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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Selangkah demi selangkah, kita semakin
memasuki akhir dari semester kedua pada tahun
kerja 2021 ini. Ini berarti kita semakin dekat pada
pembuktian capaian kerja dan mengevaluasi kinerja
korporasi yang kita jalankan bersama. Dalam
kaitan ini, kita berharap bahwa informasi-informasi
yang masuk melalui ruang keredaksian Majalah
Minat adalah berita tentang kinerja yang semakin
meningkat, baik dari sisi produktivitas maupun nilai
pendapatan.
Selebihnya, kita tahu bahwa waktu tidak dapat
dihentikan atau ditunda. Apakah kita memanfaatkan
waktu-waktu yang tersisa atau membuangnya
menjadi sia-sia, semua akibatnya tetap akan
terpulang pada kita sebagai para petarung PTPN
IV. Apapun yang kita lakukan maupun abaikan,
akan menjadi catatan yang tercatat dalam sejarah
korporasi ini.
Pada edisi Oktober 2021 ini, kami menurunkan
berbagai berita kegiatan perusahaan, baik dari sisi

bisnis maupun aksi sosial, yang menurut catatan
kami semakin intensif di tengah suasana pandemi
Covid-19 ini. Kita bersyukur bahwa tren penularan
Covid-19 semakin menurun, yang selanjutnya akan
memberikan ruang gerak yang lebih luas pada
kinerja korporasi secara umum, dan khususnya
kegiatan jurnalistik yang kami lakukan.
Meskipun demikian, kami tetap ikut
mengingatkan agar kegiatan-kegiatan kita yang
bersifat langsung, agar tetap menerapkan dan
mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dengan
demikian, nilai-nilai dari Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dapat
kita junjung tinggi dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan karyawan.
Kami berterimakasih karena para pembaca
sekalian masih tetap setia mengikuti edisi demi edisi
majalah ini, meski harus diluncurkan dalam versi
digital untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.
Selamat membaca edisi ini, dan sampai bertemu
kembali pada edisi mendatang.
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Refleksi

Amanah, Kompeten, Harmonis
Oleh Sekretariat Perusahaan

Memasuki sebuah corporate culture, apalagi bila pemberlakuannya dilakukan serentak
secara luas kepada ratusan badan usaha, adalah sebuah misi besar yang tidak mengenal
kesudahan. Di samping itu, orang-orang yang menjadi pendukung atau stakeholder-nya juga
selalu berganti dan mengalami regenerasi. Maka yang mungkin dilakukan adalah melakukan
proses dan merealisasikan capaian-capaian yang dinamis dan sedapat mungkin terukur dan
berdampak pada bagaimana setiap insan perusahaan menjalankan tugasnya, dan bagaimana
mereka menjalin relasi di antara mereka dalam mencapai tujuan bersama.

K

ementerian BUMN telah menetapkan suatu komposisi nilai
bagi seluruh badan usaha milik negara, yang kita kenal
dengan sebutan AKHLAK. Tiga nilai pertama merupakan
akronim dari Amanah, Kompeten, dan Harmonis.
Tentu saja pekerjaan ini dimulai dari adanya suatu
pemberian amanah. Amanah ini mengalir dari rakyat kepada
negara, kemudian kepada pemerintah, dan seterusnya kepada
suatu badan usaha, yang tujuan konstitusionalnya tidak
lain adalah menjalankan usaha-usaha sebagai soko guru
perekonomian bangsa. Tujuan ini kemudian di-break down lagi
menjadi sejumlah tujuan korporasi.
Sikap amanah adalah salah satu akhlak terpuji. Bahkan,
dalam konteks bisnis, amanah merupakan syarat utama
untuk membangun kontrak, perdagangan, dan urusan-urusan
sejenis. Tanpa nilai amanah, maka sulit untuk melakukan
transaksi berkelanjutan. Demikian juga dalam urusan
pekerjaan dan pembagian tugas dalam suatu korporasi.
Para pimpinan dan karyawannya adalah orang-orang yang
diserahi amanah, dan mereka kemudian menjalankan amanah
itu sebagai misi kerja. Sebagaimana yang didefinisikan,
bahwa amanah adalah memegang teguh kepercayaan yang
diberikan. Mereka tidak menguranginya, dan tidak boleh
merugikan si pemberi amanah.
Secara lebih rinci lagi, sifat amanah dapat dimaknai
sebagai, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab
atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, seraya
berpegang teguh pada nilai moral dan etika.
Yang kedua adalah Kompeten. Nilai ini pun lebih sering
dimaknai sebagai sebuah keadaan ketimbang suatu garis
yang ditentukan. Seseorang yang berkompeten tidaklah
dipandang bahwa dirinya telah selesai dan berhenti pada satu
titik, tetapi adalah adanya suatu kesadaran bahwa dirinya
mengalami proses belajar secara terus menerus dalam situasi
yang terus berubah dan berkembang.
Oleh sebab itu, Kompeten dapat dimaknai sebagai sikap
yang terbuka untuk terus belajar dan meningkatkan kapabilitas.
Sikap itu diambil karena tumbuhnya kesadaran bahwa
keadaan dan tantangannya terus berubah, sehingga adaptasi

juga terus diperlukan. Dengan kesadaran itu, maka ia dapat
melihat perlunya membantu dan mendorong orang lain untuk
juga terus belajar agar relasi kerja menjadi seimbang dan
saling mendukung, sebab pada akhirnya hanya sebuah timlah
yang akan menyelesaikan tugas-tugas besar. Sebagai hasil
dari proses pembelajaran ini, maka setiap pribadi akan selalu
mengejar penyelesaian tugasnya dengan kualitas terbaik, atau
terus lebih baik dari sebelumnya untuk membuktikan bahwa
proses belajarnya terus berjalan.
Yang ketiga, kita diperkenalkan dengan Harmonis.
Tindakan-tindakan menuju keharmonisan kerja dapat
dirumuskan antara lain dengan sikap menghargai setiap
orang ataupun latar belakangnya. Maksudnya adalah, setiap
orang memiliki latar belakang agama, pendidikan, suku, atau
preferensi politik. Maka, sikap saling menghargai perbedaan
ini adalah satu-satunya sagang yang dapat menyelamatkan
hubungan di antara orang yang beragam dalam satu
lingkungan kerja. Sebab pekerjaan tidak melulu teknis, tetapi
juga sangat dipengaruhi oleh relasi-relasi sosial.
Kemudian, sikap yang gemar saling menolong akan lebih
memperkuat kerjasama di antara pihak atau tim kerja. Tolong
menolong adalah perekat sosial paling kuat. Suatu organisasi,
masyarakat, bangsa, dan seterusnya, pada hakikatnya adalah
kehidupan bersama atas dasar tolong menolong.
Menjadi seorang insan pekerja dalam suatu korporasi,
berarti kita diharapkan aktif dan berpartisipasi. Terutama dalam
hal ini adalah berpartisipasi aktif membangun lingkungan kerja,
agar lingkungan itu kondusif, produktif, dan saling merangsang
kreatifitas orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Secara
ringkasnya, keadaan ini dapat dipupuk dengan meningkatkan
sikap saling peduli dan menghargai perbedaan.
Demikianlah antara lain nilai-nilai mulia yang diharapkan
dapat menjadi perilaku dan sifat setiap karyawan BUMN.
Perilaku ini sesungguhnya berlaku universal dan dapat
menjadi fakultas budi pekerti bagi seorang karyawan BUMN,
baik ketika ia bekerja pada perusahaan maupun ketika mereka
tinggal sebagai warga masyarakat. Karena ini bukan hanya
bekal kerja, tapi juga adalah bekal hidup.
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Kunjungan Kerja ke
PKS Ajamu dan Panai Jaya
Dalam rangka melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap
unit usaha PTPN IV, Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno didampingi
SEVP Operation I PTPN IV Joni Raja Siregar, melakukan
kunjungan kerja (kunker) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Ajamu
dan Kebun Panai Jaya yang berada di Kabupaten Labuhan Batu,
Propinsi Sumatera Utara, Sabtu, 16 Oktober 2021.

