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Fokus
Kepada
OPERASIONAL

VISI

Visi dan Misi

Menjadi
perusahaan
agribisnis yang
tangguh dengan
tata kelola yang
baik.

MISI

Doni Pringgodani Gandamihardja dilantik menjadi Direktur PTPN VII, Selasa (26/5/20). Dalam menjalankan
manajemen, dia dibantu tiga Senior Executive Vice President (SEVP). Dua diantaranya SEVP bidang
operasional. Apakah ini pertanda pemegang saham ingin PTPN VII fokus kepada operasional?

Menjalankan usaha
perkebunan karet, kelapa
sawit, teh, dan tebu dengan
menggunakan teknologi budi
daya dan proses pengolahan
yang efektif serta ramah
lingkungan.
Menghasilkan produksi bahan

baku dan bahan jadi untuk
industri yang bermutu tinggi
untuk pasar domestik dan
pasar ekspor.
Mewujudkan daya saing
produk yang dihasilkan
melalui tata kelola
usaha yang efektif guna

menumbuhkembangkan
perusahaan.
Mengembangkan usaha
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2020
insdustri
yang terintegrasi
dengan bisnis inti (karet,
kelapa sawit, teh, dan tebu)
dengan menggunakan
teknologi terbarukan.

Melakukan pengembangan
bisnis berdasarakan potensi
sumber daya yang dimiliki
perusahaan.
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Agro 7
Memelihara keseimbangan
kepentingan stakeholders untuk menciptakan lingkungan
bisnis yang kondusif.
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Mystery Call

Doni P. Gandamihardja
Direktur PTPN VII

K

etika telepon seluler mulai familiar pada
awal tahun 2000-an, satu terobosan
dalam proses asesmen dilakukan oleh
sebuah Bank. Saat akan mengisi beberapa
posisi strategis melalui rekrutmen internal,
salah satu tahap yang dilakukan tim asesmen
dari bank pemerintah itu adalah mystery call
test. Panggilan telepon dari nomor misterius
atau tidak dikenal.
Sesuai sebutannya, mystery call ini tidak
ada dalam schedule atau timeline asesmen.
Yang muncul pada jadwal dan tahapan
hanya yang normatif-normatif saja. Antara
lain, pemberkasan forto folio, tes tertulis, tes
kesehatan, tes kejiwaan atau psikologi, tes
wawancara, dan lainnya. Sementara, mystery
call test dilakukan secara seksama oleh tim
penguji.
Dalam tes panggilan misterius ini, selain
nomor telepon yang digunakan untuk memanggil
adalah nomor yang diyakini belum ada dalam
phone book, pengujinya juga orang yang tidak
dikenal oleh kandidat. Tidak hanya sekali
panggil, memakai nomor yang berbeda lagi,
saat menelepon juga mengaku dengan berbeda
profesi, gaya bicara, maupun urusannya.
Pada saat tertentu, penelepon mengaku
se b agai s e o r ang p en c ar i ker ja yang
menanyakan lowongan. Pada sesi lain
mengaku sebagai pedagang, tukang parkir
yang mengaku dipinjami hp pemilik mobil,
pegawai negeri, pejabat tinggi, bahkan

seorang perempuan nakal.
Tes ini dipantau secara seksama oleh tim.
Hasil pembicaraan dalam telepon itu juga
direkam untuk kemudian dianalisis. Waktu,
tempat, suasana saat menerima telepon,
bersama siapa, dan aspek lainnya juga
disertakan sebagai bahan data. Termasuk
berapa lama kandidat mau meladeni setiap
telepon yang masuk dari berbagai profesi itu.
Hasil analisis dari semua data yang masuk
ke tim rekrutmen itu umumnya mirip. Ketika
melihat teleponnya berdering, hampir semua
kandidat langsung melihat layar monitor ponsel.
Karena mystery call, pada layar hp hanya tertera
nomor telepon karena namanya memang belum
tersimpan di buku telepon. Kandidat umumnya
tidak langsung mengangkat dan berusaha
mencermati nomor siapa.
Jika nomornya dari operator telekomunikasi
terkenal, mereka lebih respons. Tetapi, sekali
lagi dia akan mempertimbangkan “ini nomor
orang biasa atau orang penting”. Dan itu bisa
sedikit terdeteksi dari kode-kode tertentu,
misalnya jenis kartu apa dan berapa jumlah
digitnya.
Umumnya, mereka juga menjawab telepon
dengan nada datar dengan kata “halo!”. Dari
jawaban penelepon, mereka akan berubah
intonasi ketika mulai bisa mengidentifikasi.
Suara tukang parkir, ulama, pejabat, atau
kerabat yang memang umumnya beda.
Kandidat akan berekspresi sesuai dengan
profesi dan stratifikasi lawan bicaranya.
“Iya, Bapak. Mohon maaf sekali, nomor
bapak belum sempat saya simpan di hp. Jadi,
mohon maaf saya tidak mengira ini telepon dari
Bapak. Siap, ada yang bisa saya bantu, Pak?”
itu jawaban standar ketika sang penelepon
ternyata pengusaha sukses yang hendak
berinvestasi.
“Oh, tukang parkir. Ada apa!” ini jawaban
kandidat jika peneleponnya ternyata orang
biasa.
Ketika penelepon bertanya “sedang di mana,
nih?”, pada umumnya mereka berbohong
jika sang penanya adalah orang yang dinilai
tidak berprospek. Sementara, jika penelepon
mengaku orang penting, dia akan mengaku

“siaga di kantor”, meskipun sudah lewat jam
kerja. Ini diketahui karena pada beberapa
kesempatan, penguji menelepon dari lokasi
yang sama dengan keberadaan kandidat dan
menyaksikan langsung, tentu dari tempat yang
tersembunyi.
Tahap mystery call test ini menjadi sangat
penting bagi perusahaan untuk menentukan
layak tidaknya seorang kandidat menerima
jabatan. Perbedaan sikap setiap orang kepada
orang satu dengan lainnya, terlebih orang lain
tersebut berbeda strata, memang sesuatu
yang lumrah. Namun, diantara kelumrahan itu,
tentu orang yang cenderung ramah, responsif,
respek, dan menghargai manusia sesuai
dengan “kemanusiaannya” memiliki nilai plus.
Demikian juga kebiasaan berbohong kecil
tentang lokus atau sedang berada di mana
saat menerima telepon. Melalui tes ini, penguji
memasukkan aspek “dosa harian” ini sebagai
elemen penting dalam penilaian.
Mengapa Bank tersebut melakukan tes
yang seperti sepele tetapi levelnya justru yang
tertinggi. Ini menyangkut kepercayaan. Bank
adalah lembaga yang hidup dari kepercayaan.
Meleset sedikit, hancur reputasi semuanya.
Dan, pelesetan itu bisa berawal dari sepotong
kata dari salah satu individu di dalam lembaga
itu. Tidak selalu direktur atau petinggi lainnya,
bahkan karena keteledoran seorang (maaf)
office boy pun, kepercayaan publik bisa
tumbang.
Lalu, apa relasinya dengan PTPN VII?
Kita memang bukan lembaga bank, tetapi
perusahaan ini hidup dari kepercayaan.
Kepercayaan negara, kepercayaan pemerintah,
kepercayaan pemegang saham, kepercayaan
vend or, kep erc aya an k ar yawan, dan
kepercayaan semuanya. Kepercayaan dari
manajemen kepada karyawan bahwa tanpa
harus selalu dilihat atau diawasi secara
langsung, setiap karyawan akan selalu bekerja
dengan penuh tanggung jawab dan profesional
memberikan hasil kerja terbaik
Mari kita menjadi insan PTPN VII yang
respek, ramah, simpati, empati, dan bisa
dipercaya. Niscaya kita segera bangkit.
“Kita sedang mengelola kepercayaan itu”. n
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Direksi Baru PTPN VII

Direksi baru PTPN VII foto bersama usai acara pisah sambut dengan Direksi sebelumnya.

“

Selain mereposisi
personel, pemegang
saham juga mengubah
nomenklatur susunan
direksi. Jika sebelumnya
anak perusahaan
dipimpin Direktur Utama
bersama beberapa
Direktur Bidang, formasi
baru hanya terdiri dari
satu Direktur dibantu
beberapa Senior
Executive Vice
President (SEVP).
Media Agro 7

No. 70/Mei 2020

L

ebaran ketiga, Selasa (26/5/20),
Kantor Direksi PTPN VII sudah
seperti hari kerja biasa. Satu hal
yang menjadi pembeda adalah
ungkapan saling sapa antar karyawan
saat bertemu pertama pasca Idul Fitri.
Mereka saling melempar kata maaf,
meskipun tidak dengan bersalaman.
Lebaran di musim pandemi kali
ini memang berbeda. Pemerintah
menetapkan tidak ada cuti bersama,
dilarang mudik, bahkan diminta untuk
menggelar salat Id di rumah masingmasing dan tidak saling kunjung. “Ini
pertama kali saya merasakan lebaran
seperti ini. Kayak nggak Lebaran,”
kata Otong, petugas genset yang sejak
pagi sudah berada di kantor untuk
menghidupkan mesin pendingin udara
(AC) kantor.
Kegiatan karyawan berjalan seperti
biasa. Satu agenda rapat daring dengan

