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Redaksi Menyapa
Pembaca yang budiman.
Memasuki Ramadhan ini, yang telah dimulai
sejak 3 April 2022, yang diperkirakan nanti berakhir
pada 2 Mei 2022, kita merasa harus bersyukur
tentang banyak hal. Di satu sisi, bersamaan dengan
bulan puasa ini, isu-isu yang mengkuatirkan tentang
pandemi telah jauh menurun. Kasus-kasus infeksi
Covid-19 sudah nyaris tidak kedengaran lagi. Meski
demikian sejumlah regulasi berkaitan dengan protokol
kesehatan masih diberlakukan. Oleh sebab itu, kami
menyarakankan agar kita tidak sampai lengah, dan
tetap bersabar dengan disiplin kesehatan.
Di sisi lain, kita juga bersyukur tentang capaian
kinerja perusahaan, terutama dengan adanya
insentif harga komoditas minyak kelapa sawit dari
perdagangan dunia. Isu-isu negatif tentang kelapa
sawit menjadi tidak relevan untuk sementara ini, sebab
bagaimanapun juga setiap bangsa memerlukan
persediaan pangan dan energi. Situasi yang tidak
menentu di Rusia dan Ukraina telah memperlihatkan
bahwa setiap bangsa memiliki ketergantungan
terhadap bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu,
kerendahhatian dan posisi saling mendukung adalah
sikap yang paling cocok untuk dikembangkan
ketimbang kontroversi dan menyuburkan black
campaign.

Di bulan yang penuh rahmat ini, kami tetap
berusaha menyajikan laporan-laporan internal dan
eksternal yang relevan dengan situasi yang kita
hadapi. Dalam jurnalisme, dikenal adanya kefaktualan.
Meskipun isunya sama, tapi faktualitas tetap harus
menjadi pendorong suatu berita. Kemudian kita juga
mengenal apa yang disebut prinsip urgensitas, yaitu
pertimbangan yang dilakukan atas dasar prioritas
kepentingan pembaca terhadap berita, atau fakta
kepentingan masyarakat, sebab jurnalisme sebagai
tiang pers harus dipahami sebagai hak masyarakat.
Pertimbangan terhadap urgensi ini biasanya
didasarkan pada apa dampak yang akan disebabkan
oleh berita tersebut. Dalam lingkup korporasi, tentu
kami akan menimbang apakah berita itu memberikan
dampak positif, seperti meningkatkan semangat kerja,
menambah nilai dengan informasi, menambah rasa
kebersamaan, atau paling tidak sebagai hiburan. Itulah
fungsi-fungsi pokok pers.
Semoga dengan situasi Ramadhan dan pandemi
yang makin redup ini kita dapat membangun sinergi
yang lebih baik lagi, secara lebih mendalam, dan
bermakna.
Selamat membaca edisi April yang telah sampai
di hadapan Anda ini. Dan selamat menunaikan ibadah
puasa Ramadhan dan Idul Fitri.
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Refleksi

Memegang Kendali
Oleh Sekretariat Perusahaan

Salah satu ciri kepemimpinan di dalam organisasi, korporasi,
maupun dalam gelanggang pasar adalah kemampuan memegang
kendali (to take control). Kendali di sini dimaksudkan sebagai
penguasaan atas masalah-masalah yang timbul dengan
menggunakan kekuatan yang ada pada diri sendiri, tidak
bergantung pada keputusan atau dominasi orang lain.

S

ejatinya, ketika pasar belum tumbuh
sebagai kekuatan dominan dalam
proses produksi dan perdagangan, setiap
produsen atau pemilik barang masih
memegang kendali dan keputusan atas
nilai barangnya sendiri. Dialah yang
membuka harga, dan orang lain berhak
melakukan penawaran, hingga kedua pihak
menemukan nilai yang disepakati. Ini disebut
sebagai harga pasar, yaitu harga yang
dibentuk oleh kerelaan orang-orang yang
melakukan jual beli.
Namun, di era ketika industri digenjot
sebagai perusahaan yang mengejar
target penjualan, maka timbullah gejala
over production, yang membuat posisi
produsen melemah, dan pasar mengambil
kendali. Dalam situasi kelebihan stok dan
membanjirnya produksi, harga menjadi
mutlak ditentukan oleh pasar, dimana
perusahaan-perusahaan produsen tidak
berkutik kecuali menanti-nanti harga pasar
dalam listing yang dikeluarkan melalui media
informasi pelelangan resmi.
Kadang-kadang, tidak banyak pilihan
bagi produsen. Dalam konteks perusahaan
minyak kelapa sawit, misalnya, kebutuhan
jangka penjek untuk membayar gaji
karyawan dan biaya operasional rutin
lainnya membuat perusahaan tidak dapat
menahan komoditasnya terlalu lama. Barang
harus liquid agar perusahaan menerima
pendapatan untuk banyak keperluan
operasional. Produksi dan penjualan
terpaksa diputar cepat karena masa
simpannya terbatas, dan karena kebutuhan
finansial mendesak. Pada saat itulah kendali
perusahaan atas produksinya dengan
sendirinya melemah.

Apa jalan keluar yang memungkinkan
untuk kembali memegang kendali atas
produksi kita sendiri? Ini tentu memerlukan
road map yang teliti dan tergantung pada
situasi aktual produsen. Tetapi ada beberapa
faktor umum yang dapat diungkapkan di sini.
Pertama, melakukan perubahan
komposisi pada produk akhir. Bila selama
ini produk akhir sebuah perusahaan
perkebunan kelapa sawit adalah minyak
mentah (CPO), maka komposisi produk
akhir perlu ditingkatkan variasinya.
Dengan kata lain, perusahaan perlu
mempertimbangkan kebijaksanaan yang
bergerak ke hilir. Adapun yang perlu
diperhatikan di sini adalah perhitungan nilai
tambah produk yang baru dibanding dengan
cost hilirisasi yang harus dikeluarkan.
Bila nilai tambahnya lebih besar, tentu
ini menguntungkan. Kedua, produk hilir
yang dipilih akan memerlukan riset pasar,
berupa pengetahuan mengenai tingkat
persaingan, atau tingkat kebutuhan
masyarakat. Banyak lagi tentunya variabel
yang harus dipertimbangkan. Tetapi paling
tidak, produk hilir ini biasanya akan memiliki
kemampuan simpan yang lebih durable dari
bahan mentahnya. Dengan demikian, maka
produsen tidak perlu cemas mengenai masa
penjualan yang singkat karena keterbatasan
masa simpan, yang memaksanya
melakukan ‘panic selling’ atau melakukan
‘selling as usual’.
Selain memiliki kemampuan simpan
stock barang, perusahaan pun tentunya
harus memperkuat diri dengan kekuatan
cadangan finansial yang memadai untuk
bertahan menunggu sampai datangnya
harga penjualan yang lebih baik menurut

