh,
penghargaan kebun teh terbaik
diterima Kebun Malabar PTPN VIII,
Kebun Purbasari PTPN VIII, Kebun
Kaligua PTPN IX, Kebun Teh PTPN
IV, dan Kebun Kertamanah PTPN VIII.
(red)

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

SMK3 PT SAN

Pembongkaran CPO via
Tangki Wagon

Tentang Kami

Jembatan Timbang

Visi

Misi

Kantor Direksi

Unit Belawan

Unit Dumai
Agustus 2020
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Konsistensi Menjaga UMKM

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki
kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB)
Indonesia. Apalagi dengan jumlah UMKM yang kini mencapai
64,2 juta unit itu, sendi utama perekonomian nasional itu mampu
menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan
kerja. Di masa transisi pasca pandemi Covid-19 diperlukan
banyak dukungan agar sektor UMKM kembali menggeliat.

D

irektur PTPN IV Sucipto Prayitno,
di Medan, Selasa, 11 Agustus
2020, menegaskan, keberhasilan
sebuah perusahaan selain dinilai
dari kinerja keuangannya, juga
dinilai dari sejauh mana perusahaan
menjalankan program tanggung jawab
sosial kepada masyarakat sekitar
lingkungan kerjanya.
“Perlu disadari bersama bahwa
perusahaan hanya akan dapat
tumbuh dan berkembang serta
berkelanjutan bersama-sama
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masyarakat, yaitu apabila masyarakat
sekitarnya dapat lebih sejahtera
dan mandiri dari segi perekonomian
maupun sosial dan budaya,” sebut
Sucipto Prayitno.
Ia berpesan agar produk mitra
binaan PTPN IV harus benar-benar
unggul, bukan hanya sekadar bisa
dan tahu, tetapi harus di-upgrade biar
lebih unggul dan bagus kualitasnya
dengan tetap mengikuti selera pasar
dan perkembangan teknologi yang
semakin pesat.
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Direktur juga mengatakan, saat ini
terbukti kemajuan teknologi mampu
mengantarkan sebagian masyarakat,
terutama kalangan milenial dalam
mengembangkan profesi yang
sebelumnya tidak ada dengan
cukup memanfaatkan gadget dalam
menjalankan bisnisnya.
Ia ingin, ke depannya UMKM
binaan PTPN IV juga bisa
berkompetisi dengan produk impor.
Apalagi, saat ini produk impor bisa
masuk dengan mudah melalui
e-commerce. Salah satu hal yang juga
sudah menjadi terobosan dari Holding
Perkebunan Nusantara adalah
membangun rumah produksi bersama
atau disebut dengan “Rumah Kreatif
BUMN”.
“Kita mau punya konsep, kita
akan dorong UMKM berdasarkan
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sentra produksi. Kita juga sudah miliki
Rumah Kreatif BUMN di Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal,” demikian Sucipto Prayitno.
Setelah adanya rumah produksi
bersama, diharapkan masyarakat
yang tidak memiliki sarana dan
prasarana akan tertolong dengan
menjadikan rumah produksi ini
sebagai basis produksi mereka.
“Hanya dengan seperti itu saya pikir
kita bisa konsolidasi,” kata Sucipto
Prayitno menjelaskan.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, salah satu
kontribusi PTPN IV dalam mendukung
UMKM adalah bantuan pinjaman
permodalan bergulir. Eefektifitas
pinjaman kredit modal usaha
kepada UMKM berasal dari dana
pengembalian cicilan mitra binaan
yang telah memanfaatkannya lebih
dahulu.
Mitra binaan PTPN IV yang aktif
saat ini tercatat sebanyak 1.890 mitra
binaan dengan lama masa pinjaman 3
tahun atau 36 bulan. (red)

Agustus 2020
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Terus Aktif Membantu

“Perang Covid-19”

PTPN IV telah menggelontorkan dana sebesar Rp 4,9 miliar
lebih untuk membantu perang melawan coronavirus disease atau
Covid-19. Berbagai kegiatan dan bantuan ini merupakan wujud
nyata kepedulian PTPN IV dalam merespons pandemi Covid-19
yang mengancam berbagai sendi kehidupan berbangsa.

bekerjasama dengan satuan tugas,
pemerintah daerah, instansi dan
masyarakat,” kata Sucipto Prayitno.
Ke depannya, sinergitas
memperkuat kemitraan strategis,

“P

tidak hanya dilakukan untuk
memitigasi Covid-19, tetapi juga
mencegah pandemi yang akan
datang dan memberikan dukungan
untuk tata kelola kesehatan, baik di
tingkat daerah maupun pusat, sebut
Sucipto Prayitno.
Kepala Bagian Sekretariat

enggelontoran dana ini
bekerjasama dengan Satuan
Tugas Percepatan Penanggulangan
Covid-19 kabupaten, pemeritah
daerah, instansi dan masyarakat,”
jelas Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno, Rabu, 12 Agustus 2020 di
Medan.
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Di samping itu, katanya, PTPN
IV melalui 45 unit usahanya
yang tersebar di 10 kabupaten
juga secara langsung turut serta
memerangi penyebaran Covid-19
ini. “Meskipun PTPN IV sendiri
juga sedang memerangi Covid-19,
kami tetap berkomitmen untuk