Direksi Holding melalui aplikasi zoom
meeting tersiar hari itu. Ya, pada
Lebaran ketiga itu, pemegang saham
mengumumkan susunan Direksi baru
di PTPN VII.
H ari itu, P T P N G r up ( H olding
Perkebunan) merilis 45 nama untuk
menempati formasi direksi di 14 anak
perusahaannya. Empat dari 45 nama
itu mengisi formasi di PTPN VII yang
berkantor Pusat di Bandar Lampung.
Yakni, Doni P. Gandamihardja, Fauzi
Oemar, Dicky Tjahyono, dan Okta
Kurniawan.
Selain mereposisi personel, pemegang
saham juga mengubah nomenklatur
susunan direksi. Jika sebelumnya
anak perusahaan dipimpin Direktur
Utama bersama beberapa Direktur
Bidang, formasi baru hanya terdiri dari
satu Direktur dibantu beberapa Senior
Executive Vice President (SEVP).

aktual
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Doni Pringgodani
Gandamihardja
Kelahiran

Bandung, 19 September 1966
Riwayat Jabatan

Vice President PT Bank Mandiri
(2010—2012)
Corporate Banking Bank Mandiri
Cabang Medan (2012-2014)
Commercial Banking Center Manager
Bank Mandiri (2014—2015)
Direktur Keuangan PTPN XIII
(2015—2016)
Direktur Komersil PTPN XIII
(2016—2017)
Direktur Utama PTPN XIV
(2017—2020)
Direktur PTPN VII (2020--....)
Pendidikan

S-1 Sosial Ekonomi Pertanian
Unpad Bandung (1991)
Istri

Enny Arum Sari
Anak

1. Alyssa Khairafani
2. Rafif Alifarhan
3. Zaki Ariq Muhammad

Okta Kurniawan
Kelahiran

Bandar Lampung, 26 Oktober 1972
Riwayat Jabatan

Manajer PTPN VII Unit Sungai
Lengi (2015—2017)
Manajer PTPN VII Unit Betung
(2017—2019)
Kabag Sekretariat (Corsec)
PTPN VII (2019—2020)
Senior Executive Vice Presiden
PTPN VII bidang Business
Support (2020--....)
Pendidikan

S-1 Teknik Industri
Unisba Bandung (1999)
Istri

Tutiek Pamiyati
Anak

1. M. Varel Pataheldra
2. M. Rhevo Taureandhia
3. Shaqila Vallerie Putri Okta

Fauzi Omar
Kelahiran

Belawan, 20 Juni 1971
Riwayat Jabatan

General Manager PTPN IV
(2018—2020)
SEVP PTPN VII Operation Kelapa
Sawit dan Teh (2020--....)
Pendidikan

S-1 Pertanian Universitas
Simalungun (1995)
Istri

Sonya Maharani
Anak

1. Farna Dina Omar
2. Ghaffani Dino Omar

Dicky Tjahyono
Kelahiran

Bandarlampung, 23 November 1966
Riwayat Jabatan

Manajer PTPN VII Unit Kebun
Way Lima (2014—2016)
Manajer PTPN VII Unit Bekri
(2016—2018)
Direktur Operasional PT Buma
Cima Nusantara (2018-2019)
Manajer PTPN VII Unit Bekri
(2019—2020)
SEVP PTPN VII Operation Karet
dan Gula Putih (2020--....)
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Jabatan SEVP ini setara dengan direktur
bidang, tetapi penunjukannya tidak melalui
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Untuk PTPN VII, posisi Direktur dipercayakan
kepada Doni P. Gandamihardja. Doni yang
sebelumnya menjabat Direktur Utama PTPN
XIV ini akan dibantu Fauzi Omar sebagai SEVP
Operation I, Dicky Tjahyono sebagai SEVP
Operation II, dan Okta Kurniawan sebagai
SEVP Business Support.
Doni menggantikan Muhammad Hanugroho
untuk mengendalikan seluruh proses bisnis
PTPN VII. Diketahui, Oho, sapaan akrab
M. Hanurgoho ditunjuk menjadi Direktur
Keuangan Perumnas sejak 6 Mei 2020.
Sedangkan direk tur operasional yang
sebelumnya dipegang Husairi berpindah
kepada Fauzi Omar dan Dicky Tjahyono.
Belakangan dua SEVP ini berbagi tugas untuk
mengurus operasional berdasar komoditas.
Fauzi fokus ke komoditas kelapa sawit dan teh.
Sedangkan Dicky mendapat tugas memanaj
karet dan tebu (industri gula putih).
Untuk urusan manajemen bisnis, pemegang
saham mengganti istilah direktur komersil
menjadi SEVP Business Support. Dalam
hal ini, Direktur Komersil yang semula
diduduki Achmad Sudarto digantikan Okta
Media Agro 7
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Kurniawan.
Dalam susunan eksekutif baru di PTPN VII ini
terdapat dua “kader” internal yang mendapat
promosi. Yakni Dicky Tjahyono yang memulai
karir di PTPN VII dengan jabatan terakhir
sebagai Manajer Unit Bekri. Sebelumnya,
pria egaliter ini sempat menjadi Direktur
Operasional PT Buma Cima Nusantara (BCN),
anak perusahaan PTPN VII yang membudidaya
dua kebun tebu dan dua pabrik gula.
Satu lainnya adalah Okta Kurniawan yang
mendapat promosi menjadi SEVP Business
Support. Pria kelahiran Bandar Lampung ini
juga sejak awal bekerja di PTPN VII dengan
jabatan terakhir Sekretaris Perusahaan
(corporate secretar y). Sebelumnya dia
menjabat Manajer PTPN VII Unit Betung dan
sempat menjadi Manajer Unit Sungai Lengi di
Sumatera Selatan.
Selain Doni, satu sosok lain yang menjadi
pendatang baru di PTPN VII adalah Fauzi
Omar. Lelaki kelahiran Medan ini sebelumnya
adalah General Manajer di PTPN IV.
Tentang reposisi di pucuk pimpinan PTPN
VII, Kasubbag Humas, Protokol, dan Biro
Direksi PTPN VII Arif Syaifudin Zuhri mengaku
baru mengetahui siapa yang akan direposisi
dan siapa pejabat barunya saat itu juga.

aktual

Namun demikian, kata Arif, pengumuman
itu tidak mengagetkan karena memang
momen ini sedang ditunggu mengingat
kekosongan posisi Dirut yang sudah
berlangsung 20 hari.
“Kami baru diberitahu melalui vicon
(video conference) dari Holding, tadi
siang. Memang kami tidak kaget karena
Dirut kami kan sudah kosong sejak
ditinggal Pak Oho ke Perumnas sejak
awal bulan lalu,” kata dia.
Tentang sosok-sosok yang ditunjuk
menakhodai PTPN VII ke depan, Arif
mengaku tetap optimistis. Ia mengatakan,
suatu sistem kerja yang dibangun dengan
semangat dinamis, sinergis, berintegritas,
mengakomodasi prinsip profesionalitas,
siapapun pemimpinannya akan berjalan
dengan baik.
“Saya kira, Pak Oho (Muhammad
Hanugroho), Pak Husairi, dan Pak Darto

telah meletakkan prinsip-prinsip itu
dengan baik ke semua jajaran. Jadi,
siapapun yang melanjutkan, nanti akan
berjalan selaras dan bahkan akan lebih
baik,” kata dia.
Arif mengatas namakan manajemen
PTPN VII juga menyampaikan apresiasi
dan penghargaan yang tinggi kepada
M uhammad H anugro h o, H us air i,
dan A chmad Sudar to yang telah
mendedikasikan seluruh resources-nya
untuk PTPN VII. Ia juga menyampaikan
selamat datang dan selamat bertugas
kepada jajaran direksi baru di PTPN VII.
“Saya secara pribadi maupun seluruh
manajemen sangat optimistis PTPN VII
semakin progresif dan bangkit kembali.
Terlebih ada dua kader internal, yakni
Pak Okta dan Pak Dicky yang masuk
jajaran direksi,” kata dia. (HUMAS PTPN
VII/LB)

7

Siapapun yang
melanjutkan, nanti
akan berjalan selaras
dan bahkan akan
lebih baik.
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Menggenjot Produksi dengan
Dua “Direktur” Operasional

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja (baju biru, tengah) menyemangati karyawan saat
inspeksi ke kebun tebu PG Cintamanis di Ogan Ilir, Sumsel beberapa waktu lalu.

Nomenklatur susunan direksi PTPN VII berubah.
Selain hanya ada satu direktur, pada pergantian
direksi tahun 2020 ini terdapat dua Senior Executive
Vice President (SEVP) bidang operasional. Jabatan
setingkat direktur operasional ini untuk menggenjot
penggalian produksi.

