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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Selamat Tahun Baru 2022. Kita awali lagi sebuah
tahun, yang kali ini penuh dengan angka dua.
Maknanya adalah penggenapan. Atau penyempurnaan
dari apa yang telah dilakukan. Dan kiranya pada tahun
ini kita semua dapat menjadikan AKHLAK sebagai
kenyataan yang lekat pada diri kita, yang nantinya kita
tunjukkan hasilnya lebih sempurna melalui produktivitas
dan kreatifitas.
Dalam setiap siklus hidup, atau demikian juga
putaran usaha, kita selalu menetapkan momentummomentum yang diharapkan dapat memberikan
perbedaan yang lebih baik dari periode-periode
sebelumnya. Meskipun sebenarnya, segala hal
sesungguhnya berjalan secara transformatif, artinya
tidak ada yang terputus dalam kesinambungan sejarah.
Apapun yang kita alami hari ini, seumpama “usul
menunjukkan asal”. Oleh karena itu, saling menghargai
adalah ungkapan yang paling tepat untuk menunjukkan
relasi masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Demikian juga dengan Majalah MINAT ini. Pada
awalnya, para perintis majalah ini adalah penabur
gagasan yang melahirkan wujudnya, yaitu dalam
bentuk majalah cetak yang kecil, dengan tampilan
sederhana, serta jadwal terbit yang belum terlalu
teratur. Kemudian, para penerbitnya membawa
gagasan kemajuan melalui berbagai tahap perubahan,
hingga menjadi majalah digital yang Anda lihat hari
ini. Kami menganggapnya sebagai tradisi paperless
yang sedikit banyaknya telah memberi kontribusi pada
perlindungan kerusakan hutan.
Semoga edisi-edisi sajian kami mulai dari awal
tahun ini hingga tahun-tahun selanjutnya dapat
menunjukkan kemajuan dan perubahan karakter yang
makin baik. Kami menghormati para pendahulu kami,
dan kami sangat antusias untuk menyambut para
penerus yang dapat membawa majalah ini kelak ke
transformasi yang lebih baik lagi.
Selamat menikmati awal tahun, dan selamat
membaca edisi Januari 2022 ini.
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CPO Bonanza

Refleksi

Oleh Sekretariat Perusahaan

M

asa keemasan minyak kelapa sawit
(CPO) tampaknya kembali sedang
dinikmati industri perkebunan. Harga CPO
berada pada posisi yang menyenangkan
dan semua produk turunannya juga
mengalami perbaikan harga. Ini menandai
bahwa pemanfaatan minyak kelapa sawit
semakin meluas, sebab dari sisi produksi
tidak banyak perubahan yang berarti dalam
tiga tahun terakhir. Bahkan produksi dari sisi
supplai tetap mengalami kenaikan tipis.
Ini sekaligus mengindikasikan dua hal
lain. Pertama, bahwa kampanye negatif
Eropa terhadap perkebunan kelapa sawit
tidak banyak membawa pengaruh pada
realitas ekonomi. Kedua, industri dalam
negeri telah turut memperkuat daya serap
pasar, khususnya penyediaan BBM solar
untuk mesin diesel.
Meskipun demikian, kebanyakan
negara sedang terpancing menyusun
roadmap (peta jalan) menuju perluasan
penggunaan energi listrik yang bebas
emisi karbon. Sejumlah negara yang minus
sumber daya energi alam, memaparkan
agenda-agenda peralihan dari energi
minyak ke energi listrik. Industri otomotif dan
manufaktur didorong dan diberikan insentif
melalui regulasi resmi untuk memilih energi
listrik, dan investasi di bidang layanan energi
listrik dipermudah dan diutamakan.
Program ini secara membabi buta
mendukung janji yang telah diikrarkan di
antara negara-negara G-20 yang mendesak
setiap anggotanya menurunkan emisi
karbon hingga 0%, serta untuk mewujudkan
cita-cita Millennium Development Goals
yang telah disepakati seluruh negara di
dunia yang tergabung dalam Perserikatan
Bangsa Bangsa.
Pertanyaannya adalah, mana yang
lebih penting keberadaannya antara mesin
dengan sumber daya energi? Mana yang
lebih dulu ada, minyak bumi ataukah mesin
mobil dan pabrik?
Bila jawabannya adalah lebih penting
sumber energi, maka kita telah membuka
perkebunan kelapa sawit demikian luas,
bahkan mengorbankan sebagian hutan kita.
Dan kita telah berusaha keras meyakinkan
dunia bahwa perkebunan kelapa sawit tidak
akan menimbulkan deforestasi lebih lanjut.

Di forum-forum internasional, para delegasi
kita telah menjelaskan bahwa perluasan
perkebunan kelapa sawit telah dihentikan,
dan moratorium telah diberlakukan.Tapi
mereka tetap saja tidak percaya, dan
menuduh kita seperti maling pada hutan kita
sendiri.
Setelah kita mengikuti semua syaratsyarat mereka tentang rantai bisnis sawit,
agar ramah lingkungan, ramah sosial,
dan berkelanjutan, kita tetap saja ditekan.
Perkebunan kita ditekan untuk menerima
harga jual yang murah. Dan minyak
mentah kita dipandang seperti barang
haram. Padahal perusahaan mereka juga
menggunakan minyak sawit kita sebagai
bahan mentah bagi berbagai produk
makanan.Yang kita beli kemudian dengan
harga mahal.
Nah, kita baru saja dan sedang
membangun energi terbarukan melalui
program bio-diesel B-20, B-30, hingga
nantinya 100% (B-100) dari minyak
sawit hasil perkebunan dari bumi kita
sendiri. Dimana pada saat yang sama,
harga minyak mentah kita menjadi lebih
baik, sehingga petani juga merasakan
manfaatnya dari segi harga. Mengapa
keadaan yang baik ini tiba-tiba diancam
dengan program energi listrik yang membuat
kita akan sangat tergantung dengan proyekproyek pembangkit listrik dari investasi
asing?
Kita tidak bisa terus-terusan dipaksa
oleh perubahan teknologi yang dipimpin
oleh rekayasa dan kehendak asing. Mereka
tentu saja memikirkan kepentingannya
saja, meskipun dengan alasan-alasan
yang terdengar sangat mulia dan
mengatasnamakan kepentingan dunia.
Mereka menyeru kepada pengurangan
emisi karbon, padahal merekalah yang
paling banyak menyumbang karbon.
Mereka bicara tentang energi berkelanjutan,
dan kita telah menjawabnya dari sisi kita
melalui program bio-diesel.Tapi mengapa
kita harus dipaksa untuk mengikuti program
energi listrik? Yang sebenarnya, mereka
tidak menginginkan kita mandiri energi.
Mereka ingin menguasai pembangkitpembangkit listrik yang akan menguasai
hajat hidup masyarakat melalui mekanisme

investasi asing. Sebab bila kita dibiarkan
mandiri energi dengan bio-diesel, maka
kontrol mereka terhadap kebutuhan energi
bangsa kita tidak dapat dilakukan. Mereka
pasti akan berusaha keras memaksa kita
mengikuti protokol teknologi yang telah
mereka persiapkan, yang di antaranya
adalah produksi mobil listrik zero-carbon.
Sementara kita juga belum tahu bagaimana
listrik itu akan dihasilkan, dan apa akibatnya
terhadap lingkungan kita.
Arah pembicaraan ini adalah kepada
kemandirian energi. Sekaligus untuk
menjawab amanat konstitusi tentang arah
pembangunan ekonomi yang pro kepada
rakyat. Namun kita punya dua masalah
di sini. Pertama, bagaimana bio-energi
akan menjawab kecenderungan otomotif
dan pabrik yang mulai beralih trennya
kepada mobil listrik seperti Tesla, Hyundai?
Dan kedua, kita terikat pada agendaagenda global untuk menyelamatkan
bumi, menurunkan emisi karbon, dan
berkolaborasi untuk menghentikan isu
pemanasan global.
Tugas kita secara kolektif adalah untuk
melindungi rakyat kita. Bukan mendahulukan
kepentingan asing melalui kesepakatankesepakatan yang tidak ada kaitannya
dengan kedaulatan bangsa kita. Oleh
karena itu titik tolak kebijakan nasional kita
harus dimulai dari energi yang disediakan
dan dikuasai oleh rakyat kita sendiri. Saat ini,
rakyat kita memproduksi minyak sawit, yang
dapat diolah menjadi bio-diesel. Maka, itulah
seharusnya dasar pengembangan teknologi
mesin otomotif maupun manufaktur di
negara kita. Kita bisa saja hanya menerima
mesin yang dapat digerakkan oleh bahan
bakar bio-solar. Jadi, mesinnya yang harus
disesuaikan dengan sumber energi. Bukan
sumber energinya yang harus disesuaikan
dengan teknologi yang diciptakan manusia.
Kita tidak sepatutnya mengubah
karakter lingkungan negeri kita demi
kepentingan industri asing. Apalagi kalau
motifnya adalah penguasaan dan kontrol
energi, yang jelas akan membawa kita
kepada ketidakberdayaan.
Inilah saatnya kita menunjukkan posisi
tegas dan strategis dari minyak kelapa sawit
untuk pangan dan energi.

