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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Kita sedang memasuki bulan yang berhujan. Tentu
Anda sudah sering mendengar istilah “November Rain”.
Istilah ini semakin populer setelah Guns ‘n Roses
menjadikan “November Rain” sebagai salah satu lagu
andalan mereka di tahun 1990-an. Bagi kita, ini tentu
bukan hanya sekadar romantisme tentang hujan. Ini
adalah rahmat yang harus disambut dan dimanfaatkan
sebagai bulan-bulan produktif untuk menggenapi targettarget yang masih memerlukan penyempurnaan.
Kami sendiri gembira sebagai salah satu kegiatan
penerbitan yang masuk ke dalam anggaran perencanaan
perusahaan dengan target 12 edisi penerbitan setiap
tahun. Hingga saat ini, target itu masih “on the track”
meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan kegiatan
peliputan. Bila sebelumnya tim MINAT turun liputan ke
lapangan secara rutin sebagai program pengenalan yang
lebih dekat kepada unit-unit usaha korporasi, sekarang
ini liputan harus disiasati dengan kerjasama yang lebih
terbuka dengan manajemen setiap kebun atau unit

usaha lain, yaitu berupa kontribusi tulisan maupun liputan
kegiatan di tempat masing-masing.
Untuk itu, kemampuan literasi juga menjadi
kebutuhan setiap unit usaha, agar masing-masing
dapat mengutarakan aktivitas dan upaya-upaya yang
dilakukan untuk mengatasi masalah bisnis dan sosialnya.
Dalam hal ini kami sangat berterimakasih kepada
para kontributor yang telah meluangkan waktu untuk
mengirimkan karya tulis dan karya jurnalistik ke dapur
redaksi.
Kami berharap edisi Nopember 2021 ini dapat
memenuhi kebutuhan informasi Anda seputar
perusahaan kita, dan kita dapat melalui akhir tahun ini
dengan semangat yang semakin tinggi. Bulan ini juga
telah melahirkan satu hari yang telah diperingati sebagai
Hari Pahlawan. Semoga kita menghayatinya ke dalam
diri masing-masing, agar memiliki hasrat yang kuat untuk
bertindak sebagai pahlawan bagi keluarga, perusahaan,
dan bangsa kita.
Selamat membaca!
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Refleksi

Loyal, Adaptif, Kolaboratif
Oleh Sekretariat Perusahaan

Nilai-nilai yang diperlukan dalam proses bisnis hingga penguatan
eksistensi korporasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,
termasuk di antaranya yang paling utama adalah loyalitas. Sikap
loyal ini harus tumbuh dari akar yang kokoh, yaitu pemahaman
terhadap situasi dan cita-cita perusahaan dimana seseorang
menjadi bagiannya.

M

aka, oleh karena kita di sini
berbicara tentang BUMN,
atau dalam konteks ini perkebunan
negara, maka loyalitas itu harus
diletakkan pada tumbuhnya dedikasi
atau pengutamaan kepentingan
bangsa dan negara, sebab kita harus
memahami bahwa entitas BUMN
adalah perseroan yang dimiliki bangsa
Indonesia melalui tangan negara. Oleh
sebab itu, loyalitas harus diletakkan
pada kesadaran bahwa karyawan
BUMN bekerja untuk bangsa dan
negaranya, dan alamat kesetiaannya
akan dengan sendirinya bertumpu di
atas kesetiaan pada bangsanya.
Dalam operasionalisasinya,
loyalitas seorang karyawan harus
menjangkau nama baik bangsanya
melalui kemampuan memelihara
nama baik sesama karyawan,
pimpinan, BUMN, dan negara.
Dengan medan perjuangan
yang demikian luas itu, maka
ia akan rela berkorban, atau
memberikan kontribusi yang lebih,
demi tercapainya tujuan yang lebih
besar. Adapun kepatuhan kepada
pimpinan, menjadi bentuk kesetiaan
yang penting ditunjukkan dalam
perilaku sehari-hari sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum dan
etika.
Dalam menjalankan loyalitas ini,
setiap insan perusahaan tidak lantas
kemudian harus kaku dan menutup
diri. Sebaliknya, loyalitas itu sifatnya
harus mendorong kemampuan

adaptasi yang lentur dan sensitif,
bahkan kritis terhadap setiap
perubahan.
Sikap lentur ini dapat ditunjukkan
dengan lahirnya kemampuan untuk
terus berinovasi dan antusias dalam
menggerakkan ataupun menghadapi
perubahan.
Mengarungi perubahan itu,
mereka harus cepat menyesuaikan
diri untuk menjadi lebih baik. Tentu
sikap adaptif ini menjadi nilai yang
semakin relevan untuk didawamkan
pada zaman ini mengingat derasnya
perkembangan teknologi, dimana
setiap orang dipaksa untuk terus
menerus menyesuaikan diri, termasuk
korporasi besar yang sudah matang
sekalipun. Penyesuaian diri ini tidak
dapat dilakukan secara reaktif saja,
karena korporasi tidak dimaksudkan
sebagai pengekor perubahan
saja, sebaliknya setiap korporasi
dan orang-orang yang berkarya di
dalamnya harus bertindak proaktif.
Berani mengambil langkah strategis,
memimpin di depan, dan memilih
keunggulannya sendiri.
Lalu, kita pun menyadari bahwa
segala hal dan peristiwa pada
akhirnya akan semakin terkoneksi,
dan kekuatan-kekuatan besar
akan berkembang berdasarkan
interdependensi. Untuk itu,
kamampuan kolaboratif adalah salah
satu kecerdasan bisnis pada saat ini.
Menghasilkan kolaborasi yang sinergis
dan produktif harus menjadi intuisi

