I.

HARVESTING
1. Penentuan Design Seksi Panen Estate dan Divisi Ideal yaitu :
1. Apakah menggunakan system one gank per estate atau one gank per divisi.
2. Design Seksi haruslah dibuat dengan flow yg sistematik, kemerataan tonase
produksi harian sehingga memberi kesempatan output yg relatif sama antar
pemanen, kemudahan transport dan efisensi pengolahan.
3. Penetapan Luasan Seksi panen harian, ditentukan berdasarkan perkiraan
produksi harian estate / divisi yang diperoleh dari estimasi produksi setahun,
Estimasi Kurtalan sesuai hasil Sensus BBC dibagi hari panen. Contoh produksi
berdasarkan sensus BBC I : 30.000 ton dalam 4 bulan untuk estate seluas
2.750 ha. Maka jika ada 16 kali rotasi, dengan jumlah seksi 6, maka panen per
hari per estate adalah 30.000/ (16 x 6) = 312 ton/hari.
4. Luasan Seksi Panen Harian ditentukan berdasarkan Yield (ton/ha) per ha seksi
tersebut. Seksi dengan Yield yg tinggi luasannya relative lebih lebih kecil dari
seksi yg Yieldnya rendah.
Langkah Langkah Penetapan BGA Harvesting System (BHS)

2. Penetapan Kebutuhan Tenaga Kerja Panen yang

Ideal ditetapkan berdasarkan

Tingkat Yield (Ton/Ha), Rotasi Panen (Round) dan Tingkat Output Panen yang
diinginkan. Panduan penetapan kebutuhan tenaga panen yang ideal yaitu:
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Tabel 1. Panduan Penetapan Luasan Ancak Ideal per Pemanen

3. Pembagian Ancak yg Ideal (mini task) / Penetapan Jumlah TK Inti Panen berdasarkan
pada Tingkat Yield, Rotasi Panen (Round) dan Tingkat Output Panen yang diinginkan
dengan mempertimbangkan pembeda tingkat kesulitan panen (tinggi pokok dan
topografi).
4. Penentuan jumlah TK Panen Inti ditentukan dari Produksi Harian Normal dibagi Output
Harian Normal. Penentuan Jumlah mandoran berdasarkan standart ratio 10-15 orang
pemanen per mandoran.
5. Pembentukan

Kelompok

Kecil

Pemanen,

yang

bertanggung

jawab

kolektif

menyelesaikan ancak panen kelompoknya, baik karena kerapatan tinggi, maupun
karena ketidak hadiran anggota KKP nya. Sebaiknya satu KKP terdiri dari 5 orang,
sehingga ketidak hadiran 1 anggota, berarti anggota kelompok tersisa memikul
tanggung jawab tambahan 25 % hancak anggota tidak hadir 5/(5-1) = 125 %. Dan itu
berarti

setara menambah jam kerja 25 % (setara 2 jam kerja), atau setara

meningkatnya kerapatan buah 25 % dari AKP normal.
6. Penetapan TK Cadangan Panen 10-15% dari Total Tenaga Kerja Inti. Pada kebun
dengan tingkat kesulitan dan historis Turn Over sangat tinggi, TK Cadangan Panen
ditetapkan 15% dari TK Inti.
7. Penetapan TK Cadangan Panen 10-15% dari Total Tenaga Kerja Inti. Pada kebun
dengan tingkat kesulitan dan historis Turn Over sangat tinggi, TK Cadangan Panen
ditetapkan 15% dari TK Inti.
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8. Penetapan TK Cadangan Panen 10-15% dari Total Tenaga Kerja Inti. Pada kebun
dengan tingkat kesulitan dan historis Turn Over sangat tinggi, TK Cadangan Panen
ditetapkan 15% dari TK Inti.
9. Revitalisasi Tanda Tanda Blok, Penomoran Blok, Rasionalisasi, Standarisasi dan
Penomoran TPH, Penomoran Baris Tanaman dan Pembuatan Batas Batas
Kemandoran.
10. Pastikan kegiatan panen pada Areal TSM muda (TT 2012) dan TBM Pro (TT 2013)
telah termonitor dengan baik dan seluruh pokok produktif telah tereksploitasi dengan
sempurna.
 Seluruh areal TSM sampai dengan TT 2013 haruslah dimasukkan ke dalam
Daftar Pusingan Potong Buah Harian.
 Kegiatan Scout Harvesting dilakukan dengan membentuk tim pemanen khusus
(4 - 6 Ha/Orang) dengan Target kerja penyelematan setiap potensi buah dan
penyelesaian ancak.
 Rotasi Potong Buah Minimum 2 kali sebulan dengan kriteria matang panen
Fraksi 1 untuk 14 hari dan Fraksi 3 untuk pusingan 7 hari.
11. Pastikan rotasi panen > 48 Round setahun pada umur tanaman > 5 Tahun dan 36 - 42
Round setahun pada umur tanaman < 5 tahun.
12. Pastikan Sistem Tata Kelola (Indeks SOP) dijalankan 100%, Harvesting Performances
Excellent dengan Kualitas Ancak dan Mutu Buah Standar, Uncollect Loose Fruit < 25
LF/Ha, Unharvested Bunch = 0, Ripeness > 90% dan Unripe = 0%.
13. Pastikan Implementasi quality check panen dijalankan secara konsisten dengan oleh
Manager, Assisten, dan Mandor sesuai dengan target cek dengan Tingkat Traceability
yang tinggi
14. Pastikan persentase siap ancak panen 100%, Monitoring Siap Ancak dan Output
Panen Harian senantiasi dievaluasi secara harian oleh Asisten dan Manager.
15. Pastikan buku penerimaan buah diisi secara jujur, benar dan up todate dan
diverifikasi oleh Assisten secara konsisten (Surprise Cek dan Crosscheck).
16. Pastikan kondisi TPH standar (identitas, ukuran dan kebersihan) dan menggunakan
alas karung brondolan.
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II. Spraying
1. Inventarisasi Kondisi Areal (Piringan, Gawangan, Lalang) berdasarkan Kondisi PUAS
memanfaatkan Peta Master Ancak Pemanen.
Langkah Langkah Penetapan BGA Spraying System

2. Penentuan Strategi Kerja, Taktis Kerja dan Rotasi Kerja Pengendalian Gulma yg
mendorong perbaikan kondisi lapangan dan efisiensi biaya.
Tabel 2. Panduan Strategi dan Rotasi Pengedalian Gulma yg Efektif.
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3. Pembuatan Peta Kondisi Gulma dan Seksi Semprot Estate dan Divisi.

4. Pembuatan Rencana Kerja / Pusingan Kerja Pemeliharaan, Pengendalian Gulma,
Penanaman Neprolephis yang menjadi tanggung jawab Kongsi Kerja BSS kebun.
Tabel III. Contoh Pembuatan Pusingan Kerja Piringan Chemist

5. Penyelarasan dan Konsolidasi Program Kerja bulanan Team BSS kebun berdasarkan
skala prioritas, efektivitas kerja dan kemampuan eksekusi program oleh Estate
Manager.
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Tabel IV. Penyelarasan Program Kerja Tim BSS Estate.