Januari 2022
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Menghadiri Konferensi
Indonesia Emas di USU
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno, didampingi SEVP Operation
II PTPN IV Joni Raja Siregar dan SEVP Business Support PTPN
IV Budi Susanto, menghadiri Konferensi Indonesia Emas yang
diselenggarakan di Auditorium Universitas Sumatera Utara,
Minggu, 9 Januari 2022.
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A

cara ini bertajuk “Grand Design
menuju Indonesia Emas 2045:
Mengulas Visi Indonesia Maju
Presiden Jokowi” yang menghadirkan
Menteri BUMN Erick Thohir (live)
dan tokoh nasional Ganjar Pranowo
(virtual).

Turut hadir juga Direktur Utama
Holding Perkebunan Nusantara
Mohammad Abdul Ghani, Rektor
USU Muryanto Amin, Direktur
Pelaksana PTPN III Ahmad Haslan
Saragih, SEVP Operation I PTPN III
Darmansyah Siregar, SEVP Business
Support PTPN III Tengku Rinel,
organisasi pengusaha HIPMI, dan
para mahasiswa USU. (red)

Januari 2022
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Penandatanganan PKB untuk

PTPN Group Periode 2022-2023
PT Perkebunan Nusantara Group yang terdiri dari PTPN II, PTPN
III dan PTPN IV melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) periode 2022-2023 di Gedung MICC Medan,
Kamis, 20 Januari 2022.

T

urut hadir dalam acara ini Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno
didampingi SEVP Operation I PTPN
IV Fauzi Omar, SEVP Operation II
PTPN IV Joni Raja Siregar, SEVP
Business Support PTPN IV Budi
Susanto, Ketua Umum SPBUN
PTPN IV Muhammad Iskandar, dan
Pengurus SPBUN PTPN IV.
Acara ini juga dihadiri Direktur
SDM Holding Perkebunan Nusantara
Seger Budiarjo, Direktur Pelaksana
PTPN III Ahmad Haslan Saragih,
yang didampingi SEVP PTPN III.
Sedangkan dari PTPN II hadir Direktur
PTPN II Irwan Perangin-angin yang
didampingi SEVP PTPN II, Ketua
Umum dan Pengurus SPBUN PTPN

8

II, Ketua Umum dan Pengurus
SPBUN PTPN III, serta dihadiri
Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi
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Sumatera Utara Baharuddin Siagian.
Seger Budiarjo mengatakan, PKB
ini akan dijadikan pedoman bagi para
pihak yang telah bersepakat dalam
menjalankan keseharian khususnya
yang berkaitan dengan Serikat
Pekerja atau SDM pada umumnya
untuk dua tahun mendatang.
“Saya sangat senang dan

Liputan Khusus

PTPN III, dan PTPN IV, bersama
mitranya masing-masing pada bulan
Desember 2021 yang lalu.
“Dinamika yang berlangsung
selama perundingan merupakan hal
yang wajar di dalam proses menuju
kesepahaman dan kesepakatan
bersama,” kata Muhammad Iskandar.
(red)

bangga untuk PKB kali ini, karena memang
ia ditandatangani di saat kinerja kita sedang
bagus,” ucap Seger.
Seger Budiarjo menuturkan, di era
sekarang, ciri suatu perusahaan itu membaik
atau berkinerja baik justru di lihat dari manfaat
terhadap sosialnya.
“Kinerja yang baik di perusahaan berujung
pada kesejahteraan yang baik bagi pekerja. Itu
adalah ciri perusahaan yang baik di era 4.0,”
tuturnya.
Baharuddin Siagian mengatakan, dalam
penandatanganan PKB ini endingnya adalah
kesejahteraan, dan hal yang terpenting untuk
mencapai kesejahteraan adalah peningkatan
daya saing. Menurutnya, kalau daya saing
meningkat pasti produktivitas meningkat,
dan kalau produktivitas meningkat, tentunya
penghasilan pekerja juga akan ikut meningkat.
Muhammad Iskandar dalam sambutannya
mengatakan, penandatanganan PKB ini
merupakan hasil akhir dari perundingan PKB
yang telah dilakukan oleh SPBUN PTPN II,

Januari 2022
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Bahas Fenomena Minyak Goreng, Board of
Management Hadiri Kunker Komisi VI DPR RI
Board of Management PTPN IV yang terdiri dari Direktur Sucipto
Prayitno didampingi SEVP Operation I Fauzi Omar, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar, SEVP Business Support Budi
Susanto dan Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi
Naim, turut hadir pada acara kunjungan kerja spesifik Komisi VI
DPR RI ke Propinsi Sumatera Utara, yang diselenggarakan di
Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa, Kamis 27 Januari 2022.
Kunjungan kerja spesifik pada masa persidangan III tahun sidang
2021-2022 ini dilakukan dalam rangka peninjauan dan penjelasan
terhadap pengolahan minyak mentah (CPO), menyusul fenomena
kenaikan harga minyak goreng sebagai dampak kenaikan harga
CPO dunia dan upaya bersama untuk mengatasinya.
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I

su ini menjadi strategis karena mulai
dari tahun 2021 yang lalu, Holding
Perkebunan Nusantara telah memulai
bisnis retail minyak goreng, melalui
anak perusahaan yang bergerak
dalam industri pengolahan minyak
goreng yaitu PT Industri Nabati Lestari
(PT INL) yang memproduksi minyak
goreng dengan brand NusaKita,
Salvaco, dan INL. Kapasitas produksi
PT INL adalah sebesar 50.000 ton
CPO per bulan atau 600.000 ton
CPO per tahun, dimana tahun depan
akan dibangun tambahan 1 (satu) unit
refinery lagi.
Dengan demikian, kelak
diharapkan dalam 2-3 tahun lagi
setengah dari total produksi CPO
PTPN Group akan diproses menjadi
produk turunan sawit, seperti minyak
goreng dan biodiesel.
Komisi VI DPR RI mendukung
upaya PTPN untuk terus
bertransformasi menuju hilirasi,
sekaligus mengapresiasi kinerja
PTPN, yang sampai dengan akhir
tahun 2021 berhasil mencetak laba
sebesar Rp 4,03 triliun, dimana pada
tahun sebelumnya berada di posisi
rugi sebesar Rp 1,14 triliun.
Capaian ini dilatarbelakangi
oleh strategi PTPN yang menaikkan
pembelian TBS sebesar 42%

Liputan Khusus
Holding Perkebunan Nusantara
Mohammad Abdul Ghani dan Ketua
Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung.
Acara ini juga dihadiri Direktur
Pelaksana dan SEVP PTPN III,
Direktur dan SEVP PTPN II, Direktur
Anak Perusahaan PTPN Group,
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Holding Perkebunan Nusantara. Juga
hadir beberapa anggota Komisi VI
DPR RI, di antaranya Deddy Yevri
Hanteru Sitorus beserta anggota
lainnya dan Staf Komisi VI. (red)
dibandingkan 2020, sehingga
berimplikasi sangat baik pada
perolehan kinerja operasional. Pada
tahun 2021, PTPN mencatatkan
perolehan peningkatan produksi
sebesar 12,6%, produktivitas CPO/Ha
sebesar 7,8% serta penurunan harga
pokok produksi hingga sebesar 9%.
Kini, PTPN tidak hanya menjadi
perusahan perkebunan terbesar di
dunia, tetapi PTPN III Medan telah
mencatatkan diri sebagai perusahaan
perkebunan kelapa sawit terbaik di
dunia dengan capaian produktivitas
5,98 ton CPO/ha.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
VI DPR RI ini juga dilaksanakan
secara paralel di Propinsi Riau (PTPN
V) dan Jambi (PTPN VI).
Turut hadir dan bertindak sebagai
pimpinan rapat pada pertemuan di
Sumatera Utara, Direktur Utama

Januari 2022
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Apel Siaga Planters
Tangguh di PTPN IV
Sebagai tindak lanjut atas kegiatan Apel Siaga yang
diselenggarakan PT Perkebunan Nusantara Group
pada 11 Desember 2021 di Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Sei Karang beberapa waktu lalu, PTPN IV
kembali melaksanakan kegiatan Apel Siaga Planters
Tangguh Batch I yang diadakan di Distrik III Pabatu,
Selasa, 25 Januari 2022.