B

elasan orang yang berada di Ruang Rapat
Utama Kantor Direksi PTPN VII, Selasa
(26/5/20) sore itu terlihat fokus kepada
layar proyektor yang digelar. Hari itu adalah
rapat daring dari PTPN III Holding dengan agenda
pengumuman direksi baru di 14 anak perusahaan,
termasuk PTPN VII.
Suasana rapat yang diikuti para kepala bagian dan
pejabat utama lainnya semakin khusuk saat Dirut
PTPN III Holding mulai membacakan nama-nama. Tak
berlebihan, sebab mereka sedang menanti nama-nama
Media Agro 7
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orang yang akan menjadi pimpinannya menjalankan
manajemen PTPN VII ke depan.
Di antara peserta rapat yang hadir di ruang itu adalah
personel yang menjadi kandidat. Mereka mendapat
rekomendasi perusahaan untuk mengikuti asesmen
calon direksi sejak beberapa bulan lalu.
“Rapat Umum Pemegang Saham telah mengubah
nomenklatur Susunan Direksi pada anak perusahaan
PTPN III Holding. Jika sebelumnya Dewan Direksi
pada anak perusahaan terdiri dari Direktur Utama
dan Direktur Bidang, saat ini hanya ada satu Direktur
dibantu beberapa Senior Executive Vice President.
Urusan SEVP ini sama dengan direktur bidang,” kata
Muhammad Abdul Gani, Dirut PTPN III Holding saat
memberi pengantar sebelum pengumuman.
Abdul Gani menambahkan, dalam situasi usaha
yang ketat persaingan dan tuntutan akselerasi kinerja,
pemegang saham juga menambah jumlah personel
SEVP pada anak perusahaan yang dinilai perlu. Namun,
SEVP dimaksud bukan penambahan bidang, melainkan

warta utama

penambahan personel pada bidang yang
sama, yakni bidang operasional, pada PTPN
yang memiliki komoditas banyak dan atau
cukup luas.
“Kami menambahkan SEVP bidang
operasional pada anak perusahaan yang
dinilai perlu. Seperti di PTPN VII, dengan
empat komoditas yang memiliki areal cukup
luas, maka akan ada dua SEVP Operational.
Nantinya SE V P I dan SE V P II akan
membidangi masing-masing komoditas.
Kebijakan ini ditempuh karena ke depan
kita harus fokus kepada operasional untuk
menmaksimalkan penggalian produksi,”
kata dia.
Nama-nama mulai disebutkan. Pada
giliran PTPN VII, Abdul Gani menyebut
nama Doni P. Gandamihardja sebagai
Direktur. Lalu, Okta Kurniawan sebagai
SEVP Business Support. Saat namanya
disebut, Okta yang ada di dalam ruangan
itu langsung mendapat applaus dari semua
yang hadir. Namun, ucapan selamat
kepada Sekretaris Perusahaan itu ditahan
untuk mendengarkan nama-nama lain
yang disebut untuk melengkapi susunan
Direksi.
Pada urutan berikutnya disebut nama
Fauzi Omar sebagai SEVP Operation I.

Lalu, giliran Dicky Tjahyono, Manajer PTPN
VII Unit Bekri yang pada saat mendaftar
mengikuti asesmen Direksi sedang menjadi
Direktur Operasional PT Buma Cima
Nusantara (BCN), anak perusahaan PTPN
VII. Dicky disebut menjadi SEVP Operation
II di PTPN VII.
Sama dengan saat nama Okta disebut,
suasana ruangan juga semringah. Namun,
karena rapat melalui video conference itu
masih menggunakan protokol kesehatan
berkait dengan Covid-19, ucapan selamat
dari seluruh yang hadir hanya diwujudkan
dengan standing appalus.
“Alhamdulillah, setelah posisi Direktur
Utama PTPN VII kosong hampir satu bulan
karena Pak Oho (Muhammad Hanugroho)
diangkat menjadi Direktur Keuangan
Perumnas, hari ini sudah terisi. Direkturnya
Pak Doni P. Gandamihardja dibantu Pak
Okta Kurniawan, Pak Fauzi Omar, dan Pak
Dicky Tjahyono sebegai SEVP. Ada dua dari
dalam atau kader PTPN VII yang masuk,
yaitu Pak Okta dan Pak Dicky,” kata Arif
Syaifudin Zuhri, Kasubag Humas, Protokol,
dan Biro Direksi PTPN VII.
Menggenjot Operasional
Pergantian Direksi di musim pandemi

Kunjungan ke Pabrik Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung.

9

memang tak selancar situasi normal.
Meski mendapat tugas pada 26 Mei 2020,
Doni P. Gandamihardja baru bisa hadir
di Bandarlampung, Kantor Pusat PTPN
VII pada awal Juni 2020. Kota Makassar
yang menjadi markas besar PTPN XIV, di
mana Doni menjadi Dirut memberlakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
sehingga berbagai persyaratan sesuai
protokol kesehatan ketat harus dijalani.
Namun demikian, pria bersuara lembut
itu langsung menggeber langkah. Dalam
rapat perdana bersama manajemen,
Doni sudah menetapkan beberapa poin
krusial yang mesti dibenahi di PTPN VII.
Ia juga langsung menentukan dua SEVP
Operation yang akan membantunya dengan
penugasan khusus. Yakni, Fauzi Omar
sebagai personel yang bertanggung jawab
langsung untuk operasional komoditas
kelapa sawit dan teh. Sedangkan Dicky
Tjahyono diberi tugas dan wewenang untuk
mengakselerasi operasional komoditas
karet dan tebu (industri gula kristal putih).
Kepada seluruh insan P T P N V I I,
Doni mengajak gergandengan tangan
menjalankan seluruh proses. Sebagai
perusahaan industri agro, dia mengingatkan
agar semua kembali kepada prosedur
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standar operasional (SOP) perkebunan,
yakni planter culture.
Tak banyak seremoni, Doni sebagai
lokomotif langsung menarik semua gerbong
dalam manajemen. “Kabinet” baru PTPN
VII yang dikomandani langsung tancap gas
untuk men-drive kinerja perusahaan.
Hadir dan mengadakan briefing perdana
pada Kamis (4/6/20),Doni langsung
“terbang” ke PG Cintamanis, Jumat
(5/6/20) untuk buka giling tebu musim
2020 keesokan harinya, Sabtu (6/6/20).
Selang tiga hari, dia kembali ke kompleks
Pabrik Gula dan Kebun Tebu Cintamanis

dua “pendatang” baru di PTPN VII itu
mengidentifikasi kondisi bisnis dan prospek
dari komoditas kelapa sawit dan karet.
Hadir pada rapat panjang itu, Manajer
PTPN VII Unit Betung Krawo Daniel Solikhin,
Manager Unit Bentayan Budi Santoso,
Manager Unit Tebeban Andri, dan Manager
Unit Musilandas Rusman Ali Yusuf. Mereka
didampingi para karyawan pimpinan
setingkat asisten kepala dan asisten.
Dalam identifikasinya, Fauzi Omar
memberi catatan penting untuk komoditas
kelapa sawit di wilayah Sumsel. Dia
mengatakan, dengan lima unit kerja yang

unsur pimpinan.
“Budaya kerja perusahaan perkebunan
itu sangat berbeda dengan perusahaan
manufaktur, apa lagi perbankan, misalnya.
Yang bekerja di kebun itu manusia, saudarasaudara kita. Tingkat kepatuhan dan
potensi bias atau penyimpangannya sangat
relatif dan cepat. Itu semua tergantung dari
pimpinannya,” kata dia.
Oleh karena itu, dia mengajak semua
unsur pimpinan, dari direktur sampai para
mandor, untuk turun ke kebun bertemu
dengan karyawan pelaksanan. Karena,
menurut keyakinan Fauzi, pupuk terbaik

Di halaman Pabrik Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung.

yang berada di Lubuk Keliat, Ogan Ilir,
Sumatera Selatan itu untuk mendampingi
kunjungan Komisi II DPRD Sumsel pada
Rabu (10/6/20).
“Dari Cima (Cintamanis), beliau langsung
ke Betung untuk rapat dengan seluruh
manajer di sekitarnya. Mulai rapat abis isya
dan baru selesai jam tiga pagi. Paginya,
beliau sudah meninjau pabrik,” kata Hidayat,
Manajer PTPN VII Unit Betung yangmenjadi
tuan rumah, Kamis (11/6/20).
Dua hari sebelum Doni sampai di Betung,
SEVP Operatin I Fauzi Omar sudah berada
di lokasi. Fauzi mengunjungi kebun dan
pabrik pengolahan kelapa sawit di beberapa
Unit yang berada di wilayah Sumsel bagian
Timur itu.
Menggelar pertemuan di Unit Betung,
Media Agro 7
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mengelola komoditas ini di Sumsel, kata
dia, wilayah ini adalah prospek terbaik
untuk komoditas kelapa sawit.
“Kalau saya boleh membuat istilah, kebun
dan pabrik kelapa sawit kita di wilayah
Sumsel ini adalah kapal induknya PTPN VII.
Potensinya sangat besar, prospeknya masih
sangat bagus. Kalau kita bersungguhsungguh dengan detail dan cermat, saya
optimistis kelapa sawit akan menjadi
pendorong utama kebangkitan PTPN VII,”
kata pria kelahiran Belawan ini.
Omar berjanji akan terus mendampingi
manajemen pada setiap unit untuk
menjalankan pengelola kebun dan pabrik
secara lebih intensif. Ia mengatakan,
budaya kerja perkebunan memang
membutuhkan perhatian ekstra dari semua

dalam budaya perkebunan adalah kaki
pimpinan.
Dalam kesempatan itu, Doni
Gandamihardja mendukung upaya-upaya
yang dilakukan “wakilnya” di operasional
sawit dan teh. Ia mengajak semua potensi
yang ada dikebun dan di pabrik untuk
digerakkan secara maksimal dan massif.
Sebab, katadia, untuk membangkitkan
PTPN VII saat ini membutuhkan kerja yang
bukan biasa-biasa saja.
“Kalau kita tetap menjalankan bisnis ini
masih seperti saat ini, biasa-biasa saja,
maka akan sulit untuk bangkit,” kata dia.
Selain kuantitas produk, Doni juga
menyoroti kualitas. Seperti produk minyak
sawit mentah atau CPO (crude palm
oil), semua unit yang membudi daya