Majalah Internal Nusantara Empat

Liputan Khusus

Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim
mengatakan, selama
5 bulan terakhir,
sejak 2 April hingga

peningkatan kapasitas rumah sakit
untuk perawatan pasien Covid-19,
dan pembagian bahan pokok
pangan (beras, minyak goreng, gula
pasir, susu, telur ayam, kacang hijau
dan nasi kotak).
Saat ini semua pihak masih terus
bahu membahu dan bekerjasama

untuk mengatasi pandemi
Covid-19. “Manajemen PTPN IV
berkomitmen memberikan kontribusi
melalui program Corporate Sosial
Responsibility (CSR) maupun
program Bina Lingkungan dalam
mengatasi dampak pandemi ini,”
tutup Riza Fahlevi Naim. (red)

5 Agustus 2020, jenis bantuan
yang diberikan PTPN IV baik
melalui satgas, pemda, instansi
dan masyarakat telah diwujudkan
berupa penyediaan 4 unit mobil
ambulance, 550 set baju alat
pelindung diri, 6.000 helai masker,
1.000 pasang sarung tangan,

Agustus 2020
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Makin Pentingnya Sinergitas
untuk Membangun Negeri
Kata kunci “sinergi” makin terasa urgensinya sebagai nilai pokok
dan semangat bersama untuk diemban oleh Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Perkebunan Nusantara,
dan tentu termasuk juga di dalam operasional PT Perkebunan
Nusantara IV sendiri.

U

ntuk mewujudkan sinergitas antarBUMN, sebagaimana arahan
Holding Perkebunan Nusantara,
PTPN IV telah bekerjasama dengan
PT Telkom (Persero) Tbk untuk
membangun software sistem
Enterprise Resource Planning (ERP).
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“Sistem ERP ini mengintegrasikan
proses-proses ke dalam sistem
tunggal dan real-time di seluruh
departemen, sehingga manajemen
dapat membuat keputusan berbasis
data,” sebut Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno, Kamis 13 Agustus 2020 di
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Medan.
Output kerjasama ini, kata
Direktur, dapat menyederhanakan
proses bisnis, menghemat
biaya, meningkatkan efisiensi,
mengintegrasikan informasi,
memberikan data bisnis yang akurat
dan lain-lainnya.
Sucipto Prayitno juga
menyebutkan, PTPN IV telah
bekerjasama dengan PT Telkomsel,
PT ICON+, dan PT Indosat Tbk, dalam
mengelola komunikasi data seluler,
data metro/Wide Area Network (WAN),
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dan jaringan internet di lingkungan
operasional PTPN IV.
Ia menyebutkan, kerjasama
di bidang lain dilakukan dengan
membangun sinergi bersama PT
Pertamina (Persero) dalam hal
penyediaan Bahan Bakar Minyak
(BBM) solar, PT Kereta Api Indonesia
(Persero) di bidang transportasi
Crude Palm Oil (CPO), PT Surveyor
Indonesia (Persero) di bidang
sertifikasi layak operasi (listrik), dan PT
Pupuk Sriwidjaja Palembang di bidang
pengadaan pupuk, serta kerjasama
dengan perbankan, asuransi, dan
lain-lain.
Pentingnya sinergitas ini ditandai
dengan tagline “BUMN Untuk
Indonesia” yang logonya bisa dilihat
dimana-mana. “Sebagai salah satu

agen pembangunan, PTPN IV
berupaya melaksanakan program
pemerintah untuk menciptakan
multiplier effect ekonomi nasional,
untuk kebutuhan hajat hidup
masyarakat,” sebut Sucipto Prayitno.
“Kita mendukung sinergi antar-BUMN
karena akan memberikan manfaat
yang besar dari sisi efisiensi maupun
keuntungan bisnis,” tambahnya.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi

Naim menyebutkan, kerjasama antarBUMN termasuk PTPN IV memang
harus selalu ditingkatkan, karena
setiap BUMN sebenarnya mempunyai
kekuatan yang saling mendukung
yang dapat mengoptimalkan bisnis
masing-masing. Sinergi ini pada
akhirnya akan berdampak positif bagi
laba BUMN itu sendiri, yang pada
gilirannya memberikan peran besar
bagi pendapatan negara melalui
penerimaan pajak dan deviden. (red)

Agustus 2020
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PTPN IV Raih Penghargaan
HR Asia Award 2020
PT Perkebunan Nusantara IV menjadi salah satu dari 30
perusahaan yang dianugerahi penghargaan HR Asia: Best
Companies to Work for in Asia 2020 oleh HR Asia. Penghargaan
ini akhirnya diterima PTPN IV setelah melalui seleksi kandidat
sebanyak 295 perusahaan.

presentasi dari seluruh kandidat dari
12 negara di Asia.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno,
pada hari yang sama di Medan,
mengatakan, penghargaan ini adalah
apresiasi terhadap upaya perusahaan