K

egiatan ini dipimpin langsung
oleh Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno, yang juga bertugas
sebagai Inspektur Apel Siaga.
Turut hadir 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 Teknik dan
Pengolahan, Kepala Bagian SDM,
General Manager Distrik (I, II, dan III),
Manajer Kebun Pabatu dan Manajer
PKS Pabatu.
Dalam memberikan motivasinya,
Sucipto Prayitno memaparkan sedikit
flashback pada bulan Juli 2020 yang
lalu. “Waktu itu kita telah melakukan
Focus Group Discussion (FGD)
untuk bermimpi bersama ke depan.
Isi mimpi itu ialah 1). Operational
Exellence, 2). Kita harus masuk ke
digitalisasi, mekanisasi, otomatisasi,
3). Kita akan menjadi talent producer,
4). Kita akan Go Public (IPO), dan
5). Kita akan menjadi influencer
kebijakan,” sebut Direktur.
Sucipto Prayitno juga menegaskan
tentang fakta keberlanjutan
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kepemimpinan yang
harus terjadi di
perusahaan. “Saya
bersama Board
of Management
menyiapkan temanteman untuk mengambil
alih pimpinan dan
menggerakkan
perusahaan ini lebih
jauh. Jangan berhenti
berinovasi, jangan
berhenti berdiskusi,
dan jangan berhenti
bermimpi, tapi semua
rencana yang baik
harus dieksekusi dengan sesungguhsungguhnya,” sebutnya.
Fauzi Omar mengatakan, dari sisi
produksi, impian untuk mencapai 25
ton/ha di tahun ini bisa diraih asalkan
semua pihak yakin, kunci utamanya
adalah kesadaran pada satu tujuan
dan keyakinan bahwa PTPN IV itu
hebat.
“Planters Tangguh harus menjadi
role model, dengan cara menciptakan
kekompakan dan kebersamaan di
masing-masing unit kerja,” kata Fauzi

Majalah Internal Nusantara Empat

Omar.
Joni Raja Siregar menuturkan,
bahwa semua karyawan dan
pimpinan harus menjadi orangorang yang berinovasi. Kuncinya
adalah bagaimana menumbuhkan
dorongan dalam hati masing-masing,
bagaimana menciptakan semangat
dalam bekerja serta bagaimana
berkontribusi untuk meningkatkan
keuntungan perusahaan.
Budi Susanto mengungkapkan,
terkait dengan program EBITDA
Transformation, kegiatan ini menjadi

Liputan Khusus

salah satu program dari Holding
Perkebunan Nusantara bagi para
Planters Tangguh untuk membuang
perilaku yang tidak produktif dan
mempertahankan serta meningkatkan
perilaku yang produktif.
“Ini menjadi modal dasar kita
untuk sukses melakukan EBITDA
Transformation,” katanya seraya
menyampaikan dua hal terkait
EBITDA Transformation, yaitu apa
itu EBITDA Transformation dan
kenapa perusahaan harus melakukan
perubahan atau melakukan
Transformasi EBITDA.
Sementara, secara terpisah Riza
Fahlevi Naim mengatakan, Apel Siaga
Planters Tangguh Batch I ini diikuti
oleh 69 orang Asisten Tanaman dan
Asisten Pabrik. (red)

Januari 2022
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PTPN IV Kembangkan Aplikasi Control Tower
Dashboard untuk Validasi Riil Kondisi Lapangan
PTPN IV mengembangkan apa yang disebut dengan Aplikasi
Control Tower Dashboard (CTD) yang merupakan aplikasi Mobile
dan Dashboard Web GIS untuk memonitoring kondisi infrastruktur
dan tanaman yang ada di unit-unit usaha PTPN IV.

D

irektur PTPN IV Sucipto Prayitno,
di Kantor Direksi PTPN IV
Medan, Jumat, 14 Januari 2022,
mengatakan, ada dua survei yang
terdapat pada aplikasi ini, di antaranya
survei jalan, yaitu untuk melakukan
monitoring dan inventarisasi kondisi
jalan yang ada di unit usaha/ afdeling.
Yang kedua adalah survei pohon,
yaitu untuk melakukan monitoring
dan inventarisasi kondisi tanaman,
pemeliharaan (TBM/TM), dan panen.
Direktur mengatakan, survei
jalan menggunakan dua metode,
yaitu Metode Drawing Tools, metode
dimana dalam menentukan jalan yang
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disurvei ia langsung menunjukkan
atau menggambarkannya di layar
monitor handphone. Kemudian,
Metode Location Stream, metode
dimana dalam menentukan jalan yang
disurvei ia langsung mengikuti kondisi
lapangan dengan posisi GPS aktif.
“Sementara, survei pohon
berguna untuk melihat status
pohon, di antaranya mulai dari
serangan hama, serangan penyakit,
pemeliharaan tanaman menghasilkan
(TM), pemeliharaan tanaman belum
menghasilkan (TBM), luas panen
(hektar), kapveld panen, dan angka
kerapatan panen,” sebut Sucipto.
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Sucipto juga mengatakan, bahwa
Dashboard Web GIS merupakan
portal web yang digunakan untuk
melihat hasil survei yang telah
dilakukan melalui aplikasi PTPN4
Mobile.apk.
Saat ini PTPN IV juga akan
mengembangkan CTD pada
fitur survei pohon sehingga ke
depannya fitur ini dapat dipisahkan
berdasarkan Panen, Pemupukan, dan
Pengendalian Hama Penyakit.
“Dengan mengakses https://gis.
ptpn4.or.id/portal/home, seorang user
dapat melihat update survei yang
dilakukan dan melakukan download
data CSV untuk dapat ditampilkan
di format excel dan file geodatabase
yang dapat ditampilkan di aplikasi/
software pemetaan seperti ArcGIS,
QGis, Global Mapper dan aplikasi
pemetaan lainnya,” katanya. (red)
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» Lebih Mudah
» Lebih Lancar
» Lebih Praktis

Yuk!

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

Download Aplikasi LinkAja di :

Google Play atau App Store
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PTPN IV Kembali Raih Penghargaan
Corporate Culture Awards 2021
PTPN IV kembali meraih penghargaan untuk kategori “The Most
Creative” pada ajang Corporate Culture Awards Perkebunan
Nusantara Group Tahun 2021, yang diselenggarakan Holding
Perkebunan Nusantara di LPP Agro Nusantara Yogyakarta, secara
offline dan online, Kamis, 30 Desember 2021.

D

irektur SDM Holding Perkebunan
Nusantara Seger Budiarjo,
menyampaikan dalam sambutannya
bahwa Corporate Culture Awards
merupakan ajang tahunan untuk
memberikan semangat kepada
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seluruh entitas dan sebagai
akselerator dalam internalisasi
AKHLAK yang menjadi Corporate
Values BUMN.
SEVP Business Support PTPN
IV Budi Susanto mengatakan,
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sebelumnya PTPN IV juga meraih
penghargaan untuk kategori “The
Most Creative” pada ajang Corporate
Culture Awards Perkebunan
Nusantara Grup Tahun 2020, yang
diselenggarakan Holding Perkebunan
Nusantara, secara virtual di Jakarta
pada tanggal 10 Pebruari 2021.
Sementara, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
pemenang Corporate Culture Award
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2021 terdiri dari 3 kategori yaitu
PTPN III sebagai PTPN “The Most
Impactful”, PTPN IV sebagai PTPN
“The Most Creative”, PTPN VI sebagai
PTPN “The Most Compliance”.
Di sisi lain, Kepala Sub Divisi
SDM Holding Perkebunan Nusantara
Dian Yanuar Rofanna menuturkan,
Corporate Culture Awards ini
merupakan penghargaan yang
diberikan kepada PTPN dengan
usaha dan kreativitasnya dalam
memberikan kontribusi terbaik untuk
menginternalisasikan AKHLAK di
entitasnya masing-masing. (red)

Januari 2022
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PTPN IV Kantongi Sertifikat
ISCC dan ISO 22000
PTPN IV berhasil meraih sertifikat International
Sustainability and Carbon Certification (ISCC) dan ISO
22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan). Acara
penyerahan kedua sertifikat itu diselenggarakan di Kantor
Pusat Mutu International di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat
21 Januari 2022.