jadwal yang bisa diprediksi. Bila harga
penjualan suatu produk, misalnya, akan
membaik pada musim dingin atau akhir
tahun, maka perusahaan harus memiliki
kemampuan finansial yang membuat
mereka bertahan sampai musim dingin tiba.
Bisnis pada hakikatnya adalah
penguasaan kendali atas pasar. Siapa
yang selalu memperkokoh produknya di
hadapan pasar, maka ia dapat memegang
kendali atas pasar produk itu. Namun bila
produknya adalah barang umum yang biasa,
maka pasar akan melipat-lipat si produsen
menurut kehendaknya.
Pada saat ini, perusahaan-perusahaan
perkebunan kelapa sawit dan industri
yang bergerak dalam pengolahan produk
berbahan baku minyak kelapa sawit, sedang
berada dalam posisi yang bagus di pasar.
Kebutuhan lemak nabati sebagai sumber
pangan, energi, dan kosmetika telah
menempatkannya sebagai produk strategis.
Namun situasi ini tidak akan selamanya
demikian. Sebab kenaikan harga pasar
minyak kelapa sawit sebenarnya belum
ditentukan oleh kinerja bisnis produsen
kelapa sawit itu sendiri, melainkan masih
dinikmati sebagai insentif pasar (faktor
eksternal) yang tidak direncanakan, atau
masih berupa dampak non-bisnis, misalnya
karena kebijakan politik, perang, atau krisis
pada produk substitusi.
Semoga kita semakin maju dan kokoh
dalam perjalanan memegang kendali
pasar atas produk kita sendiri dengan
menggunakan instrumen perencanaan
jangka panjang. Memegang kendali dalam
ekonomi bangsa adalah sebuah amanat
kemerdekaan, yaitu menciptakan ekonomi
berdikari sebagai wujud kedaulatan bangsa.
Kedaulatan ekonomi ini harus dapat
diturunkan dan dijabarkan ke dalam turunan
bisnis, hingga produknya menjadi nyata
diperlukan, dengan menjaga keuangan yang
sehat. Agar sebuah perusahaan nasional
itu bisa menentukan kapan produknya
dijual dengan harga seberapa yang fair
menurutnya pada saat itu.
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Peringatan Nuzul Quran 1443 Hijriyah
Direktur: “Mari Terus Belajar”
“Sebagaimana ayat yang pertama diturunkan, ‘Iqra’, maka kita
dsuruh untuk terus membaca, belajar, dan mentadaburi alam
ciptaan Allah”.

D

emikian pokok yang disampaikan
oleh Direktur PTPN IV, Sucipto
Prayitno, ketika memberikan
sambutan pembukaan dan
pengarahan pada acara peringatan
Nuzulul Qur’an 1443 H yang
dilaksanakan di Kebun Tinjowan,
Jumat, 22 April 2022.
Direktur mengatakan, nuzulul
Qur’an merupakan peristiwa malam
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turunnya Alqur’an. Peristiwa
ini merupakan peristiwa
yang sangat penting bagi
umat Islam di seluruh dunia.
Acara pembukaan
dihadiri juga oleh SEVP
Operation I Fauzi Omar,
SEVP Operation II Joni
Raja Siregar, Komisaris
Independen PTPN IV Atas
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Wijayanto, Kepala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi
Naim, para kepala bagian, para
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IV, pengurus IKBI PTPN IV, karyawan
PTPN IV, dan turut hadir Ustadz
Muhammad Hasbi Al Mawardi Lubis,
S.Ag, sebagai penceramah.
Sucipto Prayitno lebih lanjut
mengatakan, Nuzulul Qur’an adalah
peristiwa di mana Allah SWT
menurunkan ayat Alqur’an secara
utuh dari Lauhul Mahfud di langit
ketujuh ke Baitul Izzah atau langit
dunia. Allah SWT memberikan wahyu
tersebut kepada Nabi Muhammad
SAW melalui perantara malaikat Jibril.
“Proses turunnya Al qur’an adalah
untuk menyempurnakan ajaran Islam
sebagai petunjuk umat manusia,”
katanya.
Direktur juga mengajak seluruh
pimpinan dan karyawan untuk
bersama-sama menjadikan peristiwa
Nuzulul Qur’an sebagai momentum
untuk terus belajar, seperti kata yang
pertama dalam Al Qur’an adalah Iqro’
(bacalah).
“Kita juga harus introspeksi
diri masing-masing, sudah sejauh

manakah kita mencintai, rutin
membaca, mempelajari, memahami
dan mengamalkan isi kandungan Al
Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
Al qur’an adalah panduan hidup yang
mampu memberi kita memiliki SDM
yang ber-AKHLAK,” imbaunya.
“Semoga perjalanan kita selama
bulan suci Ramadhan ini dapat
memberikan berkah, maghfirah,
ampunan dan hidayah-Nya kepada
kita. Dan semoga kita semua
dapat meningkatkan keimanan dan
amal ibadah kita dalam mencapai
ketaqwaan,” kata Sucipto Prayitno.
Sementara, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim menyebutkan, tema
peringatan Nuzul Quran ini adalah
“Bersama Al Qur’an, Kita Membangun
Akhlaqul Karimah Insan PTPN IV”.
Acara diisi dengan pembacaan
lantunan ayat suci Al Qur’an, santunan
anak yatim, dan ditutup dengan
ceramah oleh Ustadz Muhammad
Hasbi Al Mawardi Lubis, S.Ag. (red)

general manajer distrik, para manajer
kebun dan PKS, pengurus pusat
Majelis Taklim dan Syiar Islam PTPN

April 2022
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PTPN Group Distribusikan Minyak Goreng
ke Wilayah Timur melalui Tol Laut
Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) bekerjasama
S
dengan Kemenhub dan ID Food mendistribusikan minyak goreng
(migor) dan gula konsumsi ke wilayah timur Indonesia untuk
memenuhi kebutuhan kedua bahan tersebut di wilayah itu.
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ebanyak 300 ribu liter minyak
goreng dan 800 ton gula produksi
didistribusikan melalui optimalisasi
fasilitas kapal Tol Laut dari Belawan
menuju Kupang, Nusa Tenggara
Timur.
“Hal ini menjadi
komitmen kami
menjaga stabilitas
harga dan pasokan,
terutama menyongsong
datangnya Hari Raya
Idul Fitri 1443 H,” ucap
Muhammad Abdul Ghani,
Direktur Utama Holding
Perkebunan Nusantara.
Sebagai perusahaan
perkebunan sawit
terintegrasi dengan
produktivitas tertinggi di
Indonesia, PTPN Group
akan menjadi ujung
tombak pemerintah dan
BUMN dalam menjaga
stabilitas harga dan
pasokan minyak goreng
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di masyarakat.
Acara
pemberangkatan
kapal melalui tol laut di
Pelabuhan Belawan ini
dihadiri Direktur PTPN
IV Sucipto Prayitno,
didampingi SEVP
Operation II Joni Raja
Siregar, dan SEVP
Business Support
Budi Susanto, Direktur
PTPN II bersama SEVP,
Ditjen Kementerian
Perhubungan RI,
Danlantamal I Belawan,
dan stakeholders lainnya.
(red)

April 2022
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Bantuan 15 Ribu Teh Celup
Tobasari ke Masjid-masjid
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Menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H tahun 2022 ini, PTPN
IV melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) memberikan bantuan berupa pembagian teh celup
Tobasari (produk teh PTPN IV) kepada beberapa masjid di Kota
Medan.