P

yang dipimpinnya untuk menjadikan
PTPN IV sebagai perusahaan
yang nyaman untuk berkarya dan
berinovasi.
“Salah satu upaya yang kami
lakukan adalah menerapkan
pendekatan yang berkesinambungan
dan terfokus dalam pengembangan

restasi ini juga sekaligus
menempatkan PTPN IV sebagai
satu-satunya BUMN Perkebunan
Indonesia yang menerima predikat
tersebut.
Penghargaan diberikan kepada
PTPN IV secara virtual dari Hongkong
pada Jumat 14 Agustus 2020,

24

sebagai pemenang pada kompetisi
International Asia Pasific, yaitu HR
Asia Award 2020, untuk kategori
Best Company to Work in Indonesia
2020, berdasarkan metode Total
Engagement Assesment Model
(TEAM) yang dilakukan melalui
proses survei, sesi wawancara dan
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kapabilitas karyawan serta penerapan
performance management system,
dimana program pengembangan
karyawan disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing individu di
PTPN IV,” sebut Sucipto Prayitno.
Kepala Bagian Sekretariat

Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim menyebutkan, dalam sesi
presentasi tentang profile PTPN
IV, Engagement Program dan
Performance Management System
dilaksanakan oleh Bagian Sumber
Daya Manusia PTPN IV, yaitu

Bambang Agustian (Kabag), Isna
Hidayah (Kasubbag), dan Staf Subbag
yaitu Yurisqa Syadila, Indah Pratiwi,
Vadila Winanda dan Daniel Subangkit,
secara virtual pada 22 Juni 2020 yang
lalu.
“Penghargaan HR
Asia Award 2020 ini
menambah panjang
daftar penghargaan
yang diterima oleh
PTPN IV di bidang
manajemen sumber
daya manusia, baik
nasional maupun
internasional.
Sebelumnya kita juga
sudah menerima
penghargaan di
antaranya Positive
Organization Award
Tahun 2019, Asia
Pasific Stevie Award
Gold Award 2019
for The Innovative
Use of Technology in
Human Resources,
serta Asia Pasific
Stevie Award Gold
Award 2020 untuk
kategori Innovation
in Management
and Practice with
the Capacity and
Capabilities of Human
Resources,” sebut
Riza Fahlevi Naim.
Ia berharap penghargaanpenghargaan ini menjadi
penyemangat bagi manajemen
dan karyawan untuk terus berkarya
dan menjadikan PTPN IV sebagai
perusahaan perkebunan yang unggul
dalam pengembangan potensi
sumber daya manusia. (red)

Agustus 2020
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Pegang Teguh Core Values BUMN, Karyawan
PTPN IV Berkomitmen Bekerja Secara Kompeten
Beberapa waktu lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir secara resmi menetapkan AKHLAK (Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif ), sebagai
core values dari BUMN. Penetapan
core values baru BUMN ini
bersamaan dengan peluncuran logo
dan slogan Kementerian BUMN.

C

ore values ini ditetapkan sebagai
panduan bagi manajemen BUMN
termasuk di lingkungan PTPN IV, untuk
dapat bekerja dengan baik dan benar
demi kepentingan perusahaan Dan
bangsa--bukan kepentingan pribadi
atau kelompok.
Untuk itu, Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno, Sabtu, 15 Agustus 2020 di
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Medan, mengajak seluruh karyawan
PTPN IV untuk bekerja dari hati,
karena ini merupakan salah satu core
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values dari AKHLAK, yakni pada poin
“Kompeten”, yang rumusannya mulai
dari profesional, fokus pelanggan,
pelayanan memuaskan, unggul,
excellence dan smart.
Disebutkan Sucipto Prayitno
bahwa, sebagai perusahaan
yang nyaman untuk berkarya dan
berinovasi, PTPN IV menerapkan
pendekatan yang berkesinambungan
dan fokus dalam pengembangan
kapabilitas karyawan, yang program
pengembangannya disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing
personel di PTPN IV.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, dalam aktivitas
sehari-harinya, sebanyak 19.000 lebih
karyawan PTPN IV sudah bekerja
dari hati, dan menjadikannya sebagai
budaya, serta memiliki jiwa petualang,
pekerja keras, integritas, leadership
dan inovatif. (red)

Agustus 2020
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Berbagai Inovasi PTPN IV
Menghadapi Perubahan

Setiap perusahaan memiliki karyawan dengan latar pendidikan
yang berbeda-beda. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk mengajak
mereka mengembangkan perspektif baru dari sudut pandang
yang berbeda.

“D

engan berbagai perbedaan ini,
sudah pasti ada tantangan yang
harus ditangani dalam menyelesaikan
permasalahan dengan pemecahan
yang berbeda di dalam suatu
lingkungan kerja,” demikian
disampaikan Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno pada
Minggu, 16 Agustus 2020,
dalam suatu pertemuan di
Medan.
Setiap karyawan,
katanya, bisa memberikan
ide dan gagasan perubahan
yang bermanfaat untuk
perusahaan. “Memang
budaya kerja seperti ini
cukup sulit diterapkan pada
awalnya, namun jika kita
ingin karyawan mampu
berpikir kreatif, hal seperti
ini perlu dilakukan,” sebut
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Sucipto Prayitno.
Di bagian lain, Direktur
mengatakan, ruang kebebasan
inovasi bisa membantu perusahaan
untuk membuat lingkungan kerja

