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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Apa kabar Anda? Semoga kita semua berada dalam
keadaan sehat dan penuh semangat. Kita bersyukur
bahwa pada saat ini gejala pandemi Covid-19 semakin
menurun grafiknya. Bersamaan dengan itu, kegiatankegiatan korporasi, termasuk tugas-tugas kehumasan dan
jurnalistik semakin mudah dilakukan, meskipun tentunya
tetap dalam koridor kehati-hatian yang ditandai dengan
kepatuhan pada protokol kesehatan.
Kami mengucapkan turut bersuka cita atas karunia
membaiknya harga-harga produk perkebunan kelapa
sawit dalam hampir setahun belakangan ini. Situasi ini
kita harapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan dari sisi pendapatan, sehingga kiranya juga
akan berdampak pada peningkatan kinerja, investasi,
kesejahteraan karyawan, dan kontribusi sosial.
Selain kabar gembira tentang harga internasional, kita
juga tentu tidak menutup pata pada sejumlah masalah
bangsa yang berlangsung di sekitar kita. Persoalan
ancaman perang di Eropa, banjir yang melanda sejumlah
wilayah, gempa bumi, dan krisis minyak goreng dan lainlain, yang perlu dipecahkan secara bersama dan gotong
royong.
Untuk itu, kami mengabarkan kepada Anda bagaimana
PTPN IV telah menyediakan sebagian bahunya untuk

ikut bahu membahu mengatasi dampak dari persoalanpersoalan tersebut. Aksi-aksi bantuan yang disalurkan
melalui PKBL dan CSR dikerahkan sesegera mungkin
untuk mencegah akibat yang lebih membebani kehidupan
masyarakat yang pada saat ini masih tetap berjuang di
tengah-tengah pandemi.
Selain menyalurkan bantuan langsung berupa program
PKBL dan CSR, perusahaan juga menjadi bagian yang
ikut dalam operasi pasar minyak goreng demi mengatasi
kelangkaan di pasar. Operasi ini dilakukan secara bersama
dengan pemerintah daerah agar ibu-ibu rumah tangga
yang sangat tergantung pada kebutuhan minyak goreng
di dapurnya dapat mengakses produk PTPN IV dengan
mudah dan murah.
Kami berharap, kiranya laporan-laporan positif dari
aspek sosial dan kegiatan-kegiatan lain perusahaan
dalam aspek bisnisnya dapat memicu semangat dan
kekompakan kita semua untuk melakukan hal yang lebih
baik dan bergairah untuk mencapai prestasi-prestasi yang
lebih membanggakan kita sebagai rumah tangga besar
korporasi.
Kami mengucapkan selamat membaca dan selamat
melewati kwartal pertama di tahun 2022 ini. Semoga
materi-materi laporan yang kami sajikan membawa
manfaat bagi Anda.
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Refleksi

Menuju Perkebunan Digital
Oleh Sekretariat Perusahaan

Transformasi digital telah berlangsung di perkebunan. Suka
ataupun tidak, berbagai tantangan teknis maupun karena kondisi
global, telah memaksa kita untuk bergerak ke arah digitalisasi.
Oleh karena itu, siapa yang lebih cepat mengadopsi ciri utama
dari zaman kita ini, maka merekalah yang mendapatkan manfaat
paling besar dari teknologi ini, baik dalam perluasan jaringan
bisnis maupun optimalisasi produksi.

D

igitalisasi membawa kita pada
kecepatan (real time) dan
ketepatan (validity) untuk keperluan
mengambil keputusan yang
lebih segera. Dengan tersajinya
kecepatan dan ketepatan data, maka
para pemimpin dan pelaksana di
lapangan dapat merasa lebih yakin
untuk bertindak menurut apa yang
diperlukan secara prioritas.
Digitalisasi melalui pengumpulan
informasi data dan citra secara online
menjadi ciri unggul perusahaan
moderen, dan menjadi semacam
kode bisnis di antara perusahaanperusahaan yang maju. Digitalisasi
juga dianggap sebagai status dan
peringkat bagi kedudukan suatu
korporasi moderen yang bekerja di
hampir semua bidang, termasuk
perkebunan.
Secara tidak terduga, pandemi
Covid-19 telah mendorong percepatan
aplikasi digitalisasi pada semua
perusahaan. Perusahaan perkebunan
yang memiliki rentang kendali yang
relatif lebih luas dan intensif, dipaksa
untuk memanfaatkan teknologi
digital sebagai pengganti pertemuanpertemuan dan pengawasan yang
sangat dibatasi untuk mencegah
dampak pandemi.
Selain itu, dari pendekatan bisnis,
tuntutan global juga menghendaki

sustainability dan traceability, sebagai
syarat mendapatkan sertifikat hijau,
yang sangat menentukan dalam
akseptabiltas perdagangan dunia
terhadap produk-produk pangan
kita yang juga dikaitkan dengan
lingkungan dan orang (people, planet,
profit).
Penggunaan software aplikasi
khusus perkebunan diyakini
mampu merampingkan operasional
di lapangan dengan mengganti
pencatatan data secara konvensional
menjadi pencatatan data secara
digital. Jika sebelumnya untuk
pengambilan keputusan, perseroan
harus menunggu data terkumpul
hingga closing, saat ini semua data
bisa diperoleh secara realtime.
Tapi bagaimanapun juga,
kunci utama untuk mempercepat
implementasi teknologi digital di
perkebunan tetap akan bergantung
pada kemampuan adaptasi
manajemen. Oleh karena itu, semua
pihak harus bisa beradaptasi dengan
teknologi digital sebagai solusi, dan
tidak melihatnya sebagai hambatan.
Integrasi teknologi digital ke
dalam budaya perusahaan bukanlah
pekerjaan satu malam. Ia memerlukan
perubahan cara berpikir, kebiasaan,
dan keterbukaan. Dalam dunia digital
semua menjadi lebih transparan,

dimana pengawasan menjadi lebih
berlapis dan sangat menolong
untuk mendorong penerapan good
corporate governance.
Lapisan pengawasan digital ini
pun bisa menjangkau pengawasan
masyarakat internasional. Bukan
rahasia umum, ekspor minyak sawit
Indonesia dan negara produsen lain
kerap menghadapi hambatan di pasar
global. Awal tahun 2021, pemerintah
Amerika Serikat memblokir ekspor
minyak sawit yang berasal dari
sebuah perusahaan asal Malaysia.
Perusahaan sawit Indonesia juga
berkali-kali mendapat kampanye
negatif secara sepihak di Eropa.
Dengan aplikasi digital di perkebunan,
masyarakat dunia bisa mengakses
informasi secara berimbang dan
membuktikan langsung bahwa
industri perkebunan kelapa sawit
bukanlah perusahaan hitam atau
jahat sebagaimana yang digambarkan
secara tidak fair oleh sejumlah pihak
asing.
Kita berharap, proses adaptasi
terhadap implementasi perkebunan
digital akan dapat dilalui secara cepat
dan tepat guna. Pengembangan
digitalisasi juga bukanlah sesuatu
yang sekali jadi, sebab teknologi
digital ini sendiri mengalami
perkembangan dan konsolidasi
secara dinamis. Oleh sebab itu, kita
tidak seharusnya berada dalam tahap
instalasi lagi, tapi sudah melangkah ke
tahap inovasi digital untuk menjawab
kebutuhan-kebutuhan baru yang
berkembang. Semoga digitalisasi ini
dapat kita adopsi sebagai budaya
kerja yang baru dalam segala
aspeknya.
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Bahas Strategi Pemasaran Teh,