B

antuan ini diserahkan
langsung oleh Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim, Selasa, 5 April
2022.

Menurut Riza Fahlevi Naim,
Kegiatan ini dilakukan sebagai
bentuk partisipasi PTPN IV
untuk menyediakan pendamping
kebutuhan sahur dan berbuka

kepada masjid-masjid dan
jamaah yang menjalankan ibadah
puasa.
“Total teh celup Tobasari yang
disalurkan sebanyak 15.000
pcs yang dibagikan ke Masjid
Al Jihad, Masjid Agung, Masjid
Dirgantara, Masjid Abidin, Masjid
Raya Al Mashun, Masjid Taqwa
Sutomo, dan Masjid Al Musannif,”
kata Riza Fahlevi Naim. (red)

April 2022
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Sambut Ramadhan, IKBI Santuni
Anak Yatim dan Dhuafa
Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah,
Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN IV bekerjasama dengan
karyawan pimpinan Kantor Direksi PTPN IV menyerahkan
santunan Ramadhan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, serta
masyarakat lingkungan kerja Kantor Direksi PTPN IV.

S

antunan Ramadhan diserahkan,
Senin, 11 April 2022, oleh Ketua
IKBI PTPN IV Wiji Hastuti, Wakil Ketua
IKBI PTPN IV Sonya, Wakil Ketua IKBI
PTPN IV Syamsafitri, Wakil Ketua IKBI
PTPN IV Irawati beserta pengurus
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IKBI Kantor Direksi.
Ketua IKBI PTPN IV Wiji Hastuti
menyebutkan, santunan yang akan
diberikan ini berupa 100 paket
sembako yang akan disalurkan
kepada anak yatim dan kaum dhuafa
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melalui Ketua PW BAKOMUBIN
Sumatera Utara Dr. H. Ansari
Yamamah, MA.
“Selain itu juga dibagikan 100
paket sembako untuk masyarakat
yang bekerja di lingkungan Kantor
Direksi PTPN IV seperti cleaning
service, maintenance, dan penjaga
masjid,” sebut Wiji Hastuti.
Ia berharap santunan ini dapat
bermanfaat bagi penerimanya dan
memberi keberkahan pada yang
memberikan. (red)

Liputan Khusus
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Bantuan Sembako
untuk PWI Sumut
Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah, PTPN
IV menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar
lingkungan kerjanya.

K

epala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim mengatakan, melalui
program tanggung jawab sosial

14

dan lingkungan (TJSL) PTPN IV
menyalurkan bantuan berupa paket
sembako sebanyak 650 paket
yang akan diberikan kepada insan
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pers melalui Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) Sumatera Utara.
Bantuan sembako ini diterima
langsung oleh Ketua PWI Sumut
Farianda Putra Sinik di Kantor PWI
Sumut, Kamis, 14 April 2022.
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
masing-masing paket sembako
terdiri dari sirup 4 botol, gula pasir
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1 kg, minyak goreng 2 liter, beras
5 kg, teh celup Tobasari (produk
PTPN IV), dan mie instan 5
bungkus.
“Semoga bantuan sembako
ini dapat bermanfaat bagi insan
pers yang membutuhkan demi
menunaikan ibadah puasa,” sebut
Riza Fahlevi Naim. (red)

April 2022

15

Liputan Khusus

Seminar Pencegahan Radikalisme dan
Terorisme bersama Densus 88 AT Polri
PTPN IV mengadakan acara seminar dengan tema “Moderasi
Kebangsaan dalam Rangka Mencegah Radikalisme dan
Terorisme” bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Acara seminar ini
diadakan di ruang Pisifera Kantor Direksi PTPN IV, Rabu, 20 April
2022.

H

adir dalam seminar ini SEVP
Business Support PTPN IV Budi
Susanto, SEVP Operation II PTPN IV

16

Joni Raja Siregar, Komisaris PTPN
IV Arief Budiono, para kepala bagian,
serta para karyawan pimpinan dan
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karyawan pelaksana Kantor Direksi.
Sementara, dari Densus 88 AT Polri
hadir Kasatgaswil Sumut Densus 88
Anti Teror Polri Kombes Pol I Ketut
Budi Hendrawan dan Kepala Tim
Idensos Satgaswil Sumut Densus 88
Anti Teror Polri Iptu Parman.
Disebutkan Budi Susanto bahwa
PTPN IV melaksanakan seminar ini
untuk menyatukan persepsi mengenai
konsep radikalisme, mengetahui

Liputan Khusus

untuk menyuarakan semboyan ‘stop
radikalisme’, dan seluruh keluarga
besar PTPN IV agar tidak mudah
terprovokasi terhadap isu-isu yang
berkaitan dengan radikalisme dan
terorisme, yang dapat berdampak
buruk terhadap diri kita pribadi,
perusahaan maupun negara,” ungkap

Budi Susanto.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
radikalisme adalah paham yang
merupakan fase menuju terorisme.
Sementara, terorisme merupakan
bentuk dari aksi radikalisme. (red)

dan memahami bentuk-bentuk
dari radikalisme, mengetahui dan
memahami langkah-langkah yang
dapat dilakukan dalam mencegah
radikalisme di PTPN IV, serta
menghasilkan konsep rencana
aksi tentang pentingnya moderasi
kebangsaan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
“Saya berharap seminar mampu
memberi semangat kepada kita

April 2022
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Ikatan Istri Pimpinan Sisihkan Harta untuk
Bantuan Sembako Masyarakat Kota Medan
Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat
yang membutuhkan dan yang menjalani puasa di masa bulan
Ramadhan 1443 Hijriyah, Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN
Sumatera Utara melalui Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN
IV memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat
Kota Medan.

A

ksi sosial ini diselenggarakan di
depan Kantor Direksi PTPN IV
Medan, Kamis, 21 April 2022.
Bantuan sembako ini
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diserahkan oleh Wakil Ketua IKBI
PTPN IV (Syamsafitri, Sonya dan
Irawati) yang didampingi Pengurus
IKBI Kantor Pusat.
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Secara terpisah, Ketua IKBI
PTPN IV Wiji Hastuti mengatakan,
di bulan Ramadhan yang
penuh berkah ini, IIP BUMN
Sumut melaksanakan kegiatan
berbagi santunan Ramadhan
yang diberikan kepada petugas
kebersihan jalan, pengemudi becak
bermotor, pengemudi ojek online,
dan masyarakat yang kurang
mampu lainnya. (red)
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Bazar Ramadhan
bersama UMKM
PTPN IV melalui Program Pendanaan UMK melaksanakan
kegiatan Bazar Ramadhan 1443 Hijriyah yang diselenggarakan di
Kantor Direksi PTPN IV Medan, Senin, 25 April 2022.