Majalah Internal Nusantara Empat

menjadi lebih kreatif. Dampak positif
dari kreatif adalah produktivitas yang
lebih baik dari sebelumnya. Hal yang
paling penting untuk dilakukan oleh
setiap karyawan, menurutnya, adalah
selalu meningkatkan kemampuan dan
keterampilan mereka.
Sebelumnya Sucipto Prayitno
telah menyampaikan dalam acara
penghargaan/awards karya inovasi
kepada karyawan PTPN IV yang
dilaksanakan secara
virtual dari ruang Tenera
Kantor Direksi PTPN
IV Medan, Selasa
28 Juli 2020, bahwa
menjadi pimpinan/
leader, seseorang
harus mempunyai
jiwa yang inovatif dan
kreatif, tidak berhenti di
suatu level saja, atau di
suatu tempat tertentu
saja. Keadaan seperti
itu merugikan, karena
menikmati hidup yang
tetap tidak berubah
(stagnan).
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Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi
Naim mengatakan, baru-baru ini manajemen PTPN
IV telah memberikan penghargaan kepada pemenang
kompetisi karya inovasi. Karya inovasi ini merupakan
perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan untuk
peningkatan kinerja perusahaan.
“Penilaian inovasi oleh juri independen yang
memahami tentang inovasi, di antaranya kita undang dari
PT LPP Agro Nusantara, Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(PPKS) dan konsultan,” jelasnya.
Berdasarkan penilaian akhir, maka terpilih sebagai
Juara I Andry Gultom dari Bagian Tanaman Kantor Direksi
dengan karya “Membuat Aplikasi Siklus Hidup Hama
dan Prediksi Waktu Kepompong dan Kupu-Kupu dengan
Menggunakan Microsoft Excel”.
Juara II Turino Januar Budyanto dari Bagian Sumber
Daya Manusia Kantor Direksi, dengan karya “Digitalisasi
Formulir Perjalanan Dinas”.
Juara III Dedy Mulianto dari Kebun Sawit Langkat
dengan karya “Bucket Pengeruk Pasir Fat Pit Sistem
Pulley yang Dilengkapi Wireless Switch Relay Remote”.
Pemenang Harapan I Abdul Rasyid B. Damanik dari
Balai Benih kelapa sawit, dengan karya “Hemat dan Tepat
dengan Lay Flat Irrigation Tube di Main Nursery”.
Pemenang 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
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Adolina. (red)

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

Ibu Hj. Dalinar
Mertua perempuan Bapak Benny Agusnata, SP
(Asisten Afdeling PTPN IV Kebun Marjandi)
28 Agustus 2020

Ibu Hj. Hafifah Nasution
Orangtua perempuan Bapak Mhd. Reza Haris Siregar, SP
(Asisten Kepala Tanaman PTPN IV Kebun Air Batu)
28 Agustus 2020

Bapak Chairul Hadi Nasution
Mertua laki-laki Bapak Amir Hasan Damanik, SP
(Asisten Kepala Tanaman PTPN IV Kebun Bukit Lima)
29 Agustus 2020

Ibu Asni Pancawati
Orangtua perempuan Bapak Muhammad Fatahur Rahman
(Asisten Quality Assurance PTPN IV PKS Bah Jambi)
31 Agustus 2020

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan
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Semangat Nasionalisme untuk
Menuntaskan Transformasi Holistik
Semua bentuk dukungan sebagai wujud semangat nasionalisme
sangat diperlukan dalam rangka menuntaskan agenda besar
transformasi holistik di PTPN. “Kita sekarang sedang melewati
masa turn-around, yaitu masa perubahan yang sangat
memerlukan kerjasama semua pihak agar bangsa Indonesia,
khususnya PTPN diberikan kekuatan lahir batin,” kata Direktur
Utama Holding Perkebunan Nusantara, Mohammad Abdul Ghani,
ketika menyapa seluruh manajemen dan karyawan dari ruang
kendali Holding di Jakarta, bersamaan dengan pelaksanaan HUT
Kemerdekaan RI ke-75 di lingkungan Holding dan anak-anak
perusahaannya.

