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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Di awal tahun ini, semoga semangat Anda semua
sedang bangkit seperti matahari yang beranjak dari
pagi menuju siang. Tentu saja Anda telah memegang
rencana dan target-target sebagaimana yang disepakati
bersama dengan perusahaan, dimana target-target itu
akan menjadi ruang perjuangan kita masing-masing
untuk satu tahun ke depan.
Sebagaimana setiap unit kerja, tentu kita
menginginkan berbagai inovasi dan kreasi. Demikian
juga kami dari tim humas dan keredaksian.
Pembaharuan-pembaharuan adalah keniscayaan
pada upaya adaptasi terhadap kecenderungan yang
berkembang. Dari sisi liputan, kami sebenarnya ingin
sekali menyajikan liputan-liputan mendalam (in-depth
news) kepada Anda sebagaimana seharusnya karakter
majalah yang tidak hanya “to inform”, tapi juga “to
analyse”.
Menyelenggarakan karakter liputan yang mendalam
tentu memerlukan perlengkapan dan persiapan yang

cukup, sebab kegiatan ini akan menuntut mobilitas
yang tinggi dan jadwal-jadwal wawancara kepada nara
sumber kunci. Sebab nilai berita akan sangat tergantung
pada kedekatan informasi dengan nara sumber
pertama.
Selain itu, teknik penyajian, baik dari sisi disain
grafis maupun gaya penulisan akan selalu memerlukan
penyegaran, karena kegiatan pers adalah bagian dari
kegiatan kemasyarakatan dimana dinamika dalam
masyarakat bersifat sangat dinamis dan selalu tetap di
dalam perubahan.
Pada edisi ini kami menyajikan liputan-liputan yang
masih mencoba untuk memulai program-program baru
atau memulihkan program lama yang sempat tertinggal
karena berbagai kendala pandemi yang membatasi
kegiatan keredaksian.
Selamat membaca edisi ini, dan kiranya kita semua
tetap terlindungi dalam kesehatan dan kegairahan kerja
untuk mencapai target-target produksi dan rencana
lainnya.
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Refleksi

Berkebun di Bursa Saham?
Oleh Sekretariat Perusahaan

Perlahan-lahan, perkebunan tidak lagi dipandang semata-mata
sebagai usaha lapangan yang dikerjakan dengan berpeluh. Pertama,
dari segi kultur teknis, teknologi mekanisasi dan digitalisasi mulai
menggantikan tenaga pekerja lapangan. Para planters pun kini
semakin rapi.

P

ada tahap kedua, dari segi kinerja keuangan,
perkebunan juga telah diintervensi oleh
dinamika keuangan global, yang seluruhnya
sangat terhubung dengan isu politik, persepsi
sosial, dan saling keterkaitan dengan berbagai
persoalan lingkungan. Seluruhnya ini,
dikumpulkan jadi satu, akan membentuk harga
pasar atau nilai jual. Produktivitas dan nilai
jual adalah dua sisi mata uang dalam kinerja
keuangan perusahaan perkebunan.
Belakangan, pada tahap ketiga, sumbersumber permodalan sekaligus proyeksi-proyeksi
tingkat keuntungan mulai bergeser dari penjualan
buah tanaman perkebunan ke instrumeninstrumen keuangan. Salah satunya adalah
melalui aktifitas pelepasan (penjualan) saham
ke publik, atau yang dikenal dengan initial public
offering (IPO).
Perlu dipahami bahwa posisi kepemilikan
awal sebuah perusahaan BUMN perkebunan
adalah pada rakyat (bangsa) yang diwakili oleh
negara. Apabila modalnya ingin dilepaskan,
maka itu akan seumpama menjual saham
rakyat kepada publik (yang merupakan bagian
dari rakyat juga). Namun, ekonomi memang
memiliki logikanya sendiri. Selain didasari
dengan legitimasi negara (badan hukum) suatu
perseroan juga digerakkan oleh misi keuntungan
usaha. Dimana pun ada sumber modal dan
potensi keuntungan, maka ia akan bergerak ke
sana.
Posisi BUMN perkebunan yang hybrid ini
membuat jalan masuknya ke publik memerlukan
kekhususan. Selain melakukan maksimalisasi
kinerja modal dan keuntungan dari peningkatan
nilai saham, BUMN perkebunan tentu juga
mempertimbangkan aspek-aspek sosial

seperti peningkatan rasa kepemilikan kepada
masyarakat lokal dimana perkebunan beroperasi.
Atau aspek keadilan dalam “rasa kepemilikan
lahan” melalui kepemilikan saham pada suatu
wilayah operasional. Juga demi memenuhi citra
keadilan yang diamanahkan konstitusi, yaitu
ekonomi kerakyatan dalam asas gotong royong.
Untuk itu diperlukan sebuah metode
penjualan saham strategis dan bertahap ke
publik. Pertimbangan-pertimbangan sosial dapat
didahulukan dengan membuka pintu lebar
kepada sumber daya keuangan lokal, kemudian
kepada mitra strategis perusahaan dalam
negeri, dan seterusnya ke bursa bebas. Lapisanlapisan ini akan mencerminkan keterikatan yang
nyata antara perusahaan dengan masyarakat
sekitarnya, dan untuk mengurangi kinerja
spekulatif di lantai bursa yang tidak sepenuhnya
mencerminkan kinerja dan sifat-sifat budaya
korporasi.
Kita berharap bahwa isu dan rencana
BUMN perkebunan menuju IPO tetap akan
mencerminkan jati diri dan kesetiaan perusahaan
kepada bangsa dan negaranya. Di samping
itu, dengan masuknya BUMN ke regulasi
perusahaan terbuka, maka ruang pengawasan
publik akan meluas, yang diharapkan dapat
memberikan penguatan kepada manajemen
untuk lebih menerapkan good corporate
governance, yang pada gilirannya meningkatkan
kontribusi perusahaan kepada bangsa, negara,
dan para pemegang sahamnya.
Dengan cara demikian, patutlah kita
membayangkan IPO sebagai sebuah cara
perluasan kebun tanpa tanah, atau cara
menanam sawit dan teh tanpa bibit, pupuk dan
pestisida.
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Nge-teh Bareng
Wakil Menteri
BUMN di Bah Butong
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury,
dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Propinsi
Sumatera Utara, berkesempatan menikmati teh
produksi PTPN IV di Kebun Teh Bah Butong yang
merupakan unit usaha PTPN IV, yang berkokasi
di dataran tinggi dan beriklim sejuk Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu, 5 Pebruari
2022.
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P

ada kesempatan
tersebut, Wamen
BUMN I Pahala Nugraha
Mansury didampingi
Asisten Deputi Bidang
Industri Perkebunan dan
Kehutanan Kementerian
BUMN Rachman Ferry
Isfianto, Direktur Utama
Holding Perkebunan
Nusantara M. Abdul Ghani,
dan Direktur Produksi dan
Pengembangan Holding
Perkebunan Nusantara
Mahmudi.
Kunjungan ini
juga dihadiri Board of
Management PTPN IV
yang terdiri dari SEVP Operation I
Fauzi Omar, SEVP Operation II Joni
Raja Siregar, SEVP Business Support
Budi Susanto. Juga turut hadir Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim, dan Manajer Kebun Teh