K

egiatan ini dihadiri 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,
Dewan Komisaris PTPN
IV sekaligus Majelis
Pertimbangan Wilayah
Dewan UKM Wilayah
Sumatera Utara Atas
Wijayanto, Ketua Umum
Dewan UKM Indonesia
Sumatera Utara Dewi
Budiati Teruna Jasa
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Said, Wakil Bupati Pakpak Bharat
Mutsyuhito Solin, Camat Padang Hilir
Kota Tebing Tinggi Ramadhan Barqah
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Pulungan, Ketua DPW UKM-IKM
Nusantara Sumatera Utara Binsar
M. Simatupang, Pembina Yayasan
Pendidikan Perkebunan Sri Minda
Murni, Ketua Umum SPBUN PTPN
IV Muhammad Iskandar, Pengurus
IKBI PTPN IV, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV
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Riza Fahlevi Naim, perwakilan dari PT
Pembangunan Almamater Sejahtera,
dan Mitra Binaan dan UMKM Rumah
BUMN PTPN IV.
Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno
mengatakan, kegiatan bazar ini
mengambil tema “Bersama Meraih
Juara di Bulan Ramadhan, Bazar
Bersama UMKM, PTPN IV Juara
UMKM Sejahtera”.
Ia mengharapkan, kiranya
kegiatan ini dapat membangkitkan
semangat kewirausahaan dan
membantu perekonomian di tengah
lesunya pertumbuhan ekonomi akibat
pandemi Covid-19, serta sebagai
wadah untuk dapat membangun
sinergi, menjalin kerjasama, dan
saling bertukar informasi satu
sama lain demi membangun dan
meningkatkan inovasi produk bagi
para UMKM.
Lebih lanjut dikatakan Sucipto
Prayitno, Kegiatan ini menampilkan
produk PTPN Group yaitu Gula Walini,

Minyak Salvaco, Teh Butong dan Teh
Tobasari, produk Mitra Binaan seperti
makanan, minuman, kerajinan batik
ecoprint, Produk UMKM Rumah
BUMN Pabatu, Produk Binaan
IKBI PTPN IV, dan Produk dari PT
Pembangunan Almamater Sejahtera.
Sementara, Kepala Bagian

Sekretariat Perusahaan PTPN IV
Riza Fahlevi Naim menyebutkan,
kegiatan ini diikuti oleh 17 peserta
yang terdiri dari 3 stand PTPN Group,
3 stand Binaan IKBI PTPN IV, 5 stand
Mitra Binaan, 5 stand UMKM Rumah
BUMN, 1 stand PT Pembangunan
Almamater Sejahtera. (red)
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Kerjasama Pemanfaatan Sertifikat
Elektronik bersama BSSN RI
PTPN IV melakukan
penandatanganan
kerjasama tentang
pemanfaatan sertifikat
elektronik dengan Badan
Siber dan Sandi Negara
Republik Indonesia
(BSSN RI) melalui Balai
Sertifikasi Elektronik,
yang diselenggarakan
di Ruang Pisifera Kantor
Direksi PTPN IV Medan,
Senin, 25 April 2022.
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SEVP Business Support PTPN
IV Budi Susanto mengatakan,
Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini
merupakan komitmen transformasi
digital PTPN IV yang diwujudkan
melalui penandatanganan kerjasama
pemanfaatan sertifikat elektronik pada
sistem elektronik.
“Melalui kerjasama ini, Balai
Sertifikasi Elektronik BSSN RI akan
menerbitkan Sertifikat Elektronik yang
akan digunakan pada sistem e-office,
yakni Elemen4 dan sistem-sistem
lainnya yang akan dikembangkan
di PTPN IV. Penerapan Sertifikat
elektronik merupakan hal yang
penting karena dapat menjamin
keamanan data, dan keamanan
sistem elektronik,” kata Budi Susanto.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa
kerjasama antara PTPN IV dengan
Balai Sertifikasi Elektronik BSSN
RI merupakan sinergi government
to government, dan merupakan
penerapan sertifikat elektronik yang
keempat di lingkungan PTPN Group
setelah yang dilakukan oleh PTPN XI,
PTPN VIII dan PTPN III.
Secara terpisah, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim menyebutkan, jalinan
perjanjian kerjasama ini akan berlaku
selama empat tahun sejak perjanjian
kerjasama ditandatangani, dan dapat
diperpanjang atas kesepakatan
bersama antara Balai Sertifikasi
Elektronik BSSN RI dan PTPN IV.

P

enandatanganan yang dilakukan
secara elektronik ini dilakukan
oleh SEVP Business Support PTPN
IV Budi Susanto dan Kepala Balai
Sertifikasi Elektronik BSSN RI
Jonathan Gerhard Tarigan, yang
disaksikan oleh Plt. Kepala Biro
Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
RI Ferri Indrawan.
Turut hadir pada acara ini, Kepala
Bagian SDM PTPN IV Bambang
Agustian, para kepala bagian kainnya,
para Kasubag dan staf Subag, dan
juga hadir tim dari BSSN RI.
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“Semoga kerjasama ini
memberikan manfaat kepada PTPN
IV dan juga Balai Sertifikasi Elektronik
BSSN RI, khususnya kepada PTPN IV
dalam melakukan transformasi digital,”
sebut Riza Fahlevi Naim.
Sementara, Plt. Kepala Biro
Hukum dan Komunikasi
Publik BSSN RI Ferri
Indrawan mengatakan,
terhitung 25 April 2022,
BSSN RI telah menjalin
kerjasama penggunaan
sertifikat elektronik BSrE
dengan lebih dari 428
instansi di Indonesia yang
meliputi Lembaga Tinggi
Negara, kementerian
dan instansi baik pusat
dan daerah, pengadilan,
BUMN, BUMD, serta
perguruan tinggi. “Adapun
PTPN IV menjadi PTPN
keempat di Indonesia yang
menandatangani kerjasama
tentang pemanfaatan
sertifikat elektronik BSrE,”
paparnya.
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Melalui penandatanganan
perjanjian kerjasama ini, BSSN
RI akan mendukung pelaksanaan
penerbitan sertifikat elektronik,
mendampingi penerapan dan
sosialisasi, serta dukungan teknis
dalam pemanfaatan sertifikat
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elektronik. “Kerjasama yang dilakukan
antara BSSN RI dan PTPN IV ini
merupakan salah satu bentuk sinergi
dan kolaborasi antara Pemerintah
Pusat dan BUMN dalam menciptakan
keamanan siber,” ungkap Ferri
Indrawan. (red)
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» Lebih Mudah
» Lebih Lancar
» Lebih Praktis
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Kita Gunakan!
Layanan Keuangan
Produk Milik Bangsa Indonesia,
untuk Masyarakat Indonesia
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Berbagi Kepedulian, 2.500 Paket Sembako
Disalurkan kepada UCare Indonesia
Masih dalam rangka bulan suci Ramadhan 1443 Hijriyah,
PTPN IV memanfaatkan Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL)-nya untuk berbagi kepedulian dengan
menyalurkan 2.500 paket sembako kepada UCare Indonesia,
sebuah lembaga penyalur zakat, bantuan maupun sumbangan
kepada masyarakat yang berhak.