S

ertifikat diterima oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan
Sustainability PTPN IV Pirgok
Panggabean (mewakili Board of
Management PTPN IV), didampingi
Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan
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Sustainability PTPN IV Dolly Juanito.
Adapun yang menyerahkan
Sertifikat ISCC dan ISO 22000 adalah
Direktur Utama PT Mutuagung Lestari
Arifin Lambaga, didampingi Direktur
Operasional PT Mutuagung Lestari
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Irham Budiman. Turut hadir pada
kesempatan ini Deputi Direktur PIJP
Octo Nainggolan, Deputi Direktur SubBusiness Unit Medan Asri Martha.
Pirgok Panggabean mengatakan,
sertifikat ISCC merupakan yang
pertama kali diterima PTPN IV untuk
PKS Bah Jambi dan PKS Gunung
Bayu. Selain itu, PTPN IV juga
menerima sertifikat ISO 22000 untuk
Kebun Teh Bah Butong.
“Di sela-sela acara penyerahan
sertifikat, dilakukan juga diskusi terkait
teknis pelaksanaan proses audit
selanjutnya sekaligus merupakan
kunjungan silaturahmi,” kata Pirgok
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Turut BerDUKA CITA
Segenap jajaran
Direksi dan Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV turut
berduka cita yang sedalam-dalamnya
Atas meninggalnya :

Ibu Hotna Sari Siregar

Orangtua perempuan Bapak Rahmad Erianto
(Asisten Kepala PTPN IV ditugaskan di PT ASN)
1 Januari 2022

Ibu Asmah Lubis

Orangtua perempuan Bapak Surya Budhi
(Asisten Tata Usaha PTPN IV Kebun Tanah Itam Ulu)
11 Januari 2022

Bapak Syahdan Miraza

Panggabean.
Pirgok Panggabean mengatakan,
ISCC merupakan salah satu
sistem sertifikasi terkemuka untuk
keberlanjutan dan emisi gas rumah
kaca. “Pada bulan Juli 2011, Komisi
Eropa mengakui ISCC sebagai salah
satu skema sertifikasi pertama untuk
menunjukkan kepatuhan terhadap
persyaratan Renewable Energy
Directive’s (RED) di Uni Eropa dan
penerapan ISCC ini memberikan
premium price 12 sampai dengan 15
dolar per metrik ton CPO, tergantung
hasil perhitungan emisi gas rumah
kaca PKS dan kebun supply basenya,” katanya. (red)

Mertua laki-laki Bapak Irsan Siagian
(Kepala Bidang melaksanakan tugas QA di PTPN IV Kebunn Laras)
28 Januari 2022

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
kesabaran dan ketabahan

Januari 2022
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Peresmian Rumah Tahfiz Qur’an

An Nabat Kebun Tanah Itam Ulu

Jajaran karyawan pimpinan dan pelaksana Kebun PTPN IV
Tanah Itam Ulu, bersama Kepala Desa Kebun Tanah Itam Ulu,
menyaksikan peresmian Rumah Tahfiz An Nabat Kebun Tanah
Itam Ulu pada Kamis, 6 Januari 2022. Peresmian ini ditandai
dengan pengguntingan pita yang dilakukan secara sederhana
oleh Ketua MTSI Tanah Itam Ulu, Syahrul Amani Saragih,
bersama Manajer Kebun Tanah Itam Ulu Julfikar Damanik.

D

alam kata sambutannya, Ketua
MTSI menyampaikan, pendirian
Rumah Tahfidz ini bertujuan sebagai
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pusat pembelajaran, pembinaan dan
upaya menjaring hafiz dan hafizah
anak-anak karyawan Kebun Tanah
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Itam Ulu dan sekitarnya.
Saat ini Rumah Tahfidz An Nabat
dapat menampung 17 calon hafiz
dengan program 6 bulan Hapal Quran.
Sekarang mereka masih dalam
masa karantina untuk melengkapi
hapalannya, katanya.
Syahrul Amani Saragih juga
menambahkan bahwa saat ini rumah
tahfiz masih sebatas menampung
anak-anak laki-laki saja, dan ke depan
diproyeksikan dapat juga menampung
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calon hafiza Kebun Tanah Itam Ulu dan sekitarnya.
Manajer Kebun Tanah Itam Ulu dalam kata
sambutannya menyampaikan terimakasih karena
niat untuk mendirikan Rumah Tahfiz Kebun Tanah
Itam Ulu mendapat dukungan dari karyawan/
karyawati. “Alhamdulillah berkat Rahmat Allah
Yang Maha Kuasa Rumah Tahfiz ini akhirnya dapat
kita resmikan. Tujuan pendirian Rumah Tahfiz ini
adalah perwujudan dari salah satu program untuk
menciptakan anak-anak karyawan dan masyarakat
sekitar untuk menghafal Al-Quran dan mendidik
mereka menjadi anak yang soleh dan beriman,
katanya.
Manajer juga mengajak para karyawan untuk
mendidik generasi muda yang islami di Kebun
Tanah Itam Ulu dengan menitipkan anak-anak

ke pondok-pondok pesantren dan rumah tahfiz
seperti rumah Tahfiz An-Nabat. “Supaya mereka
lebih mendalami ilmu-ilmu agama. Saya harap ke
depannya kita akan memiliki generasi Qurani yang
mampu menjaga dan memelihara kemurnian AlQuran, papar Julfikar Damanik.
Ia juga menyampaikan harapan agar Rumah
Tahfiz An-Nabat benar-benar dapat mencetak
hafiz karena ke depannya salah satu syarat untuk
mendapatkan beasiswa dan masuk kerja adalah
melalui program hapal Qur’an, dan nantinya akan
diseleksi.
Acara ditutup dengan menghadirkan beberapa
anak yatim yang ada di sekitaran Kebun Tanah Itam
Ulu dan pemotongan nasi tumpeng serta makan
bersama. (TIU/red)

Januari 2022
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Semarak Kegiatan MTQ
se-PTPN IV Tahun 2022
Untuk melahirkan qori dan qoriah andal dari lingkungan PTPN
IV, perusahaan kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran
(MTQ) se-PTPN IV untuk tahun 2022 dengan tetap mematuhi
protokol Covid-19. Acara ini diselenggarakan di Kebun Pabatu
pada tanggal 28-30 Januari 2022.
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U

ntuk menyemarakkan MTQ,
tampak hadir langsung Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno, SEVP
Operation II PTPN IV Joni Raja
Siregar, SEVP Business Support
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PTPN IV Budi Susanto, Ketua MTSI
PTPN IV, Ketua Umum SPBUN PTPN
IV, Dewan Hakim MTQ PTPN IV, para
Kepala Bagian, para General Manager
Distrik dan para Manajer Kebun. Juga
turut hadir Wakil Bupati Serdang
Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan,
Asisten Administrasi Umum Pemkab
Sergai, perwakilan dari Pemko Tebing
Tinggi, dan Polres Tebing Tinggi.

Sucipto Prayitno dalam
sambutannya mengatakan, seluruh
jajaran karyawan harus tetap waspada
terhadap gelombang ke-3 Covid-19.
“Saya berharap agar kegiatan
ini tetap melaksanakan protokol
kesehatan, jangan lengah, dan tetap
menggunakan masker. Lakukanlah
vaksinasi dosis ke-3 di setiap unit
kebun dan juga PKS,” imbaunya.
Direktur seterusnya
mengungkapkan rasa kagumnya
karena kegiatan seperti ini masih
terus dipertahankan dan antusiasme
para peserta selama 3 hari terakhir
sangat tinggi.
Dia juga mengingatkan, orang
tua harus bersiap-siap terhadap
perkembangan teknologi yang sangat
cepat, sehingga pergaulan anak
muda harus tetap diawasi dan diikuti.
“Kita harus bersiap-siap menghadapi
era metaverse dan tidak menutup
kemungkinan adanya MTQ metaverse
di masa depan,” katanya.
Budi Susanto menuturkan,
kegiatan MTQ tahun 2022 ini
merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan setiap 2 tahun
sekali yang terus dipertahankan
kesinambungannya. Pelaksanaan

MTQ di Kebun Pabatu sendiri,
katanya, adalah yang ke-4 kalinya.
“Salah satu yang menjadi core
value di BUMN adalah AKHLAK, dan
menurut pandangan kami bahwa
kegiatan ini sejalan dan seirama
dengan tujuan untuk melakukan
internalisasi AKHLAK yang ada di
lingkungan PTPN Group khususnya
PTPN IV,” kata Budi Susanto.
Ia selanjutnya berharap kegiatan
ini bisa menjadi langkah awal untuk
pembinaan generasi penerus yang
ke depannya diharapkan tidak hanya
berorientasi duniawi tetapi juga
berorientasi kepada ukhrowi.
“Perlu kita ketahui, tantangan ke
depan cukup berat, dimana globalisasi
teknologi yang cukup massif
berkembang tidak ada batasan waktu
dan wilayah, semua informasi bisa
lebih cepat dan mudah kita dapatkan.
Untuk itu PTPN IV merasa perlu untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan, salah satunya dengan
mengadakan kegiatan yang sifatnya
positif seperti mengadakan kegiatan
MTQ yang kita adakan ini,” tutur Budi
Susanto.
Sementara, Adlin Tambunan
mengatakan, penyelenggaraan MTQ