Hwin Dwi Putera.
“Saya merasa bangga karena kita
di BUMN ini memiliki Kebun Teh yang
sangat bagus, apalagi saat ini PTPN
IV sudah memiliki produk hilir berupa

Butong Tea dan Tobasari Tea dengan
aroma dan cita rasa yang berkualitas,”
tutur Wamen.
Setelah melihat hamparan
tanaman teh di Bah Butong, Pahala

Februari 2022
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Nugraha Mansury juga melihat
proses pengolahan daun teh dan
menyempatkan waktu untuk ngeteh di
Pabrik Teh Bah Butong.
Kebun Teh di Bah Butong
merupakan unit usaha PTPN IV
selaku Anak Perusahaan BUMN
Holding Perkebunan, yang mengelola
tanaman dan pabrik teh seluas
2.588,95 hektar di ketinggian 9001.000 mdpl.
Selain Kebun Teh Bah Butong,
PTPN IV juga mengelola Kebun
Teh Sidamanik (luas areal 2.496,25
hektar) dan Kebun Teh Tobasari
(luas areal 1.282,58 hektar). Hasil
teh tersebut telah diekspor ke
berbagai negara dan benua, di
antaranya Benua Amerika, Benua
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Eropa, kawasan Timur Tengah, India,
Pakistan, Afghanistan, Malaysia,
Thailand, Vietnam, Singapura,
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Australia, dan New Zealand.
Sebelum mengunjungi Kebun Teh,
sebelumnya Wamen juga menghadiri
langsung acara “Internalisasi Etos
Kerja Planters dan Apel Siaga
Planters Nusantara” yang digelar
Holding Perkebunan Nusantara
di PTPN III Sei Karang, Jumat, 4
Pebruari 2022.
Acara ini dihadiri Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno didampingi SEVP
Operation I PTPN IV Fauzi Omar,
SEVP Operation II PTPN IV Joni
Raja Siregar dan SEVP Business
Support PTPN IV Budi Susanto. Serta
turut hadir Asisten Deputi Bidang
Industri Perkebunan dan Kehutanan
Kementerian BUMN Rachman Ferry
Isfianto, Direktur Utama Holding
Perkebunan Nusantara M. Abdul
Ghani, Direktur
Produksi dan
Pengembangan
Holding
Perkebunan
Nusantara
Mahmudi,
Direktur
SDM Holding
Perkebunan
Nusantara Seger
Budiarjo, Direktur
Pelaksana
PTPN III Ahmad
Haslan Saragih didampingi SEVP, dan
Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin
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didampingi SEVP.
Peserta Apel Siaga Planters
Nusantara sebanyak 178 orang
planters yang menjadi bagian dari
pelatihan etos kerja tersebut.
Pada sambutan apel siaga
itu, Pahala Nugraha Mansury
mengatakan, ia merasa penting
untuk hadir secara langsung pada
acara Pelatihan Budaya dan Etos
Kerja di Holding PTPN, karena
sejak menjadi Menteri BUMN, yang
pertama dilakukan oleh Erick Thohir
adalah menerapkan budaya kerja
baru yang diimplementasikan melalui
nilai kerja yaitu AKHLAK. “Dan yang
paling penting, selain menjalankan
perusahaan yang baik, nilai yang
harus dimiliki seorang karyawan
BUMN adalah etos kerja, budaya
kerja, dimana karyawan BUMN
dipastikan memiliki perilaku yang baik
dan sesuai harapan,” kata Pahala.
Selanjutnya, Pahala Nugraha
Mansury juga menyempatkan waktu
untuk mengunjungi stan pameran
milik PTPN IV, untuk melihat inovasi
teknologi perkebunan menggunakan
foto udara dengan drone, penerapan
aplikasi geographic information
system (GIS), dan aplikasi deteksi
kesehatan kelapa sawit dan prediksi
produktivitas.
Tak hanya itu, Pahala Nugraha
Mansury juga mengunjungi stan
produk teh milik PTPN IV yaitu Butong
Tea dan Tobasari Tea, serta duduk
sejenak sambil nge-teh. (red)

Februari 2022
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Kick off Meeting RKAP 2022
PT Perkebunan Nusantara IV mengadakan pertemuan perdana
(kick off meeting) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
tahun 2022 di Wisma Sitalasari Bah Jambi, Kamis, 10 Pebruari
2022.
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A

cara ini mengusung tema “PTPN
IV Bangkit, Berjaya dan BerAKHLAK”, yang diselenggarakan
dengan tetap mematuhi protokol
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covid-19.
Turut hadir pada acara ini, Board
of Management (BoM) PTPN IV yaitu
Direktur Sucipto Prayitno, SEVP
Operation I Fauzi Omar, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar, SEVP
Business Support Budi Susanto.
Juga hadir Board of
Commissioners (BoC) PTPN IV yaitu
Komisaris Utama Dahlan Harahap,
Komisaris Independen Atas
Wijayanto, Komisaris Independen
Andi Wibisono, dan Komisaris Arief
Budiono. Adapun Pemangku Jabatan
Puncak yang hadir adalah Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan Riza

Fahlevi Naim, para Kepala Bagian,
para General Manager Distrik, para
Manajer Kebun, dan para Manajer
PKS serta Balai Benih.
Dalam sambutannya, Sucipto
Prayitno mengucapkan apresiasi
dan terima kasihnya kepada BoC
dan BoM serta khususnya seluruh
karyawan PTPN IV, karena kerja dan
upaya selama 1 tahun terakhir begitu
massif, begitu sungguh-sungguh,
dan hasilnya sebagaimana diketahui
bersama di tahun 2021 PTPN IV
membukukan pendapatan laba
bersih sebesar Rp 1,7 triliun. Laba
ini jauh lebih tinggi dibanding tahun
2019 dan tahun 2020.
“Saya melihat kekompakan di
antara kita semua tumbuh dengan
sangat baik, kemudian juga berpikir
visioner dan memikirkan strategi
mengelola eksklusi itu sudah
tumbuh dengan sangat baik,” ungkap
Sucipto.