6. Penentuan Jumlah Tenaga kerja dan Kongsi Kerja BSS kebun berdasarkan beban
kerja, strategi kerja, luasan kebun dan hari kerja efektif setahun. Pastikan TK Semprot
merupakan tenaga kerja terampil, diseleksi langsung oleh Estate Manager dan tidak
berganti ganti. Penggunaan Tenaga Semprot untuk kepentingan di luar pekerjaan
semprot wajib seizin dari Regional Head.
Tabel VI. Penentuan Jumlah TK / Kongsi Kerja BSS Estate.

7. Normalisasi kondisi piringan (A2) yg terlanjur berat hanya mungkin dilakukan dengan
menuntaskan Rotasi Reguler Bulanan secepat mungkin (<15 hari) agar tersedia
tabungan hari kerja yg bisa digunakan untuk mengurangi / mengerjakan Areal semak.
Langkah Langkah Normalisasi Kondisi Piringan yg terlanjur berat dapat dilakukan
sebagai berikut :
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 Tuntaskan Program Piringan Chemist Reguler dalam 15 hari, agar tersedia
saving hari untuk mengerjakan piringan berat.
 Kerjakan Piringan Berat secara Manual, seminimal mungkin hanya untuk
memudahkan pekerjaan chemist (sekedar bisa masuk chemist)
 Jika kondisinya cukup berat, pekerjaan Manual bisa dilakukan oleh Tim Khusus
(ad-hoc) diluar Tim Semprot Reguler (Mobilisasi dari Divisi/Estate/Area
Lain/PKWT, dll).
 Lakukan Follow up Chemist pada Areal Piringan Berat yg telah dilakukan
pekerjaan Manual maksimal 2 minggu setelah pekerjaan Manual.
 Areal Ex-Konsolidasi wajib di Follow up / dijaga / dipercepat rotasi semprotnya
sampai 2 bulan sekali (6 kali setahun).
8. Pastikan Driver / Mekanik semprot handal, dilatih langsung dan dibawah koordinasi
mekanik Workshop Central. Workshop wajib melakukan Pelatihan Mekanik semprot
Estate minimal 3 bulan sekali.
9. Pastikan Simulasi Semprot dan Selektif Weeding dilakukan secara konsisten.
Simulasi Selektif Weeding tingkat Estate dipimpin langsung oleh Estate Manager
minimal 1 bulan sekali, Simulasi tingkat wilayah dipimpin langsung oleh area controller
dilakukan minimal 2 bulan sekali.
10. Pastikan prosedur persiapan dan perencanaan pekerjaan semprot seperti persiapan
alat kerja, persiapan alat kerja cadangan, kaliberasi nozzle secara periodik,
pencampuran larutan induk, penetapan dosis dan konsentrasi, peralatan safety serta
penetapan target kerja sudah dilakukan dengan benar.
11. Pastikan prosedur keselamatan kerja dan pemeliharaan alat kerja setelah
penyemprotan dilaksanakan secara displin seperti mencuci, membersihkan dan
menyimpan sprayer. Diharamkan menyimpan sprayer di rumah karyawan.
12. Peran Pimpinan Tempatan (Area Controller dan Estate Manager) dalam Alokasi
Sumberdaya dan Menentukan Prioritas Kerja sangat penting peranannya, terutama
pada saat kondisi pemeliharaan tidak normal, dan tertinggal rotasi sbb :
 Manager : Mobilisasi TK BSS antar Divisi dan mengarahkannya pada
pekerjaan yg Prioritas, pada Divisi yg Prioritas.
 Area Controller : Mobilisasi TK Semprot antar Kebun. Memastikan Tim Semprot
Estate menuntaskan Rotasi Regulernya dalam 15 hari agar bisa membantu
Mengerjakan Areal semak di kebun lain.
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 Strategi kerja yg salah dan Disiplin Pelaksanaan Strategi yg tidak dimonitor
pelaksanaanya oleh Area Controller & Manager menyebabkan eksekusi
pekerjaan diserahkan kepada Asisten secara autopilot, dilaksanakan
sekenanya, tidak membawa misi kebun, Area, Region dan Misi BGA.
“Masalahnya Asisten dibiarkan bekerja sesuai cara dia, pemahaman dan
pengetahuan dia, disiplin dia atau malas atau tidaknya dia. Tidak ada “Drive”
sama sekali. Strategi, Drive dan Kendali itu harus ada pada RH-AC dan
Manager.
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III.

Precise Agroclimate Management

1. Lakukan Kampanye Pencegahan Clean Weeding dan Penghijauan areal Clean Weeding
secara agresif dan massive sebagai berikut :
a) Pastikan penggunaan herbisida efisien dan tepat sasaran. Minimalkan
penggunaan herbisida Wide Spectrum (herbisida sapu jagad). Haruslah
dipahami penurunan konsumsi herbisida dan pestisida merupakan
indikator utama pengelolaan operasional kebun yg semakin baik dari hari ke
hari. Monitoring secara ketat konsumsi herbisida dan pastikan herbisida
digunakan secara selektif, bijak dengan mengedepankan praktek praktek
Eco-Friendly dalam seluruh aktivitas operasional kebun. Seluruh permintaan
Herbisida haruslah disertai dengan Peta Rencana Kerja Selective
Weeding.
b) Gerakan Transformasi Tim BGA Spraying System (BSS) menjadi Tim BGA
Ground Management System (BGS) yang bertugas merancang strategi aksi
dan membangun Ground Management System kebun, guna menciptakan
kondisi micro climate yg mendukung peningkatan produktivitas tanaman.
c) Inventarisasi blok blok clean weeding dan buat rencana aksi penuntasannya.
Pastikan seluruh program penanaman slow growth cover crop, tahan
naungan (Neprolephis) diselesaikan selambatnya bulan Maret 2020 dan
Kondisi Zero Clean Weeding telah dicapai di seluruh area BGA selambatnya
bulan Juni 2020.
d) Pastikan kondisi Selective Weeding dipahami oleh Assisten, Mandor dan
seluruh karyawan semprot melalui simulasi secara berkala. Pastikan seluruh
karyawan semprot mengerti tugas dan tanggung jawabnya, alur kerjanya,
paham benar mana vegetasi yang harus dieradikasi, vegetasi yg harus
dikendalikan dan mana vegetasi yang harus dipertahankan, paham benar
mana daerah yang harus dikendalikan lebih (rendahan, palungan, dominan
MB), mana daerah yg harus disemprot minimal (areal tinggi, soft grasses,
areal berkanopi baik).
2. Tingkatkan Upaya Upaya Memanen Air Hujan (Rain Harvesting) untuk meningkatkan
cadangan air tanah pada saat musim kemarau, tindakan antisipasi guna meminimalkan
dampak kekeringan bagi tanaman dan bahaya kebakaran pada situasi kemarau berat.
Seluruh program kerja Rain Harvesting haruslah sudah diselesaikan sebelum datangnya
musim kemarau (Juli 2020) yaitu :
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a. Penuntasan Program Kerja Pembuatan Embung Konservasi setiap ada
kesempatan, pada areal kosong di palungan, areal kosong diantara main drain
dan outlet, buffer low landd, buffer zone sebelum datangnya musim kemarau
(Juli 2020). Haruslah dipahami, gerakan memanen air hujan hanya akan
berdaya guna jika dilakukan pada saat hujan masih ada.
b. Cutting side drain to infield, untuk memanen air dari parit sisi jalan ke dalam
blok untuk menyediakan cadangan air bagi tanaman sekaligus mengurangi
kekuatan gerusan air merusak badan jalan. Cutting side drain to field, dibuat
setiap ada kesempatan penurunan jalan terutama pada tanah bertekstur berat
(kaolin).
c. Pembuatan Silt Pit, Focal Feeder, Rorak, Sekat sekat air,