J

uga turut hadir pada kunjungan
kerja ini, Kepala Bagian Teknik dan
Pengolahan Fitra Rinaldy, General
Manager Distrik II Agus R.V. Lumban
Tobing, Manajer PKS Ajamu Dolatta
Tarigan, Manajer Kebun Ajamu
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Denny Leonard Hutagalung, Manajer
Kebun Panai Jaya Ismail, Manajer
Kebun Meranti Paham Andy Samuel
Limbong, dan Kasubag Corporate
Communication M. Chairul Ichlas.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
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mengapresiasi kinerja yang dilakukan
oleh Manajemen PKS Ajamu yang
memiliki kreatifitas dan respons yang
tinggi, mulai dari kebersihan pabrik
serta menjaga pabrik dari pihak-pihak
yang tidak berkepentingan.
“Kita punya tugas berat di tahun
depan yang mana rendemen harus
24. Untuk mencapai itu diperlukan
kontribusi dari Kebun Ajamu, Kebun
Panai Jaya, dan Kebun Meranti
Paham. Dan yang paling utama harus
dilakukan adalah menjaga kualitas
panen dengan cara melakukan panen
bersih, panen tandan buah segar
(TBS) kelapa sawit sesuai waktunya,
serta melakukan pemupukan yang
rutin,” kata Direktur.
“Kalau kita mau tidak ada yang
tidak mungkin. Kalau kita sungguhsungguh insya Allah semua pasti bisa
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teratasi,” tambah Sucipto Prayitno.
SEVP Operation II PTPN IV Joni
Raja Siregar mengingatkan, apabila
karyawan mengalami kendala di
PKS, masalahnya harus segera
dikomunikasikan kepada pihak Distrik
maupun Kantor Direksi, karena jika
dibiarkan ke depannya bisa merugikan
perusahaan.
“PKS Ajamu ini satu-satunya
PKS milik PTPN IV yang dibangun
oleh Jepang pada tahun 1938, dan

8
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merupakan PKS yang luar biasa,
karena PKS yang lainnya dibangun
oleh Belanda,” kata Joni Raja Siregar.
General Manager Distrik II Agus
R.V. Lumban Tobing secara singkat
mengatakan bahwa secanggih
apapun pabrik kelapa sawit kalau
sumber daya manusianya tidak
mumpuni/tidak berkualitas, itu
percuma saja.
Manajer PKS Ajamu Dolatta
Tarigan mengucapkan terima kasih
atas kunjungan kerja yang dilakukan
oleh Direktur dan SEVP PTPN IV ke
PKS Ajamu.
Selanjutnya Direktur dan SEVP
Operation II PTPN IV beserta
rombongan melakukan kunjungan
kerja ke Kebun Panai Jaya untuk
melihat kondisi tanaman kelapa sawit
yang berada di lahan gambut yang
juga berbatasan langsung dengan
Propinsi Riau itu. (red)

Oktober 2021
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Disbudpar Pempropsu Fam Trip
ke Kebun Teh Tobasari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Propinsi Sumatera
Utara mengadakan kegiatan familiarisation trip (kunjungan
keakraban) ke Kebun Teh Tobasari milik PTPN IV yang berlokasi
di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Minggu, 3
Oktober 2021.
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K

egiatan
ini diawali
dengan tea
walk untuk
melihat
hamparan teh
dan proses
petik daun teh.
Selanjutnya
rombongan
diajak melihat
proses
pengolahan
daun teh di
Pabrik Teh
Tobasari,
sekaligus
melakukan
tea tester,
dan ditutup
dengan talk
show seputar
teh.
Manajer
PTPN IV Kebun Teh, Hwin
Dwi Putera, yang menyambut
rombongan fam trip, mengatakan,
kegiatan ini diselenggarakan untuk
mempromosikan produk ritel Butong
Tea dan Tobasari Tea agar bisa
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dibawa dalam setiap event pariwisata
di Propinsi Sumatera Utara.
Acara ini juga dihadiri Kepala
Bagian Optimalisasi Anak Perusahaan
dan Aset PTPN IV Muzani, Kepala
Bidang Pemasaran Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
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Propinsi Sumatera Utara Layla Lubis,
perwakilan Perusahaan Perjalanan
Wisata Indonesia (ASITA) Sumut,
pegiat pariwisata Genpi Sumut,
jurnalis, dan influencer/vlogger Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi
Sumatera Utara. (red)
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Ngeteh Bareng Produk
Perkebunan Nusantara
PT Perkebunan Nusantara IV mengadakan kegiatan ngeteh
bareng produk Perkebunan Nusantara yang dirangkai dengan
pelatihan digital marketing, demo penyeduhan teh, dan bazar
produk mitra binaan PTPN IV, produk PTPN Group, UKM Rumah
BUMN, UKM IWAPI DPC Kota Medan, dan UKM Kampus STIPAP,
yang diselenggarakan di ruang Sidamanik, Kampus STIPAP
Medan, Kamis, 21 Oktober 2021.