warta utama

kelapa sawit harus mengikuti prosedur
standar. Sebab, kata dia, mutu produk yang
dihasilkan suatu pabrik berawal dari bahan
baku yang sesuai standar.
Doni mengingatkan agar relasi dengan
stakeholder, terutama dengan masyarakat
sekitar lebih diintensifkan. Persoalan
keamanan, baik itu pencurian buah kelapa
sawit maupun karet bisa ditangani lebih
sistematis dengan mengedukasi masyarakat
tentang norma-norma kehidupan dan
kesadaran tentang aset perusahaan
sebagai aset negara.
Mengenai masih adanya idle capacity
pabrik atau kekurangan bahan baku
untuk diolah, Don iakan berupaya keras
agar PTPN VII ke depan bisa melakukan
pembelian.
Besarnya kapasitas pabrik yang dimiliki
PTPN VII diakui karena pada saat awal
didirikan diproyeksikan untuk menampung
kelapa sawit rakyat. Namun, seiring
pertumbuhan bisnis agro di Indonesia,
kompetisi oleh swasta demikian besar
sehingga PTPNV II tidak lagi dominan.
“Kedepan kita harus bisa membeli bahan
baku sawit rakyat. Kalaupun kebun kita
berproduksi maksimal, tetap masih ada
idle capacity,” kata dia.
***

Sementara itu, kembali dari inspeksi buka
giling PG Cintamanis pada Minggu malam
(6/6/20), SEVP Operation II Dicky Tjahyono
langsung keliling kebun karet di beberapa Unit
PTPN VII wilayah Lampung. Ia secara maraton
melakukan inspeksi ke Unit Way Berulu dan
Unit Way Lima yang berada di Kabupaten
Pesawaran. Esoknya, dia sudah meluncur ke
beberapa kebun karet di beberapa Unit yang
berada di Provinsi Bengkulu.
“Saya harus memastikan semua proses
operasional pada komoditas karet dan tebu
berjalan sesuai SOP. Untuk tebu atau gula
yang sekarang dioperasionalkana oleh PT
BCN, ini menjadi satu komoditas paling
diharapkan. Sebab, ini tanaman semusim
yang padat modal dan siklusnya cepat.
Artinya, dalam kondisi perusahaan sedang
kesulitas cash flow, gula bisa menjadi
penolong jangka pendek,” kata Dicky.
Pada komoditas karet, Dicky mengaku
belum bisa berharap banyak. Dari produksi,
mantan Manajer di Kebun Karet Unit Way
Lima ini menyatakan sedang cukup bagus.
Namun, harga produk di pasar karet dunia
sedang kurang menguntungkan.
“Produksi karet kita sedang cukup baik.
Kawan-kawan di unit juga cukup berhasil
menggerakkan seluruh potensinya untuk
menggali produksi. Sayangnya, harga
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sedang turun. Tetapi, kita tetap genjot
produksinya. Mudah-mudahan segera
membaik harganya,” kata dia.
Tak kalah dinamis, SEVP Business
Support Okta Kurniawan juga langsung
tancap gas. Modal sekitar setahun
setengah menjadi corporate secretary
yang memungkinkan dia bergaul luas di
level pimpinan menjadikan dia mudah
berkordinasi. Seabrek urusan untuk
mendukung core business perkebunan
diadaptasi dengan melakukan konsolidasi
menyeluruh.
“Bidang business support ini adalah
fasilitator. Jadi, dari urusan administrasi,
keuangan, SDM, sampai hubungan dengan
stakeholder dan CSR diurus bagian ini.
Saya minta dukungan dan doanya,”
kata Okta saat briefing singkat sebelum
meninggalkan ruang kerjanya sebagai
Kabag Sekretariat.
Secara simultan, PTPN VII di bawah
manajemen direksi baru terlihat lebih dinamis.
Pola kordinasi dan pendelegasian dengan
perubahan nomenklatur susunan direksi
menjadikan tim yang terdiri dari empat orang
ini lebih kompak. Mereka bergerak bersama
dengan gaya kepemimpinan masing-masing
karakter dalam kendali seorang leader;
seorang Direktur. (HUMAS PTPN VII/LB)

Direksi PTPN VII dan jajaran meninjau Pantai Teluk Nipah yang merupakan
bagian dari Kebun PTPN VII Unit Bergen Afdeling Kalianda.
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“Pupuk Terbaik
itu Sepatu
Pimpinan!”
Memasuki Bulan Juni 2020, PTPN
VII berganti direksi. Ada pesan krusial
yang ditekankan pemegang saham.
Yakni, untuk menggali produksi
sebanyak-banyaknya agar operasional
manajemen menjadi sehat.

Fauzi Omar Senior Executive Vice President (SEVP) Operation I PTPN VII

P

roses pemulihan kinerja keuangan
PTPN VII sedang berjalan dan mulai
menemukan formula yang sesuai
dengan track-nya. Namun, perjalanan
bisnis di bidang agro industri masih belum
menunjukkan tren yang menggembirakan.
Harga komoditas masih rendah, pasar belum
bergairah, dan persaingan semakin ketat.
PTPN VII sebagai badan usaha milik
negara dengan sejarah panjangnya terus
mengejar ketertinggalan dengan melakukan
transformasi. Keberadaannya, baik aset maupun
manajemennya yang merupakan warisan masa
lalu belum sepenuhnya bisa diubah mengikuti
putaran zaman. Sementara, kompetitor
yang datang belakangan telah mengusung
teknologi, model, manajemen SDM, dan budaya
perusahaan yang efektif, efisien.
Menghadapi perubahan itu, bagaimana
PTPN VII memperbaiki keadaan? Berikut
petikan wawancara Media Agro 7 dengan
Senior Executive Vice President (SEVP)
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Operation I PTPN VII, Fauzi Omar di ruang
kerjanya beberapa waktu lalu.
Selamat atas pelantikan sebagai SEVP
Operation I PTPN VII yang membidangi
komditas kelapa sawit dan teh. Apa
yang menjadi pikiran Anda?
Pertama, saya sampaikan terima kasih atas
kepercayaan pemegang saham untuk jabatan
ini. Saya tidak punya preferensi untuk sampai
pada posisi ini, tetapi memang saya selalu
berusaha maksimal dalam bekerja, apapun.
Pertama kali saya mendapat tugas di PTPN
VII, saya melihat prospeknya cukup besar.
Kita tahu, PTPN VII pernah mengalami masa
kejayaan dengan komoditas kelapa sawit,
karet, gula putih, dan teh. Saya kira, prospek
untuk bangkit lagi sangat besar.
Apa identifikasi Anda tentang komoditas
yang diusahakan PTPN VII?
Setelah saya mendapat keputusan di sini

(PTPN VII), saya langsung mencari tahu lebih
detail tentang kondisi perusahaan, komoditas,
bahkan budaya kerjanya. Informasi yang saya
dapat dari berbagai pihak, baik komoditas
maupun budaya kerjanya bagus. Oleh karena
itu, saya sangat optimistis kita bisa bangkit.
Komoditas kelapa sawit di N7 (PTPN VII)
ini saya kira akan menjadi komoditas utama,
ya. Memang, kalau dari segi kualitas dalam
arti produktivitasnya, N7 kalah dengan kebunkebun di wilayah Sumatera Utara. Demikian
juga di Lampung, masih kalah dengan kebun
kita yang di Sumatera Selatan.
Untuk itu, saya sangat optimistis kebunkebun kelapa sawit kita yang berada di
wilayah Sumatera Selatan akan jadi sentra
sawit di N7. Saya sudah kunjungi kebunkebun itu seperti yang di Unit Betung,
Talangsawit, Betung Krawo, semuanya
sangat baik. Tinggal kita optimalkan saya
penggalian produksinya.
Untuk karet, saya kira N7 ini adalah