Direktur Pemasaran Holding
Perkebunan Nusantara
Kunjungi PTPN IV

Pada agenda kerjanya ke Propinsi Sumatera
Utara, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan
Nusantara Dwi Sutoro mengunjungi salah satu
kebun PTPN IV yang merupakan satu-satunya
perkebunan teh di Propinsi Sumatera Utara, 17
Maret 2022.
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P

ada kesempatan ini, Dwi Sutoro didampingi oleh Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno dan SEVP Business Support
PTPN IV Budi Susanto. Turut juga turut hadir General Manager
Distrik III PTPN IV Agust R.V. Lumban Tobing dan Manajer
Kebun Teh PTPN IV Hwin Dwi Putera.
Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara Dwi
Sutoro bersama dengan Board of Management PTPN IV

Liputan Khusus

melakukan pembahasan tentang rencana strategi
pemasaran teh dan langkah-langkah konkrit yang
akan dilakukan untuk menghadapi kompetitor di
bidang perkebunan teh dan retail.
Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kebun Teh,
Dwi Sutoro mendatangi salah satu areal tanaman
yang dipersiapkan PTPN IV untuk lahan pakan
ternak (sapi/ kambing) dan mengunjungi Pabrik Teh
Bah Butong sekaligus melihat proses pengolahan
daun teh. Setelah itu Dwi Sutoro menyempatkan diri
melihat hamparan tanaman dan menuju kembali ke
medan. (red)

Maret 2022
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HUT PTPN ke-26

“Bersama Meraih Juara”
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Perayaan Hari Ulang Tahun
(HUT) PTPN IV ke-26
dilakukan dengan mengambil
tema “Bersama Meraih
Juara” yang sebelumnya
telah ditetapkan Holding
Perkebunan Nusantara. Tema
ini menyiratkan semangat
kebersamaan seluruh insan
PTPN Group untuk menjadi
perusahaan “Agribisnis
Nasional Kelas Dunia”
dengan kinerja prima dan
melaksanakan tata kelola
bisnis terbaik.

P

erayaan HUT ke-26 PTPN IV ini
diselenggarakan secara hybrid,
yaitu online dan offline di Padang
Golf Pabatu dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan covid-19, Rabu,
30 Maret 2022, yang antara lain
dihadiri Direktur Sucipto Prayitno,
SEVP Operation II Joni Raja Siregar,
dan SEVP Business Support Budi
Susanto.
Turut hadir juga Komisaris
Utama Dahlan Harahap, Komisaris
Independen Atas Wijayanto, Komisaris
Independen Andi Wibisono, Komisaris
Arief Budiono beserta Komite
Dekom, Direktur PT PMN Abdul
Majid Rangkuti, Direktur PT INL
Hasyim Thoriq, Ketua P3RI Cabang
PTPN IV Mahyuzar Maimun, Ketua
Umum SPBUN PTPN IV Muhammad
Iskandar, perwakilan pihak perbankan
(Mandiri, BNI, BRI, BSI), para kepala
bagian, general manager distrik,
manajer kebun/PKS, IKBI PTPN IV,
perwakilan karyawan pimpinan Distrik/
Kebun/PKS, dan disaksikan seluruh
karyawan secara virtual.
Direktur Sucipto Prayitno dalam
sambutannya mengucapkan terima
kasih kepada seluruh keluarga besar
PTPN IV karena berkat doanya serta
juga berkat ridho Allah SWT Tuhan
Yang Maha Esa, kinerja PTPN IV
selama 2 tahun ini sangat bagus,
dengan harga yang bagus, dan

produktivitas yang meningkat dari
21,37 ton/hektar menjadi 23 ton/
hektar di tahun lalu. Di sisi sebaliknya,
biaya lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya, sehingga di tahun
2021 laba PTPN
IV sebesar 2,1
triliun.
Komisaris
Utama Dahlan
Harahap
menyampaikan,
perayaaan
ulang tahun
PTPN IV ke-26
merupakan
suatu
kebanggaan,
karena PTPN
IV memiliki
jejak yang kuat
dalam sejarah
perkebunan
di Indonesia
bahkan dunia.
“Kebun kelapa
sawit pertama
yang dibangun
dalam skala
industri itu
berada di Kebun
Tanah Itam Ulu,
bahkan Pabrik
Kelapa Sawit
yang pertama
kali dibangun

di Indonesia adalah PKS Pulu Raja,”
paparnya.
Ketua Umum SPBUN Muhammad
Iskandar mengajak seluruh unsur
manajemen untuk menjadikan HUT

Maret 2022
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PTPN IV sebagai momentum upaya
peningkatan kesejahteraan karyawan
secara umum dan pemanen secara
khusus, salah satunya melalui
restrukturisasi premi tandan buah
segar (TBS) dan brondolan kelapa
sawit atau dalam pemberian bentuk
lain yang bertujuan demi peningkatan
motivasi dan produktivitas karyawan
itu sendiri.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan Riza
Fahlevi Naim menyebutkan bahwa
Kementerian BUMN memberikan
penghargaan kepada PTPN sebagai
perusahaan yang melakukan
transformasi nomor 1 di Indonesia.
“PTPN akan melakukan
transformasi lanjutan dengan
membentuk sugar.co dalam bulan
ini dan selanjutnya akan membentuk
palm.co dan PTPN IV sebagai
leadernya,” kata Riza Fahlevi Naim.
Acara dimeriahkan dengan
penampilan atraksi oleh para planters,
pemotongan tumpeng, santunan anak
yatim, penyerahan awards kepada
kebun dan PKS, penyerahan awards
kepada UMKM, best of the best
pemanen sawit dan pemetik teh, best
of the best operator pabrik, kegiatan
outbound, performance magician
JX Trada (Top 6 IMB), kunjungan
stand (UMKM, INL, IKBI Distrik), dan
ditutup dengan acara lucky draw/ batu
goncang. (red)
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Perolehan Sertifikasi di PTPN IV Tahun 2021 dan 2022
Kebun/ PKS

Sertifikasi
Halal

ISPO

ISCC

Kebun Bah Jambi

√

Kebun Marihat

√

Kebun Marjandi

√

Kebun Bah Birung Ulu

√

PKS Gunung Bayu

√

Kebun Gunung Bayu

√

Kebun Tanah Itam Ulu

√

PKS Bah Jambi

√

PKS Pasir Mandoge

√

PKS Gunung Bayu

√

PKS Mayang

√

PKS Timur

√

PKS Berangir

√
√

Kebun Padang Matinggi

√

PKS Sawit Langkat

√

√

PKS Adolina

√

√

PKS Dolok Ilir

√

√

Kebun Laras

√

PKS Tinjowan

√

PKS dan PPIS Pabatu

√
√

PPIS Pabatu
PKS Sosa

√

PKS Pulu Raja

√

PKS Air Batu

√

√

Kebun Bukit Lima

√

Kebun Meranti Paham

√

Kebun Teh

Majalah Internal Nusantara Empat

ISO 22000

√

Kebun Ajamu
PKS Ajamu

GMP+

√

PKS Bah Jambi

√

Liputan Khusus

Aksi Donor Darah untuk

Perayaan HUT PTPN IV

Berbagai kegiatan yang sederhana dilakukan PTPN IV dalam
rangkaian Hari Ulang Tahun ke-26, di antaranya melakukan aksi
donor darah yang diselenggarakan di ruang Dura Kantor Direksi
PTPN IV Medan, Senin, 28 Maret 2022.