bagi suatu korporasi, sebab setiap
usaha bersama pastilah didasarkan
pada kebutuhan saling melengkapi.
Dalam lingkungan internal kita sendiri,
telah nyata bahwa setiap urusan harus
dibagi berdasarkan kebutuhannya. Ini
adalah suatu petunjuk bahwa setiap
bagian itu adalah dinamika kolaborasi
yang diikat oleh misi korporasi.
Tanpa kemampuan kolaboratif ini,
sesungguhnya hakikat korporasi itu
sesungguhnya tiada.
Untuk mewujudkan nilai kolaboratif
ini, setiap pimpinan dan karyawan
dituntut mampu membangun
kerjasama yang sinergis. Artinya,
kerjasama itu terbukti melahirkan
energi yang lebih besar ketimbang bila
dilakukan sendiri-sendiri. Setiap pihak
harus membuka kesempatan kepada
berbagai pihak untuk berkontribusi,
yang satuan ukuran keberhasilannya
dapat dilihat secara kuantitatif pada
meningkat atau menurunnya nilai
tambah. Tentu saja setiap perusahaan
harus lebih dahulu merumuskan
apa saja yang menjadi nilai tambah
bagi mereka. Sebab nilai tambah ini
bisa bersifat financial-profit, efisiensi,
efektivitas, keuntungan sosial,
kelestarian lingkungan, kedaulatan,
dan lain-lain.
Kunci awal dari kolaborasi adalah
aktifnya berbagai pihak secara
bersama, serta kontributifnya berbagai
sumber daya yang digerakkan atau
dimanfaatkan secara sadar untuk
tujuan bersama.
Semoga kita semua dapat
mendalami nilai-nilai ini sampai
kepada hakikat yang sebenarnya,
dan kemudian menjelmakannya ke
dalam sifat-sifat kita ketika bekerja
sebagai bagian yang integral di
dalam perusahaan tempat kita
mengaktualisasikan diri.
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Kunjungan Kerja Dekom Holding
ke Unit-unit Usaha PTPN IV
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Dewan Komisaris (Dekom)
Holding Perkebunan
Nusantara melakukan
kunjungan kerja ke PTPN IV
pada tanggal 26-28 Oktober
2021, yang merupakan
program kerja rutin dalam
pengawasan dan monitoring
ke setiap unit usaha PTPN
Group. Adapun unit-unit usaha
yang dikunjungi Dekom antara
lain Kebun Bah Jambi, Kebun
Teh, Kebun Pabatu, Pabrik
Kelapa Sawit Bah Jambi, dan
Pabatu.

D

ekom Holding yang menyertai
kunjungan ini masing-masing,
Komisaris Utama Erwan Pelawi,
Komisaris Amal Bakti Pulungan,
Komisaris Independen Wisto Prihadi,
beserta komite audit.
Adapun unsur manajemen
PTPN IV yang mendampingi para
komisaris ini langsung dipimpin
oleh Direktur Sucipto Prayitno, yang
disertai oleh SEVP Operation I Fauzi
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Omar, SEVP Operation II Joni Raja
Siregar, SEVP Business Support Budi
Susanto, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim,
Kepala Bagian
Tanaman, Kepala
Bagian Teknik dan
Pengolahan, General
Manager Distrik, serta
para Manajer Kebun/
PKS.
Kunjungan hari
pertama ke Kebun
Bah Jambi dan PKS
Bah Jambi dilakukan
untuk melihat
tanaman ulang,
tanaman belum
menghasilkan, dan
tanaman bibit kelapa
sawit, seraya melihat
proses pengolahan di
pabrik kelapa sawit.
Hari kedua,
kunjungan dilanjutkan
ke Kebun Teh, guna
melihat hamparan
daun teh dan melihat
proses awal daun

teh hingga proses akhir di pabrik teh
Tobasari.
Sama halnya dengan Kebun
Bah Jambi, Dekom Holding juga

berkunjung ke Kebun dan PKS/PPIS
Pabatu, serta melakukan ‘closing
meeting’ di ruang rapat auditorium
Kantor Distrik III. (red)
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Kunjungan Kerja Direktur ke Kebun Madina Group

“Kita Patut Bersyukur
dan Bersungguh-sungguh”
Unit usaha PTPN IV yang berada di Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kebun Plasma Madina,
Kebun Timur, Kebun Batang Laping, dan Pabrik Kelapa Sawit
Timur, kedatangan tamu terpenting di PTPN IV. Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno tiba di lokasi terjauh kebun PTPN IV ini,
Sabtu, 13 Nopember 2021, dalam rangka kunjungan kerja untuk
memberikan motivasi kepada karyawan yang berada di kebun
tersebut.

D

irektur didampingi oleh Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan
Riza Fahlevi Naim, juga hadir Kepala
Bagian Tanaman, Kepala Bagian
Teknik dan Pengolahan, General
Manager Distrik II, dan Kasubag
Corporate Communication.
Direktur PTPN IV Sucipto
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Prayitno mengatakan, di tahun
2021 ini perusahaan mendapatkan
keberkahan yang luar biasa dari
sisi harga Crude Palm Oil (CPO)
sekaligus juga kinerja yang sangat
baik.
“Dalam kondisi ini mari kita
sama-sama bersyukur atas berkah

Majalah Internal Nusantara Empat

yang kita terima, dan mari kita
bersungguh-sungguh dalam bekerja
dan berkarya,” ungkap Sucipto
Prayitno.
Sementara, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan, Riza Fahlevi
Naim mengungkapkan, sudah
sepantasnya semua karyawan
bangga bisa menjadi bagian dari
perusahaan ini, karena menjadi
karyawan PTPN IV adalah mimpi
banyak orang.
Kepala Bagian Tanaman Irvan
faisal, secara singkat mengatakan
bahwa, semangat kerja adalah kunci
bagi kemajuan perusahaan. Sebab,
setiap keberhasilan pekerjaan tidak
ditentukan oleh mesin atau alat
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kerja, melainkan sangat tergantung
awalnya dari spirit karyawannya.
Di sisi lain, General Manager
Distrik II Suherry menyebutkan,
manajemen melihat bahwa potensi

yang ada di kebun Madina Group
ini cukup besar. Oleh karena itu, ia
mengimbau agar karyawan dapat
menyahuti harapan itu dengan
semangat kerja yang tinggi dan

kompak.
Dalam rangkaian
kegiatan ini, Direktur
PTPN IV membagikan
sebuah buku yang
berjudul “Transformasi
Revolusioner Bisnis
Perkebunan” dan
majalah “Catatan
Para Petarung PTPN
IV” kepada General
Manager Distrik II,
Manajer Kebun,
dan Manajer PKS
Madina Group, untuk
menambah wawasan
dan pengetahuan
tentang dunia
perkebunan.
Direktur PTPN IV
beserta rombongan
pada kesempatan
ini melakukan
peninjauan infrastruktur,
pertumbuhan kelapa sawit dan
operasional pabrik kelapa sawit, serta
melakukan sharing session dengan
petarung PTPN IV. (red)
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Opening Meeting Review dan Audit
Divisi Audit Internal Holding Perkebunan Nusantara melakukan
opening meeting dengan tema “Review dan Audit Aktivitas
Keuangan, Operasional, Investasi dan lainnya periode tahun 2019
sampai dengan Oktober 2021 pada PTPN IV”, Senin, 8 Nopember
2021 di ruang Pisifera Kantor Direksi PTPN IV Medan.
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A