wawancara

kiblatnya komoditas ini di seluruh PTPN.
Sejak dulu, kalau disebut N7, ya yang paling
unggul adalah karetnya. Dan itu masih bisa
dibuktikan kinerja karet di N7 masih di atas
rata-rata di seluruh PTPN Holding.
Kalau gula putih atau tanaman tebu di N7,
saya kira ini adalah keunggulan yang harus
dimaksimalkan untuk menolong perusahaan
yang sedang kesulitan dana. Dengan
siklus produksi yang cepat, gula ini adalah
komoditas yang produknya paling stabil dari
sisi harganya. Sebab, semua orang butuh
gula putih untuk keperluan konsumsi dan
industri makanan.
Nah, pada kondisi cash flow yang kurang
seimbang ini, kalau kita fokus untuk
perbaikan dan menjaga betul produksi gula
kita, saya yakin akan menjadi penolong.
Pokoknya, gula bisa menjadi primadona.
Tetapi memang, karena siklusnya cepat,
padat modal sekaligus padat karya, ditambah
lagi cukup padat teknologi, gula ini cukup
riskan. Gagal pada satu tahap, maka
kerugian bisa berlipat dan berefek domino.
Makanya, butuh perhatian khusus.
Dan terakhir teh. Saya kira, pengalaman
N7 pada teh selama ini masih berkutat
kepada pengelolaan on farm atau kebun
dan pengolahan saja. Kita agak abai dengan
pasar dan permintaan konsumen. Itu wajar
karena selama ini produk yang kita hasilkan
dipasarkan oleh pihak lain.
Namun, terakhir kita sudah ketemu mitra
yang mapan. Dengan kerja sama operasional
dengan pihak ketiga, satu perusahaan
teh yang punya pengelaman luas, KSO ini
berjalan dengan baik. KSO ini tidak bersifat
tetap. Nanti kalau alih teknologi maupun alih
budaya kerja sudah bisa berjalan seiring,
bisa saja dengan pola kerja sama yang
berbeda. Tetapi intinya, kita berterima kasih
dengan perusahaan yang sudah mau bekerja
sama dengan kita.
Over all, saya yakin PTPN VII dengan
empat komoditas ini, jika dijalankan dengan
lebih serius, segera bangkit.
Pemegang saham memilih Anda
menjadi bagian dari faktor kunci
operional PTPN VII. Strategi apa yang
akan Anda terapkan?
Sejak diterima menjadi kar yawan
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pelaksana di PTPN IV tahun 1995, saya
memang orang operasional. Sampai terakhir
saya jadi GM (general manajer), saya 100
persen di lapangan. Artinya, saya cukup tahu
seperti apa di lapangan.
Oleh karena itu, untuk konteks ini,
saya akan lakukan pendataan di PTPN
Vii sebagai bahan untuk eksekusi teknis
di lapangan adalah berbasis pokok atau
batang tanaman. Kita selama ini mungkin
melakukan perhitungan biaya berdasarkan
luas lahan. Kita alokasikan biaya per hektare
sekian. Padahal, bisa jadi dari ribuan hektera
yang kita miliki, ada sebagian yang tidak
ada pohonnya. Nah, ini bias yang harus
kita hindari.

tersebut tumbuh semua. Mungkin ada yang
mati saat ditanam, ada yang diserang hama
dan tidak bisa pulih, ada yang tidak berbuah
lagi, dan sebagainya. Nah, apakah lahan
yang kosong, pohon yang mati, pokok yang
tidak berbuah lagi tetap kita pupuk? Kan
seharusnya tidak.
Saya yakin itu masih terjadi di sini.
Dan dengan perawatan, pemupukan,
penghitungan produksi berbasis pokok
(pohon), kerugian yang memang tidak
perlu itu tidak akan terjadi. Sebab, dengan
metode yang tidak akurat, akan membuka
peluang pelaksana di lapangan dari semua
level melakukan kecurangan. Baik disengaja
atau tidak.

Anda akan melakukan sensus pohon?
Mungkin saja sensus pohon sudah dan
sering dilakukan, tetapi akurasinya kadang
diragukan karena sangat mudah data
dipalsukan. Tetapi ke depan, saya akan
gunakan teknologi drone untuk menghitung
ulang jumlah pokok (pohon) yang kita miliki.
Dengan drone dan aplikasi khusus, semua
kita transparan. Tidak akan ada manipulasi
data. Dan dengan data yang akurat itu,
biaya operasional yang kita keluarkan
akan akurat. Ini pasti akan membantu
efisiensi kita.

Terakhir, apa yang menurut Anda menjadi
kunci supaya PTPN VII bangkit?
Saya kira, kita harus kembali ke SOP,
kembali kepada budaya perkebunan.
Perusahaan perkebunan itu bisnis yang
ketergantungan dengan alam sangat tinggi.
Untuk itu, kita harus ramah dengan alam.
Bagaimana caranya, ya kita harus dekat
dengan pemilik alam, yakni Alloh SWT,
Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, budaya kebun itu berhubungan
langsung dengan mahluk hidup. Hidupnya
tumbuhan yang kita tanam itu karena
kita menanamnya dengan serius, dengan
perhatian, dengan standar yang ada. Jika
meleset, kita hanya akan memperpanjang
kesulitan. Oleh karena itu, kuncinya adalah
kepastian semua proses dalam bisnis ini
berjalan sesuai SOP. Dan, untuk memastikan
itu berjalan dengan baik, kuncinya ada pada
para pemimpin.
Siapa pemimpin itu, ya para mandor,
para asisten, pada manajer, sampai kepada
pucuk pimpinan. Itu berlangsung secara
berjenjang.
Dan saya yakin, pupuk terbaik itu
adalah sepatu pimpinan. Maksudnya,
apabila pimpinan sering kunjungan ke
lapangan, maka akan semakin cepat proses
penyelesaian masalah yang menjadi kendala
di lapangan.
Seorang pemimpin juga harus menjadi
role model leadership dalam mengelola unit
kerjanya. Dan yang paling utama, bentuk
satuan tim yang kuat di semua unit. n

Apakah kita punya peralatannya?
PTPN IV punya drone itu dan saya sudah
berkomunikasi untuk bisa pinjam. Drone di
PTPN IV yang pernah saya pakai itu cukup
besar. Setiap hari bisa melakukan sensus
atau penghitungan jumlah pokok seribu
hektare. Ini sangat efektif.
Apa out put dari sensus pokok dengan
drone itu?
Ya, tentu saja akan sangat akurat data
yang kita miliki. Dengan data fiks berapa
jumlah pohon di suatu kebun, kita akan
keluarkan dana perawatan, pemupukan,
termasuk produksinya secara detail.
Sebagai contoh, jika kita punya kebun
kelapa sawit satu hektare, biasanya
mengeluakan biaya untuk membeli pupuk
hanya berdasarkan hasil sensus manual
kurang efektif. Padahal, tidak semua pohon
kelapa sawit dalam lahan satu hektare
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Kantor Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton yang dibangun tahun 1918
pada zaman Belanda ini masih utuh. Semula, bangunan dengan
arsitektur Eropa ini adalah rumah Sinder Kebun.
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Selaksa Rumah
Sinder Afdeling
Kedaton

D

i atas punggung kuda jantan yang gagah,
Tuan Ian mengendalikan laju tunggangannya
itu dengan cekatan. Secara berkala, pria
tinggi besar dengan kulit putih kemerahan
dan rambut blonde itu melambatkan kudanya. Dengan
seksama, matanya yang biru melepas pandangan kepada
para pekerja yang menyadap karet di kebun bilangan
Kedaton, Lampung itu.
Seirama dengan perjalanan sang sinder menginspeksi
kebun dan pekerjanya itu, di belakangnya seorang prajurit
mengikuti dengan berjalan kaki. Serdadu pribumi yang
bekerja untuk tentara Belanda itu menyandang senjata
laras panjang. Ia harus berlari ketika laju kuda tuannya
melangkah cepat. Demikian juga sebaliknya.
Komunikasi dua orang yang hampir setiap hari
berkeliling kebun itu tidak begitu lancar. Sang Tuan
Belanda memberi perintah dengan Bahasa Indonesia
yang tak fasih. Setiap kali menemui sesuatu yang kurang
pas, sinder Belanda itu memerintahkan sang prajurit
untuk membuang peluru; “dorrrr...”. Maka, teror yang
dimuntahkan itu menjadi kendali seluruh kegiatan bisnis
VOC kepada pribumi di Lampung.
Sekilas deskripsi kisah itu diceritakan Subur,
seorang centeng yang pernah menjaga rumah Sinder
di Afdeling Satu, PTPN VII Unit Kedaton, Lampung.
Ditanya mengenai rumah yang berada di tengah kebun
karet itu, lelaki berumur 63 tahun itu mengaku hanya
mendapat cerita tentang rumah berarsitektur Belanda
itu. Juga tentang cerita Tuan Ian, sinder yang pernah
tinggal dan menjadi pengawas operasional kebun karet
di kawasan itu.
“Bapak saya namanya Diran. Dia juga dulu karyawan
di kebun karet di sini. Pernah juga jadi centeng di rumah
ini. Jadi, cerita tentang rumah ini saya dengar dari bapak
saya,” kata Subur saat ditemui beberapa waktu lalu.
Rumah itu memang terasa istimewa ketika kita
melintas dari Bandarlampung menuju Way Galih,
No. 70/Mei 2020
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Lampung Selatan melalui jalur Jalan Endro Suratmin.
Selepas lapangan golf Sukarame, jalur yang semula
akan menjadi pintu utama menuju Kota Baru Lampung
terdapat Patung Putri Balau. Sekira 300 meter menuju
Sabah Balau, memasuki kebun karet PTPN VII Unit
Kedaton, satu bangunan dengan dominasi warna
putih-batu hitam bertahta di sisi kanan.
Dari pandangan pertama, kesan yang muncul dari
bangunan itu adalah tilas rumah Belanda. Dengan
atap genting kodok model srotong dan bubungan
tinggi, kemegahan langsung terkesan. Dindingnya
sudah beton yang dicat warna putih. Sedangkan kesan
tuanya terlihat dari ornamen batu hitam bersusun yang
menjadi umpak rumah dengan ketinggian lantai sekitar
satu meter dari tanah.
Menurut Subur, rumah Sinder Afdelng ini dibangun
pada 1918. Konstruksi beton penuh, tetapi kerangkanya
dibentuk dari kayu merbau ukuran besar. Kusen pintu
depan model kupu tarung dengan pintu cadangan di
sisi kanan-kirinya. Motif cendelanya dibentuk panel
dengan lubang-lubang kaca transparan.
Konstruksi keseluruhan bangunan diikat oleh
sabuk-sabuk kayu merbau di semua sisi. Pada
setiap pertemuan sudut dan persambungan dengan
kusen, kayu-kayu persegi dengan ketebalan 15 centi
menggandengkan setiap sisi dengan erat. Di setiap
persambungan juga tampak pasak yang menjadi
pengunci pertemuan kayu satu dengan lainnya.
Satu teras ukuran 3x5 meter menjadi ciri khas rumah
tua ini. Lantai dari rumah kuno ini sudah terpasang
tegel dengan lapisan bermotif bunga-bunga yang mulai
pudar. Di bagian dalam, tegel semen kuning dipadu
dengan garis luar berwarna merah hati.
Ada dua kamar besar yang terhubung dengan kamar
mandir jumbo di bilik kiri. Kamar mandi itu bisa diakses
dari dalam kamar maupun dari luar. Saat dipakai oleh
penghuni dari dalam, pengguna bisa mengunci pintu
dari arah luar agar tidak bisa dibuka.
Di belakang ruang tamu, terdapat ruang keluarga
yang cukup luas. Ruang keluarga ini memiliki view ke
belakang yang terdapat gudang, dapur, dan genset.
“Dulu, di belakang itu ada gudang, dapur, dan genset.
Di situ ada tempat tinggal pembantu,” cerita Subur.
Rumah ini masih cukup lestari dari sisi arsitektur.
Namun, fungsinya tinggal sebagai Kantor Afdeling
I PTPN VII Unit Kedaton. Jika malam tiba, Subur
menyalakan lampu dan menunggu seperlunya. “Kata
orang, sih banyak hantunya. Tetapi saya nggak pernah
ketemu,” kata Subur yang sudah pensiun pada 2009
dan dipekerjakan untuk mengurus bangunan ini.
(HUMAS PTPN VII/LB)
Media Agro 7
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Buka Giling,
PG Cintamanis Optimistis