A

ksi donor darah ini
diselenggarakan bekerjasama
dengan PMI Kota Medan, dengan
tetap mematuhi protokol kesehatan
Covid-19.
Peserta yang mendonorkan

darahnya berasal dari karyawan/i
Kantor Direksi, tenaga outsourching,
petugas kebersihan dan mahasiswa
magang.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
mengatakan, pada kesempatan ini

ada sebanyak 65 kantong darah yang
berasal dari 65 orang atau sebanyak
22.750 cc darah.
Sementara, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim menyebutkan, selain
65 pendonor yang berhasil, ada 12
pendonor yang batal dikarenakan
sedang mengkonsumsi obat-obatan,
seperti hipertensi dan yang memiliki
Hemoglobin (HB) tinggi. (red)

Maret 2022
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Entry Meeting Self Assessment
GCG PTPN IV Tahun 2021
PTPN IV kembali mengadakan acara Entry Meeting Self
Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
tahun 2021 yang diselenggarakan di Ruang Pisifera Kantor
Direksi, Senin 14 Maret 2022.

A

cara ini dihadiri secara langsung
oleh Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno didampingi SEVP Operation
II PTPN IV Joni Raja Siregar dan
SEVP Business Support PTPN IV
Budi Susanto.
Juga turut hadir Ketua Tim
Self Assessment Good Corporate
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Governance PTPN IV selaku
Komisaris Independen PTPN IV
Atas Wijayanto, Kepala Perwakilan
BPKP Propinsi Sumatera Utara
Kwinhatmaka (secara virtual), Komite
Audit, Komite MR dan GCG PTPN
IV, Sekretaris Dewan Komisaris
PTPN IV (secara virtual), Kepala

Majalah Internal Nusantara Empat

Bagian (secara virtual), Koordinator
Pengawasan Bidang Akuntan Negara
1 BPKP Perwakilan Propsu Agus
Sobarna beserta tim asesor.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
mengatakan, hasil assessment
diharapkan terus memperlihatkan
peningkatan sebagaimana tren tahuntahun sebelumnya. Hasil assessment
GCG PTPN IV pada tahun 2019
mencapai skor 93,058 (sangat baik)
dan di tahun 2020 meningkat lagi
dengan capaian skor 93,632 (sangat
baik).

Liputan Khusus

Atas Wijayanto dalam
sambutannya mengatakan,
pelaksanaan assessment GCG
di PTPN IV ini diharapkan bisa
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
agar nantinya dapat mencapai nilai
yang setinggi-tingginya. “Dan itu
hanya dapat kita lakukan dengan
selalu mengikuti garis-garis yang
telah disepakati untuk kita laksanakan
bersama. Mudah-mudahan
assessment ini dapat berjalan dengan
baik dan bisa menjadi tolak ukur kita
bekerja di masa yang akan datang,
sehingga kita tetap selalu berada
di jalur yang seharusnya dalam

melaksanakan bisnis kita di PTPN
IV khususnya dan di
lingkungan BUMN pada
umumnya,” papar Atas
Wijayanto.
Sementara, Kepala
BPKP Perwakilan
Propsu Kwinhatmaka
mengungkapkan,
pihaknya mengucapkan
terima kasih kepada
PTPN IV atas
kepercayaan yang
diberikan kepada BPKP
Perwakilan Propinsi
Sumatera Utara untuk
melakukan penilaian
penerapan GCG yang
sudah dimulai sejak

diterbitkannya Peraturan
Menteri BUMN No. Per-01/
MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik
Negara.
“Assessment penerapan
GCG yang kami lakukan
adalah sesuai standar mutu
ISO 9001:2015 dengan
metodologi melalui dokumen,
penyampaian kuisioner,
wawancara, observasi dan
di akhir kegiatan penilaian ini
akan
dilakukan exit
meeting dengan
tujuan untuk
menghindari
miskomunikasi
dengan PTPN
IV. Oleh sebab
itu, untuk
menghindari
miskomunikasi
tersebut perlu
dilakukan rapat
atau diskusi
agar muncul
persamaan
persepsi dan kesempatan untuk

menindaklanjuti area of improvement
yang disampaikan oleh asesor BPKP
setelah melakukan penilaian,” sebut
Kwinhatmaka.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang
membantu dan menjalankan GCG
dengan baik, sehingga angka yang
dicapai bukan hanya angka semata
melainkan mampu menjadi motivasi
di PTPN IV untuk menjalankan
prinsip-prinsip bisnis perusahaan yang
terbaik. (red)

Maret 2022
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Meraih Annual Report
Awards dari LACP

PTPN IV menerima penghargaan dari League of American
Communications Professionals LLC (LACP) yang
menyelenggarakan Kompetisi Annual Report (Laporan Tahunan)
Vision Awards 2020/21. Kompetisi ini merupakan sebuah ajang
penghargaan visi 2020 yang mengambil salah satu bidang
pengiriman terbesar yang pernah ada, mewakili berbagai industri
dan ukuran organisasi di dunia.

“P

enghargaan ini diterima PTPN
IV pada 21 Pebruari 2022
melalui email perusahaan,” kata
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
di Kantor Direksi PTPN IV Medan,
Jumat, 4 Maret 2022.
Menurut Sucipto Prayitno, LACP
menjadi tuan rumah kompetisi laporan
tahunan ke-20 berturut-turut, dengan
memperkenalkan sejumlah inovasi
yang ditemukan dalam program tahun
ini.
Sucipto Prayitno mengatakan,

14

PTPN IV dianugerahi penghargaan
Platinum untuk keunggulan industri
agribisnis atas pengembangan
laporan tahunan organisasi untuk
tahun buku terakhir. PTPN IV juga
dianugerahi penghargaan pencapaian
teknis untuk keunggulan keseluruhan
dalam seni dan metode komunikasi
laporan tahunan untuk tahun
anggaran terakhir, dan juga diakui
untuk mengembangkan salah satu
dari 100 laporan teratas di dunia
dengan peringkat 11 di antara semua
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laporan yang ditinjau untuk tahun
fiskal terakhir.
“Ini merupakan pertama kalinya
PTPN IV ikut serta pada kompetisi
yang diselenggarakan LACP, yang
diikuti oleh perusahaan di seluruh
dunia, dan dengan bangga hati kami
menerima penghargaan ini,” ungkap
Sucipto Prayitno.
Direktur menyebutkan, terdapat
28 kelas perusahaan spesifik yang
diperlombakan. Salah satunya
adalah kelas agribisnis dan PTPN IV
menjadi peringkat pertama dengan
mendapatkan Platinum Awards di
kelas tersebut.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim mengatakan, hasil
lengkap dari kompetisi musim ini
dapat dilihat secara online pada laman
http://www.lacp.com/202021vision.
Kepala LACP Tyson Heyn
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menerangkan, League of American
Communications Professionals LLC
(LACP) adalah sebuah organisasi
yang didedikasikan untuk mendukung,
mengakui, dan memajukan

kebutuhan mereka untuk memahami
keputusan strategis dan taktis yang
dibuat perusahaan mereka. Sebagai
gambaran yang menunjukkan
kompetisi tahun ini sangat sulit,