cara ini dihadiri Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno didampingi
SEVP Operation II PTPN IV Joni Raja
Siregar, SEVP Business Support
PTPN IV Budi Susanto, Kepala
Bagian, Kasubag dan Tim Audit SPI
PTPN IV. Sementara dari Holding,
hadir Kepala Divisi Audit Internal Hery
Nurudin, Quality Assurance, Ketua
Tim, Wakil Ketua Tim dan Staf Auditor.
Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno menyambut gembira
dimulainya kegiatan audit di
perusahaan yang dipimpinnya
sebagai upaya memastikan bahwa
segala sesuatunya telah dilakukan
sebagaimana sebuah good
governance dijalankan. Ia berharap
hasil audit tersebut dapat menjadi
sumber informasi dan konfirmasi atas
seluruh kinerja yang telah dijalankan.
“Oleh karena itu, saya menyambut
dan mengucapkan selamat datang
di PTPN IV kepada tim audit Holding
Perkebunan Nusantara,” katanya.
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Kepala Divisi Audit Internal Hery
Nurudin mengatakan, pihaknya hadir
di PTPN IV dalam rangka melakukan
review dan audit periode tahun 2019
sampai dengan Oktober 2021, untuk
melihat aktivitas finansial, operasional,
investasi dan lainnya.
“Review dan audit ini bertujuan
untuk memberikan rekomendasi
perbaikan tata kelola, pengelolaan
manajemen risiko dan pengendalian
internal, “ kata Hery Nurudin.
Di tempat terpisah, Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Faahlevi Naim
mengatakan, review dan audit di
PTPN IV akan dilaksanakan selama
19 hari kerja, dengan kategori data
audit yaitu internal audit, finance
& account, sumber daya manusia,
umum, pengadaan barang dan
jasa, dokumen investasi pemerintah
dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional, tanaman, serta teknik dan
pengolahan. (red)
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Bantuan Alat Produksi Usaha
untuk Mitra Binaan
Mengusung program PUMK dan program TJSL peduli mitra
binaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
kinerja usaha mitra binaan, PTPN IV memberikan bantuan alatalat produksi usaha guna memaksimalkan produksi mitra binaan,
terutama karena menimbang masalah yang mereka hadapi di
masa pandemi Covid-19 ini.

S

EVP Operational II PTPN IV Joni
Raja Siregar, menyampaikan hal
itu saat membuka acara pemberian

14

bantuan alat produksi usaha mitra
binaan yang diselenggarakan di
Wisma Sitalasari Bah Jambi, Selasa,
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23 Nopember 2021.
Acara ini juga dihadiri General
Manager Distrik I Jimmy LW Silalahi,
Majelis Pertimbangan Wilayah Dewan
UKM Wilayah Sumatera Utara Atas
Wijayanto yang juga merupakan
Komisaris Independen PTPN IV,
Ketua Umum Dewan UKM Indonesia
Sumatera Utara Dewi Budiati Teruna
Jasa Said, Pembina UKM (TERCELA,
KELAM, ALGA) Abdullah Syah
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Siregar, Anggota DPRD
Kabupaten Asahan/
Tokoh Masyarakat H.
Sapariman, Camat
Padang Hilir didampingi
Lurah Damar Sari Kota
Tebing Tinggi, dan Kepala
Desa Nagori Bah Jambi I.
Joni Raja Siregar
mengatakan, kegiatan
ini merupakan bentuk
kepedulian Program
PUMK dan TJSL PTPN
IV kepada para mitra
binaan khususnya di
masa pandemi, dengan
mengundang pejabat
pemerintah dan kepala
desa sebagai bentuk
sinergi dan kepedulian
PTPN IV terhadap para
pelaku UKM di wilayah
kerja PTPN IV.
“Seperti yang
kita ketahui bersama
bahwa untuk bertahan
menjalankan usaha di
masa pandemi ini para
pelaku usaha harus
konsisten berinovasi
dalam mengembangkan
produk-produknya
sehingga dapat
menggerakkan roda
perekonomian dan
memberi peluang untuk
berkembang dalam
berusaha serta tidak
mudah putus asa,” sebut
Joni Raja Siregar.
Ditanggapi oleh Atas Wijayanto,
pihaknya selaku Dewan Pembina
Wilayah UKM sangat mengapresiasi
upaya-upaya dari perusahaan
BUMN yaitu PTPN IV yang masih
tetap berkomitmen untuk membantu
kelancaran proses produksi para
pelaku UKM di Sumatera Utara,
sampai ke daerah-daerah.
Dewi Budiati Teruna Jasa Said
mengungkapkan, dirinya mewakili

suara pelaku UKM mengucapkan
terima kasih sebesar-besarnya atas
perhatian PTPN IV. Ia mengatakan,
di saat pandemi ini ada jutaan
UKM yang gulung tikar, dimana
keadaan mereka justru terletak pada
kepedulian pemerintah terutama
BUMN.
“Saya mendengar bahwa PTPN
IV ini sebelum pandemi juga sudah
melakukan tanggung jawab moralnya
termasuk pembinaan kepada pelaku
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UKM dan hari ini ada beberapa
produk yang akan diserahkan
sebagai bantuan PTPN IV kepada
pelaku UKM. Mudah-mudahan apa
yang telah dilakukan PTPN IV ini
juga dapat diikuti oleh perusahaan
BUMN termasuk BUMD yang ada di
Sumatera Utara,” kata Dewi Budiati
Teruna Jasa Said.
H. Sapariman juga turut
mengucapkan terima kasih kepada
PTPN IV yang telah memperhatikan
masyarakatnya yang berada di
Kabupaten Asahan yang nantinya
akan menerima bantuan untuk

16

menunjang produktivitas pertanian.
“Kehadiran PTPN IV sudah kami
rasakan, dan terlebih-lebih di masa
pandemi ini kehadiran PTPN IV
sangat kami butuhkan,” katanya.
Sementara, di tempat terpisah
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim menyebutkan, UKM Mitra
Binaan yang menerima bantuan
alat produksi adalah sebanyak 8
mitra yang berasal dari Kabupaten
Simalungun, Asahan, Serdang
Bedagai, Kota Medan, ldan Tebing
Tinggi.
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Jimmy LW Silalahi mengatakan,
atas nama manajemen Distrik I Bah
Jambi, ia mengucapkan terima kasih
kepada PTPN IV yang sangat peduli
terhadap UKM di sekitar wilayah kerja
Distrik I.
“Ke depan, kita harus
menerapkan 3P yaitu Planet,
People dan Prosperity. Jadi semua
stakeholders di sekitar kita harus
makmur kehidupannya, karena
kalau mereka makmur mereka
akan bersinergi dengan kita untuk
menjaga kondusifitas di sekitar kita,”
tambahnya.
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Turut BerDUKA CITA

Perwakilan UKM Julkimran
mengatakan, dia merupakan mitra
binaan program PUMK sejak tahun
2019 dan merupakan petani ubi/
singkong di daerah Tebing Tinggi.
“Kami sangat berterima kasih
atas bantuan PTPN IV berupa
alat-alat produksi dengan harapan
alat tersebut dapat bermanfaat dan
membantu untuk meningkatkan
hasil produksi dan memenuhi
target permintaan pasar, dan juga
meningkatkan taraf perekonomian
sehingga kami bisa hidup sejahtera,”
ungkapnya. (red)