K

epala Bagian Sekretariat
Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim menerangkan, PTPN IV
menjadikan Ramadhan sebagai bulan
berbagi kepedulian. “Penyerahan
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paket sembako kepada UCare
dilakukan, Kamis, 21 April 2022,
melalui Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan, secara
simbolis kepada UCare Indonesia,”
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paparnya.
Bantuan paket sembako itu
secara simbolis diterima oleh Direktur
LAZ UCare Indonesia Muhammad
Anwar di kantor UCare Indonesia
yang berlokasi di Kayuringin, Kota
Bekasi. “Alhamdulillah sebanyak 2.500
paket diterima dan nantinya akan
didistribusikan kepada masyarakat
yang tersebar di 12 kecamatan Kota
Bekasi. Adapun setiap paket sembako
berisi beras, minyak goreng, gula dan
teh,” kata Riza Fahlevi Naim.
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Ia berharap, melalui bantuan sembako
ini, kelompok masyarakat yang sedang
mengalami kesulitan ekonomi dapat terbantu
dan diringankan bebannya untuk memenuhi
kebutuhan pokok selama Ramadhan.
Direktur LAZ UCare Indonesia Muhammad
Anwar mengucapkan terima kasih kepada
PTPN IV atas dukungan dan bantuan untuk
masyarakat tidak mampu di Kota Bekasi.
“Semoga dengan kegiatan berbagi ini seluruh
keluarga besar PTPN IV menjadi insan mulia
yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu
wa Ta’ala,” katanya. (red)
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RAT Puskopkar PTPN IV

SEVP Budi Susanto: Saatnya
Bersaing ke Luar Perusahaan
Sebuah koperasi karyawan yang baik harus menunjukkan
kemampuan berkembang dan membuka peluang untuk bersaing
di luar perusahaan.

“P

engurus dan anggota
Puskopkar PTPN IV harus
mampu bersaing dengan mitra
lainnya serta mencari peluang usaha
di luar perusahaan serta dengan
komitmen pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik dan menganut
prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) sebagai pedoman
dalam mengelola koperasi,” kata
Budi Susanto, salah satu penasihat
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Puskopkar PTPN IV, yang juga adalah
Senior Executive Vice President
(SEVP) Business Support PTPN IV.
Budi Susanto juga mengingatkan
bahwa koperasi yang baik adalah
yang dalam operasionalnya
melaksanakan prinsip-prinsip koperasi
yang merupakan pembinaan, antara
lain koperasi sebagai pemilik dan
pengguna jasa (pelanggan), koperasi
sebagai subjek dan bukan objek
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untuk anggotanya, koperasi memiliki
tujuan khusus dengan kegiatan
mendahulukan kepentingan anggota,
dan koperasi juga bertujuan untuk
perbaikan ekonomi anggotanya.
Ia menyampaikan hal itu
pada kesempatan memberikan
kata sambutan mewakili Dewan
Penasihat Pusat Koperasi Karyawan
(PUSKOPKAR) PTPN IV, pada Rapat
Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku
2021 di Ruang Elaeis Kantor Direksi
PTPN IV Medan, yang dilaksanakan
secara hybrid (on line dan off line),
Rabu, 27 April 2022.
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PTPN IV Tahun Buku 2021 meskipun
penyelenggaraannya Masih dilakukan
secara hybrid.
Oleh karena itu, ia mengajak
pengurus dan anggota agar
memanfaatkan acara silaturahmi
jarak jauh ini dengan agenda RAT
Puskopkar, untuk saling memberi
masukan dan sumbang saran demi
pengembangan Puskopkar, sehingga
ke depan Puskopkar dapat lebih
mandiri dalam meraih peluangpeluang usaha baik di dalam maupun
di luar lingkungan PTPN IV.
“Saya melihat Puskopkar PTPN IV
memiliki potensi yang luar biasa untuk
berkembang. Oleh karenanya perlu
dilakukan perubahan yang mendasar
karena koperasi merupakan mitra
strategis perusahaan, seperti koperasi
berperan sebagai suplier dengan
syarat harus mampu bersaing,”
katanya.
Budi Susanto mendorong agar
dalam operasionalnya koperasi

dapat lebih mengoptimalkan dan
memanfaatkan peluang bisnis yang
ada, tidak hanya bermitra di PTPN
IV namun juga harus bisa bermitra
dengan perusahaan lain yang
berpotensi menambah pendapatan.
Sementara, Kepala Bagian
Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza
Fahlevi Naim menyebutkan, dalam
hal ini koperasi bisa bekerjasama
dengan perusahaan lain, seperti
pembangunan perumahan untuk
karyawan sehingga karyawan dapat
memiliki rumah sendiri pada saat
pensiun, atau kerjasama dengan PT
Antam dengan pola tabungan emas
dengan mekanisme yang ada.
“Mengelola koperasi pada
dasarnya tidak jauh berbeda dengan
mengelola perusahaan seperti
PTPN IV, jadi harus sama-sama
mengedepankan sikap AKHLAK yaitu
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif dan Kolaboratif,” sebut Riza
Fahlevi Naim. (red)

Acara ini juga dihadiri Kepala
Dinas Koperasi dan UKM Propinsi
Sumatera Utara Suherman, Kepala
Bagian Sekretariat Perusahaan
PTPN IV Riza Fahlevi Naim, para
kepala bagian, para general manager
Distrik I s/d III, manajer kebun dan
PKS, pengurus SPBUN Basis PTPN
IV, serta pengurus Puskopkar dan
Koperasi Primer Kandir/kebun/PKS.
Budi Susanto seterusnya
mengatakan, dalam suasana bulan
Suci Ramadhan, patut disyukuri
bahwa pengurus dan anggota telah
dapat melaksanakan RAT Puskopkar