Januari 2022
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di PTPN IV ini merupakan momen yang
tepat dalam upaya menyatupadukan
gerak dan langkah seluruh komponen
masyarakat dalam rangka meningkatkan
pembangunan di bidang keagamaan, khususnya
peningkatan seni baca Al-Quran.
“Melalui kegiatan MTQ ini kita semua khususnya umat
Islam akan termotivasi untuk meningkatkan pemahaman,
penghayatan, dan pengalaman isi kandungan Al Qur’an
dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Wakil Bupati memaparkan, Kabupaten Sergai memiliki
visi dan misi Serdang Bedagai yang mandiri, sejahtera
dan religius. “Dalam visi dan misi itu kami kuatkan nilai
religius, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang
mampu mengenal pemahaman keagamaan sejak dini,”
tegasnya.
Agus R.V Lumban Tobing selaku Ketua Panitia
mengatakan, tujuan dari kegiatan MTQ ini adalah untuk
melahirkan kader penerus Islam qurani yang berakhlak
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PESERTA TERBAIK I, II DAN III SERTA HARAPAN
PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ)
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
TAHUN 2022 DI KEBUN PABATU
CABANG TILAWAH AL-QUR’AN
TERBAIK NAMA
GOLONGAN KANAK-KANAK PUTRA
I
GILANG PRATAMA
II
AHMAD QORI DUNYA ASLIH
III
MUHAMMAD RIVAI LUBIS
IV
FIQRAN
GOLONGAN KANAK-KANAK PUTRI
I
AZAHRA NURHAFNI
II
ZIHAN RIZKI SYAFINA
III
MIFTAH ADZIKIYA
IV
SAKINA FADILAH
GOLONGAN REMAJA PUTRA
I
M.NAUVAL ZACKY
II
ARDIANSYAH
III
M.BINTANG
IV
M.ZULFIKRI
GOLONGAN REMAJA PUTRI
I
RINI JUNIARNI
II
SAHILA NAZWA AQILA
III
NAZWA ANINDITA
IV
SARI MAGHFIRAH
GOLONGAN DEWASA PUTRA
I
UMMU ABDI LUBIS
II
MUHAMMAD SHOLAHUDDIN
III
MIFTAHUL HUDA
IV
TAUFIK HSB
GOLONGAN DEWASA PUTRI
I
IRMA ALBAN
II
NURLAILA SAFITRI
III
NURHASANAH SIREGAR
IV
SRI KUSUMA WARDANI
GOLONGAN TARTIL PUTRA
I
CHAIRUL ZUHRA AZHAR
II
AFAN FUDAIL
III
MUHAMMAD ARIF MAULANA
IV
MUHAMMAD HADHIP FAQI
GOLONGAN TARTIL PUTRI
I
SALSABILA
II
SALFA NASHIRA
III
AFIFAH FITIAH
IV
ANDIN NAZHILFA

UTUSAN KAFILAH
DISTRIK III
DOLOK ILIR
TIMUR
DISTRIK I
DOSIN
BALIMBINGAN
DISTRIK III
MAYANG
TINJOAN
DISTRIK III
DOSIN
ADOLINA
UNIT TEH
PKS MANDOGE
MARJANDI
BAHJAMBI
MARIHAT
DISTRIK III
BALIMBINGAN
TIMUR
DISTRIK III
PDM
SOSA
GUNUNG BAYU
DISTRIK III
UNIT TEH
MAYANG
PKS BAHJAMBI
BAHBIRUNG ULU
DISTRIK III
MAYANG
BALIMBINGAN
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mulia serta bermanfaat bagi agama dan negara.
“Tujuan utamanya bukan sekadar perlombaan dan
bukan hanya mencari yang terbaik, tapi kita harapkan
bahwa di lingkungan kita terutama di PTPN IV ini semakin
banyak tumbuh penghapal-penghapal dan terutama yang
mengamalkan Al Qur’an,” katanya. (red)
CABANG SYARHIL QUR’AN
TERBAIK NAMA
GOLONGAN PUTRA
I
AHMAD ZUHRI DKK
II
ABDUL DWI JAYA DKK
III
RINALDI PERMANA DKK
IV
REIHAN HANAFI DKK
GOLONGAN PUTRI
I
SYANIAH RIZKI DKK
II
SYIFANA KHALISAH DKK
III
NURHANIZA NABILA DKK
IV
NAZWA ASIFA

UTUSAN KAFILAH
SAWIT LANGKAT
UNIT TEH
PULU RAJA
MARJANDI
BAHJAMBI
SAWIT LANGKAT
TIU
AJAMU

CABANG TAHFIZH AL-QUR’AN
TERBAIK NAMA
GOLONGAN 1 JUZ TILAWAH PUTRA
I
MUHAMMAD FAUZAN
II
SYAIFUL ARDI
III
FAWAZ MUNAZAH
IV
M.FADLANSYAH
GOLONGAN 1 JUZ TILAWAH PUTRI
I
NAZWA SALSABILA T
II
ZUHRIA MADANI B
III
NAZHIRA MIZALFA A
IV
SYIFA HIDAYATUL M
GOLONGAN 5 JUZ TILAWAH PUTRA
I
ZULFAN SIDDIK
II
NURUL ALFIANSYAH AMRI
III
M.RIFAI HUTAURUK
IV
SUTAN YUDISTIRA
GOLONGAN 5 JUZ TILAWAH PUTRI
I
LIZA SYIFA
II
PUSPA FANILA
III
SITI AISYAH NAPOSPOS
IV
ISKA MAHARANI
GOLONGAN 10 JUZ PUTRA
I
ABDUL HALIM
II
MUHAMMAD RIZKI
III
ZAID TAHJUDDIN AFQAR
IV
M.IBNU MAIDANU
GOLONGAN 10 JUZ PUTRI
I
RAHMIATUL KHOIROT
II
AFNI SITI MASYITAH
III
ANGGUN SAILA RIZKA
IV
SITI MAWADDAH

UTUSAN KAFILAH
DISTRIK III
MERANTI
BAHBIRUNG ULU
BAHJAMBI
LARAS
ADOLINA
DOLOK SINUMBAH
BAHBIRUNG ULU
DISTRIK III
PULU RAJA
DOLOK SINUMBAH
BAHBIRUNG ULU
DISTRIK III
UNIT TEH
BAHBIRUNG ULU
BERANGIR
TANAH ITAM ULU
MARIHAT
MAYANG
AJAMU
BAHBIRUNG ULU
PKS BERANGIR
DISTRIK III
ADOLINA

CABANG FAHMIL QUR’AN
TERBAIK NAMA
GOLONGAN PUTRA
I
FADHILAH JUNIANSYAH DKK
II
M.ZIDANE DKK
III
IBNU EKA NUGRAHA DKK
IV
AFIF MAULANA
GOLONGAN PUTRI
I
SALWA DKK
II
AULIA NAILA DKK
III
JIHAN FAHIRA DKK
IV
AULIA MIFTAHUL JANNAH DKK

UTUSAN KAFILAH
BRANGIR
ADOLINA
BAHJAMBI
UNIT TEH
AJAMU
PKS BERANGIR
GUNUNG BAYU
UNIT TEH

CABANG KHATH (KALIGRAFI) AL-QUR’AN
TERBAIK NAMA
GOLONGAN NASKAH PUTRA
I
MUHAMMAD ZAHID
II
RAHMAD PARLINDUNGAN POHAN
III
FAHMI FIRMANSYAH
IV
ABD.RAHIM HUSAINI WIJAYA
GOLONGAN NASKAH PUTRI
I
SITI NURHALIMAH
II
WENY AZRINA SIREGAR
III
AURA ZALFA ARIANDHA
IV
NURLAILI KHOLIJAH
GOLONGAN KONTEMPORER PUTRA
I
M.RIDWAN MARBUN
II
LAODE M.SYAWAL
III
M.HAFFURRAHMAN
IV
AMIR AMBIYA WIJAYA
GOLONGAN KONTEMPORER PUTRI
I
MUTIA AMANIS
II
ASIFA AYUNINGTIAS
III
NURUL TRIYANDA
IV
FIRA AZZAINI LUBIS
GOLONGAN DEKORASI PUTRA
I
NURUL ARIF RAHMAN
II
MUHAMMAD NAZRI
III
M.MUARIF POHAN
IV
M.IHSAN WIJAYA
GOLONGAN DEKORASI PUTRI
I
ARZITA
II
SHEILA HAMIDAH
III
DESI IRMAYANTI
IV
FITRI DWIYANA
GOLONGAN HIASAN MUSHAF PUTRA
I
AHDA MUSTAQIM
II
RUSLAN
III
FAWWAZ AKIP
IV
ENDRA
GOLONGAN HIASAN MUSHAF PUTRI
SHAFIAH ZAHRA HAZIMA
I
II
III
IV

INDAH NURHALIMAH
NUR AYU LESTARI
SRI RAHAYU

UTUSAN KAFILAH
SAWIT LANGKAT
DISTRIK I
MARJANDI
UNIT TEH
DOLOK SINUMBAH
DISTRIK III
MARJANDI
BERANGIR
SAWIT LANGKAT
BAHBIRUNG ULU
DISTRIK III
UNIT TEH
SAWIT LANGKAT
UNIT TEH
DISTRIK III
DISTRIK I
DOSIN
SAWIT LANGKAT
BRANGIR
UNIT TEH
MARJANDI
BRANGIR
AJAMU
SEI KOPAS
DISTRIK III
SAWIT LANGKAT
MARJANDI
UNIT TEH
MARJANJI
DOSIN
AIR BATU
MANDOGE
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Musisi Oppie Andaresta Jadi Juri
pada Ajang Lomba Vocal Solo Mars IKBI
Musisi lawas, Oppie Andaresta, yang lagu-lagunya pernah hit di
tahun 1990-an, tampil sebagai juri pada lomba vocal solo Mars
IKBI yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI)
PT Perkebunan Nusantara Group, Rabu, 26 Januari 2022 secara
live streaming pada channel youtube IKBI PTPN XIII.