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

Ibu Hj. Nurlela Simatupang

Orangtua perempuan Bapak Basiruddin
(Kepala Bidang Tanaman PTPN IV Distrik II)
13 November 2021

Bapak Parratusan Tanjung

Mertua laki-laki Bapak Khayamuddin Panjaitan
(SEVP Operation PTPN XIII)
20 November 2021

Bapak H. Marsam Saleh

Orangtua laki-laki Bapak Suheri Mira Atmaja
(Manajer PTPN IV Kebun Tonduhan)
25 November 2021

Ibu D br. Sihombing

Orangtua perempuan Bapak Panto Hutagalung
(Pensiunan Kepala Bagian Tanaman PTPN IV)
24 November 2021

Ibu Pandu br. Sinaga

Mertua perempuan Bapak Parlindungan Purba
(setingkat Kepala Sub Bagian Pelaksana Asisten QA PTPN IV Kebun Dolok Sinumbah)
28 November 2021

Bapak Karno

(Karyawan Pelaksana Bagian Teknik dan Pengolahan
PTPN IV Kantor Direksi)
28 November 2021

Bapak Agus Salim Rangkuti

(Karyawan Pelaksana Bagian Pengadaan dan Umum
PTPN IV Kantor Direksi)
29 November 2021

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
November diberi
2021
dan keluarga yang ditinggalkan
kesabaran dan ketabahan
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Mutasi dan Promosi di Kalangan
Pemangku Jabatan Puncak
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno menyerahkan Surat Keputusan
(SK) Direksi PTPN IV tentang Mutasi/Promosi bagi Pemangku
Jabatan Puncak di PTPN IV, yang diselenggarakan di ruang
Pisifera Kantor Direksi PTPN IV Medan, Jumat, 29 Oktober 2021.

S

urat Keputusan ini menandai
dimulainya formulasi tim kerja
yang baru karena kosongnya
beberapa posisi akibat habisnya masa
pengabdian sejumlah Pemangku
Jabatan Puncak, serta penyesuaian
kerja dan pengayaan pengalaman
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kepemimpinan (tour of duty).
“Mutasi/promosi ini merupakan
suatu keniscayaan untuk organisasi
yang menggambarkan betapa kita itu
sangat dinamis, baik karena tuntutan
situasi, tuntutan perusahaan, maupun
tuntutan batas maksimal kita dalam
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berkarya di PTPN IV ini,” kata Direktur.
Acara ini juga dihadiri SEVP
Operation I Fauzi Omar, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar,
SEVP Business Support Budi
Susanto, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim,
Kepala Bagian serta pemangku
jabatan puncak yang menerima
mutasi maupun promosi.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
lebih lanjut mengatakan, tugas leader
secara umum meliputi dua hal, yaitu

Liputan Khusus

1). sebagai manajer yang harus
men-deliver number, mengeksekusi
dan mensukseskan RKAP/RKAPP/
RJP sesuai yang ditugaskan oleh
pemegang saham. 2). Men-deliver
successor yang akan menjamin
perusahaan ini berlangsung terus
menerus atau sustain.
Sementara, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi
Naim menyebutkan, terhitung mulai
1 Nopember 2021, yang menerima
mutasi adalah Irvan Faisal (Manajer
Kebun Sawit Langkat) menjadi Kepala
Bagian Tanaman, Agus R.V. Lumban
Tobing (General Manager Distrik II)
mutasi menjadi General Manager
Distrik III, Suherry (Manajer Kebun
Air Batu) mutasi menjadi General
Manager Distrik II, Masaeli Lahagu
(Manajer Kebun Pasir Mandoge)
mutasi menjadi Manajer Kebun Air
Batu, Agustian Harianto (Manajer
Kebun Tinjowan) mutasi menjadi
Manajer Kebun Pasir Mandoge,
Purwaningsih Sri Hariaty (Manajer
Kebun Padang Matinggi) mutasi
menjadi Manajer Kebun Tinjowan,
Ipan Gumara Siahaan (Manajer
Kebun Balimbingan) mutasi menjadi
Manajer Kebun Pabatu, Edi Harianto
(Manajer Kebun Bah Jambi) mutasi
menjadi Manajer Kebun Padang
Matinggi, Januar Saragih (Manajer
Kebun Pabatu) mutasi menjadi
Manajer Kebun Bah Jambi, Fery M.

Irwansyah Nasution (Manajer Kebun
Sei Kopas) mutasi menjadi Manajer
Kebun Bukit Lima, Ahmad Safruddin
Manurung (Manajer Kebun Dolok Ilir)
mutasi menjadi Manajer Kebun Sawit
Langkat, Ima Sulastri (Manajer Kebun
Tanah Itam Ulu) mutasi menjadi
Manajer Kebun Dolok Ilir, Julfikar
Damanik (Manajer Kebun Bukit Lima)

mutasi menjadi Manajer Kebun Tanah
Itam Ulu, Rahmadansyah (penugasan
sebagai Manajer PT Sinergi
Perkebunan Nusantara) mutasi
menjadi setingkat Manajer di Distrik III.
“Sedangkan yang menerima
promosi adalah Rachmat Fachnany
Siregar (Asisten Kepala Tanaman
Kebun Sawit Langkat) menjadi
Manajer Kebun Sei Kopas, Arfi
Damayanti (Kepala Bidang Tanaman
Distrik III) menjadi Manajer Kebun
Balimbingan, Rahyumi Arsa (Masinis
Kepala PKS Pabatu) menjadi Manajer
PKS Ajamu,” papar Riza Fahlevi Naim.
Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars PTPN IV, kemudian
dilanjutkan dengan penyerahan
Surat Keputusan Direksi dan
penandatanganan pakta integritas,
pengambilan sumpah jabatan, dan
diakhiri dengan berfoto bersama.
(red)

November 2021

19

Kunjungan SEVP Operation I
ke Bukit Lima

20
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Berita Foto

S

EVP Operation I PTPN IV Fauzi
Omar, melakukan kunjungan
kerja ke Kebun Bukit Lima, Kamis, 4
Nopember 2021.
Tujuan kunjungan kerja ini adalah
untuk melihat areal tanaman ulang
dan pelaksanaan panen di Afdeling I,
II dan III Kebun Bukit Lima.
Dalam kunjungan ini, SEVP

Operation I Fauzi Omar didampingi
oleh Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim. Turut
hadir juga Kepala Bagian Tanaman,
General Manager Distrik I, Manajer
Kebun Bukit Lima, Manajer Kebun
Mayang, Kepala Bidang Tanaman
Distrik I, dan Asisten Tanaman Kebun
Bukit Lima. (red)

November 2021
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Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H

“Rohani yang Tangguh Berdampak
pada Etos Kerja yang Kuat”

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan
kegiatan rohani Islam yang telah berlangsung rutin diperingati
di lingkungan PTPN IV. Kegiatan ini diharapkan mampu
menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang mumpuni di
bidang keagamaan, sehingga keluarga besar PTPN IV memiliki
rohani yang tangguh dan mampu berdampak pada etos kerja
yang baik dan benar, terutama dalam mendukung pelaksanaan
pekerjaan sehari-hari di PTPN IV.