K

epada yang telah bekerja keras
dan menghasilkan yang terbaik
dalam kinerja Semester I 2020, Dirut
atas nama Holding Perkebunan
Nusantara mengucapkan selamat.
Sedangkan kepada yang belum
berhasil menunjukkan kinerja
terbaiknya, Dirut berharap mereka
mampu memompa semangatnya
bekerja melalui momentum HUT
Kemerdekaan ini.
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Seluruh karyawan PTPN IV
secara serentak mengikuti upacara
yang dilaksanakan oleh Holding
Perkebunan Nusantara secara virtual
dari Jakarta, Surabaya, Medan dan
Aceh.
Mohammad Abdul Ghani
menyebutkan, saat ini seluruh
perusahaan masih menghadapi
cobaan yang besar, yaitu pandemi
Covid-19. Ia berpesan agar semua
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karyawan memperhatikan protokol
kerja semasa new normal, agar tidak
sampai terjadi hal yang merugikan diri,
keluarga, dan sekaligus perusahaan.
“Upacara yang dilaksanakan ini,
meski dengan situasi yang tidak begitu
menggembirakan, saya mengucapkan
Dirgahayu ke-75 Kemerdekaan
RI. Mudah-mudahan kita bisa
melewati masa pandemi Covid-19
ini dengan sehat walafiat dan
diberikan kekuatan lahir batin untuk
mengisi kemerdekaan, melanjutkan
perjuangan menuju cita-cita Negara
Kesatuan RI yang adil dan makmur,”
katanya.
Melalui momentum peringatan
HUT RI ke-75 dengan tema “Indonesia
Maju” ini, seluruh karyawan diminta
meneguhkan komitmen bersama
untuk memberikan manfaat
positif bagi perusahaan, serta
meningkatkan semangat nasionalisme
mendedikasikan diri di perusahaan,
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cinta tanah air dan bela negara.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno seusai
mengikuti upacara dari Ruang Tenera Kantor
Direksi PTPN IV Medan, menegaskan
kembali komitmen itu sebagai modal untuk
meningkatkan kinerja di semester kedua agar
semua lini dapat mencapai semua rencana
yang telah ditetapkan.
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan,
upacara peringatan HUT ke-75
Kemerdekaan RI tahun 2020 ini dilaksanakan
secara virtual dengan diikuti peserta
yang tersebar di wilayah Aceh, Medan,
Pekan Baru, Jambi, Bandar Lampung,
Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak,
Makassar, Yogyakarta (sebagai sentral IT
dari PTPN Group), serta anak perusahaan
non PTPN lainnya. Upacara juga dapat
disaksikan melalui channel YouTube Holding
Perkebunan.
“Bertindak sebagai Inspektur Upacara
adalah Direktur Utama Holding Perkebunan
Nusantara Mohammad Abdul Ghani
(Jakarta), Komandan Upacara Direktur
PTPN XI Dwi Satriyo Annurogo (Surabaya),
Pembaca Teks Proklamasi Direktur
Pelaksana PTPN III (Persero) Ahmad
Haslan Saragih (Medan), dan Pembaca Do’a
Direktur PTPN I Ahmad Gusmar Harahap
(Aceh),” sebut Riza Fahlevi Naim. (red)
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Perusahaan Serahkan Penghargaan untuk
2.627 Karyawan Sebesar Rp 23,3 Miliar

Di Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia,
PTPN IV Medan mengucurkan penghargaan sebesar Rp 23,3
miliar lebih kepada karyawannya. Pengucuran ini diberikan melalui
penghargaan masa kerja (jubilaris) kepada 2.531 karyawan dan
96 karyawan terbaik pemanen kelapa sawit dan pemetik teh, yang
diserahkan secara serentak di kebun-kebun milik PTPN IV yang
tersebar di sepuluh kabupaten se-Propinsi Sumatera Utara.

P

enyerahan penghargaan ini
dilaksanakan setelah upacara
peringatan Hari Kemerdekaan ke-75
Republik Indonesia, 17 Agustus 2020,
di masing-masing distrik, kebun,
pabrik dan balai benih.
“Penghargaan jubilaris diberikan
atas pengabdian karyawan yang
telah bekerja dan berkarya tanpa
terputus-putus
di perusahaan.
Ada yang
sudah
mengabdi
selama 20
tahun sebanyak
519 orang,
mengabdi
selama 25
tahun sebanyak
982 orang,
mengabdi
selama 30
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tahun sebanyak 849 orang, dan
mengabdi selama 35 tahun sebanyak
181 orang,” sebut Direktur PTPN IV
Sucipto Prayitno, Rabu, 17 Agustus
2020 di Medan.
Sucipto Prayitno mengatakan,
manajemen juga memberikan
penghargaan khusus tahun 2020
kepada ujung tombak produksi
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perusahaan, seperti Pemanen Kelapa
Sawit Terbaik dan Pemetik Daun Teh
Terbaik, untuk lebih meningkatkan
semangat karyawan dalam bekerja
di PTPN IV, dalam upaya kita
peningkatan capaian produksi dan
produktivitas.
Ia juga mengatakan, penghargaan
khusus ini diberikan kepada karyawan
terbaik dilihat dari kualitas dan
kuantitas pekerjaannya, seperti
penilaian kapasitas panen/petik,
disiplin dalam bekerja, mutu buah/
daun yang baik, perilaku, dan loyalitas
kepada perusahaan.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim menyebutkan, jubilaris ini adalah
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periode 18 Agustus 2019 s/d 17
Agustus 2020. Untuk pengabdian 20
tahun, karyawan menerima piagam
penghargaan. Pengabdian 25 tahun
menerima piagam penghargaan plus
uang 5 x gaji pokok (GP), medali
emas 24 karat seberat 10 gram.
Pengabdian 30 tahun menerima

piagam penghargaan plus uang 2 x
GP. Sedangkan pengabdian 35 tahun
menerima piagam penghargaan plus
uang 4 x GP.
“Ada 87 karyawan Pemanen
Kelapa Sawit Terbaik 1, 2 dan 3
dari 29 kebun kelapa sawit, dan 9
karyawan Pemetik Teh Terbaik 1, 2

dan 3 dari kebun teh (Bah Butong,
Sidamanik dan Tobasari), yang
menerima penghargaan. Masingmasing Terbaik 1 menerima uang
sebesar Rp 5.000.000, Terbaik 2
sebesar Rp 3.000.000, dan Terbaik
3 sebesar Rp 2.000.000,“ jelas Riza
Fahlevi Naim. (red)
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HARUSKAH KITA MENYALAHKAN CURAH HUJAN
ATAS CAPAIAN PRODUKTIVITAS SAWIT?
Sintong Pasaribu* dan Iput Pradiko**
*Asisten Tanaman Afd. IV Kebun Meranti Paham
**Peneliti Agroklimat PPKS Medan