Sementara, Komisaris Utama
Dahlan Harahap mengatakan,
Dewan Komisaris bekerja
berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang berlaku mulai dari UndangUndang (UU) Perseroan, UU
BUMN, faktor dan ketentuan Menteri
BUMN dan lain sebagainya, serta
ada aturan main yang tidak boleh
dilanggar oleh Dewan Komisaris.
“Tugas Dewan Komisaris adalah
melakukan pengawasan terhadap
kebijakan jalannya pengurusan
perseroan maupun usaha perseroan
yang dilakukan oleh Direksi dalam
hal ini tentu dengan jajarannya
SEVP, serta memberikan nasihat
kepada Direksi,” kata Dahlan.
Acara ini ditandai dengan
pemukulan gong yang dilakukan oleh
Komisaris Utama Dahlan Harahap,
yang disaksikan seluruh BoC, BoM,
dan Pemangku Jabatan Puncak
PTPN IV. (red)

Februari 2022

11

Liputan Khusus

Launching Buku “Peranan Jaksa Pengacara

Negara Mengawal Aset Perkebunan Negara”

Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno, didampingi SEVP Operation
I PTPN IV Fauzi Omar, menghadiri acara ramah tamah dan
launching buku “Peranan Jaksa Pengacara Negara Mengawal
Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara”, di Aula Kelapa
Sawit PTPN III Medan, Rabu, 23 Pebruari 2022.
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A

cara ini turut dihadiri Gubernur
Sumatera Utara Edy Rahmayadi,
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara IBN Wiswantanu, serta
didampingi Asisten Perdata dan
Tata Usaha Negara Kejatisu. Juga
turut hadir Direktur Pelaksana PTPN
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III Ahmad Haslan Saragih yang
didampingi SEVP PTPN III.
Seusai acara ramah tamah, acara
dilanjutkan dengan mengunjungi
ruangan Adhyaksa Estate. Ruangan
ini dibangun atas dasar bentuk
kerjasama antara PTPN II, PTPN III

dan PTPN IV dengan Kejatisu.
Buku yang diluncurkan, yaitu
“Peranan Jaksa Pengacara Negara
Mengawal Aset Perkebunan Negara
di Sumatera Utara” sendiri berisi
berbagai upaya dan eksplorasi
kerjasama yang dapat dilakukan

antara perusahaan BUMN
Perkebunan dengan jaksa pengacara
negara dalam upaya mereka
bersama-sama mewakili negara untuk
melindungi aset-aset negara secara
hukum dan manajerial di wilayah kerja
Sumatera Utara. (red)

Februari 2022
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BoM Serahkan SK Mutasi dan Promosi
kepada Pemangku Jabatan Puncak
“Mutasi maupun 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 harus berkarya di PTPN IV ini”.

D

emikian disampaikan Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno
mewakili Board of Management (BoM)
seusai menyerahkan Surat Keputusan
(SK) Direksi PTPN IV tentang
Mutasi dan Promosi bagi Pemangku
Jabatan Puncak di PTPN IV, yang
diselenggarakan di ruang Pisifera
Kantor Direksi PTPN IV Medan,
Senin, 14 Pebruari 2022.
Penyerahan SK Mutasi dan
Promosi ini juga dihadiri SEVP

14

Operation I Fauzi
Omar, SEVP Operation
II Joni Raja Siregar,
SEVP Business
Support Budi Susanto,
dan pemangku jabatan
puncak yang menerima
promosi.
Turut hadir
secara virtual Kepala
Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza
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Fahlevi Naim, Kepala Bagian, General
Manager Distrik, serta pemangku
jabatan puncak yang menerima
mutasi.
“Kepada petarung PTPN IV, saya
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ucapkan selamat berjuang, selamat
meng-upgrade diri, jangan merasa
sudah paling baik ataupun minder,
tetapi kita benar-benar dibutuhkan
oleh perusahaan ini untuk menjaga
perusahaan agar tetap sustain dan
berkembang lebih baik di masa yang
akan datang,” tutur Direktur lebih
lanjut.
Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim
menyebutkan, terhitung mulai 1
Pebruari 2022, yang menerima mutasi
adalah Suheri Mira Atmaja (Manajer
Kebun Tonduhan) mutasi menjadi
Manajer Kebun Berangir, Suprianto
(Manajer Kebun Berangir) mutasi

menjadi Manajer Kebun Laras, dan
Syarifuddin (Manajer Kebun Laras)
mutasi menjadi Manajer Kebun Dolok
Sinumbah.
“Sedangkan yang menerima
promosi adalah Rudi Hartono, Asisten
Kepala Tanaman Kebun Marjandi,
menjadi Manajer Kebun Tonduhan,”
jelasnya.
Acara diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars PTPN IV, dilanjutkan
dengan penyerahan surat keputusan
Direksi dan penandatanganan pakta
integritas, pengambilan sumpah
jabatan, dan diakhiri dengan berfoto
bersama. (red)
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Operasi Pasar untuk Mengatasi
Kelangkaan Minyak Goreng
Kelangkaan minyak goreng di pasar telah meresahkan
masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, PTPN IV ikut
berpartisipasi dengan memperkuat supply melalui operasi pasar
minyak goreng murah.

16
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P

ada hari kedua pelaksanaan
kegiatan operasi pasar
minyak goreng ritel murah, yang
diselenggarakan di Kantor Direksi
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PTPN IV Medan, Rabu, 16 Pebruari
2022, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan/ Ketua Koperasi
Karyawan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, mengatakan seusai meninjau
lokasi operasi pasar minyak goreng
murah, mengatakan, kaum Ibu
sangat menantikan kegiatan ini.
“Di tengah tingginya harga minyak
goreng di pasar dan juga kelangkaan
untuk mendapatkan minyak goreng,
masyarakat khususnya kaum ibu
rumah tangga yang membutuhkan
minyak goreng untuk kebutuhan
sehari-hari, sangat menanti-nanti
adanya kegiatan operasi pasar
murah,” katanya.
Ia juga melihat sendiri bahwa