D

emikian disampaikan Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno pada
peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW 1443 H di PTPN IV, secara tatap
muka dan virtual dari ruang Pisifera
Kantor Direksi PTPN IV Medan,
Rabu, 10 Nopember 2021.
Sucipto Prayitno didampingi
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SEVP Operation I Fauzi Omar, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar, dan
para Kepala Bagian. Juga hadir
secara virtual di tempat masingmasing Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, General Manager Distrik,
Manajer Kebun/Pabrik/Balai Benih,
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Direktur Anak Perusahaan (PT
SAN, PT ASN, PT SPN, PT PMN),
Pengurus Ikatan Keluarga Besar Istri
(IKBI) PTPN IV, Pengurus Majelis
Taklim dan Syiar Islam (MTSI) Pusat
dan Komisariat Kebun PTPN IV, dan
karyawan-karyawati keluarga besar
PTPN IV. Tampil sebagai penceramah
adalah Ustadz Abdul Latif Khan.
“Saya atas nama manajemen
PTPN IV mengharapkan agar
peringatan Maulid Nabi Muhammad
1443 H dan hari besar keagamaan
lainnya, tidak sekadar mengikuti
seremonial semata, akan tetapi
bermanfaat sebagai sarana untuk
lebih memahami dan menghayati
makna yang terkandung di dalamnya,
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serta dapat diwujudkan pada sikap
dan perilaku keluarga besar PTPN
IV dalam mengemban tugas dan
tanggung jawab di PTPN IV sesuai
core values BUMN yakni AKHLAK
atau Amanah, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif,” kata
Direktur.
Menurutnya, ada empat sifat
dan perilaku Rasulullah SAW dalam
kehidupan sehari-harinya yaitu Siddiq,
Amanah, Tabligh dan Fathanah, yang
kesemuanya merupakan sumber nilai
yang harus terus digali, dipahami, dan
ditetapkan dalam perilaku sehari-hari.

Ustadz Abdul Latif Khan, dalam
tausiyahnya yang mengambil
tema “Bercermin dengan AKHLAK
Rasulullah” mengatakan, Rasulullah
mampu memperbaiki akhlak manusia,
menjadi seorang pemimpin yang adil,
pedagang yang jujur, suami yang
santun dan sahabat yang paling
dipercaya, sehingga Rasulullah
benar-benar menjadi suri tauladan
dalam urusan dengan Allah maupun
hubungan dengan manusia.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim menyebutkan, dalam rangkaian

peringatan Maulid Nabi Muhammad
1443 H, PTPN IV memberikan
santunan kepada anak yatim yang
berada di sekitar Kantor Direksi
PTPN IV yaitu di Masjid Jamik
Kelurahan Aur sebanyak 63 orang,
Masjid Thoiyibah Kelurahan Hamdan
sebanyak 20 orang, dan Masjid Nurul
Muslimin Kelurahan Jati sebanyak 17
orang.
Acara diawali dengan pembacaan
lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh
Suziana (Karyawan Pelaksana PTPN
IV Distrik I) dan diakhiri dengan doa
bersama. (red)

November 2021

23

Liputan Khusus

Menuju 100 tahun

PKS Gunung Bayu
Pada tanggal 26 Nov 1908 Catz bersudara, pengusaha Belanda
yang pada awalnya membuka toko di Groningen mencoba
peruntungan dengan mendirikan sebuah perusahaan di wilayah
jajahan seberang lautan, Sumatera Timur, Hindia Belanda
dengan nama NV. RCMA ( Rubber Cultuur Maatschappij
Amsterdam) tepatnya di Gunung Bayu (Simalungun, Sumatera
Utara).

N

ama perkebunan itu bukanlah
Gunung Bayu seperti yg kita
kenal sekarang. Tetapi disebut
sebagai kebun Nijkerk. Sebuah
wilayah kecil di Belanda. Praktik
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yg sangat lazim kala itu menamai
wilayah jajahan (koloni) dengan
nama-nama dari wilayah asal mereka
(nama-nama wilayah/kota Belanda).
Sebelumnya mereka telah
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membuka perkebunan karet, kopi
dan teh di wilayah Jawa Timur. Di
Sumatera Timur melalui melalui
RCMA awalnya mereka hanya
berfokus pada perkebunan dan
perdagangan karet.
Pada tahun 1917 melalui Van
Leuwen Boomkamp perusahaan ini
memulai menanam Kelapa Sawit di
perkebunan tsbt. Tanaman kelapa
sawit kala itu masih tergolong baru
diperkenalkan utk dunia perkebunan
(tahap perintisan).
Ternyata kelapa sawit yang asli
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Melalui prasasti (bahasa
belanda) yg tertulis di dinding
PKS Gunung Bayu (masih terawat
sampai sekarang) disebutkan
bahwa peletakan batu pertama
pembangunan pabrik tersebut
dimulai pada tgl 10 Februari 1924
oleh Nyonya E. De Beaufort,
sementara design pabrik dikerjakan
oleh Brender A Brandis.
Pada masa kejayaannya NV.
RCMA mengelola perkebunan di
Sumatera Timur dengan areal yang
sangat luas kala itu.
Jejak perusahaan itu sampai
sekarang masih bisa kita lihat di tiga
kebun yang merupakan buah tangan
mereka yaitu Gunung Bayu, Air Batu
(kala itu disebut Hangelo, diambil dari
nama kota kecil di Belanda) serta
Pulu Raja.
PKS Gunung Bayu akan genap

berusia 100 tahun pada tgl 10 Feb
2024 nanti. Milestone. Satu abad
mengarungi bisnis kelapa sawit dan
tetap berdiri serta berkonstribusi
terhadap nusantara.
Peninggalan NV. RCMA,
perusahaan swasta Belanda berupa
gedung PKS, gudang, perumahan,
kanal, reservoir dan segala
lanskapnya masih terpelihara dengan
baik sampai sekarang. Seperti kita
ketahui Belanda ahli dalam berkebun.
Keahlian yang sama mereka miliki
dalam mendirikan bangunan. Indah
penuh seni dan berkualitas tinggi.
Tugas kita sebagai insan PT. PN
IV yang mewarisinya adalah menjaga
dan merawatnya. Kebun dan segala
isinya ini telah menjadi salah satu
penanda perjalan bangsa ini menuju
arah yang lebih baik. (Masjon Sirait
- Askeptan Bukit Lima)

tanaman Afrika ini
tumbuh subur dan
berproduksi dengan
baik di Sumatera
Timur termasuk
di Gunung Bayu.
Untuk mengolah
buah kelapa sawit
hasil perkebunan
RCMA tersebut
maka dibangunlah
sebuah pabrik kelapa
sawit di dalam areal
perkebunan.