April 2022
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“Serunya Ramadhanku”
bersama Pesantren Kilat PTPN IV
Salah satu program rutin di bulan suci Ramadhan yang
dilaksanakan setiap tahunnya oleh PTPN IV adalah pesantren
kilat. Melalui Majelis Taklim dan Syiar Islam (MTSI), perusahaan
melaksanakan kegiatan pesantren kilat dengan nama “Serunya
Ramadhanku”. Tema pesantren kilat tahun ini yang dilaksanakan
di Ruang Dura Kantor Direksi Medan pada Sabtu, 23 April 2022
ini adalah “Ramadhan Bermakna, Ramadhan Gembira”.
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K

etua Panitia Kegiatan Pesantren
Kilat PTPN IV Al Irwin Manova
mengatakan, kegiatan ini diadakan
khusus untuk anak-anak karyawan
PTPN IV. Pada tahun ini, jumlah
peserta pesantren kilat berjumlah 55
orang anak.
“Kegiatan yang diselenggarakan
satu hari penuh ini rutin kita adakan
setiap tahunnya. Namun, kegiatan
ini sempat vakum selama 2 tahun
dikarenakan kondisi pandemi
Covid-19,” jelas Al Irwin Manova.
“Kami selaku panitia berharap
agar kegiatan ini tetap berlangsung
setiap tahunnya, dan untuk tahuntahun berikutnya diharapkan kegiatan
ini tidak hanya berlangsung selama
satu hari melainkan bisa dua sampai
tiga hari,” tambahnya.
Al Irwin Manova juga berharap
kegiatan ini bisa dilakukan di
setiap kebun dan PKS PTPN IV
yang bekerjasama dengan MTSI
Komisariat.
Pesantren kilat di isi antara
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lain dengan pembukaan tilawah
Qur’an, pembagian kelompok yang
dilanjutkan dengan pelaksanaan
shalat dhuha, shiroh time tentang
sejarah puasa, science project :
digestif system (video tentang sistem
pencernaan manusia) manfaat

berpuasa bagi kesehatan, Qailullah
+ Qur’an, crafting: Jar of Dua/my first
book of Dua, story telling: keutamaan
Ramadhan, FGD: Project Kebaikan,
persentasi oleh masing-masing tim,
dan ditutup dengan berfoto bersama.
(red)
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Bukan Penyebab Utama Ganoderma,
MAKSI Dukung Integrasi Sapi-Sawit

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI),
Darmono Taniwiryono,, mengatakan, ternak sapi bukanlah
penyebab utama berkembangnya jamur Ganoderma di pohon dan
akar kelapa sawit.

M

AKSI adalah sebuah lembaga
yang menaungi para akademisi
dan peneliti kelapa sawit di seluruh
universitas di Indonesia. Organisasi
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ini sangat mendukung pola integrasi
sawit-sapi dilakukan di perkebunan
kelapa sawit nasional.
Padahal sebelumnya kata
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Darmono, dirinya sempat khawatir
dengan penerapan pola integrasi
sawit-sapi akan menularkan
spora jamur Ganoderma. Namun
ternyata tatkala melakukan safari
Ganoderma, mereka menemukan
ternyata hampir semua perkebunan
kelapa sawit yang tidak menerapkan
pola integrasi sawit-sapi juga terkena
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penyakit Ganoderma, bahkan dengan kondisi yang
lebih parah,” katanya..
“Sebab itu saya berkeyakinan bahwa dengan
adanya sapi di perkebunan kelapa sawit, atau di
areal perkebunan kelapa sawit, yang khususnya
dikandangkan, justru memberikan manfaat bagi
perkebunan kelapa sawit, serta bisa menekan
pengembangan Ganoderma, asalkan para pelaku
usaha sawit dapat mengelola sapinya dengan
baik,” ungkap Darmono, dalam keterangan resmi

belum lama ini.
Lebih lanjut, kata Darmono, adanya pola
integrasi sawit-sapi telah memberikan keuntungan
tambahan dengan adanya pupuk kandang
guna keperluan aplikasi pupuk organik di areal
perkebunan kelapa sawit, yang tentu berguna saat
harga pupuk saat ini sedang melambung tinggi.
“Terlebih lagi bila pupuknya bisa pula menjadi
cendawan antagonis bagi Ganoderma,” tandas
Darmono. (is/int/red)

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

Bapak Murizaf

Mertua laki-laki Bapak Indra Yudistira
(Asisten Afdeling PTPN IV Kebun Batang Laping)
4 April 2022

Bapak Lukman Kataren

Orangtua laki-laki Bapak Hendrik Kataren
(Asisten Kepala Tanaman PTPN IV Kebun Teh)
22 April 2022

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

33

Liputan Khusus

Perang Rusia-Ukraina Membuat
Eropa Beralih ke Minyak Sawit

Krisis energi dan pangan sedang berlangsung sebagai akibat
dari perang Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin
memaksa negara-negara Uni Eropa untuk membayar dalam rubel
untuk gas Rusia. Uni Eropa juga khawatir tentang kekurangan
pasokan minyak bunga matahari dan minyak kanola yang bisa
mengakibatkan penurunan dalam industri makanan.

B

anyak negara Uni Eropa sedang
mempertimbangkan untuk
membatalkan larangan minyak
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sawit akibat kekurangan pasokan
minyak bunga matahari dan kanola
tersebut, terlebih Rusia dan Ukraina
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memproduksi 70% pasokannya.
Ini merupakan pukulan ganda bagi
Uni Eropa setelah serangkaian sanksi
ekonomi dan bisnis yang dijatuhkan
kepada Rusia karena menginvasi
Ukraina.
Sepertinya Rusia berada di atas
angin, meskipun negara-negara Barat
dan perusahaan-perusahaan swasta
telah menolak gagasan pemaksaan
untuk membayar gas dalam Rubel.
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Mereka mengklaim itu sebagai
pelanggaran kontrak, yang sebelumya
ditetapkan dalam mata uang Euro.

Tercatat, Rusia memasok sekitar
sepertiga gas ke Uni Eropa. Oleh
karena itu, energi adalah pengungkit
paling kuat yang dimiliki Putin saat
ia mencoba untuk membalas sanksi
Barat atas invasinya ke Ukraina.
Perancis dan Jerman, misalnya,
sedang mempersiapkan kemungkinan
penghentian aliran gas Rusia. Kondisi
ini adalah berkah tidak langsung bagi