3. Tingkatkan upaya upaya mengendalikan dan meminimalkan aliran permukaan
(surface run off), terutama pada areal berbukit, kaolin dan spodik. Aliran permukaan
(surface run off) yg tidak terkedali berdampak buruk bagi tanah dan tanaman yaitu
kehilangan cadangan air bagi tanaman, erosi tanah, hilangnya lapisan top soil tanah
dan terangkutnya unsur hara, material pupuk sehingga mengakibatkan menurunnya
tingkat kesuburan tanah secara signifikan. Oleh karena itu upaya upaya
mengendalikan run off mutlak harus dilakukan yaitu:
 Disiplin penyusunan pelepah sesuai kontur pada areal berbukit, u-shapped
frond stacking (mulching) pada areal datar untuk mengurangi volume dan
kecepatan aliran permukaan dan memperbaiki sebaran bahan organik tanah.
 Pegembangan slow growth cover crop, tahan naungan (Neprolephis), soft
grasses, beneficial plant yg dapat tumbuh dan berkembang pada areal terbuka,
areal kosong setiap ada kesempatan, seperti Vertiveria zizanioides, Axonopus
compresus, Ageratum conyzoides, Cassiatora, dll.
 Meningkatkan kapasitas Infiltrasi tanah melalui penambahan bahan organik
(Aplikasi Jangkos/Kompos) dan Mulching (disiplin penyusunan pelapah),
pembuatan bioretensi, parit angin, waduk resapan dan penanaman vegetasi
penyangga.
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IV.

Water Management

1. Pembentukan Tim Audit Water Management BGA yang bertugas Melakukan Audit Kualitas
Water Management, Mengukur Progress dan Efektivitas Sistem Tata Kelola Air Kebun, Membuat
Laporan Khusus Rekomendasi dan Evaluasi Perbaikan Kualitas Water Management Estate
kepada Operasional. Tim Audit Water Management BGA merupakan Tim Independen yang
bertangunggung jawab kepada COO.
2. Audit Water Management (SPA Assesment) dilakukan 6 bulan sekali pada seluruh Area oleh Tim
Audit Water Management BGA. Assesment Water Management dilakukan pada saat musim
kering / sebelum masuk Musim Hujan puncak untuk memeriksa kesiapan Water Management
Estate (Agustus – September) dan setelah Pada saat Musim penghujan (Januari – Maret) untuk
menguji kapasitas Sistem Water Management Estate.
3. Susunan Tim Audit Water Management & Calender Audit Water Management BGA :

4. Pastikan Blue Print Sistem Water Management (SPA) ditetapkan berdasarkan kajian Hydrologi
dan

Sistem

Drainase

yg

komprehensif

(sekunder

dan

survey

lapangan)

dengan

mempertimbangkan historical tata kelola air. Pembuatan Blue Print Sistem Water Management
(SPA) ditetapkan bersama-sama oleh Regional Head, Area Controller dan Departemen GIS Head
Office dan wajib mendapat persetujuan COO.
5. Regional Head haruslah membentuk Tim Audit Water Management Region yang terdiri dari Staf
Koordinator Water Management Region (RPI), Staf GIS Region, Area Controller & Regional Head.
Tim Audit Water Management Region bertugas melakukan Audit, Evaluasi dan Perbaikan Wter
Management. Quality Check / Audit Kualitas Water Management oleh Tim Region dilakukan
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minimal 3 kali setahun untuk pada setiap Zona (sebelum musim penghujan, pada saat puncak
musim penghujan dan akhir musim penghujan).

6. Pastikan seluruh SPA telah dievaluasi, diidentifikasi kelemahaan dan daya tahannya
terhadap situasi kemarau keras. Mana SPA, areal2 low land, peat soil yang gagal dikelola
kebasahannya saat kemarau. Lakukan penyempurnaan mitigasinya; kekurangan sekat2
air, kekurangan embung konservasi, kurangnya embung/areal buffer, SPA tidak
berfungsi, tidak ada sumur bor, kurang pompa dan tidak adanya tindakan irigasi dari
badan air yang masih tersedia, dll. Rencanakan langkah langkah irigasi dan pembasahan
areal peat soil/low land dari badan air yg masih mengalir saat kemarau. Petakan dan
Rencanakan pembuatan embung embung konservasi secara masif.
7. Tindakan Water Management harusalah dimulai dari telaah hidrologi suatu kawasan budidaya,
yaitu : Pola aliran drainase lahan, pengaruh pasang surut, riwayat banjir, luas catchment area,
Outlet, DAS, dll.
8. Pastikan setiap Zona dalam SSPA sudah Independen, pengelolaan airnya mandiri, tanpa
dipengaruhi keadaan diluar kawasan, tidak terhubung antar Zona dan tidak ada air masuk dari
luar kawasan (kebocoran tanggul dan pintu air).
9. Pastikan Infrastruktur dan Kapasitas Tanggul sudah diuji sebelum memasuki puncak musim
penghujan (Februari 2020) yaitu :
 Ketinggian tanggul minimal 1 meter diatas historis level air banjir tertinggi di luar tanggul.
 Badan tanggul cukup padat, cukup lebar dan telah dikeraskan (bisa dilalui mobil manager).
 Tidak ada tanggul jebol, longsor dan tergerus.
10. Tingkatkan Kapasitas/Performa Pintu Air Pintu Air harus mampu mengeluarkan air (tidak
membanjiri kawasan) pada saat curah hujan mingguan tertinggi (puncak musim penghujan). Jika
kondisinya sangat ekstrim, dapat dibantu dengan Sistem Pompa yang bersifat mobile, dapat
dimobilisasi ke Zona yang membutuhkan percepatan drainase.
11. Jaga dan Tingkatkan Kapasitas Outlet dengan Melakukan Pencucian Outlet 1 tahun sekali.

Proses Pencucian Outlet Haruslah Dimulai Dari Hilir Menuju Hulu.
12. Managemen Kebun haruslah memonitor dan mengamati situasi tata kelola air pada
Satuan Pengelolaan Air (SPA) secara intensif dan berkala (form terlampir). Pengamatan
status tata kelola air dilakukan pada saat curah hujan tertinggi dalam 1 minggu (7 hari
berurutan) dan dipergunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan air Satuan
Pengelolaan Air (SPA). Pastikan Petugas Patroli, Monitoring dan Perbaikan Pintu Air
(Jogo Tirto), setiap Estate sudah ditetapkan sesuai kebutuhan.
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13. Tindakan Perbaikan Sistem Drainase suatu kawasan (SPA) dibatasi hanya dalam 3
pekerjaan penting yaitu :
 Mengkaji atau memperkecil luasan Zona.
 Pembuatan dan Peningkatan Kapasitas Tanggul. Ketinggian tanggul yg aman
haruslah 1 meter diatas Level air banjir di luar tanggul, mudah didatangi,
disupervisi dan diperbaiki (bisa dilalui oleh Mobil Manager).
 Meningkatkan Kapasitas Pintu Air dengan penambahan pintu air (spiral pipe) atau
memperbaiki posisi pintu air.
 Meningkatkan kapasitas Outlet dengan Pencucian Outlet/Sungai.
14. Pekerjaan cuci parit Infield 1x1 meter, 2x2 meter, pekerjaan monding, cambering, diluar
pekerjaan penting diatas haruslah melalui persetujuan tertulis dari COO.
15. Seluruh program kerja perbaikan Sistem Water Management khususnya pembuatan
tangul, perbaikan pintu air dan Pencucian Outlet wajib diselesaikan sebelum musim
penghujan tahun 2020 (bulan Juli 2020).
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V. Manuring (BMS)
1. Lakukan Penyesuaian / Konsolidasi jumlah Pokok yg terdapat pada Buku Rekomendasi
Pemupukan dengan populasi pokok actual di lapangan. Pastikan jumlah populasi pokok yang
digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Pemupukan per blok adalah jumlah pokok rill paling
update setelah dikurangi pokok non valuer, pokok rapat, pokok mati & pokok yang akan di
Thinning Out.