Pertumbuhan, perkembangan, dan produksi tanaman kelapa
sawit sangat bergantung pada faktor genetik, kondisi tanah dan
iklim, kultur teknis, dan manajemen kebun. Iklim merupakan
salah satu faktor produksi yang sulit diubah (given factor).
Tanpa mengesampingkan unsur iklim lainnya, unsur iklim yang
berpengaruh pada perkebunan kepala sawit di Indonesia adalah
curah hujan, radiasi matahari, dan suhu udara (untuk kasus
penanaman kelapa sawit di dataran tinggi). Di antara ketiga unsur
iklim tersebut, curah hujan mampu memberikan pengaruh yang
dominan terhadap capaian produktivitas/protas kelapa sawit.

1.750 – 3.000 mm).
2. Curah hujan bulanan yang merata
sepanjang tahun, dan sebaiknya
tidak terdapat bulan kering (curah
hujan < 60 mm/bulan).
Penyebaran curah hujan
merupakan faktor penting untuk
mendukung perkembangan tandan.
Sebagai informasi, jumlah tandan
kelapa sawit yang dapat dipanen
pada saat ini sebenarnya sangat
ditentukan oleh
keadaan lingkungan
dan perlakuan
terhadap tanaman
pada 12 - 42 bulan
sebelumnya. Secara
sederhana, skema
perkembangan
tandan pada
tanaman kelapa
sawit disajikan pada
Gambar 1.
Banyak
sedikitnya tandan
yang dapat terpanen
sangat dipengaruhi
oleh kondisi
lingkungan dan
kultur teknis pada 3
fase kritis, yaitu:
•
Fase
Kritis I “Sex
Determination” atau
fase penentuan jenis
Gambar 1. Fase perkembangan tandan kelapa sawit (dimodifikasi dari Woittiez et al, 2017). Garis
kelamin
bakal bunga
hijau menunjukkan potensi yang dapat dipanen pada saat tidak terjadi cekaman lingkungan dan
yang
terjadi
20-24
permasalahan kultur teknis. Garis merah menunjukkan potensi tandan yang dapat tercapai pada
bulan
sebelumnya.
saat terjadi cekaman lingkungan dan permasalahan kultur teknis.
• Fase Kritis II
“Inflorescence
Abortion” atau fase
hujan),
sebagai
berikut:
eperti telah diketahui, kelapa
aborsi bakal bunga yang terjadi 101. Curah hujan tahunan yang cukup
sawit memerlukan persyaratan
12 bulan sebelumnya.
(minimum 1.250 mm, optimum
cuaca/iklim tertentu (khususnya curah
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menyebabkan
penurunan
maupun kenaikan
protas sekitar
30%. Bahkan
pada kasus
kekeringan/
kemarau
panjang dapat
menyebabkan
penurunan
protas hingga
70%. Untuk
membuktikan hal
tersebut, maka
dilakukan analisis
korelasi Pearson
(r) dan koefisien
determinasi (R2)
antara data curah
hujan (mm/bulan)
dan hari hujan
bulanan (hari/
bulan) dengan
protas (ton/ha)
di Kebun Meranti
Paham (MEP).
Berdasarkan
hasil analisis
diketahui bahwa
protas bulan
berjalan di Kebun
MEP dipengaruhi
Gambar 2. Korelasi antara curah hujan dengan protas Kebun MEP (a) Korelasi hari hujan dengan
oleh curah
protas Kebun MEP (b)
hujan pada 10
dan 22 bulan
timbul
pertanyaan
mengenai
apakah
sebelumnya/lag-10
dan
lag-22
• Fase Kritis III “Bunches Failure”
memang curah hujanlah yang patut
(Gambar 2.a). Hal ini ditandai dengan
atau fase gagal tandan yang dapat
kita salahkan atas pencapaian protas
nilai korelasi antara CH lag-10 vs
terjadi pada 3-5 bulan sebelum
yang kurang optimal? Jika memang
protas bulan berjalan sebesar 0,57
tandan terpanen.
benar, berapa persentase kenaikan
dan CH lag-22 vs protas bulan
Secara sederhana, dapat
dan penurunan protas yang dapat
berjalan sebesar 0,52. Perlu diketahui