A

cara ini disaksikan oleh Ketua
Umum IKBI PTPN Group
Riskiyah, Ketua IKBI PTPN IV Wiji
Hastuti, Wakil Ketua IKBI PTPN IV
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Sonia, Wakil Ketua IKBI PTPN IV
Syamsafitri, Wakil Ketua IKBI PTPN IV
Irawati, dan pengurus IKBI PTPN IV.
Dan juga IKBI PTPN I sampai dengan
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XIV.
Pada acara kali ini, yang menjadi
panitia pelaksana adalah IKBI PTPN
XIII. Sementara, Oppie Andaresta
selalu juri melakukan penilaian
bersama Adib Hidayat (pengamat
musik).
Setelah melalui proses penjurian,
pemenang terpilih pada perlombaan
ini adalah, Juara I Golda T. Siagian
(IKBI PTPN II), Juara II Indah Yuni
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Pane (IKBI PTPN V), Juara III Aulia
Annisa (IKBI PTPN III), Juara IV
Agnesya Sembiring (IKBI PTPN IV),
dan Juara V Ruthia Mutiaraning (IKBI
PTPN XIII).
Agnesya Sembiring yang diutus
melalui IKBI PTPN IV juga berhasil
menjadi juara terfavorit dengan jumlah
“like” terbanyak. (red)
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Beranda

Sang Administratur
Sebuah rumah tua di Kebun Balimbingan cukup
menonjol jika dibandingkan dengan rumah-rumah
yang lain. Tinggi, luas, besar, cantik, sekaligus
gagah bak villa.

T

empatnya tersendiri dengan
halaman yang cukup luas dan
penuh rerumputan hijau. Seperti
istana. Didisain indah menyatu
dengan lanskap alam. Pepohonan
tumbuh subur di halamannya. Ada
bacang, durian, randu, matoa,
rambutan dan beringin yang menjadi
suaka bagi margasatwa.
Sebuah rumah bergaya khas
Eropa, namun disesuaikan dengan
iklim tropis Hindia Belanda. Langitlangit rumah dibuat tinggi. Demikian
juga lantainya. Pintu, jendela, ventilasi,
semua berukuran besar. Ini dibuat
untuk menciptakan iklim rumah yang
sejuk. Tak perlu kipas angin dan AC di
rumah ini.
Teras untuk bersantai dan
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mencicipi teh di
sore hari dibuat di
belakang rumah.
Ada selasar
atau kanopi
memanjang yang
menghubungkan
rumah utama
dengan ruanganruangan lainnya di
belakang.
Di ruangan
belakang inilah
garasi dua pintu
dibuat. Kala itu
mungkin ada Land
Rover terparkir
di sini atau Jeep
Willys. Sebagian
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lagi untuk dapur, kamar mandi, dan
mungkin saja tempat tinggal para
mamang, supir dan centeng.
Ini adalah rumah Administratur
Kebun Balimbingan milik Belanda.
Tempat tinggal Sang Tuan Kebun.
Jabatan yang hanya boleh diemban
pria kulit putih Eropa kala masa
kolonialisme Belanda.
Administratur adalah sebutan untuk
seorang pemimpin unit perkebunan.
Sebutan untuk administratur tetap
bertahan sampai era 90-an dan
kemudian digantikan dengan sebutan
manajer.
Kebun yang kini dikelola oleh PTPN
IV Medan ini awalnya dikembangkan
dan dimiliki oleh perusahaan swasta
Belanda bernama HVA (Handels

Vereeniging Amsterdam) untuk
produksi pucuk teh pada tahun 1924.
Sebelumnya mereka telah mendirikan
kebun Teh Negeri Bandar (1919), juga
Kebun Teh Sidamanik (1921).
Rumah sang Tuan Kebun ini sudah
berusia lebih kurang 100 tahun dan
masih digunakan sampai sekarang.
Seabad sudah. Banyak hal yang
berubah dalam perjalanan waktu.
Teh sudah diganti menjadi kakao,
kemudian sawit sampai sekarang.
Tetapi rumah ini tetap memikat hati
dan bagai mesin waktu untuk kembali
melihat ke masa lampau. Melihat
masyarakat perkebunan terbentuk.
Melihat jejak perjalanan anak negeri.
(Masjon Sirait/Askep PTPN IV Kebun
Bukit Lima)
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Anggapan yang Kerap Salah
tentang Kelapa Sawit
Sejatinya perkebunan kelapa sawit bisa dimanfaatkan secara
maksimal, baik hasil minyaknya maupun potensi lainnya, semisal
kayu sawit. Apalagi berdasarkan catatan Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO, 2009), luas areal
pertanian Indonesia hanya mencapai 53,6 juta ha atau sekitar
30% dari total luas lahan daratan. Padahal jumlah penduduk
Indonesia mencapai lebih dari 230 juta.

A

rtinya, pengembangan areal
pertanian termasuk perkebunan
kelapa sawit masih kecil ketimbang
luas total areal lahan yang tersedia.
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Bandingkan dengan Australia yang
memiliki lahan pertanian seluas
409 juta ha atau setara 53% dari
total lahan daratan, dengan jumlah
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penduduk lebih kurang 22 juta. Atau
bandingkan dengan Brazil yang
telah memiliki lahan pertanian seluas
264 juta ha atau sekitar 31% dari
total lahan daratan dengan jumlah
penduduk lebih kurang 193 juta.
Nah, bila ada anggapan Indonesia
masih membuka hutan primer untuk
kepentingan pembukaan perkebunan,
bisa jadi tudingan itu salah
sasaran. Lantaran menurut catatan
Kementerian Kehutanan, dari total
lahan hutan Indonesia seluas 130,68
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juta ha, luas tutupan hutan primer
mencapai 41,3 juta ha dan tutupan
hutan sekunder seluas 45,5 juta ha.
Sementara luas hutan tanaman
mencapai 2,8 juta ha dan tutupan
non hutan seluas 41 juta ha.
Dengan demikian seandainya
ada pengembangan pertanian
dan perkebunan pun masih bisa
menggunakan lahan non hutan
yang masih tersedia sangat luas
itu. Terlebih perkebunan karet,
kelapa sawit, dan kelapa, masih
memiliki sejumlah potensi yang perlu
dimaksimalkan, salah satunya guna
memenuhi pasokan kebutuhan kayu
nasional.

Apalagi kelapa sawit adalah salah
satu pohon tanaman keras yang
memiliki batang berkayu, yang bila
dilakukan treatment tertentu ia dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku
kayu. Lantas, melalui pengaturan
replanting yang baik, potensi kayu
dari batang kelapa sawit dapat
memenuhi sebagian kebutuhan kayu
nasional.
Memperhatikan kondisi hutan saat
ini, pohon kelapa sawit sepantasnya
dapat direkomendasikan sebagai
tanaman untuk keperluan reboisasi
lahan-lahan terbuka yang tidak
memiliki nilai konservasi, semak
belukar, dan hutan terlantar, seperti

halnya tanaman karet/HTI karet.
Penulis sepakat, pembukaan areal
hutan yang memiliki nilai konservasi
untuk keperluan non kehutanan
patut dihindari. Berdasarkan data
penutupan kawasan hutan, Malaysia
memperlakukan perkebunan tanaman
keras sebagai kawasan hutan. Hal
ini selaras dengan definisi hutan
dan beberapa LSM internasional
antara lain Deforestation Watch yang
menyatakan, “Thus it could be termed
that planting oil palm is establishing
a planted forest in a different form”.
(Teguh Patriawan/Wakil Ketua Komite
Tetap Pengembangan Perkebunan
Kadin Pusat)
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Pasar Cangkang Sawit Indonesia
Capai US$ 12 Juta per Tahun ke Jepang
Pasar cangkang sawit Indonesia ke Jepang berpotensi mencapai
US$ 12 juta per tahun.. Potensi pasar ini hasil one-on-one
business matching antara pelaku usaha cangkang sawit Indonesia
dan pelaku usaha industri biomassa Jepang yang terlaksana
di Pekanbaru, Riau pada Rabu–Kamis (24– 25 Nopember)
lalu. Pertemuan bisnis ini difasilitasi Kementerian Perdagangan
bersama Japan External Trade Organization (JETRO) Jakarta dan
Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit (APCASI).