Malaysia dan Indonesia dalam hal
minyak sawit.
Banyak pakar politik dan ekonomi
mengatakan bahwa negara-negara
Uni Eropa tidak menyangka bahwa
mereka mungkin harus membatalkan
larangan minyak sawit setelah semua
tuduhan bahwa Indonesia dan
Malaysia adalah salah satu negara
penghasil minyak sawit yang terlibat
dalam deforestasi.
Negara-negara Uni Eropa dan
organisasi non-pemerintah asing
menuduh bahwa area hutan hujan
yang luas sering dibuka untuk
dijadikan perkebunan kelapa sawit,
yang mengakibatkan emisi gas rumah
kaca.
Mereka tanpa ampun menyerang
Malaysia dan Indonesia, yang
memproduksi sekitar 85 persen
minyak sawit di dunia.
Selama bertahun-tahun, kritikus
asing menyerang industri minyak
sawit Malaysia dan Indonesia dengan
tuduhan pekerja anak, kerja paksa,
dan perlakuan buruk terhadap pekerja
asing.
Dikutip dari News Strait Times,
akibat laporan tak berdasar ini, dua
perusahaan terkemuka Malaysia
dilarang mengekspor produk ke
Amerika Serikat dan negara-negara
tertentu di Uni Eropa.
Uni Eropa dan Amerika harus
menelan ludah sendiri. Setelah
mengalami kelangkaan minyak nabati
untuk pangan dan energi, kini barulah
sikap mereka melunak terhadap
alternatif minyak kelapa sawit. Namun
tampaknya hal itu juga tidak mudah.
Indonesia sendiri baru-baru ini
memutuskan untuk menutup keran
ekspor minyak sawit mentah (CPO)
ke luar negeri setelah mengalami
kekurangan pasokan untuk kebutuhan
dalam negeri, yang ditandai antara
lain dengan krisis minyak goreng.
Sebagaimana diketahui, Indonesia

adalah negara produsen CPO
terbesar di dunia, disusul oleh
Malaysia.
Juru Bicara Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan,
sebelumnya, banyak negara di Uni
Eropa telah mem-branding produknya
dengan “Tanpa Minyak Sawit” atau
populer disebut “Palm Oil Free”.
“Saat ini menjadi waktu yang tepat
dalam mengkampanyekan potensi
dan dampak minyak sawit Indonesia,
Dan kita berharap masyarakat lebih
memahami kepentingan lain di balik
kampanye negatif yang dilakukan
negara-negara Eropa. Apalagi,
kontribusi minyak kelapa sawit
Indonesia memang telah nyata,”
katanya.
Sebelumnya, pada tahun 2021
lalu, sektor kelapa sawit menjadi
andalan ekspor nasional dengan
kontribusi diperkirakan mencapai
hingga 15%. Tercatat nilai ekspor
2021 mencapai US$ 35 miliar. Itu
artinya, lebih dari Rp 500 triliun yang
disumbangkan sektor kelapa sawit.
Begitu pula pada saat ini, industri
kelapa sawit memberikan kontribusi
sangat positif pada pendapatan
negara. Menurut Tofan, pemerintah
Indonesia sangat diuntungkan.
Karena pendapatan dari harga
minyak sawit mentah yaitu US$ 1.500
per ton CPO, pajak yang dibayarkan
ke pemerintah adalah Bea Keluar
(BK) sekitar US$ 200 dan pungutan
ekspor sebanyak US$ 375. Total
US$ 575 yang dibayarkan kepada
pemerintah.
Tofan menilai, naiknya nilai
komoditas ini menjadikannya sebagai
momen paling tepat bagi para
pelaku usaha kelapa sawit untuk
memperbaiki tata kelola perkebunan
kelapa sawit sehingga hasil produksi
menjadi lebih baik dengan performa
yang terus meningkat. (is/int/red)
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Beranda

“Domino Effect” dari
Target Perusahaan CPO/Ha
Oleh Ipan Gumara Siahaan (Bagian Pertama)
Entah mengapa, setiap terjadi perubahan di perusahaan, saya
selalu ingat sebuah film. Suatu film pada saat putra saya masih
di Sekolah Dasar. Itu 15 tahun lalu. SEMUANYA BERUBAH
SETELAH NEGARA API MENYERANG (kata pembuka film: The
Avatar, The Last Air Bender). Sebagai motivasi bahwa berubah itu
pasti, dan yang pasti adalah perubahan.

Tandan TBS per Ha, % Rendemen
CPO, % Rendemen Inti, dan lainlainnya. Tidak ada yang salah
dengan target tersebut. Namun sejak
tahun 2022 ada perubahan, yaitu
CPO/Ha (dalam satuan Kilogram

Gambar : Indikator Kinerja Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Dalam Bentuk Batu Domino

E

fek domino atau “domino effect”
adalah perubahan akibat
jatuhnya 1 (satu) buah batu domino
yang diberdirikan secara teratur,
yang menimpa batu-batu domino lain
secara berurutan hingga batu domino
terakhir terjatuh. Ini merupakan
permainan kecil pada saat masih
anak-anak, atau permainan dam
(gaple) batu di atas meja, yang
bisa mengeluarkan suara cetar
membahana.
Hal membanggakan adalah
bahwa perusahaan Perkebunan
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Nusantara (termasuk PTPN IV)
membuat indikator pencapaian
kinerja produksi dengan indikator
CPO per hektar (CPO/Ha). Walau
baru, namun sudah ada keberanian
untuk melakukan terobosan
target bisnis yang “best practice of
indicators” di perusahaan sekelasnya.
Manajemen sudah terasa menjadi
pemilik perusahaan.
Sebelumnya Perkebunan
Nusantara membuat target kinerja
produksi untuk budidaya kelapa sawit
adalah ton TBS per Ha, Jumlah

Majalah Internal Nusantara Empat

atau Ton).
Apa konsekuensi dari indikator
tersebut? ini adalah indikator
bersama antara Tim Tanaman di
Kebun dan Tim Teknik/Pengolahan
di PKS. Mereka wajib melakukan
Komunikasi, Koordinasi dan
Kolaborasi (3K), ditambah saling
percaya antara kebun dan PKS.
Tanpa hal-hal tersebut maka indikator
CPO/Ha dapat jadi WOW (Word Only
on Wall = hanya tulisan di dinding).
Semoga di antara insan PTPN
sudah ada yang punya strategi

Beranda

percepatan 3K sejak RKAP 2022
diwacanakan, bahkan setelah
RKAPP 2022 akan disetujui
oleh pemegang saham. Apakah
saat ini sudah ada geliat untuk
mensukseskan peraihan CPO/Ha
yang maksimal?
Semua seharusnya merubah
mindset bekerja setelah target
CPO/Ha diamanahkan kepada
semua insan PTPN. Artinya tim
kebun wajib menolong tim PKS.
Sebaliknya tim PKS wajib berupaya
maksimal membantu tim kebun
agar target bersama tersebut dapat
tercapai. Tentu ada pembaca yang
mempunyai pikiran “Dibagi saja berat
CPO yang dihasilkan pabrik dengan
luas Tanaman Menghasilkan (TM)
dari kebun-kebun yang mengolah
di PKS tersebut, langsung menjadi
CPO/Ha. Gampang toh, pakai
rumus sederhana”. Yakinlah, tidak
sesederhana itu.
Kembali ke judul awal tulisan, efek
domino. Setelah “batu domino” CPO/
Ha (Gambar 1) digulirkan, perubahan
apa selanjutnya yang dilakukan
oleh insan PTPN, khususnya PTPN
IV? Tentu perubahan tersebut
seharusnya massif, terstruktur dan
berkelanjutan, sehingga target CPO/
Ha maksimal dapat ditegakkan
(diraih). Pada kesempatan singkat ini,
hanya disajikan beberapa hal yang
mungkin perlu segera mendapat
perhatian oleh insan PTPN.
Paradigma CPO/Ha
Paradigma adalah suatu patron,
standar, model atau hal ideal cara
pandang/pemahaman terhadap
sesuatu objek/benda/nilai ukuran.
Paradigma indikator CPO/Ha
mempunyai arti: berat (ton) CPO
yang dihasilkan dari pengolahan
TBS di PKS dibagi dengan luas
(hektar) TM Kelapa Sawit dimana