Februari 2022
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Kelangkaan memang terjadi di
tingkat ritel, dan para Ibu rumah
tangga kesulitan memenuhi
kebutuhan dapur mereka. “Pada
pagi hari ini, kami telah melakukan
survei ke pasar swalayan maupun
grosir yang berada di sekitar Kantor
Direksi PTPN IV,
hanya sebagian
kecil swalayan
maupun grosir
yang menyediakan
minyak goreng dan
itupun harganya
sangat tinggi,”
ungkap Riza Fahlevi
Naim.
Nurhalimah,
salah satu warga
Kelurahan Hamdan
ketika diwawancarai
mengatakan,
mereka sangat
kesulitan untuk
memenuhi
kebutuhan seharihari karena minyak
goreng tidak ada
dijual dimana pun,
dan harga minyak

18

curah di pasaran berkisar Rp 18.000
sampai Rp 20.000/liternya.
“Kami mengucapkan terima kasih
kepada PTPN IV, karena sudah
membantu untuk meringankan
beban perekonomian kami. Harapan
kami kepada PTPN IV, semoga
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kegiatan ini terus berlanjut sampai
ketersediaan dan harga minyak
goreng benar-benar stabil,” kata
Nurhalimah.
PTPN IV sendiri dalam upaya
stabilisasi harga minyak goreng ini
bekerjasama dengan Pemerintah
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Kota Medan melalui Dinas
Perdagangan. Kegiatan operasi
pasar antara lain digelar di Pusat
Pasar Kota Medan, 17 Pebruari 2022.
Riza Fahlevi Naim menuturkan,
pada operasi pasar hari pertama,
PTPN IV menyediakan 5.000 liter
minyak curah seharga 11.500/liter.

“Operasi pasar minyak goreng
curah ini tidak hanya diadakan di
Kota Medan saja, melainkan di
sekitar wilayah kerja PTPN IV yang
berada di 9 Kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas
Perdagangan Kota Medan,

Dammikrot, mengatakan, masyarakat
tidak perlu panik terhadap
kelangkaan minyak goreng. “Sesuai
arahan dari Walikota Medan Bobby
Afif Nasution, Pemko Medan siap
menjamin ketersediaan minyak
goreng untuk kebutuhan masyarakat
Kota Medan,” tegasnya. (red)
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OP Minyak Goreng Curah di Lapangan
Barasokai dan Rengas Pulau
PTPN IV kembali menggelar operasi pasar minyak goreng curah
di dua titik distribusi di Kota Medan, yaitu di Lapangan Barasokai
Kecamatan Medan Area, dan Lapangan Sepak Bola Rengas
Pulau Kecamatan Medan Marelan.

K

epala Bagian Kesekretariatan
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, Kamis, 24 Pebruari 2022,
mengatakan, operasi pasar yang
digelar PTPN IV kali ini menyediakan
minyak goreng curah sebanyak
20.000 liter dengan pembagian ke
Kecamatan Medan Marelan 10.000
liter dan Kecamatan Medan Area
10.000 liter dengan harga Rp 11.500/
liter.
Menurut Riza Fahlevi Naim,
PTPN IV akan menggelar operasi
pasar minyak goreng secara
berkesinambungan di Propinsi
Sumatera Utara untuk mengantisipasi
kelangkaan dan tingginya harga
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minyak goreng yang beredar.
“Pemerintah Republik Indonesia
melalui Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) bersinergi membantu
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perekonomian
masyarakat Indonesia
dengan partisipasi
seperti ini, khususnya
saat masyarakat
membutuhkan
bantuan atas
kelangkaan komoditas
tertentu di pasar,” kata
Riza Fahlevi Naim.
Lebih lanjut
dikatakan Riza Fahlevi
Naim bahwa PTPN
IV sebelumnya telah
menggelar operasi
pasar minyak goreng
curah di Pusat Pasar
Kota Medan pada 17
Pebruari 2022 dengan
menyediakan 5.000
liter minyak goreng
curah. (red)
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37 Cakarpim Terima
SK Pengangkatan
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno menyerahkan secara simbolis
Surat Keputusan (SK) Direksi PTPN IV, tentang Pengangkatan
Calon Karyawan Pimpinan (Cakarpim) dalam masa percobaan
menjadi karyawan pimpinan terhitung sejak 1 Pebruari 2022.

A

cara ini dilaksanakan dengan
mematuhi protokol kesehatan
covid-19 di ruang Pisifera, yang
dihadiri secara tatap muka oleh
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno,
SEVP Operation I PTPN IV Fauzi
Omar, SEVP Operation II PTPN
IV Joni Raja Siregar dan SEVP
Business Support PTPN IV Budi
Susanto, serta perwakilan Cakarpim,
16 Pebruari 2022.
Turut menghadiri acara ini secara
virtual, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim,
para Kepala Bagian, para General
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Manager Distrik, para Manajer
Kebun/PKS/Balai Benih, dan
cakarpim dari tempat masing-masing.
Sucipto Prayitno mengatakan,
perusahaan menaruh harapan yang
besar kepada para pemuda, pejuang,
dan petarung yang dipilih dari
puluhan ribu orang secara berjenjang
dan penuh fairness ini.
Direktur berharap 37 orang ini
mampu memberikan warna yang
cerah kepada PTPN IV. “Yang jelas,
yang tidak bisa saya saingi adalah
kemudaannya dan energinya, selain
itu juga saya harapkan teman-teman
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semua berpikir moderen, kreatif,
dan mencari cara-cara baru yang
lebih efektif dan efisien di dalam
mengelola perusahaan ini. Saya juga
mengharapkan kepada semua yang
berada di sekitar teman-teman yang
baru ini agar memberikan ruang
untuk kreatifitas dan inovasi, bukan
malah sebaliknya,” sebut Sucipto
Prayitno.
Menurutnya, pemuda-pemuda
yang baru saja diangkat ini memiliki
tanggung jawab untuk membawa
PTPN IV menjadi lebih muda, maju
dan moderen.
Sucipto Prayitno menuturkan,
salah satu yang betul-betul ia titipkan
adalah apa yang disebut sebagai
digital leadership, atau penghormatan
kepada digitalisasi, mekanisasi dan
otomatisasi. “Karena ini sebenarnya
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bukan masa depan lagi, ini sudah
terjadi sekarang, tetapi kita baru
memulai beberapa tahun terakhir dan
saya harapkan kepada teman-teman
yang muda agar mengakselerasi
ini menjadi lebih cepat terjadinya,”
ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
pengangkatan karyawan pimpinan ini

adalah sebagai salah satu kontribusi
PTPN IV dalam penyediaan
lapangan kerja dan talenta terbaik
untuk Propinsi Sumatera Utara.
Mewakili Cakarpim, M. Bayu
Dwi Utomo, mengungkapkan rasa
terimakasih mereka atas perhatian
dan kesabaran manajemen dalam
membimbing mereka, sehingga
mereka mendapatkan ilmu dan
pengalaman setelah bergabung di