keunggulan dalam praktik komunikasi
profesional.
“Kami mengucapkan selamat
kepada PT Perkebunan Nusantara
IV sebagai Juara di Kompetisi
Annual Report LACP, 2020/21 Vision
Awards. Kami berterima kasih kepada
semua peserta yang telah menjadi
bagian dari sesuatu yang sangat
istimewa di tahun ini, dan kami juga
mengucapkan selamat kepada
pemenang tahun ini karena naik ke
puncak industri yang kompetitif pada
saat yang sangat menantang,” kata
Tyson Heyn.
Lebih lanjut Tyson Heyn
mengatakan, sebagai bagian dari
Vision Awards 2020, Annual Report
diterima lebih dari 24 negara,
sehingga persaingan sangat ketat.
Pemenang menunjukkan fokus
yang luar biasa pada pemegang
saham, kepentingan mereka, dan

lebih dari 6.000 Annual Report yang
diterima, namun hanya satu per lima
yang mendapatkan penghargaan.
Melalui beberapa ratus jam
penjurian, LACP mengidentifikasi
pemenang dalam kelas kompetisi
tingkat sebaya. Kelas kompetisi dibuat
untuk menciptakan klasifikasi kelas
yang paling adil di antara seluruh
Annual Report. Mereka ditentukan
menurut ukuran perusahaan,
pendapatan tahunan, dan faktor
terkait lainnya.
Skor diturunkan menurut
sistem penilaian eksklusif yang
dikembangkan oleh LACP, yang
memberikan nilai poin ke berbagai
kriteria Annual Report. skor
komposit, berdasarkan skala 100
poin, kemudian ditentukan dengan
menjumlahkan hasil dari semua
kriteria penjurian.
Annual Report dengan total skor

tertinggi dalam kelas kompetisinya
diberikan penghargaan Platinum.
Annual Report dengan total skor
tertinggi kedua, ketiga, dan keempat
dalam kelas kompetisi mereka
masing-masing mengumpulkan
penghargaan Emas, Perak, dan
Perunggu.
Jika seri, beberapa
penghargaan dibagikan per
tingkat penghargaan. Kehormatan
diperoleh oleh Annual Report
yang tidak mencetak dalam
empat tingkat penghargaan
teratas dari setiap kelas kompetisi
tertentu tetapi mencapai skor
minimum 90. Penghargaan 100
teratas diberikan kepada Annual
Report dengan skor tertinggi
terlepas dari kelas kompetisi.
Hasil diputuskan dengan
menimbang berbagai kriteria
penjurian menurut kepentingan
keseluruhan.
Tyson Heyn menyebutkan,
League of American
Communications Professionals
(LACP) didirikan pada tahun
2001 untuk menciptakan forum
dalam industri hubungan masyarakat
yang memfasilitasi diskusi tentang
praktik terbaik di kelasnya dalam
profesi tersebut, sambil juga
mengakui mereka yang menunjukkan
kemampuan komunikasi yang patut
dicontoh. Sebagai bagian dari tujuan
ini, LACP menyelenggarakan buletin
bulanan gratis yang didistribusikan
melalui email dan kompetisi triwulanan
yang menargetkan berbagai disiplin
ilmu dalam bidang komunikasi. Saat
ini, lebih dari 30.000 pelanggan
menerima buletin bulanan, yang
membagikan praktik terbaik,
menyediakan alat, tip, dan sumber
daya untuk para profesional, dan
menyelenggarakan berbagai forum
untuk membahas tren dan tantangan
industri. Kompetisi triwulanan secara
rutin mencakup ratusan entri dari
beberapa organisasi paling terkenal di
seluruh dunia. (red)
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Penandatanganan SPK KSO Adolina
dan Marihat dengan PPKS
* Kebun Adolina menuju Stasiun Riset dan Contoh Pelaksanaan Best Management Practice
Sebagai bentuk sinergisitas di lingkungan PTPN Group, PT
Perkebunan Nusantara IV melakukan penandatanganan SPK
Kerjasama Operasional (KSO) Kebun Adolina dan Marihat unit
usaha PTPN IV dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
yang merupakan unit usaha dari PT Riset
Perkebunan Nusantara.

P

enandatanganan dilakukan
oleh Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno dan Kepala PPKS Edwin
Syahputra Lubis, serta disahkan oleh
Direktur Utama Holding Perkebunan
Nusantara M. Abdul Ghani, di Kantor
PPKS Medan, Jumat, 18 Maret 2022.
Dalam hal ini, Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno mengatakan,
penandatanganan ini dilakukan
sebagai salah satu bentuk
dukungan dalam bidang riset dan
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pengembangan,
khususnya pada
komoditas kelapa
sawit, serta
sebagai salah
satu sinergi antar
anak perusahaan
dalam
mendukung
penguatan riset
dan teknologi
perkebunan, baik
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on farm maupun off farm.
Selain penandatanganan SPK
KSO, dikatakan Sucipto Prayitno,
bahwa sesuai Surat Keputusan (SK)
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infrastruktur dan IoT, baik precision
agriculture, digitalisasi, sistem sensor
dan artificial intelligent. 4). Menjadikan
Kebun Adolina sebagai pusat
pengembangan dan menjadi contoh
implementasi percobaan dan teknologi
pemupukan baik organik maupun

anorganik dan pengendalian hama
dan penyakit terpadu (integrated pest
management) berbasis ekologi. 5).
Menjadikan Kebun Adolina sebagai
contoh dan pusat pengembangan
program-program dekarbonisasi dan
energi baru serta terbarukan. (red)

Direktur Utama Holding Perkebunan
Nusantara, harus dilakukan
penetapan terhadap Kebun Adolina
sebagai Center of Exellence Komoditi
Kelapa Sawit.
Di dalam SK ini diputuskan
bahwa 1). Menjadikan Kebun Adolina
sebagai stasiun riset untuk penelitian,
percobaan dan pengembangan
produk-produk baru dan kajiannya. 2).
Menjadikan Kebun Adolina sebagai
pusat dan contoh pelaksanaan
best management practice, yaitu
menjalankan dan menjadi contoh
praktik-praktik kultur teknis yang
terbaik yang sudah berjalan di industri
perkebunan kelapa sawit dan juga
future practice untuk menjalankan
praktik-praktik hasil dari riset dan
pengembangan inovasi baru sebelum
diimplementasikan secara komersial
maupun secara luas khususnya di
lingkup PTPN Group baik on farm
maupun off farm. 3). Menjadikan
Kebun Adolina sebagai pusat
percontohan dan implementasi pilot
project teknologi terkini di perkebunan,
yaitu teknologi mekanisasi,
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Bersilaturahmi dengan Kajatisu
D

irektur PTPN IV Sucipto
Prayitno melakukan pertemuan
silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan
Tinggi Sumatera Utara, Idianto, di
ruang kerja Kajatisu, Selasa , 22
Maret 2022. Pertemuan merupakan
wujud dari jalinan kerjasama yang
telah terhubung selama ini dengan
baik.
Turut hadir Direktur PTPN II Irwan
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Perangin-Angin, SEVP Manajemen
Aset PTPN II Pulung Rinandoro, dan
SEVP Business Support PTPN III
Tengku Rinel.
Sementara yang mendampingi
Kajatisu adalah Asisten Perdata dan
Tata Usaha Negara Prima Idwan
Mariza, Kepala Bagian Tata Usaha
dan Kepala Seksi Penerangan
Hukum. (red)
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Silaturahmi dan Sinergi dengan P3RI
Direktur Sucipto Prayitno, SEVP Operation I Fauzi Omar, dan
SEVP Business Support Budi Susanto, mengadakan pertemuan
silaturahmi dengan Persatuan Purnakarya Perkebunan Republik
Indonesia (P3RI) Cabang PTPN IV di Restoran Lembur Kuring,
Medan, 24 Maret 2022, menyusul pertemuan sebelumnya yang
diadakan di ruang Dura Kantor Direksi PTPN IV Medan, 23 Maret
2022.