November 2021

25

Liputan Khusus

Hari Pahlawan:

Pahlawanku Inspirasiku!

26
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Tepat pada 10 Nopember,
bangsa ini pernah menunjukkan
keberanian dan keinginannya
yang kuat untuk mempertahankan
bumi pertiwi dari penjajahan
asing. Ribuan orang gugur, dan
pekikan “Merdeka” membahana
dimana-mana. Darah para pejuang
banjir di bawah panji-panji Merah
Putih. Peristiwa 10 Nopember ini
kemudian dikenang sebagai Hari
Pahlawan.

“K

ita memperingati Hari Pahlawan
untuk mengenang dan menghormati
jasa-jasa pahlawan yang telah gugur
berjuang untuk bangsa dan negara
Republik Indonesia, serta mengambil
pelajaran tentang rasa cinta tanah air
dan kemerdekaan. Kita yang menikmati
hasil perjuangan ini dituntut untuk
terus menunjukkan rasa juang dalam
konteks yang berbeda, yaitu berjuang
menciptakan ekonomi tangguh, mandiri,
dan berdaulat, melalui kinerja personal,
korporat, dan mencintai produk dalam
negeri berdasarkan rasa kolektif sebangsa
dan setanah air,” ungkap Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno melalui sebuah acara
virtual, 10 Nopember 2021 lalu.
Ia berbicara didampingi SEVP
Operation I Fauzi Omar, SEVP Operation
II Joni Raja Siregar, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim, dan seluruh keluarga besar
PTPN IV. Direktur dan seluruh staf juga
ikut menyaksikan upacara ziarah nasional
secara virtual yang disiarkan langsung
dari Taman Makam Pahlawan Nasional
Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara
Presiden Republik Indonesia.
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan,
tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun
2021 adalah “Pahlawanku Inspirasiku”,
yang diharapkan menjadi momentum
untuk para pimpinan dan karyawan
sebagai ajang belajar dari perjuangan para
pahlawan untuk semangat berinovasi dan
membanggakan negeri. (red)

November 2021
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Kembali Membantu Masyarakat

Terdampak Covid-19
PTPN IV kembali terpanggil membantu masyarakat yang
terdampak pandemi Covid-19. Upaya meringankan beban sosial
ini timbul sebagai wujud rasa kepedulian perusahaan terhadap
masyarakat yang terdampak secara ekonomi, khususnya yang
berada di lingkungan sekitar PTPN IV. Bantuan diberikan berupa
sembako di lingkungan masyarakat Kelurahan Hamdan dan
Kelurahan Aur Medan.

28
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K

epala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, dari Kantor Direksi PTPN IV
Medan, Selasa 9 November 2021,
mengatakan, pemberian bantuan
sembako ini merupakan salah satu
Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) PTPN IV kepada
masyarakat.
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“Perlu kami sampaikan bahwa
perusahaan berkomitmen untuk
kebersamaan serta kepedulian
kepada masyarakat yang berada
berdampingan langsung dengan
PTPN IV,” sebut Riza Fahlevi Naim.
Lebih lanjut, dikatakan Riza
Fahlevi Naim, pada hari tersebut,
keluarga besar PTPN IV akan
menyalurkan sembako sejumlah
1.000 paket, di antaranya kepada
masyarakat kelurahan Hamdan
sebanyak 500 paket dan masyarakat

kelurahan Aur sebanyak 500
paket. Adapun paket ini dibagi dari
persediaan beras 1.000 karung dan
produk-produk PTPN IV sendiri
berupa teh celup Tobasari Tea.
“Semoga masyarakat Kelurahan

Hamdan dan Aur menerima sembako
ini dan kami berharap bantuan ini
bermanfaat, dan juga kami berdoa
semoga pandemi Covid-19 ini segera
berlalu,” kata Riza Fahlevi Naim.
(red)

November 2021
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Penandatanganan
MoU dengan Poldasu
PT Perkebunan Nusantara IV bersama sejumlah BUMN
dan institusi yang lain yang beroperasi di wilayah Propinsi
Sumatera Utara, menjalin kerjasama yang diresmikan melalui
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian
Daerah Sumatera Utara (Poldasu). Penandatanganan MoU
diselenggarakan di Lobby Adhi Pradana, Lantai I Mapolda Sumut,
Kamis, 4 Nopember 2021.

K

erjasama dengan Poldasu
ini meliputi berbagai bidang,
utamanya di bidang pengamanan,
seperti penyediaan BKO dan
sosialisasi pengamanan teknis di unitunit usaha, agar perusahaan dapat
meningkatkan produktivitasnya.
“Sebab isu keamanan telah
menjadi momok kinerja perusahaan
dalam mencapai target-targetnya,”
demikian dikatakan Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim, di tempat terpisah dari
Kantor Direksi PTPN IV.

Kerjasama ini telah dijalin
sejak tahun-tahun sebelumnya,
dan dianggap memiliki manfaat
besar dalam persoalan sosial dan
pengamanan buah kelapa sawit.
Riza Fahlevi Naim mengatakan,
Penandatanganan MoU dengan
Poldasu ini, selain PTPN IV, juga diikuti
PTPN II, PT Inalum, PDAM Tirtanadi,
Universitas Medan Area, PT Barumun
Agro Sentosa, PT Rimba Mujur
Mahkota, dan PT North Sumatera
Hydro Energy.
“Penandatanganan MoU ini

dirangkai dengan penyerahan bantuan
dari perusahaan kepada Poldasu
berupa kendaraan sepeda motor jenis
trail Kawasaki KLX, dimana PTPN
IV menyerahkan sebanyak 4 unit,
PT Inalum 10 unit, PDAM Tirtanadi
3 unit, PTPN II 3 unit, PT Barumun
Agro Sentosa 2 unit, PT Rimba
Mujur Mahkota 2 unit, dan PT North
Sumatera Hydro Energy 2 unit. Selain
itu, juga dilakukan acara pertukaran
plakat dari masing-masing perusahaan
dan Poldasu,” sebut Riza Fahlevi Naim.
Tampak hadir mengikuti acara ini,
SEVP Business Support PTPN IV
Budi Susanto, Kapolda Sumut Irjen
Pol R.Z. Panca Putra S, Wakapoldasu
Brigjen Pol Dadang Hartanto, Direktur
PTPN II beserta SEVP Business
Support dan SEVP Manajemen Asset,
Rektor UMA, Pejabat Utama Poldasu,
dan perwakilan masing-masing
perusahaan. (red)
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Holding Perkebunan Hasilkan 318 MW dari Energi
Terbarukan, dan Turunkan 1,9 Juta Ton CO2 per Tahun
Pemanfaatan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan
penurunan gas emisi terus digalakkan pemerintah. Langkah ini
pun dilakukan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)
melalui penggunaan biomassa perkebunan sebagai sumber
energi utama, hilirisasi bisnis perkebunan, serta pengembangan
pembangkit listrik dengan sumber EBT lainnya.