PTPN IV.
Lebih lanjut dikatakannya, mereka
sadar bahwa ini bukan sebuah akhir
dari segalanya, melainkan ini adalah
awal dari sebuah perjalanan yang
sebenarnya. “Harapan saya, semoga
kami bisa menjadi planters yang
tangguh,” tegasnya.
Acara puncak ditandai dengan
pengambilan sumpah jabatan.
(red)
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Menjaga Competitiveness
dengan “On the Job Innovation”
PT Perkebunan Nusantara IV menyelenggarakan program
pengembangan dan mobilisasi talenta dengan apa yang disebut
sebagai “On the Job Innovation”. Program ini dibuka secara
virtual dari Kantor Direksi PTPN IV Medan, Kamis, 24 Pebruari
2022 dengan dihadiri oleh Direktur Utama Holding Perkebunan
Nusantara, Mohammad Abdul Ghani yang didampingi Direktur
SDM Holding Perkebunan Nusantara Seger Budiarjo.

D

ari jajaran PTPN IV sendiri
tampak hadir Direktur PTPN IV
Sucipto Prayitno, SEVP Operation
I PTPN IV Fauzi Omar, SEVP
Operation II PTPN IV Joni Raja
Siregar, SEVP Business Support
PTPN IV Budi Susanto, Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim beserta para
kepala bagian lainnya, para General
Manager Distrik, para Manajer
Kebun, para Manajer PKS, dan para
karyawan.
Mohammad Abdul Ghani
mengatakan, untuk memastikan
competitiveness selalu terjaga, maka
model bisnis atau tata kelola yang
selalu mengedepankan innovation
atau continuous improvement adalah
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kunci dari pada kejayaan atau daya
saing berkelanjutan perusahaan.
“Saya ingin menyampaikan
tentang catatan sejarah, sebagaimana
kita tahu bahwa PTPN adalah
perusahaan dengan komoditi
perkebunan. Yang ingin saya
sampaikan adalah, bahwa seluruh
komoditi yang dikelola PTPN
asalnya dari luar Indonesia. Tidak
ada tanaman komersil yang berasal
dari Indonesia, mulai dari tebu,
kelapa sawit, karet, kopi dan lainnya.
Semuanya dibawa oleh para planters
luar negeri ke Indonesia. Artinya,
produk perkebunan kita sekarang
seluruhnya diawali dengan introduksi,
inovasi, hingga ia kemudian menjadi
unggul dan memiliki saya saing
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yang lebih tinggi dari negeri asal
komoditinya,” kata Dirut.
Menurut Abdul Ghani, ada
beberapa hal yang harus diperhatikan
untuk memastikan kultur inovasi itu
menjadi bagian dari proses bisnis
yaitu 1). Seorang pemimpin harus
mampu menginspirasi anak buahnya,
memberikan contoh untuk melakukan
upaya perbaikan, peningkatan
kinerja, dan hal yang bersifat inovasi.
2). Seorang pemimpin harus bisa
memimpin, apakah itu level PTPN,
general manager, manajer, asisten
kepala, maupun asisten, untuk
mendorong seluruh jajarannya
berpikir out of the box dengan cara
memberikan ruang kepada anak
buah untuk memberikan ide-ide baru
dan tidak perlu merasa berdosa
ketika inovasinya tidak menghasilkan
kesuksesan. 3). Kita harus melihat
alternatif di tempat lain. Yang
paling penting adalah, berikanlah
penghargaan bagi setiap orang yang
telah melakukan inovasi.
Pada giliran kesempatan
memberikan pandangan, Seger
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Budiarjo menuturkan, pihaknya
dari Holding mengucapkan terima
kasih atas terselenggaranya
program yang merupakan agenda
pembelajaran ini. “PTPN IV yang
telah menyelenggarakan ‘on the
job innovation’ ini saya kira bisa
melengkapi apa yang telah kita
agendakan secara keseluruhan
untuk PTPN Group, dan tentunya kita
merasa bangga untuk mengikuti acara
ini,” katanya.
Memberikan kata sambutan,
Sucipto Prayitno mengatakan,
program ini bagian dari implementasi
nilai AKHLAK
(Kompeten, Adaptif,
Kolaboratif). “Kami juga
menyasar beberapa
nilai atau kompetensi
yang dituntut oleh
Kementerian BUMN
bagi Direksi BUMN,
yaitu ‘innovation
driving execution and
leading changes’,
bahkan ‘developing
organization
capabilities’,” katanya.
Dikatakan Sucipto
Prayitno, inovasi ini
adalah sebagian dari
mimpi-mimpi yang
telah dirumuskan
dalam kepemimpinan

PTPN IV. Ia menyebutkan bahwa
seluruh jajaran telah berlatih untuk
bermimpi, dimana ketika pada saatnya
terbangun, mimpi itu tidak boleh hilang
begitu saja, tapi harus segera diuji dan
diterapkan hasilnya.
“Program ini diharapkan
mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu
sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh
perusahaan dan terciptanya culture
atau capability pegawai muda kita
untuk melakukan kolaborasi, inovasi
dan juga pandai mengeksekusi,” sebut
Sucipto Prayitno.
Sebagai Kepala Bagian

Kesekretariatan, Riza Fahlevi
Naim mengatakan, program ‘talent
management’ atau manajemen
talenta merupakan suatu proses
dalam manajemen Sumber Daya
Manusia terkait dengan tiga proses,
yakni mengembangkan dan
memperkuat pegawai baru pada
proses ‘on boarding’, memelihara
dan mengembangkan pegawai yang
sudah ada di perusahaan, serta
menarik sebanyak mungkin pegawai
yang memiliki kompetensi, komitmen
dan karakter bekerja yang sesuai
dengan perusahaan. (red)
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Simulasi untuk
Keberlanjutan SMK3
Simulasi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3) merupakan salah
satu persyaratan dalam
penerapan K3, khususnya
bagi perusahaan yang telah
memiliki Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3).