Alur Perencanaan Kerja Manuring (BMS)

2. Pembuatan Rencana Kerja Pemupukan per Blok dengan Prioritas Aplikasi pada blok blok dengan
tingkat Yield yang tinggi (>30 ton/Ha) dan Blok yang mengalami defisiensi hara.
Rencana Kerja Pemupukan per Blok prioritas pada Blok Yield tinggi & Blok Defisiensi

201 201
8
9
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3. Regional Head harus memastikan peningkatan Fokus dan Rentang Kendalinya terhadap
Kualitas Aplikasi, Ketepatan Urut-urutan Pemupukan tahun 2020. Tentukan 1 orang Staf
Koordinator Pemupukan Region (Senior Staff/Ex-Staff RPI Region), untuk mengawal dan
memastikan penuntasan dan kesempurnaan aplikasi pemupukan tahun 2020.
4. Aplikasi Pemupukan pada Areal berpasir, areal rawan tergenang, areal dengan topografi ekstrim,
areal low land yang mengalami irreversible drying harus dilakukan dengan sistem pocket.
Kebijakan kebun kebun yang wajib melakukan Aplikasi pocket ditentukan oleh PQIC, POC & PC.
5. Pastikan Pembuatan Takaran Pupuk (Until dan Tabur) telah dikaliberasi dengan timbangan yang
cukup teliti (Dept. Riset). Seluruh takaran Tabur dan Takaran Until semua jenis pupuk dan semua
Dosis untuk penyelesaian program 2020 telah diselesaikan pada minggu pertama Januari 2020.
Penggunaan Takaran Pupuk dan Tabur yang tidak dikaliberasi dan bukan kelipatan dosis
adalah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan.

6. Pastikan Integrasi dan workflow antara pekerjaan pemupukan dengan pekerjaan lain
diatur untuk saling mendukung. Pekerjaan pemupukan diatur sesegera mungkin
memanfaatkan kebersihan akses ke pokok, dan pekerjaan pruning regular tidak dilakukan
setelah aplikasi pemupukan.
7. Material Tracking Pemupukan dilakukan secara ketat dan teliti mulai dari kedatangan pupuk
sampai Aplikasi di lapangan untuk mencegah penyimpangan, pemupukan fiktif, pencurian dan
penggelapan pupuk.
Material Tracking Pengamanan Pupuk
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VII.

Biomass Management

1. Pastikan Regional Head telah menetapkan dan memilih langsung staff, mandor dan
karyawan penanggung jawab Mill Biomass Management yaitu :
 Staf Koordinator Biomass Region (1 staff per Region) :
a. Bertanggung jawab memastikan Stok Jangkos dan Kompos, memastikan
kelancaran Transportasi dan Supply Jangkos/Kompos ke setiap estate sesuai
Program kerja Estate.
b. Staf Koordinator Biowaste Region adalah staf senior yang dianggap
mempunyai kapabilitas yg baik dan kaderisasi Manager masa depan.
c. Bertanggung jawab terhadap pencapaian Program Kerja dan Kualitas Kerja
Aplikasi Biomass, Jangkos, Kompos dan Land Aplikasi (Final Effluent).
d. Bertanggung jawab secara struktural ke Regional Head dan secara fungsional
kepada Koordinator Biomass BGA (Sdr. Sutyo Suyatno).
e. Memimpin

dan

melakukan

pembinaan

terhadap

Mandor

Biowaste

Management Kebun.
f. Melakukan pemeriksaan, quality cek dan membuat rangking pencapaian dan
kualitas aplikasi biomass tingkat region.
 Komposting / Jangkos :
- Asisten EHS

: 1 Staff

- Mandor Komposting

: 1 TK

- Karyawan Mill

: 2 TK

 Land Aplikasi :
- Asisten EHS

: 1 Staff

- Mandor LA Mill

: 1 TK

- Karyawan Mill

: 2 TK

- Karyawan Aplikasi Estate (2 shift)

: 4 TK

 Aplikasi Jangkos/Kompos Estate
- Mandor Biomass Management (Estate)

: 1 TK

- Karyawan Aplikasi

: 20-30 TK (sesuai Program)
> 28 ton/Ha : TK Harian PKWT
< 28 ton/Ha : TK Borongan
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2. Pembuatan Rencana Kerja Aplikasi Mill Biowaste Berdasarkan Rekomendasi
Pemupukan Organik dari Departemen Riset.
3. Pembuatan Peta Seksi dan Peta Flow Kerja Aplikasi Biomass
4. Penetapan Kriteria Produksi dan Aplikasi Biowaste
 Produksi Komposting (Tonase sekali Produksi, Tipe & Jumlah Heap).
 Land Application (Tipe Flat Bed dan Long Bed 750 ton/Tahun).
 Aplikasi Jangkos dengan Dosis 200 kg/pokok (28 ton/Ha), Aplikasi Kompos
dengan Dosis 100 kg/pokok (14,3 ton/Ha).
5. Persiapan Produksi dan Lahan Aplikasi
 Komposting (Tapak Komposting, Kolam Collecting, Pompa dan Pipa serta Alat
penyiraman).
 Land Application (Instalasi Pipa dan Flatbed/Longbed)
 Aplikasi Jangkos/Kompos (Tanda Peletakan Jangkos, Papan Tempat Peletakan
Jangkos (TPJ), Kartu Aplikasi Jangkos.
5. Distribusi dan Aplikasi Mill Biowaste :
 Komposting : bin system, dan DT khusus dibawah koordinasi Staf Koordinator
Biomass Region / Traksi dan DT Estate setelah mengantar TBS ke PKS.
 Pengembangan Mekanisasi untuk Aplikasi Jangkos dan Kompos, EFB Spreader 1
unit per Area, Sistem Loading Ramp Jangkos di Estate (1 per Area).
 Land Appliation : menggunakan Pipa HDPE dan PVC
6. Proses Produksi dan Aplikasi di Lapangan
 Komposting : Penyiraman POME dilakukan hingga Panen
 Land Application : Flatbed/Longbed teraliri POME dan bebas pelepah
 Aplikasi Jangkos/Kompos : Aplikasi diantara pokok atau di dalam Focal Feeder
7. Aplikasi bahan organik (Jangkos dan Kompos) yg tepat sasaran & bermutu.
 Penentuan Blok Aplikasi haruslah berdasarkan Identifikasi Problematika Blok sesuai
Rekomendasi Departemen Riset.
 Regional Head dapat mengajukan Surat Perubahan Blok Rekomendasi Jangkos
kepada COO, jika blok rekomendasi tidak sesuai dengan prioritas aplikasi (aplikasi
pada areal gambut, rendahan, dll).
 Aplikasi Janjangan Kosong 200 kg/pkk haruslah diprioritaskan pada Areal Marginal
(sangat berpasir dan hardpan dangkal), Areal yang yieldnya sangat tinggi (>30 ton/Ha).
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 Areal Marginal Tanaman Belum Menghasilkan haruslah lebih diprioritaskan daripada
Areal Marginal Tanaman Menghasilkan.
 Diharamkan melakukan Aplikasi Janjangan Kosong pada Areal Gambut.
 Aplikasi Janjangan Kosong haruslah dilakukan Full Blok. Aplikasi haruslah dimulai dari
pasar tengah, sehingga dipastikan seluruh pokok mendapat aplikasi dengan dosis
yang sama, tidak hanya sporadis dan menumpuk di pokok pinggir jalan.
 Pastikan tidak ada tumpukan Janjang Kosong yang tidak teraplikasi dalam waktu yang
lama (mingguan, bulanan, tahunan).
 Pastikan Aplikasi hanya satu layer sehingga tidak menjadi media tumbuh Oryctes.
Lakukan Simulasi kerja untuk memastikan seluruh karyawan memahami teknis
aplikasi yang benar dan bermutu.
 Pastikan Flow Kerja Aplikasi bulanan berjalan block by block. Sentralisasi pekerjaan
pada satu blok akan meningkatkan Efektivitas, Efisiensi dan Mutu Aplikasi. Pastikan
Koordinasi antara Mandor Aplikasi dengan Operator Dump Truk berjalan baik untuk
memastikan tempat peletakan (tumpukan Jankos) sesuai blok Aplikasi dan tidak
ditumpuk di sembarang tempat. Pastikan ada Pancang pada setiap titik peletakan
Jankos di setiap blok untuk meningkatkan efisiensi dan mutu aplikasi.