dikatakan bahwa ketika kondisi kultur
disebabkan oleh curah hujan? Uraian
bahwa nilai korelasi yang mendekati
teknis sudah optimal dilakukan,
di bawah diharapkan dapat sedikit
atau melebihi 0,60 menunjukkan
maka curah hujan yang cukup pada
memperkaya wawasan kita mengenai
tingkat korelasi yang cukup kuat.
3 fase kritis tersebut di atas akan
dua pertanyaan yang sering berada
Hal yang sama juga ditunjukkan
menginisiasi terbentuk lebih banyak
dalam benak kita.
oleh hasil analisis korelasi hari
bunga betina. Di sisi lain, curah
Selain adanya pengaruh curah
hujan terhadap protas. Hasil analisis
hujan rendah (< 60 mm/bulan) akan
hujan terhadap fase-fase kritis
menunjukkan bahwa hari hujan pada
menyebabkan terbentuk lebih banyak
perkembangan tandan, banyak
10 dan 21 bulan sebelumnya (lag-10
bunga jantan yang dapat menurunkan
penelitian yang telah menjelaskan
dan lag-21) memiliki nilai korelasi
protas.
bahwa curah hujan mampu
terbesar terhadap protas (Gambar
Berdasarkan uraian di atas, lantas
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persentase pengaruh
curah hujan dan hari hujan
terhadap fluktuasi/variasi
capaian protas Kebun MEP.
Hasil analisis R2 curah
hujan terhadap protas pada
lag-10 (curah hujan 10
bulan sebelum vs protas
bulan berjalan) dan lag-22
(curah hujan 22 bulan
sebelum vs protas bulan
berjalan) menunjukkan
bahwa curah hujan mampu
mempengaruhi fluktuasi
produksi hingga 32,2%
(Gambar 3.a). Sementara
itu hari hujan mampu
mempengaruhi fluktuasi
produksi Kebun MEP
hingga 33,5% (Gambar 3.b).
Pada akhirnya dapat
diambil kesimpulan bahwa
pada contoh kasus di Kebun
MEP ini, curah hujan dapat
mempengaruhi fluktuasi
protas hingga 32,2%.
Sementara itu,
hari hujan mampu
mempengaruhi fluktuasi
protas hingga 33,5%.
Dengan kata lain, curah
hujan dan hari hujan akan
dapat mempengaruhi
fluktuasi protas Kebun MEP
hingga 33,5%. Faktor iklim
(curah hujan) dapat menjadi
faktor pembatas utama
dalam pencapaian protas
Gambar 3. Nilai koefisien determinasi curah hujan terhadap protas (a) hari hujan terhadap
kebun kelapa sawit kita
protas (b)
jika kondisi faktor produksi
lain sudah optimal. Jika kondisi faktor
produksi lain tidak optimal, maka
200 mm/bulan) yang turun dalam
2.b). Nilai korelasinya berturut-turut
tidak sepenuhnya rendahnya capaian
10 hari atau rerata 20 mm/hari,
adalah 0,56 dan 0,58. Nilai korelasi
protas kita disebabkan oleh curah
akan lebih bagus bagi kelapa sawit
hari hujan terhadap protas yang
hujan. Tingkat persentase pengaruh
dibandingkan curah hujan 200 mm/
lebih tinggi dibandingkan curah hujan
curah hujan dan hari hujan terhadap
bulan yang turun dalam 5 hari (rerata
terhadap protas menunjukkan bahwa
protas akan berbeda antara satu
40 mm/hari). Intinya tanaman kelapa
sebaran hujan/banyaknya hari hujan
kebun dengan kebun yang lain,
sawit memerlukan curah hujan yang
lebih berpengaruh terhadap protas
tergantung kondisi bahan tanaman
merata sepanjang tahun.
dibandingkan jumlah hujan (mm).
yang digunakan, kultur teknis, dan
Analisis nilai koefisien determinasi
Dengan kata lain, pada contoh
manajemen kebun.
(R2) dilakukan untuk mengetahui
kasus curah hujan yang sama (misal
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Sudut Bidik