A

cara ini dihadiri oleh SEVP
Business Support PTPN IV Budi
Susanto, Komisaris Independen

14

PTPN IV yang juga merupakan
Majelis Pertimbangan Wilayah
Dewan UKM Wilayah Sumut Atas
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Wijayanto, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, Ketua STIPAP Medan Aries
Sukariawan, serta tim PUMK dan
TJSL PTPN IV.
Budi Susanto mengatakan,
kegiatan ini selain bertujuan
mengenalkan produk perkebunan
khususnya dari PTPN Group seperti
PTPN IV maupun PTPN II, juga
dimaksudkan untuk mendukung
pelaku UMKM menghadapi masa-

Liputan Khusus

masa sulit di tengah pandemi
COVID-19 yang masih berlanjut
sampai saat ini.
“Seperti sama-sama kita
ketahui bersama bahwa industri
penerbangan, pariwisata dan
transportasi sangat berdampak

terhadap pandemi COVID-19 yang
masih berlanjut sampai saat ini. Tentu
kita harus tetap berusaha mencoba
mencari jalan melakukan terobosan
dan inovasi sehingga kita bisa tetap
bertahan menghadapi pandemi ini.
Alhamdulillah PTPN IV yang berada
di industri perkebunan khususnya
komoditi kelapa sawit mendapatkan
berkah yang luar biasa,” sebut Budi
Susanto.
Atas Wijayanto mengapresiasi
setinggi-tingginya PTPN IV yang

telah menggagas acara pelatihan
ini dalam upaya membantu pelaku
UKM untuk bertahan di dalam
kemajuan perkembangan yang
pesat saat ini. “Kita harus berubah
menghadapi era globalisasi, harus
bersedia merubah diri sendiri, yang
mana cara konvensional sudah
ketinggalan zaman dan kurang jauh
jangkauannya,” katanya.
Aries Sukariawan mengucapkan
terima kasih kepada PTPN IV yang
senantiasa memberikan kepercayaan

Oktober 2021
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kepada STIPAP untuk menjadi
penyelenggara acara ini.
Sedangkan Riza Fahlevi Naim
menjelaskan, produk PTPN Group
adalah Butong Tea dan Tobasari Tea
(PTPN IV), Minyak goreng Salvaco
(PTPN III), dan Gula Walini (PTPN II).
Sementara, produk mitra binaan
PTPN IV yang berpartisipasi adalah
snack kue “Kodita”, kopi Saabas, Daih
coffee & teh, Healthy Spices Fish

16

Natinombur Lake Toba Andaliman,
ayam gepuk Pak Gembus, kukis hias
B-Browns, Chatme Milkshake. “Juga
ada produk UKM dari rumah BUMN
PTPN IV yaitu rengginang Mbah
Jawa, Sostel, Takeaway Coffee, TNT
dan Slalu Coffee. Produk UKM IWAPI
DPC Kota Medan yaitu gula aren cair
Puri, susu kambing etawa Kiddos,
Dapur Eyang dan Tapia Jelly,” tambah
Riza Fahlevi Naim. (red)
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Manajemen Kebun Tinjowan Serah
Terima Pekerjaan Normalisasi Sungai
Pengerjaan normalisasi sungai Ujung Padang sepanjang 3.500
meter yang di lakukan oleh pihak Manajemen PTPTN IV Kebun
Unit Tinjowan akhirnya sudah selesai. Rabu, 6 Oktober 2021
pihak Manajemen PTPTN IV Kebun Unit Tinjowan Agustian
Harianto, didampingi Asisten Personalia Kebun (APK) Fander
Manalu dan Bagian Teknik Arkedius Siagian, melaksanakan serah
terima bantuan pengerjaan normalisasi sungai Ujung Padang
kepada Lurah Kasyudi Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang,
Kabupaten Simalungun.

M

ewakili pemerintah, turut hadir
juga Camat Ujung Padang M
Fikri F Damanik didampingi UPT
PSDA Gansar, Babinsa Serka Temu,
anggota DPRD Komisi II Kabupaten
Simalungun H. Mariono SH, serta
perwakilan masyarakat Kelurahan
Ujung Padang dalam acara serah
terima tersebut.
Untuk diketahui, pengerjaan
normalisasi sungai tersebut
menggunakan dana Corporate Sosial
Responsibility (CSR) PTPN 4 yang
diusulkan oleh pemerintah Kelurahan

Ujung Padang Kecamatan Ujung
Padang, Kabupaten Simalungun,
melalui Manajemen PTPN 4 Kebun
Unit Tinjowan.
Di sisi lain, Pemerintah
Kabupaten Simalungun dalam
hal ini Camat, Lurah, perwakilan
masyarakat serta Anggota DPRD
Komisi II Kabupaten Simalungun
mengucapkan terimakasih kepada
pihak Managemen PTPN 4 Kebun
Unit Tinjowan, terlebih kepada PTPN
4 Pusat Medan yang telah merespon
dan merealisasikan permohonan
normalisasi sungai Ujung Padang
atas usulan normalisasi sungai yang
melintasi kelurahan Ujung Padang.
”Ucapan terimakasih tesebut
memang layak serta pantas
diucapkan kepada pihak PTPN
4, karena sebelum dilakukan
normalisasi sungai ini, masyarakat
kelurahan sering mengalami
bencana banjir serta petani padi
sawah mengalami gagal panen.
Kiranya perusahaan PTPN 4 tambah
maju, banyak keuntungan serta
tambah sukses dalam menjalankan
usahanya, agar dapat memberikan
bantuan kapada masyarakat di
ruang lingkup kerja perusahaan
ke depannya,” ucap Camat Ujung
Padang. (red)
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Wakil Dirut Holding PTPN
Berkunjung ke Kebun Adolina
Dalam rangka kunjungan kerja di lingkungan perkebunan
Nusantara Group, Wakil Direktur Utama Holding Perkebunan
Nusantara Denaldy Mulino Mauna, melakukan kunjungan kerja
ke PTPN IV Kebun Adolina yang berada di Kabupaten Serdang
Bedagai Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 19 Oktober 2021.