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja bersama beberapa pejabat yang hadir pada acara Buka Giling
menekan tombol sebagai penanda dimulainya proses giling PG Cintamanis

PTPN VII adalah dinamisator dan gairah ekonomi warga
sekitar dan juga wilayah teritorial. Hal ini terbukti, keberadaan
perusahaan yang mempekerjakan warga sekitar adalah
bentuk nyata bahwa PTPN VII adalah bagian tak terpisahkan
dari proses pembangunan bangsa.

D

engung sirine dari Pabrik Gula
Cinta Manis di Desa Lubuk Keliat,
Kecamatan Tanjungbatu, Ogan
Ilir, Sumsel, Sabtu (6/6/20)
menjadi penanda dimulainya proses giling
tebu di PT Buma Cima Nusantara (BCN).
Anak perusahaan PTPN VII yang mulai
produksi gula putih tahun 2020 ini dengan
seremoni sederhana menerapkan protokol
kesehatan Covid-19.
Jemaah salat zuhur baru saja keluar
dari masjid saat rombongan Sekretaris
Kabupaten Ogan Ilir Herman didampingi

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja
dan pejabat lainnya sampai ke lokasi acara.
Para pejabat dan semua yang hadir sengaja
di drop di jalan karena harus mengikuti
protokol kesehatan dengan cuci tangan,
mengukur suhu tubuh, dan memastikan
mengenakan masker.
Selain Herman dan Doni, hadir pada
kesempatan itu Senior Executive Vice
President (SEVP) PTPN VII Dicky Tjahyono,
Kapolres Ogan Ilir AKBP Imam Tarmudi,
Dandim OI Letkol. Zamroni, dan sejumlah
camat, kelapa desa, dan tokoh masyarakat

sekitar perusahaan serta hadir pula Direktur
PT BCN Putu Sukarmen yang bertindak
sebagai tuan rumah bersama General
Manajer Pabrik Gula (PG) Cintamanis, GM
PG Bungamayang Bambang Hartawan, dan
para pejabat utama.
Dalam acara tersebut, Direktur PTPN VII
Doni P. Gandamihardja memberi sambutan
singkat dengan menyampaikan apresiasi
kepada pemerintah setempat, warga
sekitar, dan karyawan PT BCN atas
terlaksananya giling tahun 2020. Direktur
yang baru dua pekan bertugas itu merasa
bersyukur pada awal karirnya di PTPN
VII disambut dengan musim panen pada
komoditas gula.
“Saya bersyukur PG Cintamanis mulai
buka giling tahun 2020. Saya minta
dukungan dan doa semua pihak agar proses
giling berjalan lancar sehingga bisa sukses.
No. 70/Mei 2020
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Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja berada di ruang kendali mesin pengolah tebu menjadi gula saat
menginspeksi sebelum acara Buka Giling 2020 PG Cintamanis.

Gula ini menjadi sumber pendapatan yang
sangat kami harapkan,” kata Doni.
Diminta komentarnya usai acara,
Sekretaris Kabupaten Ogan Ilir Herman
menyatakan dukungannya kepada PT
BCN untuk terus berjuang menjalankan
usahanya di Ogan Ilir. Ia mengatakan, sejak
dibuka pada 1984, PG Cintamanis terus
beroperasi meskipun dengan berbagai
hambatan, termasuk kendala eksternal.
Namun, keteguhan perusahaan milik
negara untuk terus menjalankan usaha
di daerah ini adalah bagian penting dari
pembangunan daerah.
Ia mengakui, PT PN V II adalah
dinamisator dan gairah ekonomi warga
sekitar dan juga wilayah teritorial. Hal ini
terbukti, keberadaan perusahaan yang
mempekerjakan warga sekitar adalah
bentuk nyata bahwa PTPN VII adalah
bagian tak terpisahkan dari proses
pembangunan bangsa.
“Kita tahu PTPN VII ini sudah berdiri di
sini (Ogan Ilir) sejak 1984. Artinya sudah 34
Media Agro 7
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tahun perusahaan ini menjadi penyokong
ekonomi masyarakat sekitar. Kita bisa
bayangkan, bagaimana daerah ini kalau
PTPN VII tidak membuka kebun di sini,”
kata dia.
Oleh karena itu, Herman mewakili
Pemerintah daerah dan warga sekitar
menyampaikan terima kasih kepada
perusahaan. Ia juga meminta BUMN ini
terus meningkatkan kinerja sehingga
bisa menjadi perusahaan yang maju dan
berkembang. Imbas positif dari kemajuan
PTPN VII, kata dia, pasti akan meningkat
pula kontribuusinya bagi masyarakat dan
Pemda.
Inspeksi
Sebelum acara buka giling, Direktur
PTPN VII Doni P. Gandamihardja didampingi
Direktur PT BCN Putu Sukarmen dan SEVP
Operation II PTPN VII Dicky Tjahyono
meninjau kebun dan kesiapan pabrik.
Doni mengatakan, meskipun kondisi
tanaman tebu belum maksimal seperti yang

diharapkan, pihaknya sangat optimistis
musim giling 2020 ini bisa mencetak
laba.
Secara detail dan sampai ke pengecekan
kadar sukrosa dalam beberapa sampel tebu
yang diambil secara acak, Doni meminta
jajaran untuk memaksimalkan hasil berupa
gula kristal. Meskipun modal awal adalah
batang tebu (on farm), Doni mengaku
peranan off farm (dari proses tebang,
muat, angkut, dan giling di pabrik) sangat
menentukan.
“Kita punya tebu yang cukup baik, tetapi
tidak istimewa. Kita tetap bersyukur sembari
memperbaiki untuk musim tanam tahun
depan harus lebih baik. Nah, dengan tebu
yang cukup baik ini, off farm atau pabrik
harus baik juga. Upayakan semaksimal
mungkin supaya modal dasar kita yang ada
ini out put nya maksimal, randemen tinggi,
dan kualitasnya terjaga baik,” kata dia.
Doni juga menginspeksi kesiapan
pabrik berkapasitas 5.500 ton cane per
day (TCD) itu. Didampingi SEVP Operation

warta

II Dicky Tjahyono, Doni memeriksa hampir
seluruh perangkat fase. Mulai dari
loading ramp, power house, boiler yang
digerakkan dengan bahan bakar bagas
kombinasi wood chips, hingga kesiapan
kolam limbah.
Dicky mengatakan, untuk musim giling
tahun 2020 ini dua pabrik milik PT BCN
jauh lebih siap operasional dibandingkan
sebelumnya. Untuk di Unit Cintamanis, kata
dia, heavy duty hammer shredder (HDHS,
alat pencacah tebu) yang pada tahun
sebelumnya tidak berfungsi maksimal,
tahun ini sudah mendapat penggantian.
Sementara itu, Putu Sukarmen yang
menjadi person in charge pada persiapan
buka giling 2020 ini memasang target
sangat optimistis. Dari dua pabrik gula yang
dikelola (Cintamanis dan Bungamayang),
kata dia, pihaknya menguatkan pencapaian
pada angka 104 ribu ton gula putih
kristal.
“K ami akan bekerja keras untuk
mencapai target 104 ribu ton gula itu
dengan berbagai strategi. Antara lain,
perbaikan di tanaman, pabrik, efisiensi
dengan zero residu (tidak menggunakan

bahan bakar minyak), dan optimalisasi
lainnya. Kami akan giling selama 140 hari
dengan perkiraan pendapatan Rp1,1 triliun
secara keseluruhan,” kata dia.
Putu menjelaskan, setelah PG
Cint amanis, pihak nya ak an segera