D

ikatakan Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor
Nasional Kemendag Didi Sumedi,
untuk menjaga surplus neraca
perdagangan, pemerintah terus
berupaya mengembangkan produk
dan komoditas berpotensi ekspor
dengan permintaan dan nilai jual
yang tinggi di pasar global. “Salah
satu komoditas tersebut adalah
cangkang kelapa sawit,” ujarnya di
tempat terpisah.
Tercatat Jepang saat ini
merupakan pasar terbesar bagi
cangkang sawit dan diperkirakan
akan terus menjadi pasar utama
untuk komoditas tersebut. Hal ini
disebabkan oleh kebijakan energi
Jepang yang menetapkan 24%
pemenuhan energi di Jepang pada
2030 harus berasal dari energi
baru dan terbarukan (renewable
energy).
Direktur Kerja Sama
Pengembangan Ekspor
Kemendag Marolop Nainggolan
menyampaikan, Kemendag akan
terus mendorong peningkatan
ekspor cangkang sawit ke Jepang
lewat kerja sama dengan berbagai
pemangku kepentingan.
“Ditjen Pengembangan Ekspor
Nasional Kemendag bersama
Japan External Trade Organization

berupaya mempertahankan dan
meningkatkan ekspor cangkang
sawit ke Jepang. Salah satu bentuk
kerja sama tersebut adalah melalui
kegiatan one-on-one business
matching kali ini,” ungkap Marolop
dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27
Nopember 2021.
Marolop menambahkan,
Kemendag mengundang para calon
pembeli untuk meninjau langsung
gudang dan pabrik pengolahan
agar semakin yakin dengan kualitas
cangkang sawit Indonesia.
“Selain melalui pertemuan bisnis,

kami juga mengajak pelaku usaha
Jepang untuk mengunjungi stockpile
dan pabrik penghasil cangkang sawit
di daerah Siak dan Dumai. Kami
harap calon mitra bisnis dari Jepang
meyakini besarnya potensi cangkang
kelapa sawit Indonesia dan berminat
untuk menjalin kerja sama bisnis
jangka panjang dengan pelaku usaha
lokal,” kata Marolop.
Business matching dengan
pelaku usaha Jepang sebelumnya
pada April 2021 yang lalu telah
berhasil menelurkan pengiriman
cangkang sawit oleh PT Internasional
Green Energy sebanyak 10 ribu ton
dan PT Prima Khatulistiwa Sinergi
sebanyak 11 ribu ton pada awal
November 2021 untuk memenuhi
kontrak pengiriman per bulan secara
kontinu ke pasar Jepang. Lalu pada
awal Desember 2021, akan dikirim
cangkang sawit sebanyak 20 ribu
ton oleh PT Jatim Propertindo untuk
memenuhi kontrak serupa dengan
perusahaan di Jepang. (is/int/red)
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Bisakah Sawit Jadi Sumber Gula
untuk Menangkal Kebutuhan Impor?
Upaya mencapai swasembada gula di dalam negeri dapat
tercapai melalui pemanfaatan bioteknologi. Salah satunya dengan
mengolah kelapa sawit menjadi bahan baku pembuatan gula.
Hal ini diungkapkan Prof Dr Arif Satria, Rektor IPB University
saat membuka Webinar bertema Palm Oil in Food: Health Issue
and Market Trend yang diselenggarakan SEAFAST Center IPB,
Selasa, 26 Oktober 2021.

“S

aya bilang ke Presiden
(Jokowi) tidak perlu cemas
swasembada gula. Tak perlu lagi
membuka kebun tebu dalam skala
luas. Kita dapat hasilkan gula dari
sawit. Kualitasnya juga bagus,” kata
Arif Satria.
Arif Satria menjelaskan
bahwa IPB telah bekerjasama
dengan sejumlah pihak untuk
mengembangkan teknologi
pengolahan kelapa sawit menjadi
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gula. Saat ini, sudah ada pilot project
yang dibuat di kawasan Sei Mangkei,
Sumatera Utara.
“Kami telah mengembangkan
bioteknologi bersama sejumlah
pihak di bidang pangan. Sudah ada
teknologi mengembangkan gula
dari sawit. Dan kalau orang bicara
gula dari tebu, itu masuk teknologi
generasi pertama,” ujar Arif.
Ke depan, Arif berharap dapat
menjalin kerjasama dengan GAPKI

Majalah Internal Nusantara Empat

untuk pengolahan sawit menjadi gula.
Menurut Arif, kelapa sawit
mempunyai banyak produk turunan.
IPB telah menghasilkan berbagai
macam riset seputar kosmetik
dan energi. Dari limbah sawit telah
dihasilkan pula rompi anti peluru,
helm, dan pakaian.
“Terbaru sedang dikembangkan
jaket dari limbah sawit yang
kualitasnya juga bagus,” pungkasnya.
Berdasarkan data Asosiasi Gula
Indonesia, kebutuhan gula konsumsi
nasional tahun ini sebesar 3,16 juta
ton. Sementara itu, Ditjen Industri
Agro Kemenperin RI menyebutkan
kebutuhan gula nasional mencapai
6 juta ton per tahun, yang terdiri dari
2,7- 2,9 juta ton gula konsumsi, dan
3 – 3,2 juta ton untuk gula kebutuhan
industri. (int/red)
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Biodiesel Indonesia: Sawit Masih Memainkan
Peran Utama Ketimbang Energi Listrik
Pada saat Konferensi Perubahan Iklm PBB COP26, Indonesia
menjanjikan emisi gas rumah kacanya akan mencapai puncak
pada 2030, dan kemudian menurun setelah itu.

P

emerintah juga mengatakan
bahwa akan mengakhiri
deforestasi di saat yang bersamaan.
Tapi untuk mengurangi emisi
dari sektor transportasi, sejauh ini
Indonesia mengandalkan penggunaan
bahan bakar nabati (biofuel) yang
lebih besar--sebuah proses yang
kemungkinan besar akan mendorong
hilangnya area hutan.
Jadi, bagaimana Indonesia
bisa mengurangi emisi dengan
penggunaan biofuel dan mengakhiri
pembabatan hutan pada 2030? Apa
rencana Indonesia untuk biofuel?
Indonesia saat ini menduduki
posisi ketiga dunia sebagai produsen
biofuel, setelah Brasil dan Amerika
Serikat, dan produsen terbesar di
dunia dari biodiesel--alternatif bahan
bakar pengganti solar.
Biofuel adalah bahan bakar yang
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bisa berasal dari materi tumbuhan dan
kotoran binatang, dan bisa dipakai
sebagai penggerak mesin atau
pemanas dan kelistrikan.
Ini dianggap sebagai energi
terbarukan pengganti bahan bakar
fosil tradisional (batubara, bensin, dan
solar) karena bisa diproduksi dengan
lebih cepat dan melepaskan lebih
sedikit gas rumah kaca.
Indonesia memproduksi biodiesel
dari tanaman, utamanya minyak
sawit, dan kebijakan pemerintah
menetapkan semua bahan bakar
diesel harus mengandung campuran
ini setidaknya 30%. Porsinya dinaikkan
menjadi 50% pada 2025.
Sektor transportasi menyumbang
13,6% dari total emisi di Indonesia,
dan 45% dari total penggunaan
energi. Pemerintah meyakini
kebijakan ini dapat mengurangi emisi
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transportasi sebanyak 36 juta ton CO2
pada 2040.
Seiring dengan perkiraan
pertumbuhan kendaraan hingga 6%
per tahun, ini artinya produksi biofuel
perlu ditingkatkan hingga 50% dalam
waktu tiga tahun mendatang, untuk
memenuhi permintaan.
Peningkatan produksi ini akan
berdampak terhadap pembukaan
lahan untuk tanaman yang menjadi
bahan dasar biofuel, diperkirakan
sebesar 1,2 juta hektare, atau
hampir seperempat dari total lahan
perkebunan sawit di Indonesia.
Apa dampak lingkungan terhadap
kebijakan ini?
Secara teori, biofuel seharusnya
mengurangi emisi dibandingkan
dengan bahan bakar fosil. Sebab,
ketika tanaman yang menjadi sumber
biofuel ini dibudidayakan, mereka
akan menyerap karbon dari atmosfer.
Saat pembakarannya, karbon akan
dilepaskan ke atmosfer--yang artinya
tak ada peningkatan emisi. Karbon

yang dikeluarkan dan diserap sama
besar.
Lahan kemudian bisa ditanami
kembali, dan hasilnya diolah
lagi. Persoalannya muncul ketika
diperlukan pembukaan lahan hutan
untuk pengembangan tanaman
sumber biofuel ini.
Hutan adalah salah satu sistem
yang paling efektif untuk menyerap
CO2 dari atmosfer, jauh dibandingkan
tanaman untuk biofuel.
Mengganti hutan dengan tanaman
untuk biofuel artinya CO2 akan lebih
sedikit diserap, dan ini mengakibatkan
peningkatan gas rumah kaca--yang
berkontribusi terhadap perubahan
iklim.
Jadi, ketika ada perambahan
hutan baru-- dibandingkan
menggunakan lahan pertanian yang
sudah ada--untuk mengembangkan
perkebunan kedelai atau sawit, pada
akhirnya emisi yang dihasilkan untuk
setiap unit energi akan lebih banyak
dibandingkan emisi solar.
Pemerintah berupaya untuk
menerapkan langkah-langkah
pelestarian hutan. Negara mana saja
yang paling banyak membabat hutan?
Indonesia berikrar untuk
mengakhiri deforestasi pada 2030 di
pertemuan COP26, tapi setelah itu,
Menteri Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Siti Nurbaya mengatakan janji
itu “tidak pantas dan tidak adil”.
Dalam wawancara dengan BBC
pada Oktober lalu, Presiden Joko
Widodo mengklaim telah menekan
jumlah deforestasi dalam 20 tahun
terakhir, termasuk “merehabilitasi
jutaan hektar” hutan.
Benar, tingkat deforestasi tahunan
Indonesia telah menurun. Tapi
Indonesia masih tetap menempati
nomor tiga dunia sebagai negara yang
kehilangan jumlah hutan, terutama
karena perkebunan kelapa sawit baru.
Saat dihubungi terkait artikel ini,
Febry Calvin Tetelepta dari kantor
kepresidenan mengatakan kepada
BBC bahwa perkebunan sawit