S

ucipto Prayitno pada kesempatan
itu mengucapkan terima kasih
atas dukungan, doa dan saran-saran
maupun masukan dari P3RI kepada
PTPN IV selama ini.
“Perlu saya sampaikan untuk kita
ketahui bersama bahwa di tahun
2021 PTPN IV membukukan laba
bersih sebesar Rp 2,1 triliun, dan
ini merupakan sejarah bagi PTPN
IV karena telah meraih keuntungan
sebesar itu,” kata Sucipto Prayitno.
Lebih lanjut, kata Sucipto
Prayitno, pada prinsipnya Manajemen
PTPN IV menyetujui permintaan
dari para sesepuh PTPN IV, yaitu
yang tergabung dalam P3RI, untuk
merutinkan kegiatan pertemuan
silaturahmi ini setiap 3 bulan sekali.
Sementara, Ketua P3RI Cabang
PTPN IV Mahyuzar Maimun juga
mengucapkan terima kasih kepada
BoM PTPN IV yang bersedia

meluangkan waktunya untuk dapat
hadir di tengah-tengah mereka selaku
para purnakarya PTPN IV.
“Saya selaku Ketua P3RI Cabang
PTPN IV, yang juga mewakili para
purnakarya mengucapkan ribuan
terima kasih kepada PTPN IV yang
sampai saat ini masih tetap membantu
mensejahterakan kehidupan kami,”
kata Mahyuzar Maimun.
Ia mengatakan, sampai dengan
hari ini anggota yang terdaftar di P3RI
Cabang PTPN IV sebanyak lebih
kurang 36 ribu purnakarya. Semuanya
memiliki keluarga, yang tentu juga
turut mendapatkan manfaat dari
kinerja PTPN IV.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim mengatakan,
sampai saat ini hubungan silaturahmi
antara Manajemen PTPN IV dengan
purnakarya tetap terjalin harmonis.

Manajemen PTPN IV, katanya, juga
siap menerima aspirasi dari para
purnakarya yang merupakan veteran
bagi PTPN IV, terutama karena
pengalaman dan keahlian mereka.
(red)
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Peringatan Isra’ Mikraj 1443 H

“Core Values untuk
Meningkatkan Ketaqwaan”
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno mengatakan bahwa Isra’ Mikraj
adalah peristiwa besar dalam diri Rasulullah sallallahu alayhi
wa sallam, yang membawa perintah shalat kepada ummatnya.
Tujuannya tidak lain adalah menuju taqwa dan mendekatkan diri
kepada Tuhan.

A

dapun dalam konteks tugas
dan tanggung jawab sehari-hari
di PTPN IV, upaya mendekatkan
diri kepada Tuhan akan didukung
dengan upaya-upaya melaksanakan
dan atau berpegang teguh kepada
core values AKHLAK (Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif
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dan Kolaboratif).
“Hal ini tentunya sebagai upaya
kita semua untuk meningkatkan
ketaqwaan kepada Allah SWT
serta memotivasi diri kita dalam
berperilaku ke arah yang lebih baik
lagi,” kata Direktur pada kesempatan
memberikan arahan di acara
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peringatan Isra’ Mikraj Nabi Besar
Muhammad SAW yang dirangkai
dengan penyambutan bulan suci
Ramadhan tahun 1443 Hijriyah/2022
Masehi, yang diselenggarakan oleh
PTPN IV secara tatap muka di ruang
Pisifera Kantor Direksi dan juga
secara virtual, Jumat, 25 Maret 2022.
Acara ini dihadiri secara tatap
muka oleh Direktur PTPN IV Sucipto
Prayitno, Komisaris PTPN IV Arief
Budiono, para kepala bagian, Ketua
MTSI PTPN IV, dan Ustadz Dr. H.
Ardiansyah, Lc., MA.
Sementara yang hadir secara
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virtual, terlihat di layar SEVP
Operation I Fauzi Omar, SEVP
Operation II Joni Raja Siregar,
SEVP Business Support Budi
Susanto, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan Riza Fahlevi Naim, para
general manager distrik, para manajer
kebun dan PKS, pengurus MTSI, dan
keluarga besar PTPN IV.
“Dengan merenungi dan
memaknai peristiwa Isra’ Mikraj yang
membawa kepada kita perintah shalat
ini, saya mengajak pribadi saya dan
keluarga serta mengajak Bapak/Ibu/
Saudara-saudari beserta keluarga,
untuk senantiasa meningkatkan
iman dan taqwa dengan tetap
melaksanakan shalat di awal waktu
dan ibadah-ibadah lainnya,” kata
Sucipto Prayitno.
Berbicara tentang bulan
Ramadhan yang sebentar lagi tiba,
Sucipto Prayitno mengatakan bahwa
semua karyawan PTPN IV, khususnya
Muslimin, perlu memandang tekad
untuk menjadikan bulan puasa ini
sebagai bulan yang penuh makna.
“Selama sebulan penuh kita
berpuasa, kiranya ibadah ini mampu
mewujudkan kepribadian yang jujur,
sabar, tawakkal, dan senantiasa
peduli terhadap lingkungan internal
maupun eksternal,” katanya seraya
menyampaikan permohonan maaf
mewakili manajemen dan pribadinya
apabila terdapat kesalahan-kesalahan
yang pernah terjadi di tengah interaksi
pelaksanaan tugas, sehingga di bulan
Ramadhan ini semua pribadi kembali
suci dan bersih dalam menjalankan
ibadah puasanya.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
peringatan Isra’ Mikraj ini berkaitan
erat dengan harapan semua pihak
terhadap kinerja perusahaan, karena
dengan pribadi yang terbentuk melalui
pendirian shalat dan melaksanakan
ibadah, karyawan dan pimpinan akan
memenuhi core values perusahaan,
berupa sifat-sifat amanah, kompeten,

harmonis, loyal, adaptif dan
kolaboratif, yang semua itu adalah
tanda-tanda sifat mulia.
“Ramadhan dan pelaksanaan
ibadah puasa sudah seharusnya
membentuk pribadi yang berakhlakul
karimah, sehingga memiliki amanah

dalam bekerja dan berusaha di PTPN
IV,” sebut Riza Fahlevi Naim.
Ustadz Ardiansyah dalam tausiyah
singkatnya mengusung tema “Shalat
sebagai Mikraj seorang Mukmin untuk
Membangun AKHLAK dan Komitmen
Diri.” (red)
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Cooking Class untuk Mitra Binaan
dan UKM Rumah BUMN
PTPN IV menyelenggarakan kegiatan Cooking Class (kelas
memasak) yang diperuntukkan bagi mitra binaan dan UKM
Rumah BUMN PTPN IV. Kegiatan ini diadakan di Wisma Sitalasari
Bah Jambi, 16 Maret 2022.