Direktur PTPN VII saat melakukan inspeksi ke kebun tebu PG Cintamanis
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menyiapkan buka giling 2020 untuk
PG Bungamayang. Rencananya, pabrik
dengan kapasitas terpasang 7.500 TCD
itu akan dilakukan steam test pada 6 Juli
2020 dan akan memulai giling pada awal
Juli 2020. (HUMAS PTPN VII/LB)
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Dari Kedaton untuk Ban
Kelas Dunia

D

Pekerja sedang mengolah lateks cair dengan proses pembekuan di Pabrik Karet
PTPN VII Unit Kedaton
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i bangku panjang yang menjadi
ruang tunggu kru truk pengangkut
lateks Pabrik Karet PTPN VII Unit
Kedaton, Budiono memainkan
gadget Androidnya, Rabu, awal Juni lalu.
Kernet berusia 23 tahun itu sedang mengantre
bersama sopirnya untuk menumpahkan
karetnya untuk diolah. Tak heran, waktu
tunggu yang kadang bisa cukup lama itu ia
gunakan untuk bermain game.
Keasyikan Budi, sapaan akrabnya tampaknya
menarik perhatian Kliman. Mandor pengolahan
yang menjadi penjaga mutu olah karet di pabrik
itu memang tidak terlalu ketat jadwalnya.
Setelah memastikan seluruh proses di pabrik
berjalan dengana baik, kadang lelaki 54 tahun
ini bisa bercengkrama dengan kru truk.
Hari itu, Budi seperti kelewat asyik
dengan game balap mobil formula satunya.
Saking asyiknya, sapaan Kliman seperti tak
terdengar. Tak ayal, Kliman mendekat dan
menyaksikan apa yang dimainkan di layar
monitor hapenya.
“Asyik amat, Bud mainnya sampai nggak
denger dipanggil. Itu main apa, kamu?” tanya
Kliman.
“Balap mobil, Lik,’ jawab Budi dengan tetap
menjalankan game.
“Eh, kamu tahu enggak Bud. Ban yang
dipake untuk balap mobil itu dari sini, itu?”
Kliman menegaskan.
Serasa kaget, Budi menghentikan permainan
dan mengejar pernyataan orang yang biasa dia
panggil Lik, itu. Dan, dengan yakin, Kliman
menjelaskan bahwa ada campur tangan
mereka para pekerja di kebun dan pabrik karet
PTPN VII Unit Kedaton dalam balapan kelas
dunia itu. Sebab, kata Kliman, karet olahan
yang dihasilkan Pabrik Unit Kedaton memiliki
kualitas sangat baik dan sangat diminati
pembeli dari luar negeri.
Pernyataan Kliman tak ditampik Willy
Mulyawan, Manajer PTPN VII Unit Kedaton.
Didampingi Into Indrady, Asisten Teknik dan
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Pengecekan oleh manajer secara berkala menjadi kunci konsistensi kualitas produk yang dihasilkan sebelum diekspor.

Pengolahan di Unit Kedaton, ia mengatakan
produk karet olahan yang dihasilkan memiliki
kualitas terbaik di kelasnya.
“Di PTPN VII dan di Holding Company,
produk dari kami masih lebih unggul. Stok
kami juga cepat habis karena buyer sangat
meminati. Kami ekspor ke Cina. Yang saya
dengar, buyer Cina itu adalah pemasok
bahan baku otomotif merek-merek terkenal
dunia,” kata Willy.
Tentang bagaimana menghasilkan produk
yang kualitasnya baik, Willy mengatakan
semua tahapan memiliki andil. Ia menyebut,
di kebun atau on farm, dari varietas atau klon
karet sampai pupuk dan pasca sadapnya
sangat penting. Jika setelah sadap terdapat
ketidak murnian getah akibat kontaminasi,
kata dia, sangat berpengaruh kepada hasil
akhir.
Demikian juga dengan proses off farm
atau pengolahan. Meskipun pengolahan
karet menjadi bahan setengah jadi siap
ekspor tidak membutuhkan teknologi
tinggi, tetapi ketatnya tahapan sangat
menentukan.
“Kami menempatkan tulisan berupa
imbauan dan peringatan di banyak
tempat, bahwa musuh utama olahan karet
adalah kontaminan. Jadi, kalau sudah
kena kontaminasi, apapun, akan rusak
produknya,” kata dia.
Sebagai pimpinan, Willy mewanti-wanti
semua tahapan dalam proses menghasilkan
produk untuk mengikuti SOP. Secara rutin

dan berkala, ia juga turun ke lapangan
dan pabrik untuk memastikan produk yang
dihasilkan berkualitas baik.
“Kami berupaya untuk bekerja dengan
seksama dan menjaga kebersamaan.
Sebab, mutu hasil kerja kami ini saling
berkaitan. Ada satu tahap saja yang tidak
sesuai SOP, akan berakibat fatal. Apalagi,
orientasi penjualan produk kita adalah
ekspor.”
Sementara itu, Into Indrady mengatakan,

untuk menjaga kekompakan tim harus
dilakukan pendampingan secara lahir
batin. Ia mengaku setiap hari mendampingi
pekerjaan karyawan dengan sepenuh hati
sampai selesai tugas.
“Kalau kita bekerja hanya berdasarkan jam
kerja, ya nggak bakal bagus. Intinya, kerja
sama itu harus bersama. Kalau kerja sama
tetapi tidak sama-sama kerja, ya bohong.
Sulit kita mencapai yang kita inginkan,” kata
dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
No. 70/Mei 2020
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Rapat
Perdana,
Doni Ajak
Akselerasi
Kinerja

M

akasar, kota yang menjadi
markas besar PTPN XIV itu
menerapkan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB).
Lebaran Idul Fitri 2020, aturan pelarangan
mudik dipatuhi Doni P. Gandamihardja,
Direktur Utama Perusahaan BUMN itu. Ia
tetap berada di lokasi dan terpisah dengan
keluarganya yang berada di Tangerang.
“Hari Minggu atau Lebaran Kedua,
saya dapat surat melalui WA. Isinya
pemberhentian saya sebagai Dirut PTPN
XIV. Alhamdulillah tugas saya selesai.
Tetapi, Seninnya saya dapat WA lagi
untuk ikut virtual meeting dengan Holding.
Ternyata, tugas baru di PTPN VII. Semua
saya syukuri saja. Ini amanah,” kata Doni
saat rapat perdana dengan jajaran PTPN
VII.
Lelaki bersuara lembut ini memulai
rapat dengan mengidentifikasi keunggulan.
Melalui berbagai sumber, pria kelahiran
Bandung ini mengaku menelisik setiap
detail potensi dan prospek. Dan, dia
mengaku menemukan beberapa simpul
kuat untuk bangkit dan sehatnya PTPN
VII.
“PTPN VII memiliki potensi dan resources
yang cukup untuk kembali bangkit dan
Media Agro 7
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meraih kejayaan. Seluruh potensi ini
harus kita maksimalkan. Saya lebih suka
melihat prospek dari pada hanya berkuat
dengan masalah. Kita fokus saja kepada
perbaikan,” kata Doni yang didampingi
tiga Senior Executive Vice President (SEVP)
PTPN VII, Okta Kurniawan, Fauzi Omar, dan
Dicky Tjahyono.
Doni mengaku sudah mencari informasi
tentang PTPN VII. Perusahaan perkebunan
karet, kelapa sawit, gula putih, dan
teh ini memiliki catatan kejayaan yang
membanggakan. Namun, kata dia, dalam
beberapa tahun terakhir mengalami

perlambatan kinerja yang membutuhkan
perhatian besar.
Alumnus Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Unpad Bandung ini menilai
PTPN VII memiliki prospek untuk kembali
bangkit dan jaya.”Tidak bermaksud
membandingkan. Potensi dan resources
yang ada di PTPN VII lebih mapan dibanding
PTPN lain,” katanya.
Karena itu, mantan Direktur Komersil
PTPN XIII itu mengajak semua jajaran
untuk membangkitkan kembali spirit dan
energi baru untuk mencapai kejayaan. Hal
ini membutuhkan visi dan gerak yang satu

Suasana rapat perdana manajemen PTPN VII dengan Direksi Baru
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frekuensi semua jajaran.
“Kita ini bekerja dalam satu sistem
harus memliki visi yang sama. Visi itu
tercermin dari budaya kerja yang selaras
Dan keselarasan gerak itu akan menciptkan
corporate culture yang menjadi warna dari
perusahaan ini,” kata dia.
Dalam menjalankan manajemen, Doni
mengajak semua insan PTPN VII memaknai
setiap tugas di perusahaan sebagai bagian
dari ibadah. Sebagaimana orang beribadah,
kata dia, dibutuhkan keikhlasan dan
ketenangan batin.
“Kita ini bekerja untuk menghidupi
keluarga. Dan mencari rezeki untuk
keluarga adalah bagian dari ibadah.
Dengan ibadah kita akan mendapatkan