T

urut hadir mendampingi kegiatan
kunjungan kerja ini, SEVP
Operation I PTPN IV Fauzi Omar,
SEVP Operation II PTPN IV Joni Raja
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Siregar, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, Manajer Kebun Adolina Ihsan,
dan Asisten Kepala Kebun Adolina.
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Denaldy Mulino Mauna
mengatakan, maksud kedatangannya
ke Kebun Adolina, yang terutama
adalah untuk melihat sampai dimana
rasa kepedulian karyawan terhadap
perusahaan. Dia mengatakan, setiap
karyawan haruslah menegakkan
kedisiplinan, absensi, dan budaya
kerja planters.
“Tetaplah bersemangat dan

berikan yang terbaik kepada
perusahaan, serta setiap karyawan
yang telah memberikan kontribusi
terbaik untuk perusahaan harus kita
pertahankan,” sebut Denaldy.
Di sisi lain, Fauzi Omar
menuturkan, kesehatan karyawan
adalah yang paling utama. “Kita juga
utamakan kesejahteraan karyawan
terkhusus karyawan yang menjadi

garda terdepan, yaitu karyawan
pemanen,” kata Fauzi Omar.
Kunjungan ini diawali dengan
kegiatan apel pagi kepada karyawan
pelaksana yang berada di Afdeling III
Kebun Adolina, kemudian kunjungan
lapangan ke areal tanaman kelapa
sawit Afdeling III, serta kunjungan ke
pabrik kelapa sawit Kebun Adolina.
(red)

Oktober 2021

19

Liputan Khusus

Pembekalan Peserta Magang MBKM
Mahasiswa USU di PTPN IV
Sebagai bentuk kerjasama antara PTPN IV dengan Universitas
Sumatera Utara, PTPN IV mengadakan rangkaian kegiatan
pembekalan peserta magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM) mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), yang
diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,
selama dua hari. Dimulai dari kunjungan ke Balai Benih Kelapa
Sawit Adolina, kemudian dilanjutkan ke Kebun Kelapa Sawit
Pabatu, PKS dan PPIS Pabatu, serta pembekalan in class di
Gedung N4CE Kebun Pabatu, 4-5 Oktober 2021.
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A

cara ini dihadiri oleh Manajer PTPN IV Kebun
Balai Benih Kelapa Sawit Mahmud Irfan Lubis,
Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM dan ACT
R. Turino Januar Budyanto, beserta Staf Sub Bagian
Pengembangan SDM dan ACT Muhammad Fadli.
Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM dan
ACT R. Turino Januar Budyanto mengatakan, peserta
magang berjumlah sebanyak 24 orang dari 63
orang peserta yang mendaftar. Peserta berasal dari
program studi Ilmu Komunikasi 1 orang, Agronomi 2
orang, Keteknikan Pertanian 4 orang, Teknik Sipil 6
orang, dan Akuntansi 11 orang.
R. Turino Januar Budyanto juga mengatakan,
peserta magang akan ditempatkan di Kantor Direksi,
Kebun Adolina, Kebun dan PKS Pabatu, Kebun dan
PKS Dolok Sinumbah, Kebun dan PKS Gunung
Bayu, Kebun dan PKS Bah Jambi, serta Kebun dan
PKS Sawit Langkat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, PTPN IV turut
berpartisipasi aktif dalam mendukung program
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
penerapan program MBKM. USU merupakan salah
satu dari beberapa mitra yang bekerjasama dengan
PTPN IV dalam penerapan program magang MBKM
ini.
“Pembekalan ini didisain untuk memberikan
pemahaman dasar kepada mahasiswa tentang
proses bisnis yang ada di PTPN IV sekaligus sebagai
pondasi dalam menentukan karir setelah lulus di
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dunia perkuliahan,” sebut Turino.
Program magang in jugai bertujuan untuk
memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam
merasakan dunia kerja yang sesungguhnya,
menyelaraskan pengetahuan yang diperoleh di kampus
dengan realisasi di dunia kerja.
Acara diisi dengan pelaksanaan field trip ke Balai
Benih Kelapa Sawit untuk melihat proses bisnis, serta
pengarahan dari Manajer Balai Benih Kelapa Sawit
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tentang proses bisnis pembenihan dan pembibitan,
praktik langsung dan mengamati proses persiapan
penyerbukan bunga betina kelapa sawit, penjelasan
tentang bunga betina dan bunga jantan kelapa sawit, dan
proses pemilahan bakal bibit kelapa sawit, diskusi dan
tanya jawab tentang proses bisnis di kebun kelapa sawit,
melihat cara memanen kelapa sawit, field trip ke PKS dan
PPIS Pabatu, team building, dan pembekalan in class
melalui pemaparan secara offline dan online. (red)

Say No to
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Demi M
asa

Depan

Himbauan ini disampaikan oleh :
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Santunan untuk Keluarga
Alm. Letda Sujono
24
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D

alam rangka memperingati Hari
Kesaktian Pancasila Tahun
2021, PT Perkebunan Nusantara IV
bekerjasama dengan Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara, turut
berpartisipasi memberikan santunan
tali asih kepada keluarga almarhum
Letda Sujono yang merupakan
pahlawan nasional Republik
Indonesia. Acara penyerahan
santunan ini diselenggarakan di Balai
Karyawan PTPN III Kebun Bandar

Betsy, Kamis, 30 September 2021.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim mengatakan, pemberian
tali asih ini merupakan Program
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) PTPN IV kepada
masyarakat sekitar.
“Santunan tali asih diberikan
PTPN IV kepada keluarga almarhum
Letda Sujono sebesar Rp 10 juta
setiap tahunnya,” kata Riza Fahlevi

Naim.
Acara dihadiri Staf Ahli Gubernur
Sumatera Utara Bidang Ekonomi,
Keuangan, Pembangunan, Aset
dan SDA Agus Tripriyono, General
Manager Distrik PTPN III Hadi
Syahputra, Kabag Kesra Pemkab
Simalungun, Kasubag dan Staf
Subag TJSL PTPN IV, Danramil,
Kapolsek, Camat, dan perwakilan dari
Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI,
Bank Sumut, dan Tirtanadi. (red)
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Hadiah Puluhan Juta untuk Prestasi
Kafilah PTPN IV di STQH 2021
Manajemen PTPN IV memberikan apresiasi dalam bentuk
penyerahan hadiah uang tunai sebesar puluhan juta kepada para
pemenang STQH Sumut 2021 yang telah mengharumkan nama
PTPN IV.