Tikwan Raya Siregar

MERDEKA ATAU MATI

Berapakah harga sebuah kemerdekaan? Ternyata ia tidak dapat ditentukan oleh pasar
sebagaimana yang berlaku pada minyak sawit. Batasnya jelas, yaitu kematian. Tidak ada bangsa
lain yang bisa menawarnya, karena kemerdekaan adalah prasyarat untuk memulai kehidupan
manusia. Atau, seluruhnya akan dipertaruhkan untuk mendapatkan kebebasan itu.

K

ebebasan ada dua lapisannya. Yaitu, kebebasan
pada lapisan dalam, dan kebebasan pada lapisan
luar. Diri kita adalah titik tengahnya. Ke dalam diri kita,
maka kebebasan itu adalah perjuangan melawan
rasa takut selain kepada yang paling pantas ditakuti.
Kemudian diikuti dengan mengikis segala harapan
selain kepada satu-satunya yang bisa diharapkan
pertolongannya.
Perjalanan ke dalam ini sering disebut sebagai
perjalanan tasawwuf, atau samadi, refleksi, atau tafakur.
Banyak metodenya, dan tiap manusia yang beragama
selalu memiliki caranya masing-masing. Perjalanan ini
hanya akan berakhir pada satu keadaan, yaitu keadaan
ketika seseorang akhirnya mengenal dirinya sendiri. Yaitu
makhluk yang hanya bisa bebas seutuhnya apabila ia
hanya menggantungkan dirinya pada Yang Maha Kuasa.
Adapun perjalanan keluar, adalah pencarian
kebebasan manusia atau masyarakat untuk mampu
menentukan kehendak dan tujuan sosial mereka
tanpa hambatan atau pembatasan dari
pihak lain. Kehidupan berbangsa-bangsa
adalah proses sosial yang dicapai dengan
pembangunan budaya sebagai cara
dan kesepakatan bersama. Budaya itu
dilaksanakan dengan pertimbangan
memiliki kekuatan dan jalan terbaik bagi
setiap individu menjalankan kehidupan
bersama yang secara efektif dan efisien-juga seimbang dan harmonis--dalam
mencapai tujuan bersama.
Kebebasan adalah syarat bagi seluruh
proses dan capaiannya. Kemudian di dalam
kehidupan bersama itu, mereka menyusun
pembagian kerja dan struktur (tubuh
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masyarakat) yang menyerupai anatomi manusia. Ada
kepala, leher, bagian tengah tubuh, dan kakinya. Masingmasing bergerak sesuai fungsinya. Kepala menjadi pusat
kendalinya. Dan seluruh kehormatan anggota tubuh
akan terletak pada kepatuhan dan ketaatannya terhadap
perintah (signal) dari kepala. Sebab tidak mungkin kepala
menyakiti suatu anggota tubuh, karena tindakan seperti
itu hanya akan menyakiti semuanya.
Para samurai dalam tradisi Bushido atau ke-shogunan di Jepang, mempraktikkan prinsip ini dengan
kuat. Kesetiaan kepada pimpinan dan solidaritas
terhadap sesama, ditunjukkan secara jelas untuk
mempertahankan kehormatan diri mereka sendiri.
Kesediaan berkorban menjadi perhiasan bagi mereka,
atau dirasakan sebagai piagam penghargaan saja. Tanpa
diminta, tanpa dipaksa. Sebab kesetiaan pada yang patut
diberikan kesetiaan adalah titik kebebasan mereka.
Bangsa kita telah 75 tahun merdeka. Rumusan
sederhana tentang kemerdekaan itu tiada lain adalah
demikian itu, dan tidak akan berubah. Semenjak bangsa
ini sepakat untuk meletakkan dasar pertama dari
kemerdekaannya adalah ketaatan kepada ketuhanan
Yang Maha Esa, maka seluruh kehormatan kita akan
tergantung pada kemampuan kita menunjukkan harapan
dan ketakutan kita hanya pada-Nya.
Kita menjadi takut korupsi, takut melalaikan tugas,
takut merugikan orang lain, takut merugikan rakyat,
dan takut meninggalkan perintah-perintah-Nya karena
hanya Dia yang kita takuti. Kita tidak takut pada hal-hal
lain, pada tekanan asing, ancaman penjahat, maupun
tidak mau tunduk pada niat buruk yang membuat kita
bertentangan dengan perintah-Nya. Inilah formula
manusia bebas.
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Kemudian, harapan kita hanyalah keridhoan-Nya.
Tidak lain. Kita tak dapat lagi berharap pada makhluk,
karena begitu harapan sejenis itu kita lakukan, maka kita
akan segera mendapatkan kekecewaan. Sebuah bangsa
hanya akan mandiri dengan meninggalkan harapan yang
tidak berasal dari-Nya. Karena kebebasan kita sendiri
pun sejatinya adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha
Esa.
Lalu, kembali kepada pertanyaan, “berapakah harga
semua kemerdekaan?”. Harganya adalah kematian
Anda. Itu yang diajarkan para pejuang kita. Dari transaksi
mulia seperti ini, maka lahirlah dedikasi, digniti, loyalitas,
dan kedaulatan diri serta bangsa. Mereka tidak bisa
didikte keluar dari cita-cita bangsanya, dan mereka akan
langsung mendeteksi setiap ancaman yang muncul pada
diri dan bangsanya. Sebab mereka memiliki patokan
yang jelas.
Lalu masalah-masalah apakah yang kita hadapi
dalam konteks kemerdekaan pada saat ini. Itu tidak lain
adalah soal-soal keserakahan yang akhirnya melahirkan
pengkhianatan-pengkhianatan, baik dalam skala kecil
maupun yang sistemik. Kita menjadi tidak merdeka
karena diri sendiri. Hawa nafsu yang tak terkendali.
Keinginan yang tidak menyandarkan diri pada Yang
Maha Berkehendak. Yang akhirnya memunculkan
ketamakan, kesombongan, ignoransi, dan kebodohan.
Inilah yang akhirnya disebut lupa diri. Perjalanan ke
dalam dan keluar sama-sama tak mencapai hasil.
Kemerdekaan adalah milik mereka yang
menunggang harimau. Bila kita mengumpamakan hawa
nafsu itu sebagai harimau, maka dia akan menerkam
kita bila kita tidak menunggangi punggungnya.
Jadi, pilihannya adalah: merdeka atau mati!

» Lebih Mudah
» Lebih Lancar
» Lebih Praktis

Yuk!

Kita Gunakan!
Layanan Keuangan
Produk Milik Bangsa Indonesia,
untuk Masyarakat Indonesia

Download Aplikasi LinkAja di :

Google Play atau App Store
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