D

irektur Utama PTPN III
Mohammad Abdul Ghani
mengatakan, PTPN III beserta
seluruh anak perusahaan, telah
memanfaatkan EBT sebagai sumber
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energi utama yang digunakan untuk
operasional industri perkebunan.
“Total produksi listrik berbasis EBT
di PTPN Group sebesar 318 MW atau
setara 1.831.680 MWh/tahun. Sumber
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energi ini dapat dimanfaatkan untuk
operasional di perkebunan,” paparnya
dalam keterangan tertulis, Kamis, 14
Oktober 2021.
“Dari 318 MW energi yang
dihasilkan, potensi pengurangan emisi
(dekarbonisasi) sebesar 1,9 juta ton
CO2/tahun,” tambahya.
Pabrik kelapa sawit (PKS)
dan pabrik gula (PG) dari
awal perkembangannya telah
menggunakan biomassa sebagai
bahan bakar utama untuk
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sumber EBT (cangkang & fiber)
sebagai sumber energi utama dengan
total kapasitas listrik yang dihasilkan
80 MW serta memiliki 31 unit PG yang
menggunakan sumber EBT (ampas
tebu/bagas) sebagai sumber energi
utama dengan total kapasitas listrik
yang dihasilkan 198 MW.
Pembangkit EBT yang saat ini
dimiliki PTPN Group antara lain
pembangkit listrik berbasis tenaga
air/hidro (PLTA) sejumlah 10 unit
(total kapasitas 17,14 MW), berbasis
biomassa (PLTBm) sejumlah 2 unit
(total kapasitas 9,2 MW), berbasis
biogas dari POME (PLTBg) sejumlah
9 unit (total kapasitas 11,35 MW) dan
berbasis tenaga matahari (PLTS) 1
unit (kapasitas 2 MWp). (dtk/red/int)

menghasilkan listrik
yang dibutuhkan
untuk kegiatan
operasional pabrik.
PKS menggunakan
cangkang dan
serabut (fiber)
kelapa sawit sebagai
bahan bakar
utama pembangkit
listriknya, sementara
PG menggunakan
bagas tebu sebagai
bahan bakar utama
pembangkit listriknya.
PTPN group
memiliki 75 unit PKS
yang menggunakan
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Ajang COP26

BPDPKS Sebarkan Fakta
Sawit Kepada Dunia
Sepanjang pagelaran United Nations Climate Change Conference
of the Parties (COP26) yang berlangsung sejak 31 Oktober
hingga 12 Nopember 2021 di Glasgow Scotlandia, Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) secara
aktif memberikan informasi mengenai kelapa sawit kepada para
peserta dan pengunjung. BPDPKS membuat paviliun seluas
100 meter persegi berlantai dua, dimana paviliun ini berdekatan
dengan United Kingdom (UK) Paviliun dan United Nations
Framework Convention on Climate (UNFCCC) Paviliun.

D

engan posisi yang strategis
tersebut Kepala Divisi
Perusahaan BPDPKS, Achmad
Maulizal Sutawijaya berharap akan
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bisa memberikan informasi tentang
kelapa sawit sesuai dengan fakta
dan segala manfaat yang telah teruji
sesuai bukti ilmiah.
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Dalam kesempatan ini BPDPKS
juga hendak menginformasikan
secara gamblang mengenai program
biodiesel sawit yang telah berjalan
selama ini. Apalagi program ini telah
menjadikan Indonesia sebagai salah
satu negara yang telah menerapkan
bauran energi baru terbarukan
dengan komposisi yang cukup tinggi
mencapai 30%.
Achmad Maulizal Sutawijaya
juga mengatakan, tingginya bauran
energi yang dilakukan menjadi bukti
komitmen Indonesia dalam upaya
menurunkan emisi gas rumah kaca
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katanya.
Keuntungan berikutnya, biodiesel
telah pula menghemat devisa negara
lantaran tak lagi jor-joran mengimpor
solar. “Ini nih yang paling penting lagi.
Produk biodiesel dalam negeri yang
mencapai 8,4 juta kiloliter pada tahun
2020 telah mampu mengurangi emisi
sekitar 15% atau setara dengan 22,48
juta ton CO2,” ungkap Mauli.
Itu belum lagi menghitung capaian
serapan karbondioksida dan oksigen
yang dihasilkan oleh kebun kelapa
sawit. Sebab penelitian nyata-nyata
mencatat bahwa sawit mampu
menyerap karbon 65,4 ton per tahun
dan menghasilkan oksigen 18,7 ton
per tahun.
Mauli kemudian mengurai bahwa
di dalam negeri, sektor industri kelapa
sawit telah memberikan kontribusi
besar bagi perekonomian Indonesia.
Melalui ekspor CPO dan turunannya,
kinerja ekspor tahun lalu mencapai
USD 24,2 miliar atau rata-rata 14,19%
per tahun dari total nonmigas dan
ekspor gas.

Industri kelapa sawit ini juga
telah menyumbang penerimaan
negara berupa pajak dengan
perkiraan antara Rp 14 triliun
hingga Rp 20 triliun per tahun.
“Kinerja ini menunjukkan betapa
pentingnya industri kelapa sawit bagi
perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Mauli sadar, sebagai produsen
minyak sawit terbesar dunia,
Indonesia tidak hanya akan menjadi
penyedia minyak nabati mentah
dunia, tapi pemerintah telah
menerbitkan berbagai kebijakan untuk
mendorong industri hilir agar memiliki
nilai tambah. Dengan kebijakan
ini, komposisi ekspor minyak sawit
Indonesia sudah didominasi oleh
produk hilir sebesar 64% dan ekspor
CPO tinggal 26%.
“Beginilah capaian yang ingin kita
sampaikan kepada dunia. Bahwa
Indonesia telah mampu meningkatkan
kualitas lingkungan dan telah pula
mampu mencapai target Sustainable
Development Goals (SDGs),” tandas
dia. (int/is/red)

(GRK).
Lantas,
ia juga
membuktikan
bahwa biodiesel
merupakan
salah satu
produk hilir
kelapa sawit
yang bisa
menjadi alat
ampuh dalam
menjaga
kestabilan
harga minyak
sawit mentah
(CPO).
“Hilirisasi ini
juga membuat
kita tidak lagi
sepenuhnya
bergantung
pada
permintaan
pasar ekspor,”
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New Media, Membawa
Kita ke Mana?