“A

presiasi ini diberikan, sejalan
dengan program kita saat ini,
yaitu bagaimana bisa menghadirkan
generasi-generasi emas yang bisa
memimpin bukan hanya di lingkungan
PTPN IV, tapi bisa memimpin di
banyak tempat dan bukan hanya
dari sisi dunia melainkan untuk
akhirat kelak,” demikian disampaikan
Senior Executive Vice President
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(SEVP) Business Support PTPN
IV Budi Susanto, ketika membuka
acara pemberian apresiasi kepada
pemenang Seleksi Tilawatil Qur’an
dan Hadits (STQH) Propinsi Sumatera
Utara ke-XVII Tahun 2021 secara
virtual di Kantor Direksi PTPN IV,
Kamis, 7 Oktober 2021.
Acara ini juga dihadiri Ketua
Majelis Taklim dan Syiar Islam (MTSI)
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PTPN IV Dhanny Hermawan, Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim, Kepala Bagian
SDM, Manajer Kebun, pengurus MTSI
PTPN IV serta kafilah, pelatih dan
official STQH PTPN IV.
Budi Susanto mengatakan,
dirinya mewakili manajemen PTPN
IV mengucapkan selamat kepada
kafilah PTPN IV yang bisa membawa
nama baik perusahaan dan sekaligus
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baik bisa mendukung pencapaian
situasi perkebunan kita yang kondusif.
Kebun kita yang kondusif tentu
bisa meningkatkan produktivitas
di masing-masing unit usaha.
Peningkatan produktivitas tentu bisa
meningkatkan kinerja perusahaan,
dan perusahaan yang baik tentu bisa
memberikan kontribusi kepada semua
stakeholders,” tambah Budi Susanto.
Karena itu, ia berpesan kepada
kafilah PTPN IV untuk selalu menjaga
nama baik keluarga besar PTPN
IV dan Propinsi Sumatera Utara,
dengan menunjukkan karakter akhlak
yang mulia pada saat pelaksanaan
STQ nantinya, tetap menerapkan
sportivitas dan positif thinking, tidak
anggap remeh hal-hal yang sekecil
apapun, dan memberikan hasil terbaik
yang membawa manfaat untuk semua
pihak, terutama keluarga besar PTPN
IV.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim menyebutkan, PTPN IV
memberikan apresiasi kepada
pemenang dengan memberikan uang
tunai sebesar Rp 10 juta kepada
Fahima Mashalani (Terbaik Pertama

dalam Cabang 5 Juz Tilawah Putri)
dari Distrik III Pabatu, Rp 10 juta
kepada Muhammad Hamdi (Terbaik
Pertama dalam Cabang 10 Juz
Putra) dari Kebun Dolok Ilir, Rp 2 juta
kepada Farhan Muttaqin Fatin Ritonga
(Harapan III dalam Cabang 30 Juz
Putra) dari Kebun Pabatu, Rp 3 juta
kepada pelatih kafilah, dan masingmasing Rp 1,5 juta kepada official
kafilah.
“Adapun nama-nama kafilah
STQH PTPN IV adalah Syahrul Amani
Saragih (Mujawwad Dewasa Putra)
dari Kebun Sosa, Suziana (Mujawwad
Dewasa Putri) dari Distrik I, M. Raihan
Adira Tanjung (Mujawwad Kanak Kanak Putra) dari Kebun Mayang,
Nazwa Salsabillah Tambunan
(Mujawwad Kanak - Kanak Putri) dari
Kebun Laras, Muhammad Nur Fauzan
(1 Juz Tilawah Putra) dari Distrik III,
Nazhira Mizalfa Azzahrah (1 Juz
Tilawah Putri) Kebun Dolok Sinumbah,
M. Ibnu Maidanu (5 Juz Tilawah Putra)
dari Kebun Ajamu, Fahima Mashalani
(5 Juz Tilawah Putri) dari Distrik III,
Muhammad Hamdi (10 Juz Putra)
dari Kebun Dolok Ilir, Hanifah Fathin
Ritonga (20 Juz Putri) dari Kebun

mewakili Propinsi Sumatera
Utara untuk mengikuti STQ
tingkat nasional di Maluku
tahun 2021 ini.
Ia juga mengatakan,
menginternalisasikan
budaya “AKHLAK” harus
diawali dari kepribadian,
keimanan, dan ketaqwaan
kita. “Salah satunya adalah,
bagaimana agar kita mampu
mengajari anak-anak kita
maupun keluarga kita untuk
rutin membaca Al Qur’an,
menunaikan sholat 5 waktu,
dengan harapan bisa
membentuk karakternya,”
ungkapnya.
“Karakter yang baik tentu
bisa membuat lingkungan
keluarga yang baik, dan
lingkungan keluarga yang
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Pabatu, Muhammad Sulthon Aulia
Tanjung (20 Juz Putra) dari Kebun
Timur, Farhan Muttaqin Fatin Ritonga
(30 Juz Putra) dari Kebun Pabatu,
Muhammad Kurnia Rahman (500
Hadist Putra) dari Distrik I,” sebut Riza
Fahlevi Naim.
Ketua MTSI PTPN IV Dhanny
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Hermawan mengatakan, kegiatan ini
sejalan dengan program yang sedang
dibangun oleh Board of Management
PTPN IV, untuk membangun generasi
emas yang qur’ani di tahun 2045,
sehingga kelak negeri ini akan
dipimpin oleh pemimpin yang hafiz
dan qur’ani.
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“Dalam hal tersebut, MTSI saat
ini melalui rumah tahfiz dan duafa
PTPN IV, sedang melanjutkan
pengembangan rumah tahfiz dan
duafa di Distrik III Pabatu sebagai pilot
project yang membumikan al Qur’an
di tanah perkebunan PTPN IV,” kata
Dhanny Hermawan. (red)
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Program PUMK dan Rumah BUMN
PTPN IV Peduli Mitra Binaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
kini telah berganti nama menjadi Program
Tanggung Jawab Sosisal dan Lingkungan
(TJSL). Perubahan ini telah dituangkan pada
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/
MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 (bisa dilihat di
https://peraturan.go.id/permen.html).

S

ebagai anak perusahaan BUMN, PT Perkebunan
Nusantara IV dalam melaksanakan program TJSL
berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.
Artinya BUMN dan PTPN IV sebagai Anak Perusahaan
BUMN, wajib melaksanakan program TJSL BUMN dengan
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permen BUMN.
Istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
tidak digunakan lagi, dan diganti menjadi Program
Pendanaan UMK dan Program TJSL. Untuk kedua hal ini,
ada tiga muatan yang perlu dipahami:
1. Program TJSL bertujuan untuk kemanfaatan bagi
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial,
pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum
dan tata kelola bagi perusahaan, atau yang disebut TPB
(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi
perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan
terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina Usaha Mikro dan Usaha Kecil agar lebih
tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar
perusahaan.
Program TJSL menerapkan juga pentingnya SDG’s
(Sustainable Development Goals) yang merupakan agenda
pembangunan dunia dan bertujuan untuk kesejahteraan
manusia dan lingkungan, sebagai tujuan pembangunan
bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai
bangsa-bangsa dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).
Pilar pembangunan berkelajutan sesuai dengan tujuan
dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah
sebagai berikut:
1. Pilar Pembangunan Sosial           
Tujuan 1: Menghapus Kemiskinan
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan
Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Tujuan 5 : Kesetaraan Gender
Tujuan 6: Akses Air Bersih dan Sanitasi
2. Pilar Pembangunan Ekonomi
Tujuan 7: Energi bersih dan terjangkau
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 9: Inovasi, Industri dan Infrastruktur
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan
Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