Page 18 of 30

VIII. Sandy Management
1. Pastikan semua areal berpasir telah ditetapkan Zonnase SPP nya. Penetapan SPP
haruslah melalui kajian Hydrologi Departement GIS. Penetapan Zonnase SPP yang
telah ditandatangani GIS dan Regional Head wajib dikirimkan kepada COO
selambatnya tanggal 27 Januari 2020.
2. SPP merupakan Suatu Sistem Konservasi Air dalam satu kawasan areal berpasir (3-4
blok) guna meminimalkan kehilangan air dalam kawasan tersebut, memanen air yg
keluar dari satu kawasan pada Embung konservasi & mengembalikannya lagi ke
tanaman secara kontinyu (sistem Ram Pump & Water Tank).
3. Pastikan seluruh SPP telah dievaluasi daya tahannya terhadap pengaruh kemarau.
Mana SPP yang paling cepat kering airnya saat kemarau, SPP yang tidak berfungsi
haruslah dikaji ulang zona SPP nya, dikaji ulang langkah langkah penjagaan
kelembabannya. Sediakan cadangan air konservasi, buat rencana pembuatan embung
embung konservasi secara massif dan di plan sebarannya. Rencanakan langkah
langkah meng-irigasi areal berpasir dari badan air yg masih tersedia saat musim
kemarau atau dari sumur bor. Lakukan pembasahan areal dari badan air yg masih
mengalir sebelum musim kemarau.
4. Pastikan usaha usaha terbaik dalam peningkatan kualitas Micro Climate Management
dan tindakan antisipasi kekeringan pada areal berpasir dilakukan dengan sempurna
dan sudah selesai sebelum masuk musim kemarau (Bulan Juni 2020) yaitu :
 Pembuatan Embung embung air pada areal kosong / rendahan melalui
pembuatan sekat pada Box Culvert, dll.
 Pembuatan sekat sekat air permanen pada parit2 dan mikro kontur secara
massif untuk menjaga ketersediaan air pada daerah tinggi dan bergelombang.
 “U Shapped Frond Stacking” dan penerapan kehati2an dalam pengendalian
gulma (Minimum Weeding).
 Aplikasi janjangan kosong 200 kg/poin dengan kualitas aplikasi yg sempurna.
 Penanaman Slow Growth Cover Crop, Neprolephis dan beneficial plant.
5. Perbaiki Desain Parit pada areal bertekstur Pasir, lakukan pembuntuan, penutupan
parit, rasionalisasi parit kiri kanan jalan dan kurangi parit yang berlebihan untuk
memastikan tidak ada lagi areal Over Drainage. Pembuat Side Drain (Grading jalan)
pada Areal pasir agar diatur lebih landai, tidak tegas dan hanya satu sisi saja.
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6. Pastikan semua Aplikasi Pemupukan pada Areal berpasir tahun 2020 menggunakan
system pocket.
7. Pembuatan Silt Pit Discontinue dengan Over Flow 30 cm dengan rasio (1 : 4 Pokok)
pada areal Spodosol haruslah dibuat sesuai karakteristik (tipe) Areal Spodosol :
Tabel 1. Tipe areal Spodosol dan Spesifikasi Silt Pit