D

emikian disampaikan Kepala
Bagian Perencanaan &
Sustainability Pirgok Panggabean,
yang sekaligus menjadi Ketua P2K3.
Pada Selasa 8 Pebruari
2022, telah dilaksanakan kembali
simulasi memadamkan kebakaran
di Kantor Direksi PTPN IV, yang
diselenggarakan oleh Bagian
Perencanaan & Sustainability
bekerjasama dengan Bagian
Sekretariat Perusahaan serta Bagian
Pengadaan dan Umum.
“Peserta simulasi terdiri
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dari perwakilan masing-masing
bagian, yang diawali dengan
metode memadamkan api, yaitu
menggunakan goni basah, APAR
dan Hydrant. Kemudian dilanjutkan
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dengan praktik memadamkan api
masing-masing metode, dan ditutup
dengan evaluasi dari simulasi,” papar
Pirgok Panggabean.
Sementara, secara terpisah
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menurut Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim,
manajemen PTPN IV mengharapkan,
dengan adanya simulasi tanggap
darurat, karyawan PTPN IV dapat

mengetahui dan bertindak cepat
apabila terjadi kebakaran, mengingat
sudah menjadi tugas dan kewajiban
insan PTPN IV untuk menjaga dan
memelihara aset perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan Simulasi
SMK3 terbagi tiga, yaitu, Simulasi
Memadamkan Kebakaran, Simulasi
Gempa Bumi, dan Simulasi Huruhara. (red)
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Pendampingan Petani
Kelapa Sawit menuju RSPO
PTPN IV melaksanakan kegiatan sekolah lapang praktik
perkebunan terbaik kepada petani kelapa sawit yang tergabung
dalam “Perkumpulan Pekebun Kelapa Sawit Berkelanjutan
Bintang Simalungun” di Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan,
Kabupaten Simalungun, Jumat 4 Pebruari 2022.
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A

cara ini dihadiri oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan
Sustainability PTPN IV Pirgok
Panggabean mewakili Board
of Management PTPN IV, dan
didampingi Kepala Sub Bagian
Sertifikasi dan Sustainability Dolly
Juanito, Manajer Kebun Sei Kopas
Rachmat Fachnany Siregar, Manajer
Kebun Tonduhan Suheri Mira Atmaja,
Asisten Kepala Kebun Tonduhan John
Aslin Sinaga. Juga turut hadir Direktur
PT Koompasia Enviro Institute Henry
Marpaung, Kepala Desa Tonduhan
Beriman Sinaga, serta Ketua Bintang
Simalungun Edi Sinaga.
Pirgok Panggabean dalam
sambutannya mengatakan, sekolah
lapang yang diperuntukkan bagi
petani kelapa sawit ini merupakan
kerjasama antara PTPN IV,
PT Unilever Indonesia, dan PT
Koompasia Enviro Institute.

“Kegiatan pendampingan dan
pembinaan tersebut merupakan bagian
dari proses sertifikasi RSPO,” kata Pirgok
Panggabean.
Ia menyebutkan, kolaborasi sangat
penting dalam program sertifikasi
RSPO bagi petani. “Dalam urgensi inilah
PTPN IV mendukung penuh programprogram yang memberikan manfaat bagi
masyarakat, khususnya implementasi
kelapa sawit berkelanjutan,” sebutnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai
bentuk dukungan PTPN IV, Manajemen
Kebun Tonduhan turut memberikan
pelatihan terkait Good Agricultural
Practise (GAP) kepada para petani yang
ikut hadir dalam pelatihan tersebut.
“Harapan kita bersama, program
sertifikasi RSPO ini nantinya dapat
memberikan nilai tambah bagi petani,
baik dari aspek peningkatan kapasitas
petani, aspek produksi, aspek ekonomi,
dan aspek lingkungan, sesuai dengan
prinsip-prinsip berkelanjutan. Mari kita
doakan program ini berjalan dengan baik
dan sukses untuk sawit rakyat sejahtera,
PTPN IV JAYA-BERKAH-JUARA,” tutup
Pirgok Panggabean. (red)
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Aplikasi CTD Infrastruktur Terus Dikembangkan
untuk Survei Jalan per Afdeling secara On Line

Aplikasi Control Tower Dashboard (CTD) infrastruktur terus akan
dikembangkan sebagai digitalisasi pengawasan atau survei
kondisi jalan yang ada di unit-unit usaha atau afdeling secara
terperinci, yang diimplementasikan menggunakan metode Mobile
dan Dashboard Web GIS.

D

irektur PTPN IV Sucipto Prayitno
di Kantor Direksi PTPN IV Medan,
25 Pebruari 2022, mengatakan,
sebagaimana arahan dari Holding
Perkebunan Nusantara, selain
digunakan di PTPN IV, aplikasi ini juga
telah diimplementasikan ke PTPN
Group. Implementasi aplikasi secara
mobile menggunakan user (person),
hardware (handphone android), dan
software melalui aplikasi PTPN4
Mobile.apk.
“Sementara Dashboard Web
GIS merupakan portal web yang
digunakan untuk melihat hasil survei
yang telah dilakukan melalui PTPN4
Mobile.apk. Dengan mengakses
https://gis.ptpn4.or.id/portal/home,
user dapat melihat update survei yang
dilakukan dan melakukan download
data CSV untuk dapat ditampilkan
di format Excel, dan file geodata
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base dapat ditampilkan dengan
menggunakan software ArcGIS
(Software Pemetaan) berikut juga
dengan layout peta kondisi pada
lingkup unit kerja PTPN IV,” papar
Sucipto Prayitno.
Sucipto Prayitno juga mengatakan,
survei jalan akan menggunakan
dua metode yaitu Metode Drawing
Tools dan Metode Location Stream.
Metode Drawing Tools adalah metode
dimana dalam menentukan jalan yang
disurvei, data langsung menunjukkan
atau hasilnya digambarkan di layar
monitor handphone. Sementara,
Metode Location Stream adalah
metode dimana dalam menentukan
jalan yang disurvei user dapat
langsung mengikuti kondisi lapangan
dengan posisi GPS aktif.
Dijelaskan Sucipto Prayitno bahwa
peta kondisi jalan afdeling diperoleh
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dari penggabungan peta jalan drone
dan hasil survei jalan yang dilakukan
oleh asisten afdeling dan asisten
personalia kebun. Peta jalan hasil
survei terdiri dari beberapa warna,
yaitu warna hijau untuk kondisi jalan
bagus, warna kuning untuk kondisi
jalan sedang, dan warna merah untuk
kondisi jalan rusak. Untuk jalan yang
belum disurvei, tampak garis yang
berwarna cokelat.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim menyebutkan, PTPN
IV merupakan anak perusahaan
BUMN Perkebunan yang mengelola
perkebunan kelapa sawit dan teh yang
tersebar di wilayah Provinsi Sumatera
Utara yang memiliki areal konsesi
seluas 175.735 hektar dengan
panjang jalan 10.299 kilometer,
sehingga dengan tentang kendali
yang begitu luas, perusahaan sangat
memerlukan dukungan pengawasan
yang efisien dan efektif, sehingga
digitalisasi pengawasan dan survei
sangat diperlukan untuk mengambil
keputusan dan tindakan cepat. (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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Kebun Tinjowan Gelar
Upacara Bulan K3 Nasional
Memperingati bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Nasional di masa pandemi Covid-19 saat ini, manajemen PTPN
IV Kebun TInjowan menggelar upacara yang diselenggarakan
pada Rabu, 9 Pebruari 2022, di halaman Kantor PTPN IV Kebun
Tinjowan dengan menerapkan protokol kesehatan.