H

adir dalam acara ini antara lain
SEVP Operation II PTPN IV Joni
Raja Siregar, Majelis Pertimbangan
Wilayah Dewan UKM Wilayah Sumut
Atas Wijayanto yang juga merupakan
Dewan Komisaris PTPN IV, Ketua
Umum Dewan UKM Indonesia Sumut
Dewi Budiati Teruna Jasa Said, Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN
IV Riza Fahlevi Naim yang diwakili
Kasubag Program PUMK, General
Manager Distrik I Jimmy LW Silalahi,
Manajer Kebun Bah Jambi Januar
Saragih, Manajer PKS Bah Jambi
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Dison MP Girsang, dan narasumber
Pengusaha Keripik Bangun Rezeki
Senio Intan.
Joni Raja Siregar, dalam
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sambutannya mengatakan, kegiatan
cooking class ini mengambil tema
“Membuat Keripik Rumahan hingga
Pengemasan Bersama Keripik Ubi
Bangun Rezeki”.
Menurut Joni Raja Siregar,
kegiatan ini bertujuan memberikan
edukasi serta dapat menjadi alternatif
usaha baru atau tambahan kepada
mitra binaan, UKM Rumah BUMN
PTPN IV dan
masyarakat di
sekitar kebun.
“Kegiatan ini
diselenggarakan
sebagai bentuk
kepedulian
Program PUMK
PTPN IV kepada
mitra binaan dan
UKM Rumah
BUMN PTPN
IV khususnya di
masa pandemi.
Seperti yang

kita ketahui bahwa pandemi masih
belum usai dan kita semua dituntut
untuk dapat lebih kreatif dan inovatif
dalam berusaha demi tetap menjaga
kestabilan perekonomian Indonesia,”
kata Joni Raja Siregar.
Atas Wijayanto mengatakan,
Kabupaten Simalungun memiliki
banyak petani ubi yang merupakan
bahan baku untuk pembuatan keripik
ubi. Dengan adanya usaha keripik ubi

ini, diharapkan nilai tambah produk
tanaman ubi di daerah itu akan
meningkat bagi kalangan UKM-nya.
“Kami berharap agar kegiatan
ini dapat menambah pengalaman,
wawasan dan ilmu pengetahuan
bagi para peserta kuliner di bidang
keripik ubi serta memberikan peluang
usaha bagi peserta dan memberikan
dampak positif serta mampu berdaya
saing antar sesama kompetitor lain,
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sehingga meskipun masih berada
di masa pandemi, kita tetap bisa
berusaha dan bertahan,” kata Atas
Wijayanto.
Sementara, Dewi Budiati Teruna
Jasa Said mengungkapkan, PTPN IV
adalah perusahaan yang senantiasa
mendukung para pelaku UMKM yang
awalnya sebagai pelaku usaha kecil
sampai bisa menjadi usaha yang
besar.
Secara terpisah, Riza Fahlevi
Naim menguraikan, kegiatan ini diikuti
oleh 21 orang peserta yang terdiri
dari 10 orang mitra binaan, 5 orang
UKM Rumah BUMN, dan 6 orang
masyarakat di sekitar kebun.
“PTPN IV sebagai salah
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satu perusahaan perkebunan
yang membuktikan kepedulian
dan keterlibatannya terhadap
perkembangan dan peningkatan
UMKM di masa pandemi, merasa
tetap perlu terus mengadakan
pendampingan dalam pembinaan
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dan pelatihan kepada para pelaku
UMKM. Tujuan kita adalah agar bisa
mewujudkan UMKM yang inovatif,
kreatif dan adaptif terhadap segala
kondisi, sehingga perusahaan mampu
membawa mitra binaannya naik kelas,”
sebut Riza Fahlevi Naim. (red)

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

Ibu Nur Ana

Ibu Hj. Kisdarmasih

Orangtua perempuan Bapak Mahyudanil
(Asisten Afdeling PTPN IV Kebun Sawit Langkat)

Orangtua perempuan Bapak Sadarimansyah
(Asisten Tata Usaha PTPN IV Kebun Tonduhan)

1 Maret 2022

18 Maret 2022

Ibu Rodiah br Purba

Bapak MS Sembiring Brahmana

Orangtua perempuan Bapak Roniaman Saragih
(Karyawan Pelaksana Bagian Optimalisasi Anak Perusahaan dan Aset
PTPN IV Kantor Direksi)
7 Maret 2022

Bapak H. Ismail Ibrahim Nasution

Mertua laki-laki Bapak Indra Roy Arnaz Sinuhaji
(Asisten Kepala Tata Usaha PTPN IV Kebun Ajamu)
18 Maret 2022

Bapak Daulat Marpaung

Orangtua laki-laki Bapak Muhammad Iskandar
(Kepala Sub Bagian Tanaman PTPN IV Kantor Direksi)

Orangtua laki-laki Bapak Panuturan Marpaung
(Asisten Afdeling PTPN IV Kebun Adolina)

9 Maret 2022

22 Maret 2022

Bapak H. Maluman Simatupang
Mertua laki-laki Bapak Faisal Nasution
(Komite Dewan Komisaris PTPN IV)
11 Maret 2022

Bapak Ir. Alfian Daniel

Bapak Alfin Pane

(Staf Bidang Tata Usaha PTPN IV Distrik III)
26 Maret 2022

Bapak Edy Supandi Budiman

Orangtua laki-laki Bapak Andrian Mufti
(Asisten Kepala Tanaman PTPN IV Kebun Tinjowan)

Mertua laki-laki Bapak Mawan Kurniawan
(Asisten Personalia PTPN IV Kebun Bah Jambi)

11 Maret 2022

27 Maret 2022

Bapak H. Dahler Siregar

Ibu Kartina br Pane

Orangtua laki-laki Bapak M. Syafri Siregar
(Kepala Sub Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Kantor Direksi)

Orangtua perempuan Bapak Erwin D. Siregar
(Kepala Bidang Tanaman PTPN IV Distrik II)

13 Maret 2022

29 Maret 2022

Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan tempat yang layak disisi-nya
dan keluarga yang ditinggalkan diberi
Maret 2022
kesabaran dan ketabahan

27

Liputan Khusus

Menghadiri Launching ITSI
Board of Management PTPN IV yang terdiri dari Direktur Sucipto
Prayitno, SEVP Operation II Joni Raja Siregar, SEVP Business
Support Budi Susanto dan Kepala Bagian SDM Bambang
Agustian, menghadiri acara Launching Institut Teknologi Sawit
Indonesia (ITSI) yang diadakan di Kampus ITSI, Jl. Williem
Iskandar Medan, Jumat 18 Maret 2022.