8. Paket Perlakukan Penuntasan Yield Improvement on Marginal Area pada areal Deep
Sandy, Spodosol dan Kaolin haruslah dilakukan sebagai berikut :
Tabel 2. Paket Perlakuan pada Areal Deep Sandy, Spodosol dan Kaolin
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IX. JALAN DAN JEMBATAN
1. Konsep Pemeliharaan Jalan pada saat Musim Hujan yaitu :
 Fokus mencegah dan memastikan tidak ada jalan rusak baru, mulai dari kerusakan
yg paling ringan, dan Rotasi Regulernya sesuai Seksi Panen. Perbaikan jalan yang
rusak parah dilakukan oleh Tim Ad-Hoc dan hanya dilakukan untuk memastikan
unit angkut TBS bisa lewat, bukan perbaikan total.
 Miskonsepsi Strategi Pemeliharaan Jalan pada musim hujan akan mengakibatkan
Involusi dan Perburukan kondisi jalan dengan sangat cepat, kecepatan perbaikan
jauh lebih lambat dari kecepatan perburukannya. Tim Rawat Rutin hanya fokus
pada perbaikan jalan rusak berat, outputnya sangat rendah (10 HK/Meter) tapi
melalaikan tugas utamanya mencegah kerusakan jalan baru, memastikan
kerusakan jalan ringan tidak menjadi berat, outputnya sangat tinggi (100 Meter/Hk)
sehingga penambahan panjang jalan rusak baru jauh lebih cepat daripada jumlah
jalan yang mampu diperbaiki.
 Perbaikan jalan Rusak haruslah dilakukan oleh Tim Ad-hoc. Tim Reguler focus
mencegah kerusakan jalan, memastikan tidak ada jalan rusak baru, memperbaiki
kerusakan ringan sesuai rotasi regulernya (ancak panen hari ini).
 Potensi munculnya jalan rusak baru terjadi pada seksi panen hari ini oleh
karenanya Rotasi Pemeliharaan jalan manual haruslah selaras dengan Seksi
Panen Harian. Pastikan tidak ada genangan air pada ruas jalan yang akan dilewati
hari ini.
 Penyebab utama kerusakan jalan adalah air, drainase jalan yg buruk, parit sisi
jalan tersumbat dan lambat mengalir, jadi konsep utama perbaikan jalan adalah
memperbaiki drainasenya, memastikan seluruh parit sisi jalan lancar, memastikan
gradien/kemiringan parit sisi jalan diarahkan menuju drainase blok (dimana ada
kesempatan membuang air).
 Momentum awal musim penghujan (biasanya 2 minggu pada awal musim hujan),
pada saat frekuensi hujan masih jarang haruslah dimanfaatkan untuk
mengkonsolidasi jalan akses. Kondisi jalan yg mulai lembab pada awal musim
hujan ideal untuk membentuk dan memadatkan jalan. Jika frekuensi hujan mulai
tinggi dan intensif tidak diizinkan melakukan pekerjaan grading muka jalan. Seluruh
pekerjaan grading hanya ditujukan untuk perbaikan parit sisi jalan.
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 Fokus kerja Road Greader pada Musim Hujan adalah memperbaiki side drain
jalan, memastikan tidak ada parit sisi jalan yg tersumbat dan lambat mengalir
bukan Grading Total. Dilarang melakukan Grading Total, Grading Muka Jalan,
mengupas badan jalan dan merusak lapisan hardpan jalan.
 Jika ada kesempatan melakukan grading jalan karena diketahui pola curah hujan
cenderung sore atau malam hari, maka pekerjaan grading dan compacting hanya
boleh dilakukan pada ruas jalan yg lembab (tidak basah dan berair). Pekerjaan
grading dan compacting haruslah diatur tuntas dalam kepingan ruas yg pendek
secara bertahap. Setiap ruas jalan yg diperbaiki haruslah tuntas grading dan
compactingnya. Hindari melakukan pekerjaan grading jalan pada ruas jalan yg
panjang, grading muka jalan seperti pada saat musim kemarau.
 Minimalisasi Penggunaan Jalan dengan Sistem Management Transport yang baik,
zero tractor, rasionalisasi TPH, system ancak panen yg baik & efisiensi evakuasi
TBS.
2. Pastikan Disiplin Rotasi Tunas Pasar “Rempes Pelepah” 2 kali setahun, sebelum
musim penghujan dan pertengahan musim penghujan (Oktober dan Januari).
Prioritas Pekerjaan Rempes Pelepah haruslah dimulai dari Jalan Akses Menuju PKS
 Main Road  Collection Road. Jalan Akses dan Main Road haruslah telah
mendapat intensitas penyinaran yg cukup mulai pukul 9 pagi.
3. Pemeliharaan jalan secara manual dan sedini mungkin akan mencegah jalan dari
kerusakan lebih parah, menekan biaya pemeliharaan jalan dan penggunaan alat berat.
4. Asisten divisi harus membiasakan diri untuk sesegera mungkin menghilangkan air
tergenang dijalan dan air yang tidak mengalir di side drain jalan, serta gorong-gorong
yang tersumbat. Jangan biasakan menunggu alat berat seperti Road Greader dan TLB.
Lakukan segera perbaikan jalan secara manual pada tingkat kerusakan masih kecil.
Tanamkan Budaya Malu Jalan Akses Gelap, Ternaungi, Tergenang, Side Drain tidak
Lancar dan Gorong Gorong tersumbat.
5. Cutting Side Drain to Infield / Road Side Pit pada setiap penurunan jalan haruslah
dibuat setiap ada kesempatan, agar kekuatan gerusan air dapat diredam, tidak
merusak jalan dan air dapat dimanfaatkan untuk tanaman.
6. Grading jalan pada areal bertekstur ringan (pasir) haruslah mempunyai side drain yang
landai, sebisa mungkin hanya satu sisi sedangkan pada areal bertekstur berat (liat
berat) side drain harus dibuat lebih tegas (punggung kerbau).
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7. Jalan yang baik adalah jalan yang segera kering begitu hujan berlalu, memiliki muka
jalan padat, cembung, rata, slope jalan kurang dari < 10 % dan berdrainase baik.
8. Managemen Estate dan Area haruslah telah mendesign jaringan jalan akses kebun
dan wilayah. Jaringan jalan akses wilayah haruslah memiliki kriteria yaitu : merupakan
penghubung tersingkat Estate-Mills-Area-Jalan Akses Negara (Bulking), menjadi jalan
utama Logistik keluar masuk area, memiliki lebar minimal 9 meter, Telah dilakukan
pengerasan dan mempunyai daya dukung maksimum dengan bearing capacity >20
Ton, seluruh jembatan telah menggunakan jembatan permanen dan Box Culvert, All
Weather Road, Bebas Banjir, Bebas Klaim, mampu dilewati dengan kecepatan 40-60
km per jam dengan tingkat keselamatan tinggi, jika memungkinkan menggunakan
pengerasan jalan chemical.
9. Jaringan Jalan Akses Kebun merupakan Jalan Akses Utama Kebun yang
menghubungkan Emplasemen Utama (Main Complex) ke Akses Penghubung Area,
penghubung antara Main Complex Estate ke Secondary Complex (Emplasemen Divisi
dan Kantor Divisi) dan haruslah memiliki kriteria yaitu : merupakan penghubung
tersingkat Main Complex Estate ke Akses penghubung Area, memiliki lebar minimal 7
meter, Telah dilakukan pengerasan dan mempunyai Daya Dukung Maksimum dengan
bearing capacity >15 Ton, seluruh jembatan telah menggunakan jembatan permanen
dan Box Culvert, All Weather Road, Bebas Banjir, Bebas Klaim, mampu dilewati
dengan kecepatan 40-60 km per jam dengan tingkat keselamatan tinggi, jika
memungkinkan menggunakan pengerasan jalan chemical.
10. Pembuatan badan jalan pada areal datar haruslah mengikuti Konsep Straight Road
dan pada areal berbukit mengikuti “Konsep Contour Road”.
11. Pembuatan jalan pada areal terasering haruslah dilakukan setelah terasering selesai
dibuat.
12. Pada saat pembuatan jalan pastikan top soil telah dihilangkan.
13. Kurangi penggunaan jalan bantu untuk transport TBS. Penambahan jalan bantu
angkong untuk mengeluarkan TBS lebih diperlukan dari penambahan jalan transport
TBS.
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X.

NURSERY
1. Kunci sukses menuju “Excellent Nursery” adalah persiapan pembibitan dan
pengelolaan bibitan secara intensif, cermat dan teliti. Persiapan pembibitan meliputi :
persiapan lahan, pengaturan tata letak dan layout bibitan, jalan bibitan, instalasi air,
waduk, gudang, kantor, menara pengawas, pagar bibitan, media tanam yang baik,
teknik pengisian tanah polybag yang baik (padat, lurus dan tidak patah pinggang),
penyiraman

yang

baik,

teknik

tanam

kecambah,

pembelahan

bibit

ganda,

transplanting yang cermat serta perencanaan pemupukan dan pengendalian Hama
dan Penyakit yang Antisipatif.
2. Pastikan Pengelolaan lingkungan bibitan dikelola secara Excellent. Lingkungan bibitan
haruslah selalu dalam keadaan bersih, berdrainase baik, mempunyai jalan kontrol yg
memadai (kering dan terpelihara baik).
3. Security Bibitan haruslah menjadi “Issue”