TBS tersebut diproduksi/dipanen.
Objek CPO dikelola oleh Tim PKS,
dan objek luas (Ha) pembagi dikelola
oleh Tim Tanaman di kebun. Kalau
tidak salah harapan logis Tim Pabrik
adalah TBS berkualitas, tonase
tinggi, % CPO tinggi dengan luas
tanaman yang sempit. Sebaliknya
Tim Tanaman berharap logis yaitu
tonase CPO tinggi (ingat bukan
% CPO atau OER=Oil Extraction
Rate) dengan luas tanaman yang
maksimal. Jelas ada harapan yang
saling berbeda.
Cara menciptakan paradigma
CPO/Ha yang sama bagi Tim PKS
dan Tim Tanaman membutuhkan
strategi dan program. Tentu dengan
komprehensif, total, dan akurat,
yang diperuntukkan bagi karyawan,
operator dan karpim yang terlibat
di wilayah kerja masing-masing.
Contoh: 1 (satu) kasus indikator
losses terhadap CPO/Ha. Pasti akan
muncul 2 sumber losses yang samasama harus saling dipahami oleh Tim
Tanaman dan Tim PKS. Yaitu losses
di kebun dan losses yang terjadi di
PKS.
Maka kedua tim harus
duduk bersama, saling terbuka
memaparkan masalah-masalah
penyebab losses yang terjadi di blok
dan di instalasi pabrik dengan jujur
dan terbuka. Apa saja hal yang bisa
diminta ke Tim PKS yang dapat
membantu Tim Tanaman? Demikian
pula tim PKS bisa memberi bantuan
langsung/tidak langsung untuk
menekan losses tersebut. Sebaliknya
Tim PKS membutuhkan apa dari Tim
Tanaman untuk mengurangi losses,
tentu di Pabrik tim tersebut yang lebih
memahami prosesnya. Bahan baku
di blok diperlakukan agar losses
minimal.
Misalnya: permintaan TBS < 8
kg dibrondolkan saja, atau TBS dari

tahun tanam > 20 tahun dibelah
dua saja, bahkan semua TBS
dibrondolkan saja. Sehingga koridor
pembahasaan dan diskusi sampai
pada tataran fundamental dan detail.
Bahkan win-win solusinya sudah
mempertimbangkan efektivitas
dan efisiensi perlakuan yang dapat
dirubah. Benar adanya bahwa ruang
perubahan adalah dunia yang paling
luas sebagai tempat kreativitas dan
inovasi dalam bekerja.
Akhirnya target CPO/Ha
adalah hasil kerjasama tim melalui
sinergi, simbiosis dan kreativitas/
inovasi yang paling profitable bagi
perusahaan. Dapat dimengerti
bahwa dasar pendidikan kita sejak
di bangku sekolah TK/SD belum
mengedepankan kerjasama tim,
masih menonjolkan individu setiap
murid, termasuk kebiasan guru untuk
memberi rangking. Pasti budaya
tersebut masih terbawa, sehingga
menyulitkan setiap anggota tim untuk
menerima target 2 tim atau tim yang
besar. Maka terkadang dicurigai,
hasil kerja tim hanya dinikmati oleh 1
atau 2 orang tertentu saja.
Untungnya PTPN memiliki tata
nilai AKHLAK, salah satunya adalah
KOLABORATIF. Mari sama-sama
digali lebih dalam dan dicari bentuk
yang sesuai “kearifan” dalam diri
insan PTPN untuk mendorong dan
mencapai target CPO/Ha. Kesamaan
dan kesatuan paradigma CPO/Ha
tersebut dapat dipercepat dengan
tata kelola Top Down (pimpinan
tertinggi memaksa “kearifan
insan PTPN” sampai ke pimpinan
terendah). Dari sistem sampai SOP
yang komprehensif. Dari pengalaman
mengikuti perubahan di perusahaan,
merubah sesuatu akan lebih cepat
apabila melibatkan uang dalam
proses perubahan tersebut.
(Bersambung ke Bagian Kedua)
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Sudut Bidik

Jawa, Tiga Hari
yang Membawa Rindu
Oleh Rofi T. Aditama*

Rasa asing masuk sanubari, setelah hampir tiga tahun ini Covid-19 melanda bumi pertiwi dan
dengan pelarangan mudik oleh pemerintah. Saya mencoba berpikir, seperti ‘dejavu’ atau hanya
fatamorgana yang pernah dirasakan sebelumnya. Ya, ini adalah kampung halamanku.

B

erdegup kagum langkah ini keluar masuk
kendaraan umum, mulai dari pesawat, naik
kereta api, dan bis antarkota yang saya tumpangi.
Suasana hilir mudik orang lalu-lalang untuk bertemu
keluarga dan kerabat tercinta semakin dekat dan
langkah ini semakin yakin dan pasti, orang-orang
yang kami cintai menunggu kedatangan kami.
Udara segar mengisi relung seolah melepas
sesak rasa ingin jumpa dan bentangan sawah
tanpa batas memanja mata, sapaan ramah
menyapa setiap orang dengan kata “monggo
mas”, “nderekaken”. Yah kata rindu yang membuat
senyum ini ikut menyapa ramah dan hangatnya
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suasana itu.
Langit biru yang
menambah apik
panorama kala itu.
Diiringi lagu jawa di
stasiun kereta api
yang menambah
rasa kental rindu
terhadap keluarga
di Jawa.
Kini pintu rumah
sudah di depan
mata, teriak salam
sahutan hangat dari
orang tua terdengar
di sela tontonan TV.
Namun,
sendu dan diam
menghentak
seketika pecah
di dada. Kerutan
wajah orang tua
bertambah di kala
tatapan pertama, pyaar... seketika dua tahun lebih
telah dilewati di perantauan. Telah hilang, lewat
momen bersama. Hanya doa yang bisa dipanjatkan
untuk kedua orang tua, agar sehat selalu dan dalam
lindungan-Nya.
Akhir kata, masih dalam bulan syawal yang
penuh barokah dan ampunan, saya mengucapkan
Taqaballahu Minna wa Minkum, Minnal Aidzin Wal
Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan batin. Selamat
Menunaikan Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M.
Semoga PT Perkebunan Nusantara IV Jaya,
Berkah dan Juara. (* Asisten Tanaman PTPN IV
Kebun Bukit Lima)

Liputan Khusus
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