A

cara launching juga dihadiri
Gubernur Sumatera Utara
Edy Rahmayadi, Direktur Utama
Holding Perkebunan Nusantara M.
Abdul Ghani, Direktur Pemasaran
Holding Perkebunan Nusantara Dwi
Sutoro, dan Direktur SDM Holding
Perkebunan Nusantara Seger
Budiarjo. Hadir juga pada kesempatan
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itu perwakilan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Republik Indonesia
Lukman, Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah
I Sumut Ibnu Fajar, Pembina Yayasan
Pendidikan Perkebunan Yogyakarta
Gunawan Ciptadi, Direktur dan SEVP
PTPN I, II, dan III, serta tuan rumah
Rektor ITSI Aries Sukariawan.
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Gubsu Edy Rahmayadi
menekankan kembali bahwa pertama
kali lahirnya perkebunan di Indonesia
adalah di Sumatera Utara. Oleh
karena itu dia mengharapkan agar
ITSI dapat melahirkan mahasiswa
perkebunan yang berkualitas untuk
mempertahankan keunggulan
propinsi ini dalam hal melahirkan
para planters yang memiliki keahlian
tinggi, serta mampu membuktikannya
dalam pelaksanaan tata kelola industri
perkebunan yang baik.
M. Abdul Ghani dalam
sambutannya mengatakan, sebagai
perintis perkebunan kelapa sawit di
Indonesia dengan luas lahan 1,2 juta
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hektar, sudah selayaknya Sumatera
Utara memiliki lembaga pendidikan
pencetak sumber daya manusia
kelapa sawit yang unggul.
Menurutnya, transformasi STIPAP
menjadi ITSI merupakan salah satu
upaya nyata dalam pengembangan
SDM untuk berkiprah di lingkup
perkebunan kelapa sawit melalui
perguruan tinggi di bawah naungan
Holding Perkebunan Nusantara.
“ITSI diharapkan mampu berperan
sebagai pusat pendidikan, riset
dan inovasi kelapa sawit unggulan
di Indonesia, sehingga akselerasi
pembangunan industri dari hulu
ke hilir semakin pesat dan mampu
membangun ketahanan pangan dan
energi nasional serta mewujudkan
ekonomi berkelanjutan yang

mensejahterakan petani,” sebut M.
Abdul Ghani.
Aries Sukariawan
mengungkapkan, di-launchingnya
ITSI menjadi satu langkah untuk
mengembangkan dan melahirkan
mahasiswa dan alumni yang
berkualitas dan menjadikan SDM
yang secara khusus mendukung
pengembangan kelapa sawit dan
industri perkebunan.
ITSI yang dikelola oleh PT LPP
Agro Nusantara yang merupakan
Anak Perusahaan Holding
Perkebunan Nusantara memiliki
6 program studi, masing-masing

Program Sarjana (S1) Agribisnis,
Proteksi Tanaman, Sistem dan
Teknologi Informasi, Teknik Kimia,
Budidaya Perkebunan, dan Teknologi
Pengolahan Hasil Perkebunan.
Peluncuran ini merupakan
Amanat Surat Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 558/E/O/2021 tentang Izin
Perubahan Bentuk Sekolah, serta
melakukan perubahan nama baru
dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu
Pertanian Agrobisnis Perkebunan
(STIPAP) menjadi Institut Teknologi
Sawit Indonesia (ITSI). (red)
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PTPN IV Salurkan 1.500 Paket
Bantuan untuk Korban Banjir Medan

Menanggapi situasi banjir yang melanda Kota Medan
karena curah hujan yang tinggi selama akhir Pebruari
2022, PTPN IV mewujudkan kepeduliannya dengan
menyalurkan 1.500 paket bantuan berupa sembako
kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar
Kantor Direksi PTPN IV Medan. Bantuan ini disalurkan
melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
di Kecamatan Medan Maimun, Selasa, 1 Maret 2022.
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D

irektur PTPN IV Sucipto Prayitno melalui
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan,
penyaluran bantuan sembako ini diperuntukkan
bagi masyarakat yang terdampak banjir di
Kelurahan Hamdan, Kelurahan Aur, dan
Kelurahan Kampung Baru, yang diterima
langsung oleh masing-masing lurah.
“Manajemen PTPN IV merasa prihatin
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dengan adanya musibah banjir
yang ada di sekitar kantor dan hal
ini sudah menjadi
perhatian kita
bersama. Tentunya
perusahaan tidak
bisa berpangku
tangan melihat
kondisi ini. Kita
harus sigap untuk
membantu saat
kondisi seperti ini,”
sebut Riza Fahlevi
Naim.
Ia berharap,
penyaluran bantuan
ini dapat dilakukan
tepat sasaran
dan manfaatnya
dapat membantu
dan meringankan
masyarakat yang
terkena dampak
banjir, khususnya di
Kelurahan Hamdan,
Kelurahan Aur,
dan Kelurahan

Kampung Baru.
Riza Fahlevi Naim merinci,

bantuan yang
disalurkan
sebanyak 1.500
paket sembako,
dimana masingmasing paket
berisi beras 5 kg,
gula pasir 1 kg,
mie instan 1 kotak,
telur 1 papan, dan
teh celup Tobasari
Tea (produk PTPN
IV) 1 kotak.
“Sebagaimana
kita ketahui
hujan lebat yang
mengguyur
Medan dan
sekitarnya sejak
beberapa hari
terakhir membuat
air sungai meluap
dan sejumlah
rumah terendam
air serta ruas jalan
tergenang air,” ungkap Riza Fahlevi
Naim. (red)
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PTPN IV Terima Sertifikat
Halal dari LPPOM MUI
PT Perkebunan Nusantara IV menerima penghargaan berupa
sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 2
Maret 2022 di Kantor LPPOM MUI Sumut Jl. Majelis Ulama No. 3
Medan.

P

enyerahan sertifikat diberikan
oleh Direktur LPPOM MUI
Sumut Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin
kepada Kepala Bagian Perencanaan
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dan Sustainability PTPN IV Pirgok
Panggabean.
Dalam paparannya setelah
menyerahkan sertifikat dan foto
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bersama, Prof Basyaruddin
mengapresiasi upaya yang telah
dilakukan PTPN IV untuk melakukan
sertifikasi Sistem Jaminan Halal
(SJH) sebagai bentuk pemenuhan
permintaan pasar dan memperluas
pangsa pasar penjualan CPO dan
PKO yang dihasilkan oleh 16 PKS
dan 1 PPIS PTPN IV.
“PTPN IV memiliki komitmen
yang cukup baik dimana dalam waktu
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tidak sampai dua bulan, telah dapat
menyelesaikan seluruh temuan
audit dan semua berjalan baik dan
lancar. Ini sebuah komitmen dan
prestasi yang luar biasa,” kata Prof
Basyaruddin.
Pirgok Panggabean dalam
sambutannya mengucapkan terima
kasih atas pemberian sertifikasi halal
dari LPPOM MUI Sumut ini. Sertifikat
dikeluarkan atas 16 Pabrik Kelapa

Sawit (PKS) dan 1 Pabrik Pengolahan
Inti Sawit (PPIS) di PTPN IV.
“Semoga kerjasama yang baik di
antara seluruh tim yang ada berlanjut
ke depan dan senantiasa selalu lebih
baik terutama dalam penerapan
kriteria SJH di masing-masing PKS
dan PPIS PTPN IV,” ucap Pirgok
Panggabean.
Pirgok Panggabean
menyebutkan, LPPOM MUI Sumut

telah melakukan sertifikasi halal
kepada 16 PKS dan 1 PPIS PTPN
IV yakni PKS Sawit Langkat, PKS
Adolina, PKS Pabatu, PKS Dolok
Ilir, PKS Dolok Sinumbah, PKS Bah
Jambi, PKS Pasir Mandoge, PKS
Mayang, PKS Gunung Bayu, PKS
Tinjowan, PKS Air Batu, PKS Pulu
Raja, PKS Berangir, PKS Ajamu,
PKS Sosa, PKS Timur dan PPIS
Pabatu. (red)
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Aksi Sosial Jelang
HUT ke-26 PTPN IV
PTPN IV genap berusia 26 tahun di hari ulang tahunnya pada 11
Maret 2022. Salah satu Anak Perusahaan Holding Perkebunan
Nusantara ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1996.