yang mendapat perhatian

serius dari

Assisten Bibitan, Estate Manager dan Area Controller. Lakukan Sensus Bibitan secara
reguler 2 kali setahun mulai dari Fase Penanaman Kecambah, Pre-Nursery, Pasca
Transplanting, dan Fase Main Nursery . Pastikan sistem administrasi dan pelaporan
keluar masuk bibit dapat dipertanggung jawabkan, mudah dilacak dan dapat diverivikasi
kebenarannya.
4. Seleksi Bibit Haruslah Terjaga Wajar, dan hanya dapat diterima karena sebab sebab
yang wajar. Pengurangan dan Kematian bibit yang disebabkan kesalahan “treatment”
kecambah, kesalahan “transplanting” dan pemeliharaan yang buruk tidak dapat
diterima dan merupakan suatu pelanggaran berat sebagai seorang planter. Kehilangan
bibit karena kehilangan dan kerusakan karena pencurian, serangan HPT, banjir juga
kehilangan yang tidak dapat diterima, karena hal-hal ini harusnya dapat diantisipasi
dengan baik.
5. Tata Letak Bibitan yang Tertata dengan Baik, Denah dan Ploting System yang Baik,
serta Sistem Informasi Bibitan yang Baik (Peta Pengelolaan Bibitan yg Baik, Nama
Kelompok, Kategori, Jumlah Bibit, Tanggal Terima Kecambah, Sign Board, Administrasi
Bibitan, Reporting serta Penanganan Kartu Bibit yang Baik) akan mendorong
pengelolaan bibitan yang Excellent.
6. Supervisi Manager dan Area Controller Haruslah Cukup Intensif, terutama

pada

periode periode kritis seperti penerimaan kecambah, transplanting, pre-nursery,
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periode main nursery belum tembus akar ke tanah, musim kemarau panjang, masa
seleksi dan periode mutasi bibit.
XI.

PEMBUKAAN LAHAN DAN TANAM BARU
1. Areal Land Clearing haruslah telah disurvey terlebih dahulu oleh Tim GIS, PAD,
Sustainability dan Riset. Departemen Riset haruslah membuat Rekomendasi Teknis
dan Kelayakan Agronomis kepada Area Controller dan Regional Head sedangkan
Departemen GIS, PAD dan Sustainability wajib memberikan rekomendasi perihal
ketaatan terhadap prinsip prinsip Sustainability, status HCV, pembakaran lahan, status
perizinan dan status kawasan.
2. Areal yang akan dilakukan aktivitas Land Clearing haruslah dihitung terlebih dahulu
luas Kerangka Blok-nya oleh Tim GIS, dilanjutkan dengan proses bloking

dan

pengukuran luas blok. Manager haruslah membuat proyeksi luas tanam per blok yang
akan direalisasikan pada tahun 2020.
3. Proyek Tanam Baru pada areal Low Land haruslah melalui Tahapan Kajian Hydrologi
terlebih dahulu untuk menentukan Pola dan Project Water Management yang akan
dikembangkan. Dilarang memulai kegiatan Tanam Baru jika Project Water
Management Areal belum diselesaikan.
4. Design Luas Blok pada areal pengembangan baru adalah Utara-Selatan 250 meter,
Timur-Barat 2.000 meter, atau setara dengan 50 ha per blok. Areal diluar
pengembangan baru haruslah mengikuti pola Design Blok terdahulu.
5. Populasi Tanam Baru tahun 2020 adalah 143 Pkk/Ha pada Area Mineral dan 160
pokok pada Areal Berpasir dan Areal Gambut.
6. Luas Tanam Baru ditetapkan berdasarkan Luas Kerangka Blok yang telah diukur oleh
Departemen GIS, bukan jumlah pokok dibagi 136 atau 143 atau 160. Sensus Pokok
harus segera dilakukan setelah pekerjaan tanam baru selesai (Blok by Blok).
7. Regional Head dan Area Controller haruslah memastikan perencanaan Excellent New
Planting dilakukan secara Presisi selaras dengan Business Plan Regional. Excellent
New Planting haruslah dimulai dari Perencanaan Excellent Nursery - Excellent Planting
Material - Excellent Land Preparation - Excellent Land Claring and Lining - Excellent
Soil and Water Conservation - Excellent Block Design - Excellent Drainage and Water
Management.
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8. Pastikan seluruh Tindakan Intervensi dan Penanganan Areal Marginal seperti Big Hole,
Break Hardpan, Silt Pit Discontinue, Aplikasi Jangkos, Upaya Soil Moisture
Management, Water Management dan Drainage System telah dikerjakan pada masa
Land Clearing dan Tanam Baru.
9. Pastikan Material Tanam hanya menggunakan Progeni Unggul yang paling sesuai
dengan karakteristik dan kesesuaian lahan.
10. Pastikan Excellent Transportation Handling Bibit dan Excellent New Planting Practices
melalui pembentukan Kongsi Kerja Tanam Kelapa Sawit yang Excellent, Penempatan
Mandor dan Staff Terbaik pada Project New Planting.
11. Pastikan Design Parit dan Water Management khususnya pada areal Low Land telah
didesign sejak awal untuk memastikan kondisi Zero Poor Drainage Area sejak fase
TBM.
12. Desain Drainase Blok pada areal Low Land haruslah menggunakan Konsep Parit
Tengah (1 X 1 Meter) dilanjutkan ke Parit Main Road Satu Sisi (2 x 2 Meter). Parit
Infield / Parit Sirip Ikan (0,6 x 0,6 Meter) dibuat dengan Rasio 1 : 8 mengarah ke Parit
Tengah (1x1 Meter) dan hanya dibuat jika parit tengah blok dan parit utama belum
mampu menciptakan kondisi drainase yang baik bagi pertumbuhan tanaman (air tanah
masih tinggi).
13. Miskonsepsi Design Parit yang harus dihindari adalah pembuatan parit 1 x 1 meter
pada sisi kiri dan kanan Collection Road, pembuatan parit 2 x 2 meter pada sisi kiri dan
kanan Main Road, sehingga mengakibatkan pemborosan titi panen dan besarnya
investasi jembatan.
14. Parit Tengah pada areal Low Land dapat dihubungkan dengan Parit Tengah Blok
sebelah dengan menggunakan Box Culvert (melintasi MR). Jika Main Road berfungsi
sebagai sekat Zonnase, Parit Tengah antar blok tidak perlu dihubungkan.
15. Pastikan pengembangan tanaman penutup tanah, Develop Ground Cover, dan Upaya
Upaya Soil Moisture Management” dilakukan sejak masa Persiapan Lahan. Tanam
Baru dapat dilaksanakan jika persentase penutupan kacangan mencapai > 40%.
Pekerjaan Tanam Baru haruslah diselesaikan blok by blok.
16. Tanam Baru haruslah mengikuti kaidah Division of Labour, yaitu pekerjaan Melubang,
Ecer Bibit dan Tanam Kelapa Sawit tidak boleh dilakukan oleh personel yang sama
dalam waktu yang sama.
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17. Proses Perun Mekanis haruslah dilakukan secara hati hati dan diupayakan sebisa
mungkin meminimalkan kehilangan Top Soil.
18. Jarak Rumpukan haruslah sesuai dengan spesifikasi teknis. Jalur rumpukan haruslah
dibuat berjarak selebar 4 meter, setiap 75 meter panjang rumpukan.
19. Dilarang Menimbun Rumpukan ke dalam Palung atau Parit.
20. Pembuatan Terasering haruslah dilakukan pada Areal dengan Miring dan Berbukit
sesuai ketentuan. Pembuatan Jalan pada areal Berbukit dilakukan setelah pembuatan
Terasering selesai dikerjakan.

XII.