T

ampil selaku inspektur upacara,
Manajer Purwaningsih Sri Hariaty,
dan selaku pemimpin upacara adalah
Kepala Satuan Keamanan Kebun
Tinjowan, Hakim Pasaribu.
Upacara peringatan bulan
K3 Nasional ini dihadiri oleh
Asisten Personalia Kebun (APK)
Fander Manalu, seluruh karyawan
pimpinan, seluruh mandor 1 dan
krani 1 afdeling, serta seluruh
karyawan kantor Kebun Tinjowan
dan perwakilan anggota satuan
pengamanan (Satpam).
Dalam sambutan dan
bimbingannya, Manajer Kebun
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Tinjowan Purwaningsih Sri Hariaty
mengimbau kepada seluruh
karyawan pimpinan (karpim) agar
menginstruksikan seluruh karyawan
tetap memperhatikan serta tetap
mengutamakan kesehatan dan
keselamatan kerja.
“Kita harus tetap melaksanakan
protokol kesehatan pada saat
melaksanakan aktivitas pekerjaan,
baik di kantor dan di lapangan,
seperti memakai masker, mencuci
tangan, dan menjaga jarak. Ini sesuai
dengan tema: Penerapan Budaya K3
pada Setiap Kegiatan Usaha Guna
Mendukung Perlindungan Tenaga
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Kerja di Era Digitalisasi,” ungkap
Manajer.
Dengan kondisi saat ini, kata
Purwaningsih, setiap karyawan
tidak boleh menurunkan semangat
untuk terus menerus menggelorakan

pentingnya menerapkan kesehatan
dan keselamatan kerja (K3) di tempat
kerja masing-masing.
“Pandemi covid-19 telah
memberikan hikmah bahwa
perubahan tata kerja baru telah
sama-sama kita laksanakan. Di sisi
lain kita telah memasuki era revolusi
industri dan digitalisasi dimana
ada beberapa jenis pekerjaan baru
yang muncul. Dengan munculnya
jenis pekerjaan baru, kemungkinan
potensi-potensi bahaya baru bisa saja
terjadi. Strategi pengendalian agar
tidak terjadi kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, maka keadaan tersebut
perlu diantisipasi agar adaptasi pada
kebiasaan baru menjadi bermakna
untuk K3,” tambahnya.
Manajer berharap pelaksanaan
upacara bulan K3 Nasional tahun
2022 ini dijadikan sebagai momentum
dan instrospeksi sejauh mana
kekurangan terhadap penerapan
budaya K3.
“Bila dilakukan dengan Core
Value AKHLAK (Amanah, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif dan
Kolaboratif), mudah-mudahan

komitmen kita terhadap Perusahaan
Sehat Karyawan Sejahtera,
produktivitas dan sistem ke depan
dapat kita raih lebih baik lagi,” katanya.
Di akhir sambutannya,
Purwaningsih Sri Hariaty berpesan
kepada seluruh karyawan agar tetap
mematuhi protokol kesehatan guna
mencegah penyebaran covid-19.
Dan seluruh karyawan pimpinan
agar menjadi role model dalam
pelaksanaan protokol kesehatan
dalam rangka adaptasi kebiasaan
baru di lingkungan kerja.
“Seluruh karyawan agar menjadi
agen penggerak implementasi
protokol kesehatan dan adaptasi
kebiasaan baru di lingkungan PTPN
IV pada khususnya, serta lingkungan
masyarakat pada umumnya. Seluruh
karyawan tidak diperbolehkan
melakukan perjalanan dinas maupun
perjalanan pribadi pada kondisi
penyebaran virus covid-19. Dan kita
perlu memperketat pelaksanaan
protokol kesehatan covid-19 di
lingkungan PTPN IV khususnya di
Kebun Tinjowan secara konsisten dan
disiplin,” tandasnya. (red/tinjowan)
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Beranda

Artis Top dari Kobun

“Mardua Holong
dari Bukit Lima”
Sae ma i ito, sae ma sude, sae ma holan au na gabe korbanmu
(Selesai sudah ito, semua selesai, cukuplah aku jadi korbanmu).

D

emikianlah sepenggal lirik lagu
berjudul “Mardua Holong”, (cinta
yg mendua). Lagu yang sangat
fenomenal di tahun 2016 (bahkan
sampai saat ini) yang dipopulerkan
oleh Trio Omega. Untuk mengetahui
betapa populernya lagu ini silahkan
lihat di kanal You Tube.
Trio Omega ini sendiri diawaki
oleh Saut Barasa, Andohar Tua
Sinaga dan Jefferson Siallagan.
Lagu Mardua Holong yang melejit
bahkan diluar perkiraan Trio Omega
sendiri diciptakan oleh Saut Barasa.
Sebuah lagu yang lahir dari realitas
pengalaman pribadinya dalam
membina rumah tangga. Dikhianati.
Pengalaman itu digubahnya menjadi
syair dan nada . Ternyata publik
menerimanya dengan sambutan luar
biasa. Viral istilah saat ini.
Walau lagu tersebut sangat viral di
kanal You Tube ternyata penciptanya
tidak mendapatkan benefit sebanyak
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yang didapat produser. Sebuah situasi
sulit bagi para pencipta lagu. Lagunya
hanya dihargai rendah.
Tiada kesuksesan yang datang
dengan tetiba. Semua diawali dengan
keringat, air mata dan pengorbanan.
Demikian juga dengan Trio Omega
ini. Tidak lahir dalam hitungan malam.
Mereka telah merintisnya sejak tahun
2002. Di hajatan dan pesta-pesta kecil
mereka memulainya. Pun lapo dan
cafe mereka sambangi.
Sembari berkarir dalam dunia tarik
suara, mereka juga adalah karyawan
PT. PN IV Kebun Bukit Lima. Bahkan
diawal perjuangannya, mereka
merintis karir sebagai BHL (buruh
harian lepas) sambil bernyanyi di
kalangan internal perusahaan. Nasib
berpihak. Pada tahun 2009 mereka
bertiga diterima menjadi karyawan
tetap. Tepatnya menjadi pemanen
kelapa sawit.
Bahkan pada saat lagu tersebut