3. Pilar Pembangunan Lingkungan
Tujuan 11: Kota dan Komunitas yang berkelanjutan
Tujuan 12 : Produksi dan konsumsi yang Bertanggung
Jawab
Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
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Tujuan 14 : Menjaga Ekosistem Laut
Tujuan 15 : Menjaga Ekosistem Darat
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Kuat

Program TJSL berfokus pada Pilar Pembangunan
Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan
Lingkungan, Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
Adapun Program PUMK berfokus pada Pilar Pembangunan
Ekonomi TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) nomor
8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Sub Bagian Program PUMK dan Program TJSL berada
di Bagian Sekretariat Perusahaan di bawah bimbingan
SEVP Operation II Joni Raja Siregar dan Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi Naim. Sub Bagian
Program PUMK dikelola oleh Afni Ria Safitri dan Zulyadi
Nasution. Program TJSL dikelola oleh Yoga Sendika
Dharma, Amanda Putra Lubis, dan Andry Sally. Rumah
BUMN PTPN IV dikelola oleh Rafinaldy Putra Lubis.
Sesuai dengan Agenda Kegiatan Dan Program
Pengembangan UMKM Tahun 2021 PT Perkebunan
Nusantara IV, Sub Bagian Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Kecil (PUMK) dan Rumah BUMN PTPN IV
melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hibah alat
produksi kepada usaha Mitra Binaan PTPN IV.
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Bantuan ini diberikan kepada 7 Mitra Binaan PTPN IV
yang tersebar di wilayah Kota Medan, Deli Serdang, dan
Tapanuli Selatan.
Mitra yang mendapat bantuan alat hibah, antara lain
Abadi Suryana Siregar yang memgelola usaha “Warung
Makan Satu Putri”, berupa alat kompor, kukus nasi, kuali,
presto, selang gas, dan termos nasi.
Kemudian, Netty Hernita Siregar, yang mengelola usaha
“Alat Pertanian dan Perkebunan” berupa bantuan alat
gerinda tangan, dan portable cut off.
Marasi Rugun Gultom, pengelola usaha “Pengrajin Tenun
Ulos”, memperoleh bantuan alat mesin bordir.
Indah Primadona, usaha “Laundry Jaya Clean”
memperoleh bantuan berupa alat mesin pengering.
Ramadhani Syahfitri, dengan usaha “Warung Bakso
Sabar Menanti” memperoleh bantuan alat genset.
Rizky Ramadhan Lubis, pemilik usaha “Bubur
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TERCELA”, memperoleh bantuan alat kompor,
selang gas, kukus nasi, dan tabung gas.
Erni Martini Pane, pengusaha “Ayam Gepuk
Jogjakarta”, memperoleh bantuan alat kulkas.
Bantuan alat produksi diserahkan langsung
ke tempat usaha dengan bukti publikasi untuk
dilaporkan kepada Holding Perkebunan Nusantara.
Untuk mengikuti perkembangan kegiatan TJSL,
jangan lupa follow Media Sosial Rumah BUMN
PTPN IV (Instagram, Facebook, dan Twitter) agar
selalu update informasi terbaru. (ARS – RPL &
Tim Program PUMK)
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Psikologi
Komunikasi
Komunikasi menjadi peranan terpenting bagi
kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupan
sehari-hari. Baik itu untuk lingkup besar yaitu
masyarakat hingga lingkup kecil yaitu keluarga.
Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian
pesan dari baik melalui lamban-lambang, tanda-tanda,
atau tingkah laku dari komunikator ke komunikan.
Komunikasi juga merupakan sebuah upaya yang
bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang
berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap
pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan
oleh kedua belah pihak.

K

omunikasi merupakan sebuah ilmu
yang memiliki banyak pengertian
dan makna yang sesuai dengan latar
bidang ilmu yang memberi pengertian.
Oleh karena itu komunikasi dapat
diartikan dalam berbagai perspektif,
seperti persfektif sosiolog, psikologi,
psikologi social, antropologi, politik,
dan lain sebagainya. Dalam konsep
Ilmu Komunikasi, keterkaitan psikologi
memang tidak bisa dilepaskan.
Meskipun begitu, komunikasi
bukanlah merupakan subdisiplin
psikologi. Komunikasi sebagai sebuah
ilmu tersendiri memang menembus
banyak disiplin ilmu.
Komunikasi merupakan bagian
penting untuk pertumbuhan
kepribadian manusia, manusia
tumbuh bersama dengan komunikasi,
karena komunikais sangat erat
kaitannya dengan perilaku dan
pengalaman kesadaran manusia.
Karenanya komunikasi selalu menarik
minat psikologi. Psikologi komunikasi
mempunyai batasan makna
yang sangat luas, meliputi segala
penyampaian energy, gelombang
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suara, tanda diantara tempat, system
atau organisme.
Kata komunikasi itu sendiri
digunakan sebagai sebuah proses,
sebagai pesan, sebagai pengaruh
atau secara khusus sebagai pesan
pasien dalam psikoterapi. Jadi
psikologi komunikasi adalah ilmu yang
berusaha menguraikan, meramalkan
dan mengendalikan peristiwa mental
dan behavioral dalam komunikasi.
Peristiwa mental adalah internal
mediation of stimuli sebagai akibat
dari berlangsungnya komunikasi,
sementara peristiwa behavioual
adalah apa yang nampak ketika orang
berkomunikasi.
Komunikasi adalah sebuah
peristiwa social yang terjadi ketika
manusia berinteraksi dengan manusia
lain, dan mencoba menganalisa
peristiwa sosial secara psikologis
membawa kita pada psikologi sosial.
Karena itu pendekatan psikologi sosial
adalah juga pendekatan psikologi
komunikasi. Psikologi komunikasi
berkaitan dengan bagaimana
mencapai komunikasi yang efektif
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dalam interaksi
manusia.
Untuk itu maka
memahami
manusiamemang
menjadi
kemutlakan jika
kita ingin berhasil/
efektif dalam
berkomunikasi
dengan manusia lain.
Psikologi komunikasi
meneliti kesadaran dan
pengalaman manusia. Hal
tersebut diarahkan pada
pusat perhatian perilaku
manusia dan mencoba
menyimpulkan proses
kesadaran yang
menyebabkan
terjadinya
perilaku
manusia
itu.