PEMELIHARAAN TBM
1. Pastikan penuntasan program sisipan diselesaikan selambatnya pada masa TBM-2.
Pastikan selisih umur tanaman utama dengan tanaman sisipan tidak boleh lebih dari 2
tahun.
2. Dilarang melakukan kegiatan penyisipan sebelum Faktor Pembatas dan Root Cause
Factor diselesaikan terlebih dahulu.
3. Lakukan Sensus Pokok setiap Tuntas Sisip per blok dan Lakukan Monitoring dan
Deklarasi Blok Tuntas Sisip setiap bulannya.
4. Lakukan Sensus Pokok TBM 2 kali setahun dan Sensus Pokok Non Valuer pada Masa
TBM Pro. Pastikan Program Thinning Out telah diselesaikan selambatnya pada Masa
TM 2.
5. Hentikan Sensus Pokok TM pada Masa TM 2. Pastikan Populasi Pokok sudah
Lengkap (tidak ada pokok non valuer), dan Data SPH sudah final dari hasil Sensus
Pokok Manual dan Perhitungan Digitasi Foto Udara.
6. Pastikan pemeliharaan Sisipan dilakukan secara Excellent melalui pembentukan team
khusus pemeliharaan sisipan yang bertanggung jawab pada segala aspek
pemeliharaan Sisipan. Lakukan Sensus dan Pemetaan Pokok Sisipan secara detil,
serta Lakukan Pembuatan Rencana dan Rotasi Kerja Pemeliharaan khusus pokok
Sisipan.
7. Pastikan pekerjaan Kastrasi dan Sanitasi dilakukan tepat waktu pada fase TBM 2 yaitu
pada umur 16, 18, 20 bulan dan TBM-3 umur 21, 22, 23, 24 bulan. Tunas Pasir (basal
pruning) hanya dapat dilakukan setelah tanaman memasuki umur 18 bulan.
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8. Pastikan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi prioritas utama pada masa
TBM. Pengerasan jalan haruslah diselesaikan 100% pada masa TBM (TBM-1 : 40%,
TBM-2 : 30%, TBM-3 : 30%), Program Cut and Fill dilakukan sesuai kebutuhan,
Program Jembatan, Gorong Gorong, Box Culvert telah dimulai secara bertahap pada
masa TBM dengan prioritas pada program peningkatan kualitas infrastruktur pada jalan
Akses dan Utama Kebun.
9. Pastikan pembuatan Informasi Blok telah diselesaikan pada masa TBM-2, Patok Blok
Permanen diselesaikan 100% pada TBM 1, Marka Sensus, Tapak Jalak, Titik Sensus
dan Pokok Sensus telah diselesaikan pada masa TBM-2, Pembuatan dan Penomoran
TPH telah diselesaikan 3 bulan sebelum masuk Fase TBM Pro.
10. Pastikan Infield Akses TBM selalu dalam kondisi baik sepanjang tahun yaitu:
1. Kondisi piringan selalu dalam kondisi ringan, bersih dan terbuka.
2. Pembuatan Pasar Rintis (TBM-1, 4:1 dan TBM-2, 2:1).
3. Pembuatan Pasar Tengah telah diselesaikan pada masa TBM-3.
4. Titi Panen Beton dan Titi Pasar Tengah ( TBM-1, 6:1 dan TBM-2, 3:1).
5. Teras pikul, Jalan bantu angkong, kaki lima parit, kaki lima palung,
jalan bantu angkong, penghubung antar teras (z-path) pada areal berbukit
yang menggunakan konsep teras kontur telah diselesaikan selambatnya pada
masa TBM-2.
6. Program pembuatan Pasar Pikul Timbun dan Tapak Timbun Seletif pada areal Low
Land tergenang telah diselesaikan selambatnya pada masa TBM-3.
11. Pastikan pembuatan Informasi Blok telah diselesaikan pada masa TBM-2, Patok Blok
Permanen diselesaikan 100% pada TBM 1, Marka Sensus, Tapak Jalak, Titik Sensus
dan Pokok Sensus telah diselesaikan pada masa TBM-2, Pembuatan dan Penomoran
TPH telah diselesaikan 3 bulan sebelum masuk Fase TBM Pro.
12. Pastikan seluruh perlakukan dan intervensi “Additional Treatment on Marginal Area”
(teracering, platform, water management, compacting, LCC menutup, Rorak, Parit
Konservasi) telah diselesaikan pada Masa TBM. Pada Areal penanaman baru
Intervensi pada Areal Marginal haruslah dilakukan sejak masa Persiapan Lahan dan
Tanam Baru seperti Big Hole, Break Hardpan, Aplikasi Jangkos, dll.
13. Petakan seluruh Area TBM Sub-Standar, Buat Crash Program Konsolidasi TBM dan
Monitoring secara ketat Realisasinya.
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14. Pastikan program penyelesaian dan penyediaan infrastruktur utama

kebun

dselesaikan pada masa TBM, yaitu Pembuatan Estate Design dan Master Plan
Infrastructure, Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Karyawan, Pemenuhan Fasilitas
Penunjang Utama Karyawan, Perumahan Staff, Kantor Wilayah, Kantor Estate, Kantor
Divisi dan Bangunan Kerja Utama Lainya di lokasi secara bertahap sejak tahun
pertama project dan tuntas pada masa sebelum memasuki Fase Tanaman
Menghasilkan.
15. Pastikan pusingan pemeliharan TBM selalu tepat rotasi.
16. Pastikan pemupukan TBM terpenuhi 100 % dan tepat schedule. Pemupukan TBM
haruslah lebih diprioritaskan daripada pemupukan TSM.
17. Pastikan areal TBM kacangannya menutup sempurna.
18. Pastikan areal TBM berdrainase baik, dalam keadaan musim hujan sekalipun.
19. Pastikan Upaya Upaya Soil and Water Conservation khususnya pada areal marginal
seperti tapak kuda, tapak timbun, silt pit telah diselesaikan pada masa TB dan TBM
awal.
20. Pastikan Kondisi Excellent Immature tercapai dengan Standar Produksi Tahun
Pertama (12 bulan) mencapai lebih dari 12 Ton per Ha dan pencapaian pokok produktif
lebih dari 143 Pkk/Ha.
XIII.

Peningkatan Employee Engagement, Penurunan Turn Over dan Peningkatan
Produktivitas Karyawan (Karyawan dan Staf Muda).

1. Pastikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Unit Pelayanan Sembako (UPS), dengan
Target Penjualan minimal Rp. 250 juta per Unit/Estate atau mampu memenuhi > 80%
kebutuhan sembako karyawan.
2. Pastikan Pengelolaan UPS langsung dibawah kendali Regional Head dan KTU dengan
mendedikasikan 1 personel kasie UPS di setiap region.
3. Penuhi sepenuhnya kebutuhan dasar karyawan. Lakukan Percepatan Pemenuhan
Kapital penunjang pemenuhan kebutuhan dasar karyawan, seperti air bersih, listrik dan
perumahan G-6.
4. Penerapan Sistem Premi dan Insentif yang adil yang mendorong peningkatan
produktivitas karyawan selambatnya 1 Januari 2020.
5. Membangun Karakter, kemampuan hubungan sosial, people handling dan engagement
staf muda melalui program training, coaching, mentoring dan program kakak asuh.
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6. Peningkatan Estate Quality of Life dan Pencapaian Indeks Manthab, Estate, Mill,
Support Excellent (Score > 90).
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