merupakan cara lebih efisien untuk
memproduksi biofuel dibandingkan
tanaman bunga matahari dan kedelai.
“Efisiensi penggunaan lahan
kebun kelapa sawit juga relatif lebih
tinggi dibanding minyak nabati lain,”
ujar Febry melalui keterangan tertulis
kepada BBC Indonesia.
Dia mengatakan perkebunan
sawit relatif membutuhkan lahan yang
lebih kecil untuk dapat menghasilkan
minyak dalam jumlah sama dibanding
bunga matahari dan kedelai-pernyataan ini benar.
Apa yang dilakukan negara lain
terkait biofuel? Lebih dari 60 negara
memiliki kebijakan soal penggunaan
biodiesel untuk pasokan bahan bakar
mereka, tapi kebijakan itu kemudian
diubah di beberapa negara.
Jerman sebagai negara keempat
terbesar dunia yang memproduksi
biofuel, mengatakan mulai 2023
sudah tidak lagi memproduksi
biodiesel dari minyak sawit karena
keprihatinan atas deforestasi.
Uni Eropa juga memperketat
pembatasannya. Brasil--negara
yang juga menggunakan biofuel
dalam jumlah besar--telah
mengurangi produksi biofuel tahun
ini karena masalah kekeringan
yang menurunkan hasil jagung dan
kedelainya.
Thailand telah menangguhkan
dalam waktu yang tak ditentukan
kebijakan pencampuran solar dan
biodiesel karena harga tanam yang
lebih mahal, membuat produksinya
tidak berkelanjutan.
Bagaimana dengan solusi lainnya?
Global Forest Watch mengatakan,

ada sekitar 50-60 tanaman lain yang
lebih ramah lingkungan dibandingkan
kelapa sawit, seperti kemiri dan kelapa
yang ada di Indonesia.
Bagaimanapun, kelompok
peneliti Carbon Disclosure Project
menemukan bahwa masalah
sertifikasi yang dikeluarkan untuk
produksi biofuel dengan sawit,
termasuk pemberian subsidi,
mendorong produsen untuk
melanjutkan praktik deforestasi,
dibandingkan mencari alternatif
berkelanjutan yang lain.
Indonesia mengatakan keinginan
untuk beralih menggunakan
kendaraan listrik untuk memangkas
emisi di bidang transportasi. Tapi
sekarang targetnya masih sangat
sederhana, yakni 2,2 juta mobil listrik
pada 2030 dan penjualan motor dan
mobil listrik saja pada 2050.
Di Indonesia terdapat 21 juta
kendaraan yang beroperasi, tapi
hanya ribuan saja jumlahnya yang
sudah menggunakan tenaga listrik di
akhir 2020.
Dan mengingat 90% listrik
Indonesia bersumber dari bahan
bakar fosil (kebanyakan batu bara),
menggunakan kendaraan listrik saat
ini menghasilkan emisi yang jauh lebih
besar daripada menggunakan solar
atau bensin.
Filda Yusgiantoro, pengamat
energi mengatakan, berdasarkan
permintaan kendaraan yang terus
meningkat, “biofuel... dari minyak sawit
akan masih memainkan peran besar
dalam memasok kebutuhan bahan
bakar di sektor transportasi”. (BBC/
red)
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Teruji, Tim Dosen
ITB Bikin Bensin
dari Minyak Sawit
Tim dosen ITB membuat biofuel bensin dari minyak sawit
(bensa) lengkap dengan bahan baku serta katalisnya. Melibatkan
sejumlah mitra perusahaan dan dana riset miliaran rupiah, Bensa
sudah diuji pakai pada sepeda motor dan mobil.

B

ensin nabati ini merupakan hasil
riset tim dari Pusat Rekayasa
Katalisis, Institut Teknologi Bandung
(ITB). Bensa kemudian diuji pakai
pada dua mobil tim riset yang
melakukan perjalanan dari Kudus ke
Bandung, pertengahan Januari 2022
lalu.
Pemakaian bensa itu sepulang
tim riset dari acara demonstrasi pada
kendaraan di PT Pura Barutama
divisi Engineering di Kudus, Jawa
Tengah, pada 11 Januari 2022.
Perusahaan itu merupakan mitra tim
riset ITB yang menjadi tempat rintisan
produksi bensa. Dari perancangan tim
riset, kilang milik PT Pura bisa untuk
memproduksi bensa kurang lebih 400500 liter per hari.
Adapun reaktor katalis untuk
bensa kini ditempatkan di laboratorium
kampus ITB. “Dengan reaktor tersebut
kami bisa membuat katalis khusus
untuk bensa 40-50 kilogram per batch,”
ujar anggota tim riset, Melia Laniwati
Gunawan, Selasa, 18 Januari 2022.
Menurut Melia, selama perjalanan
dari Kudus ke Bandung mobil tim riset
melaju lancar. “Perjalanan biasa saja
seperti pakai bensin fosil yang dibeli
dari SPBU, tidak ada kendala apaapa,” ujarnya. Sebelumnya pada 2019
anggota tim telah mengujinya untuk
digunakan sebagai bahan bakar untuk
sepeda motor.
Penggunaannya, Melia
menuturkan, tanpa perlu mengubah
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mesin kendaraan dan tangki bahan
bakarnya. Alasannya karena senyawasenyawa kimia yang ada di bensa
sama dengan yang ada di bensin dari
minyak fosil. Bedanya justru ada pada
gas buang. Bensin minyak bumi masih
mengandung sulfur atau belerang.
“Kalau bensa, karena diambil dari
minyak sawit atau nabati, tidak ada
sulfurnya,” ujar dosen dari Kelompok
Keahlian Teknologi Reaksi Kimia dan
Katalisis di Fakultas Teknologi Industri
ITB itu.
Bensa menurutnya bisa memakai
semua jenis atau varian kelapa sawit
untuk diperas hingga menghasilkan
crude palm oil (CPO). Proses
pengolahan selanjutnya, berbeda
dengan CPO untuk pangan atau
minyak goreng. Khusus untuk bensa,
produk olahannya dianamakan
industrial vegetable oil (IVO) atau
minyak sawit industrial.
Bersama PT Kemurgi Indonesia
yang didukung oleh Masyarakat
Biohidrokarbon Indonesia serta
PT Pura Barutama, tim ITB yang
dipimpin oleh Subagjo telah
membangun satu unit percontohan
(demo plant) untuk mengolah CPO
menjadi IVO berkapasitas 6-7 ton
per jam. Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan, disebut
ikut mendukung unit percontohan IVO
yang dibangun pada 2020-2021 dan
sudah bisa berproduksi menghasilkan
IVO itu.
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“Sebagian dari produk IVO
ini digunakan untuk bahan baku
pembuatan bensa,” katanya.
Bensa yang dihasikan dari
unit percontohan itu memiliki nilai
Research Octane Number (RON)
lebih dari 100. Tim menurunkan
bilangan oktan bensa menjadi 93
dengan cara mencampurnya dengan
nafta dari minyak fosil yang memiliki
nilai oktan rendah yaitu sekitar
70–80. Angka bilangan oktan 93 untuk
menyesuaikan dengan bensin fosil
yang berkisar 90-98.
Melia menuturkan, riset bensa
didanai oleh Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
yang dimulai dari pembuatan
katalisnya sejak 2016. “Totalnya bisa
lebih dari Rp 10 miliar,” ujar Melia
mengungkapkan.
Kepala Divisi Program Pelayanan
BPDPKS Arfie Thahar mengatakan,
produksi IVO sedang dikembangkan
untuk skala-skala yang lebih kecil
misal dengan kapasitas 5 ton per jam.
Dengan pengolahan sendiri yang
dilakukan melalui koperasi sentrasentra sawit, hasilnya diyakini akan
mampu memotong rantai pasok.
“Dari kebun sendiri, diproduksi,
dalam bentuk IVO, kami sudah punya
contohnya di Sumatera Selatan,” kata
Arfie, Selasa, 18 Januari 2022.
Sentra sawit, Arfie menuturkan,
tersebar dari Aceh sampai Lampung,
Kalimantan, dan beberapa di Sulawesi,
serta Papua. Harapannya bensin dari
minyak sawit sekalian bisa dibuat
sehingga dapat memenuhi kebutuhan
daerah dengan biaya transportasi
yang lebih murah. (temp/int/red)
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