New Media
merupakan hasil dari
kecanggihan teknologi yang
kian
berkembang pesat. Sebelum internet
berkembang
seperti sekarang ini, orang-orang berkomunikasi melalui telepon
genggam dengan voucher pulsa, mendengarkan musik melalui
kaset atau radio, membaca koran untuk mendapatkan informasi
atau sekedar mencari hiburan. Namun sekarang, dengan New
Media semua hal tersebut bisa didapat dengan mudah dan
praktis. Kecanggihan dari New Media tersebut membuat orang
menjadi mudah dan instant dalam melakukan dan menginginkan
sesuatu. Misalnya, berkomunikasi dengan orang yang jaraknya
jauh, mendengarkan musik dan menonton film serta berita hanya
dengan mamanfaatkan fitur-fitur canggih yang telah disediakan.
Orang-orang menjadi sangat bersahabat dengan New Media
karena kehadirannya yang sangat membantu di kehidupan
sehari-hari.

N

amun, di balik semua fasilitas dan
kemudahan yang diberikan oleh
New Media, tentu saja juga terdapat
dampak buruknya. Seperti yang
dikatakan oleh Lisa Gitelman dan
Geoffrey B. Pingree, yang dimaksud
dengan New Media adalah semua
media yang pada masa sebelumnya
disebut sebagai “New Media” dan
media darurat yang dipandang
sebagai media yang memiliki potensi
maupun risiko. Karena kecanggihan
dari New Media, banyak potensi yang
dihasilkan dan dimanfaatkan oleh
orang-orang, bahkan boleh dikatakan
hampir dari semua kalangan manusia
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menggunakan New Media untuk
mendorong kehidupannya. Mereka
mulai menggantungkan diri dengan
New Media dan akan merasa hampa
jika tidak melakukan hal-hal yang
biasa ia lakukan dengan New Media
tersebut. Contohnya, banyak orang
menggunakan media sosial baik
itu untuk berkomunikasi, berbagi,
atau hanya sekadar ingin eksis dan
mencari hiburan.
Berdasarkan riset situs HootSuite
dan agensi marketing sosial We
Are Social bertajuk “Global Digital
Reports 2020” yang dirilis pada akhir
Januari lalu, Indonesia masuk ke
dalam 10 besar negara yang paling
lama mengakses internet. Pada tahun
2019, pengguna internet di Indonesia
yang berusia 16-64 tahun memiliki
waktu rata-rata selama 7 jam 59
menit per hari untuk menjelajahi dunia
maya. Dari tingginya angka tersebut
dapat dilihat bahwa masyarakat
Indonesia sedang mengalami
kecanduan New Media.
Walau banyak dampak positif yang
dapat diambil dari New Media, tetapi
juga banyak dampak buruk yang
dapat terjadi jika para penggunanya
tidak dapat mengendalikan dirinya
sendiri.
Lisa Gitelman dan Geoffrey
mengatakan, jika manusia tidak dapat
mengatur dirinya sendiri dengan baik
dalam menggunakan New Media,
maka akan banyak risiko yang akan
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didapat. Manusia yang mengalami
kecanduan New Media, tentu saja
akan menjadi sulit untuk melepaskan
diri dari gadget, yang bahkan dapat
membuatnya menjadi kurang
memperhatikan dan peduli pada
lingkungan sekitar, bahkan dapat
membuatnya menjadi kesulitan tidur
karena terlalu asik bermain internet.
Bahkan sudah ada banyak penyakit
yang disebabkan oleh New Media ini,
yang jika ditelusuri tentu saja sudah
banyak memakan korban.
Contohnya adalah sindrom FoMO
(Fear of Missing Out). Sindrom ini
akan membuat korbannya merasa
tidak ingin tertinggal dan ingin selalu
mengikuti tren serta tampil eksis di
sosial media, ia akan merasa gelisah
jika melihat orang-orang melakukan
dan memiliki hal yang lebih baik
darinya, sehingga ia akan cenderung
membanding-bandingkan apa yang
orang lain lakukan dan miliki dengan
apa yang ia lakukan dan miliki.
New Media juga membuat orang
selalu melakukan komunikasi dengan
orang-orang jauh melalui media
sosial, sehingga muncul kata-kata
“Media sosial mendekatkan yang jauh
dan menjauhkan yang dekat”. h
Hal tersebut terjadi karena
banyak orang berinteraksi melalui
dunia virtual namun menjadi kurang
peduli dengan lingkungan sekitarnya,
sehingga akan menjauhkan jarak
mereka yang bahkan sebenarnya
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dekat. Mereka akan menjadi kurang
peduli dengan orang-orang yang ada
di dunia nyata karena terlalu asik
dengan dunianya sendiri di dunia
maya.
Sebenarnya, banyak dampak
negatif yang dapat diubah menjadi
dampak positif jika pengguna
dari New Media tersebut
bisa mengendalikan diri dan
memanfaatkan potensi dari New
Media dengan baik. Orang-orang
yang memanfaatkan New Media
dapat melakukan berbagai hal
yang membuatnya merasa senang,
contohnya seperti dampak negatif
dari terlalu sering berkomunikasi
dengan orang-orang secara virtual,
hal tersebut mungkin mereka lakukan
karena merasa sudah nyaman
dengan orang-orang yang ada di
media sosial tersebut, contohnya
seperti sahabat dan keluarga yang
berjauhan dengan mereka.
New Media juga dapat
dimanfaatkan sebagai mata
pencaharian, seperti istilah pada
zaman sekarang yaitu menjadi
vlogger atau selebgram. Jualan
online juga sedang menjadi tren di
masa sekarang ini, karena selain
praktis juga menghasilkan untung
yang banyak dari para peminatnya.
Orang-orang yang memanfaatkan
New Media juga dapat menjadikan
New Media tersebut sebaai alat untuk
mendapatkan informasi dari berbagai
belahan dunia, akan lebih baik jika
kecanduan yang dirasakan oleh para
penggunanya dapat berubah menjadi
hal yang bermanfaat bagi mereka.
Semua hal tersebut tentu saja harus
didasari oleh niat dari diri sendiri. Para
pengguna New Media harus memiliki
niat untuk mengatur, mengendalikan
serta mengubah pola perilaku mereka
yang tidak baik karena New Media.
Sehingga dampak-dampak negatif
tersebut dapat berubah menjadi
hal yang positif serta berguna bagi
dirinya atau bahkan orang lain juga.
(Inayah Maulina)
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