Majalah Internal Nusantara Empat

viral dan mendapat undangan
manggung di berbagai tempat
mereka tetap gembira menekuni
pekerjaan sebagai pemanen.
Kini mereka bertiga sudah
menjadi karyawan di bagian
bangunan. Salah satu hal yang
patut dibanggakan dari mereka
ini adalah kecintaannya menjadi
karyawan kebun dan tidak lupa akan
akarnya. Tidak lupa asalnya. Yakni
karyawan perkebunan. Selebihnya
mereka tetap ramah, rendah hati dan
bersahabat.
Kala itu disebuah pagi saya
sempatkan mendokumentasikan
dan berbincang dengan mereka
bertiga sebelum memulai aktivitas.
Pertemuan yang menyenangkan.
Situasi sulit saat ini bagi para
penggiat seni suara karena minimnya
pesta dan hajatan lainnya. Tetapi
tetap saja mereka semangat menanti
hari esok.

Say No to

Beranda

Demi M
asa

Depan

Februari 2022

Himbauan ini disampaikan oleh :

35

Beranda

Menghadapi Pensiun, Apa Saja
yang Harus Dipersiapkan?
Pensiun, bagi sebagian orang yang akan menghadapinya
mungkin kedengarannya sedikit mencemaskan. Apalagi bagi
seseorang yang sama sekali belum mempersiapkan atau
memikirkan mau kemana dan apa yang harus dilakukan ketika
sudah pensiun dari pekerjaannya.

S

ebaliknya, ini tidak akan
menjadi permasalahan kepada
seseorang yang sudah matang dalam
persiapannya untuk menjalani masa
pensiun. Ada istilah yang mengatakan
bahwa, “Apakah seseorang itu terlena
di masa-masa dimana dia masih aktif
bekerja, sehingga tidak terpikirkan
sedikitpun bagaimana menjalani
masa pensiun? Atau apakah dia
merasa bahwa ketika dia pensiun
dari pekerjaannya, tapi dia akan
mencari pekerjaan paruh waktu untuk
memenuhi kehidupannya? Namun,
mau sampai kapan seperti ini, melihat
usianya sudah tidak produktif lagi
untuk bekerja.”
Seharusnya jika kita sudah
memasuki masa bebas tugas atau
pensiun, kita merasa bahagia karena
kita sudah terbebas dari beban
pekerjaan yang selama ini kita pikul
dalam kehidupan sehari-hari--bahkan
kita sempat terjebak dalam rutinitas
pekerjaan yang membuat kita
monoton dan sulit untuk keluar dari
rutinitas tersebut.
Mungkin kita harus merubah
mindset ketika akan menjalani
pensiun. Pertama, kita harus merubah
gaya hidup atau pola hidup yang
semasa masih aktif bekerja selalu
foya-foya dan tidak memikirkan
kehidupan hari esok. Kedua, sebelum
pensiun harus mempersiapkan
tabungan di hari tua.
Kalau kita kaji lebih jauh, ketika
seorang anak yang sudah tumbuh
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dewasa dan akan menghadapi dunia
pekerjaan, apakah ia tidak memiliki
planning? Tentu sangat riskan apabila
seseorang tersebut tidak memiliki
planning mulai dia bekerja. Bahkan
seiring berjalannya waktu, dia harus
memikirkan tujuan hidupnya,
masa depannya, dan juga masa
tuanya. Itulah metode yang harus
dipersiapkan untuk menggapai
kesuksesan dalam menjalani
hidup.
Memang kita tahu
bahwa ketika kita pensiun,
kita akan mendapatkan
jaminan hari tua atau
dana pensiunan dari
negara atau perusahaan
tempat kita bekerja.
Namun tidak semua
orang mendapatkan
keistimewaan seperti
itu, bahkan masih
banyak orang di luar sana
ketika pensiun hanya
mendapatkan pesangon
seadanya. Dan itu tidak
sebanding dengan tenaga
dan pikiran yang selama
ini diberikannya kepada
tempat dia bekerja. Padahal,
pemerintah telah memberikan
jaminan kesejahteraan kepada
pekerja. Tetapi masih ada juga
yang mengabaikan regulasi tersebut.
Ada banyak cara untuk
mempersiapkan diri ketika
menghadapi masa pensiun.
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Di antaranya
adalah, pertama,
mempersiapkan
kondisi fisik dan
mental. Selalu
berpikiran positif
atas apa yang
telah kita
capai

Beranda

selama ini. Kedua, terapkan gaya
hidup yang sehat, seperti rutin
berolahraga, makan yang teratur
dan istirahat yang cukup. Ketiga,
kembangkan hobi atau kegiatan
positif yang dulu sempat tertunda oleh
rutinitas pekerjaan kita. Keempat, buat
perencanaan anggaran keuangan
sebelum masa pensiun tiba, agar

nantinya tidak mengalami masalah
keuangan. Kelima, selalu menjaga
hubungan baik kepada teman-teman
di lingkungan sekitar tempat tinggal
kita, teman-teman selama bekerja dan
relasi. Dan yang keenam, ada baiknya
agar kita lebih memperdalam sisi
spiritual kita dengan memperbanyak
ibadah mendekatkan diri kepada

Yang Maha Kuasa. Karena mungkin
selama kita bekerja kita sering lalai
untuk beribadah yang disebabkan
oleh kesibukan rutinitas pekerjaan kita
sehari-hari.
Apabila cara itu kita laksanakan,
niscaya kehidupan kita di masa
pensiun akan mendapatkan
kebahagiaan. (BYF)

Februari 2022
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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 Poniati

Orangtua perempuan Bapak Didi Karnadi
(Kepala Bidang Teknik dan Pengolahan PTPN IV Distrik I)
11 Februari 2022

Bapak Drs. Parluhutan Sitorus

Mertua laki-laki Bapak Pahlevi Manahara Panjaitan
(Asisten Afdeling PTPN IV Kebun Meranti Paham)
13 Februari 2022

Bapak Abu Chaeri Supari

Saudara laki-laki Bapak M. Abdul Ghani
(Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara)
27 Februari 2022

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