Beranda

Psikologi komunikasi juga
melihat bagaimana respon
yang terjadi pada masa lalu
dapat meramalkan respon
yang terjadi pada masa
yang akan datang.
Psikologi komunikasi
berperan penting dalam
perubahan perilaku manusia,
terutama saat manusia
berkomunikasi dengan
manusia lain, baik yang
sifatnya interpersonal,
kelompok, maupun
massa. Ketika seseorang
memahami dan mengerti
psikologi komunikasi, saat
komunikasi berlangsung
antara komunikator dan
komunikan, orang
mampu melihat
dan menganalisis
gerak dan tingkah
kedua komponen
tersebut, yang
berbicara dan yang
mendengar. Dengan

menganalisis pandangan ini, maka
peran ilmu psikologi komunikasi dalam
perkembangan masyarakat dan
pengetahuan cukup besar.
Komunikasi adalah peristiwa
sosial-peristiwa yang terjadi ketika
manusia berinteraksi dengan manusia
yang lain. Mencoba menganalisa
peristiwa sosial secara psikologis
membawa kita pada psikologis sosial.
Kepribadian manusia juga
terbentuk dan berkembang melalui
komunikasi. Karenanya melalui
komunikasi seseorang individu
menemukan dirinya sendiri,
mengembangkan konsep diri,
dan menetapkan dirinya dengan
lingkungan sekitarnya. Hubungan
tersebutlah yang menentukan
kualitas hidup seseorang. Kegegelan
berkomunikasi dapat berakibat
buruk pada proses pembentukan
kepribadian seseorang. Untuk
itu setiap individu memerlukan
keterampilan dan kemampuan
sehingga dapat berkomunikasi yang
efektif. Inayah Maulina
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Agar Dump Truck Efisien
di Kebun Sawit
Lantaran fungsinya yang beragam, dump truk sebagai salah satu
moda transportasi dalam mendukung operasional perkebunan
kelapa sawit, dibutuhkan pengelolaan yang sangat baik, supaya
didapat target hasil operasi yang maksimal.

D

ump Truck (DT) merupakan
moda transportasi yang paling
banyak digunakan untuk mendukung
operasional perkebunan kelapa sawit.
Beberapa kegunaannya yang utama
adalah sebagai pengangkutan TBS,
pengangkutan pupuk, pengangkutan
laterit/tanah timbun, pengangkutan
karyawan, dan lainnya.
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Karena fungsinya yang begitu
banyak, maka perusahaan sawit
mempunyai kebijakan yang berbeda
dalam memaksimalkan fungsinya.
Sebagian perusahaan mempunyai
kebijakan pemanfaatan DT untuk
meng-handle seluruh kegiatan
transportasi perusahaan. Misalnya
dengan membentuk Divisi Transport
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yang khusus dalam mengatur
pengangkutan TBS, CPO, Kernel dan
Pengerasan Jalan (Surfacing).
Perusahaan perkebunan kelapa
sawit nasional rata-rata menggunakan
DT perusahaan khusus untuk
pekerjaan agronomi saja (pupuk,
angkut karyawan, dan lain-lain).
Sementara untuk pengangkutan TBS
dan CPO di serahkan kepada pihak
ketiga (kontraktor).
Semakin banyak DT yang
dimiliki perusahaan, tentu saja
harus membutuhkan pengelolaan
(manajemen) yang semakin baik
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juga. Tujuannya, supaya DT bisa
mencapai target operasi secara
maksimal dengan tetap menjaga
biaya maintenance sesuai dengan
budget yang sudah ditetapkan. Salah
satu parameter yang digunakan untuk
menentukan biaya operasional DT
baik atau tidak adalah Running Cost
(Rp/KM). Dengan membandingkan
running cost budget dengan running
cost aktual di bulan berjalan, bisa
diketahui kinerja DT tersebut baik atau
tidak.
Secara sederhana, Running Cost
dihitung dengan membagi Total Biaya
Operasional DT selama 1 tahun
dengan Total KM yang digunakan
selama 1 tahun. Semakin efesien
biaya operasional ini (avaibility tinggi
– cost maintenance rendah), maka
semakin baik nilai kinerja DT tersebut.
Mengelola operasional DT dengan
baik adalah bagaimana seluruh
biaya operasional ini bisa di-manage
dengan efisien.
Untuk itu agar biaya operasional
DT bisa efisien,
ada 3 hal utama
yang perlu
dilakukan. Pertama,
pengaturan sopir,
kedua, pengaturan
bahan bakar
(solar) dan ketiga,
pengaturan sistem
maintenance/
perbaikan.

biaya operasional bisa efisien,
penekanannya adalah bagaimana
meningkatkan kinerja sopir agar
bisa selalu bekerja di atas target
yang diberikan. Tidak benar, jika
untuk menekan biaya operasional
perusahaan memberikan upah
serendah-rendahnya. Apalagi
di bawah UMP yang ditetapkan
pemerintah.
Pengaturan sopir yang benar
dimulai dengan sistem penerimaan
karyawan yang benar. Di beberapa
kebun yang lokasinya sangat terpencil
(remote area), untuk mendapat sopir
yang baik sering kali menjadi kendala.
Biasanya, situasi tersebut memaksa
perusahaan mengangkat sopir
dari tenaga muat/BM yang sudah
mulai bisa nyetir. Hal ini kemudian
berimplikasi pada perawatan
kendaraan yang tidak maksimal,
karena pengetahuan supir tentang
DT yang minimal. Kejadian ini penulis
alami di salah satu perkebunan yang
beroperasi di Papua.

Kedua, cara efektif untuk
menanamkan kepedulian terhadap
sopir adalah dengan konsisten
menjalankan apel pagi. Apel pagi bisa
dijalankan setiap hari seperti halnya di
divisi agronomi (kebun). Atau bisa juga
dilakukan seminggu sekali. Hal ini bisa
diatur mengikuti kondisi/lokasi kebun
masing-masing.
Tujuan apel pagi, selain untuk
me-review pekerjaan yang sudah
dilakukan dan rencana yang akan
dilakukan, penting juga untuk
menekankan terkait perawatan unit.
Apel pagi yang konsisten, juga akan
mereduksi permasalahan yang ada.
Paling tidak, masalah-masalah yang
muncul di lapangan bisa langsung
diketahui ketika menggelar apel
pagi. Dari situ baru akan muncul
solusi-solusi yang dibutuhkan. Apel
pagi yang konsisten, merupakan
langkah awal berjalannya Preventive
Maintenance. (Muhammad
Ramadhan Pohan/Praktisi
Perkebunan Kelapa Sawit)

Pengaturan Sopir
Upah minimal
karyawan (termasuk
sopir) sudah diatur
oleh pemerintah
setiap tahunnya.
Perusahaan bisa
memberikan
tambahan upah
(premi) bila
sopir bekerja
melebihi target
yang ditentukan.
Untuk menjaga
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Membasmi Hama Tikus
dengan Burung Hantu
Guna mengendalikan hama tikus yang berdampak pada
penurunan produktivitas kelapa sawit, salah satunya dapat
dilakukan dengan menggunakan agen hayati, yaitu burung
hantu. selain ramah lingkungan, pemanfaatan burung hantu juga
mengurangi penggunaan bahan kimia di perkebunan.