S

ebagai ungkapan rasa syukur atas
perjalanannya selama ini, PTPN
IV melakukan aksi sosial berupa
pembagian paket sembako kepada
masyarakat yang membutuhkan, yaitu
kalangan tuna netra.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
berkenaan ulang tahun perusahaan,
mengatakan, pendirian perusahaan
yang bergerak di bidang usaha
agroindustri ini dilakukan tepat pada
11 Maret 1996 dengan mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman
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Republik Indonesia, melalui Surat
Keputusan Nomor: C2-8332 HT.01.01
Th 96 tanggal 8 Agustus 1996. “Usia
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26 tahun merupakan usia yang
matang untuk menjadi dewasa karena
perusahaan telah banyak melewati
suka dan duka,” katanya.
Sucipto Prayitno menuturkan,
sama seperti tahun yang lalu,
syukuran ulang tahun kali ini juga
dilaksanakan secara serentak bagi
PTPN I hingga PTPN XIV yang
dipusatkan di Holding Perkebunan
Nusantara pada 11 Maret 2022 dari
Jakarta melalui virtual zoom dan live

streaming Youtube dengan tema “26th
Bersama Meraih Juara”.
Menurut Sucipto Prayitno,
dalam rangkaian menyambut hari
ulang tahun ini, maka melalui
Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL), PTPN IV
memberikan bantuan sembako
kepada penyandang disabilitas melalui
Yayasan Kesejahteraan Masyarakat
Tuna Netra Indonesia (YAKEMTI)
yang berlokasi di Jl. Bajak II Gg.

Family No. 36 Kelurahan Harjosari
II, Kecamatan Medan Amplas, Kota
Medan, Rabu, 9 Maret 2022.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
ada sebanyak 100 paket sembako
yang diberikan, yaitu berupa beras
100 karung @ 5 Kg, gula pasir 100
bungkus @ 1 kg, Teh Celup Tobasari
(produk PTPN IV) 1 kotak, mie instan
1 kotak, ikan kaleng 1 kaleng. (red)
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Menuju Herd Immunity, Kebun
Tinjowan Gelar Vaksinasi
Pandemi Covid-19 hingga saat
ini belum dapat diperkirakan
kapan berakhirnya. Adapun
salah satu upaya Pemerintah
dalam menangani hal tersebut
adalah dengan memberikan
vaksinasi kepada masyarakat.

U

ntuk mendukung program
tersebut, PTPN lV Kebun
Tinjowan berpartisipasi dengan
memfasilitasi program vaksinasi bagi
karyawan dan karyawatinya, Kamis,
17 Maret 2022 di Kantor PTPN lV
Kebun Tinjowan. Program vaksinasi
ini diselenggarakan oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia melalui
Dinas Kesehatan masing-masing
wilayah sebagai bentuk penanganan
atas pandemi Covid-19.
Vaksinasi yang dilaksanakan oleh
PTPN lV ini diikuti oleh kurang lebih
100 orang karyawan dan karyawati
yang telah melalui seleksi mengikuti
vaksinasi.
Menurut Asisten Personalia Kebun
(APK) PTPN lV Kebun Tinjowan,
Fander Manalu, tujuan pelaksanaan
vaksinasi ini untuk mendukung
program pencapaian kekebalan
kelompok (herd immunity), dimana
semakin banyak yang divaksin maka
semakin banyak yang terlindungi.
“Kita dari Kebun Tinjowan
mendukung penuh pelaksanaan
vaksinasi. Tentunya hal ini untuk
meminimalkan dan sebagai mitigasi
terhadap risiko penularan Covid-19,”
ujar Fander Manalu.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh
Kepolisian dan TNI serta manajemen
PTPN lV Kebun Tinjowan, yang
dilaksanakan dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan Covid-19. (red)
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Pengembangan Aplikasi CTD Hama
Memasuki tahun 2022, digitalisasi sebagai pilar yang digagas oleh
Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara menjadi
landasan utama suatu organisasi. Untuk itu, penyempurnaan
dalam pelaksanaan pekerjaan perlu dikembangkan secara terus
menerus sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat.

D

emikian dipaoarkan Direktur
PTPN IV Sucipto Prayitno di
Kantor Direksi PTPN IV, 24 Maret
2022, ketika menjelaskan proses
perjalanan perusahaan yang
dipimpinnya dalam mengadaptasi
teknologi hingga memasuki era
digitalisasi hari ini.
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Direktur mengatakan, saat ini
PTPN IV telah mengimplementasikan
digitalisasi, mekanisasi dan
otomatisasi, dimana salah satunya
adalah mengembangkan aplikasi
mobile Control Tower Dashboard
(CTD) Hama.
Menurut Sucipto Prayitno, terkait
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dengan pelaksanaan sensus di
lapangan, selama ini sering menjadi
kendala dikarenakan keakuratan
dalam pelaksanaan, karena data yang
diberikan sering sekali tidak sesuai
dengan kondisi lapangan.
“Penggunaan aplikasi mobile
CTD ini telah dikembangkan lebih
lanjut dengan tahap awal petugas
sensus (Global Telling) melakukan
log in pada aplikasi mobile CTD
dan memilih fitur Hama. Setelah
itu, petugas melakukan attachment
berupa foto, nama kebun, afdeling, titik
sampel global, dan jenis-jenis telur,

Inovasi

ulat, kepompong, atau ngengat yang
ditemukan di lapangan,” paparnya.
Sucipto Prayitno juga mengatakan,
pelaksanaan peng-input-an ini
dilakukan sebanyak jumlah titik
sampel yang harus dilakukan seorang
petugas setiap hari (rata-rata sensus
pokok sebanyak 30–50 titik sampel/
hari/petugas).

Lebih lanjut,
setelah dilakukan
sampel yang
mewakili titik sampel
global (TSG) setiap
hari, output yang
didapat adalah
berupa pelaporan
dalam bentuk excel
dan dashboard
monitoring dalam
bentuk web service.
Dengan
menggunakan
aplikasi ini,
pelaporan
yang didapat
menghasilkan
output 4000–
5000 baris
data/hari.
Data tersebut
kemudian
dibagikan
kepada
setiap distrik
terkait untuk
dilakukan
analisis dan
tindakan
preventif
secepat
mungkin.
“Beberapa
yang menjadi
indikator
hama penting
adalah jenis
ulat kantong
(Metisa
Plana,
Mahasena
Corbeti, dan
Pteroma pendula), serta jenis
ulat api dan ulat bulu (Setora
nitens, Thosea asigna, dan lainlain),” ungkap Sucipto Prayitno.
Secara terpisah, Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim
menyebutkan, selain hasil dari
excel, juga terdapat laporan

dalam bentuk web dashboard. Dalam
fitur ini terdapat beberapa dashboard
yaitu, jumlah formulir sensus hama
yang telah dilaporkan dan peringatan
dini hama.
“Selain itu terdapat dashboard
pencapaian petugas survei, sehingga
dari data tersebut dapat diamati
petugas yang sering dan tidak pernah
melakukan survei. Hasil survei
tersebut berupa grafik dashboard
untuk mengambil keputusan. Dengan
grafik yang tersedia, manajemen
akan lebih mudah mengambil langkah
pencegahan dan pengendalian yang
diperlukan,” sebut Riza Fahlevi Naim.
(red)
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