T

ikus merupakan hewan pengerat
dan sebagai hama utama pada
tanaman kelapa sawit, karena
dapat menyebabkan penurunan
produksi, baik kualitas maupun
kuantitas buah yang dihasilkan pada
tanaman menghasilkan (TM), serta
dapat menyebabkan kematian pada
tanaman belum menghasilkan (TBM).
Pada tanaman muda, tikus
memakan bonggol hingga tanaman
mati, sedangkan pada tanaman
menghasilkan tikus memakan bunga
jantan serta tandan buah segar
sehingga dapat menurunkan produksi
dan meningkatkan kandungan FFA
(Free Fatty Acid) atau menurunnya
kualitas CPO (Rajagukguk, B. 2014).
Umumnya, penanganan
serangan hama tikus dilakukan
dengan cara pengendalian secara
kimia, menggunakan rodentisida
system campaign, baik antikoagulan
generasi 1 maupun antikoagulan
generasi 2. Namun dalam prosesnya,
pengendalian hama tikus secara
kimiawi belum memberikan hasil yang
memuaskan, baik dari penurunan
intensitas serangan hama tikus
secara signifikan maupun biaya
pengendalian yang dikeluarkan, serta
dampak lingkungan yang terjadi.
Pengendalian secara biologi
merupakan alternatif pengendalian
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yang berkesinambungan serta
ramah lingkungan. Secara jangka
panjang, biaya pengendalian
yang digunakan jauh lebih efisien
dibanding pengendalian secara
kimiawi. Beberapa metode
pengendalian hama tikus secara
biologi telah di jalankan di beberapa
perusahaan seperti pelepasan ular
kobra, namun kegiatan tersebut
berdampak terhadap keselamatan
kerja karyawan. Oleh sebab
itu, dilaksanakanlah kegiatan
pengembangan burung hantu (Tyto
alba) sebagai alternatif pengendalian
yang ramah lingkungan serta
berkelanjutan guna penurunan
intensitas serangan hama tikus di
lapangan dan lebih memberikan rasa
aman (Sipayung, A. 1990).
Burung hantu (Tyto alba)
dipilih karena memiliki sifat yang
mendukung dalam penanganan hama
tikus di perkebunan kelapa sawit
yang merupakan hewan nocturnal
(aktif di malam hari) dimana 99%
makanannya adalah tikus dan 1%
adalah serangga. Tyto alba memiliki
sifat berburu yang sangat baik,
mampu memangsa tikus 2 sampai
dengan 5 ekor setiap harinya dan
memiliki kemampuan membunuh
mangsanya melebihi kebutuhannya
(Setiawan 2004).

Majalah Internal Nusantara Empat

Pemanfaatan Kandang
Penangkaran
Kandang penangkaran yang
digunakan memiliki ukuran lebar 5
meter dan panjang 4 meter, serta
tinggi 4 meter, serta kandang dalam
yang berbentuk seperti kandang
ayam dengan ukuran lebar 2,5 meter
dan panjang 1 meter dan tinggi 50 cm.
Kandang dalam berfungsi sebagai
tempat istirahat dan rumah Tyto alba.
Kandang luar memiliki fungsi sebagai
media pengembangan anakan Tyto
alba, dan berfungsi sebagai kandang
pemikat, dimana Tyto alba memiliki
sifat untuk berkumpul di sore hari
sebelum melakukan pemburuan
tikus. Anakan Tyto alba yang
berada di dalam penangkaran akan
mengeluarkan suara khas di sore
hari untuk memanggil burung hantu
lainnya untuk berkumpul.
Pengembangan burung hantu
dengan menggunakan kandang
penangkaran memiliki multifungsi.
Ia dapat berperan sebagai media
pengembangan anakan Tyto alba
serta berfungsi sebagai kandang
pemikat Tyto alba lokal yang sudah
ada di dalam kawasan dengan
memanfaatkan sifat alami Tyto alba
yang akan berkumpul di malam hari.
Setiap lokasi kandang penangkaran
dijadikan sebagai sentral
pengembangan burung hantu dimana
di sekeliling kandang penangkaran
akan dipasang gupon dengan rasio 1
unit gupon untuk 25 ha.
Untuk tahap awal akan
diintroduksi Tyto alba di sekitaran
penangkaran, kemudian dikurung
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selama 2 minggu serta diberi makan tikus hidup yang
telah dipotong kakinya, hal ini bertujuan agar Tyto alba
yang diintroduksi dapat mengenali guponnya.
Sistem Monitoring (Deteksi Rutin)
Pelaksanaan monitoring perkembangan Tyto
alba dilaksanakan dua minggu sekali yang meliputi
pengamatan kondisi aktif maupun tidak aktif, pengamatan
jumlah telur serta pengamatan kondisi anakan. Dari hasil
pengamatan tersebut maka kondisi gupon dikategorikan
menjadi tiga yaitu: Gupon Tidak Aktif , Gupon Aktif, dan
Gupon Produktif.
Proses Introduksi
Dalam pengembangan Tyto alba, diperlukan adanya
kegiatan introduksi karena dalam pengembangannya
terdapat unsur campur tangan manusia yang sangat
membantu dalam penyebaran Tyto alba tersebut. Adapun

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
Tyto alba meliputi persiapan gupon di setiap blok serta
pola pengembangan yang direncanakan sejak awal, agar
kegiatan introduksi Tyto alba terkontrol dan sistematis.
Untuk tahap awal pola penyebaran yang telah
dikerjakan, dalam 3 bulan pasca kegiatan introduksi,
sebanyak 6 gupon dari 10 gupon yang telah ditegakkan
dihuni oleh Tyto alba dan ada 2 gupon yang telah Produktif
dan terus berkembang sebagai hasil penelitian.
Beberapa perkebunan telah berhasil menghentikan
kegiatan aplikasi rodentisida secara total dan
pengendalian hama tikus lebih difokuskan dengan
pemasangan perangkap. Hasil kegiatan gropyokan tikus
serta pemburuan tikus digunakan untuk pakan Tyto alba di
penangkaran. Ini merupakan metode pengendalian hama
tikus yang berbasis lingkungan dan berkesinambungan.
(Marlon Sitanggang/Praktisi Perkebunan Kelapa Sawit/is/
red)
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
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Liputan Khusus

» 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

Oktober 2021

39

Memperkokoh Transformasi
Menuju Sustainability
Tema Kerja 2021

ptpniv

Ptpniv

@PTPN4_Official

PTPN IV

PTPN IV

Email

: ptpnusantara4@ptpn4.co.id

Website

: www.ptpn4.co.id