Sementara itu, pada level SEVP, jabatan
setingkat direktur bidang, PTPN VII memilih
opsi dua SE VP Operasional. SE VP I
yang dijabat Fauzi Omar akan mengurus
komoditas kelapa sawit dan teh. Sedangkan
Dicky Tjahyono diberi tugas untuk mengurus
komoditas karet dan tebu (gula putih).
Fauzi Omar dalam breifing perdananya
mengaku sangat optimistis komoditas
kelapa sawit di PTPN VII akan naik jika
semua resources digenjot.
SEVP yang berkarir dari karyawan
pelaksana lapangan pada kebun kakao di
PTPN IV mengatakan, semua operasional di
kebun akan dijalankan secara detail.
“Saya melihat potensi di N7 (PTPN
VII) sangat baik. Kita akan genjot untuk

produksi dari on farm sampai produk
dipasarkan secara rigid.
“Untuk operasional produksi, saya
lebih cenderung untuk melakukan cost
effectiveness dari pada cost cutting. Sebab,
sekali kita tidak pupuk tanaman, efek buruk
dominonya akan sangat besar dan lama.
Dan selama beberapa tahun ini kita sibuk
memperbaiki kondisi itu akibat cutting cost
itu,” kata dia.
Tentang industri gula, Dicky yang pernah
menjadi Direktur Operasional PT Buma
Cima Nusantara (BCN), anak perusahaan
PTPN VII menyatakan optimistis pada
musim giling 2020 ini akan lebih baik
dari sebelumnya. Hal itu karena proses
pemeliharaan tanaman dan perbaikan

ketenangan lahir dan batin bersama
keluarga. Dan, saya meyakini, jika kita
mendapatkan rezekinya dengan cara
yang tidak semestinya, hati kita tidak
akan tenang,” kata dia.
Tentang masa depan PTPN VII, Doni
menyatakan perusahaan ini mempunyai
modal yang cukup untuk menjadi bench
mark bagi perusahaan lain. Dalam banyak
faktor, PTPN VII memiliki infrastruktur
mapan.
“Saya yakin, kalau kita kompak di semua
level dan semua langkah, PTPN VII segera
bangkit,” kata direktur yang memulai karir
di Bank Mandiri ini.

menaikkan produksi dengan melakukan
treatmen secara detail. Kita harus bekerja
ekstra keras atau extraordinary. Kita harus
tahu persis berapa jumlah pokok (pohon)
yang ada. Jadi, hitungan produksi, pupuk,
dan biaya perawatannya juga tepat,” kata
dia.
Pada sisi lain, Dicky yang membidangi
karet dan tebu menyatakan akan fokus
untuk memastikan semua sumber daya
yang ada bekerja dengan maksimal.
Manajer Unit Bekri ini mengakui harga
jual komoditas karet masih menjadi kendala
fundamental. Meskipun demikian, ia akan
terus mengawal perbaikan seluruh proses

pabrik sudah berjalan dengan lebih baik
dari tahun sebelumnya.
Di bidang business support atau komersil,
Okta Kurniawan sebagai SEVP menyatakan
siap mendukung semua kebijakan bisnis
perusahaan. Di bawah kendali seorang
direktur, proses manajemen perusahaan
akan dijalankan dengan sistem basis
kinerja.
“Semua proses bisnis kita ke depan
akan lebih dinamis karena berbasis kinerja.
Kami akan sangat menghargai ide dan
kreativitas dari seluruh karyawan untuk
ikut menggerakkan perusahaan ini,” kata
dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
No. 70/Mei 2020
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Merayakan Jalan Desa
Sukamulya

J

umat malam (5/6/20), Eko Susanto
tampak berada di satu ruas jalan
desa yang rusak cukup parah.
Kepala Desa Sukamulya itu datang
bersama beberapa perangkat desa untuk
“menyambut” kedatangan dua alat berat
yang dikirim PTPN VII Unit Betung ke lokasi.
Esok hari, mesin pengeruk jalan (raod
greader) dan kendaraan pemadat (vibro)
akan menggarap jalan sepanjang lebih dari
seratus meter yang rusak.
Malam itu juga, ia bersama petugas dari
PTPN VII memberi arahan kepada orangorang yang akan mengerjakan perbaikan
jalan itu. Mereka juga merancang rekayasa
Media Agro 7
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pengalihan jalur saat pekerjaan sedang
berlangsung.
“Ya, kami sangat berterima kasih kepada
PTPN VII. Malam ini alat beratnya sudah
datang dan besok pagi segera dikerjakan.
Kami sebagai warga juga akan mendukung
dan membantu sebisanya. Arus lalu lintas
sementara kami alihkan,” kata dia.
Dua alat berat berupa road greader
dan vibrating roller (vibro) diturunkan PT
Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit
Betung untuk memperbaiki jalan Desa
Sukamulya, Kecamatan Betung, Kabupaten
Banyuasin itu, mulai Sabtu. Melalui program
kepedulian dan lingkungan (CSR, corporate

social responsibility), BUMN perkebunan
itu membangun dan menata ulang jalan
desa dengan meratakan, memadatkan,
pengerasan dengan batu dan membuat
drainase pada jalan sepanjang 105 meter
dengan lebar enam meter.
Meskipun tidak dibangun permanen,
perbaikan jalan ini diharapkan warga.
Kondisi jalan yang rusak itu mengganggu
aktivitas masyarakat. Perbaikan jalan
diharapkan kegiatan sosial, ekonomi, dan
kemasyarakatan bisa lebih bergairah.
Manajer PTPN VII Unit Betung Hidayat saat
meninjau pekerjaan jalan itu mengatakan,
pihaknya punya kewajiban untuk ikut
andil terhadap kondisi msyarakat sekitar
perusahaan.
Didampingi Askep Tanaman, M. Zein
Shosan dan Asisten SDM dan Umum,
Agus Lesmono, Hidayat berkunjung untuk
memastikan pekerjaan berjalan dengan
baik. “Ruas ini adalah jalan desa yang kami
juga melewati setiap hari. Jadi, memang
kami punya kewajiban juga untuk ikut
membangun dan menjaga. Sebenarnya
kami ingin berperan lebih, tetapi kondisi
perusahaan sedang kurang memungkinkan.
Tetapi, alhamdulillah meskipun kondisi
usaha sedang lesu, kami tetap sisihkan
untuk masyarakat,” kata dia.
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Proses perbaikan jalan desa Sukamulya, Betung oleh PTPN VII Unit Betung

Untuk mengawasi pekerjaan sesuai
standar yang ditetapkan, perusahaan
menugaskan Fadlan Aris Franata, Maskep
Teknik dan Pengolahan untuk menjadi
penanggung jawab.
Tentang program CSR ini, Asisten SDM
dan Umum Agus Lesmono mengatakan,
perusahaan memiliki alokasi dana untuk
kepedulian kepada masyarakat.
Namun, nilainya disesuaikan dengan
kondisi keuangan perusahaan. Demikian
juga dengan jenis kepeduliannya, bergantung
kepada ketersediaan dana dan prioritas yang
paling dibutuhkan masyarakat.
“PTPN VII memiliki program kepedulian dan
tanggung jawab sosial yang pendanaannya
dapat melalui Program CSR ataupun Program
Bina Lingkungan ( PK BL). Bentuk dan
sumber pendanaannya juga berbeda.
Program CSR merupakan alokasi dari dana
operasional perusahaan, sedangkan Program
Bina Lingkungan merupakan alokasi dana
penyisihan laba perusahaan,” kata dia.
Pemberian bantuan perbaikan jalan kali ini
menggunakan Dana Program CSR Perbaikan
Sarana Prasarana Umum. Diharapkan
dengan bantuan Program CSR ini, hubungan
baik antara perusahaan dan masyarakat
sekitar akan lebih erat.
Ia juga mengajak masyarakat sekitar
mempunyai rasa memiliki dan dapat secara
bersama-sama menjaga aset perusahaan.

”Kalau jalan bagus, perusàhaan dapat
mengangkut hasil kebunnya dengan
lancar, produksi tidak terhambat dan juga
akan berdampak pada meningkàtnya
kesejahteraan masyaràkat sekitar. Yah,
kita saling mendukung, lah. Apa lagi, dalam
situasi pandemi virus corona seperti saat
ini, kita harus peduli sesama dan bersinergi
menjaga aset negara,” kata dia.
Kepala Desa Sukamulya Eko Susanto
menyambut baik perbaikan jalan desanya.
Ia mengatakan, jalan itu kondisinya rusak
dan memang membutuhkan perbaikan.
Sebab, karena kondisi jalan yang buruk
mengganggu aktivitas warga dan
perusahaan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan
menyampaikan apresiasi kepada PTPN VII
Unit Betung atas partisipasinya melakukan
perbaikan jalan desa kami. Ini adalah jalan
bersama kita. Kami warga masyarakat pakai,
perusahaan juga lewat sini untuk mengangkut
sawit. Makanya, PTPN VII juga memang
punya kewajiban untuk memperbaiki dan
menjaga,” kata dia.
Ia juga berharap bantuan perusahaan tidak
hanya perbaikan jalan, tetapi juga bidang lain
seperti pendidikan dan kesehatan. “Kami
juga sedang membangun gedung PAUD yang
ada di Desa Suka Mulya. Mudah-mudahan
PTPN VII Unit Betung bisa membantu juga,”
harap Eko. (HUMAS PTPN VII/LB)
No. 70/Mei 2020
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COVID-19

Dari PTPN VII
Untuk Warga Bergen

Pemantauan
terhadap kondisi
masyarakat harus
terus dilakukan.
Kebutuhan masker,
disinfektan, sabun,
dan mungkin
barang-barang
habis pakai lainnya
seharusnya tidak
boleh terputus.
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TPN VII secara berkala terus
mengawal dan memperhatikan
masyarakat sekitar perusahaan
berkaitan dengan wabah virus
corona. Hari ini, Rabu (3/6/20), PTPN
VII Unit Bergen menyerahkan bantuan
600 lembar masker, 12 jeriken cairan
disinfektan, dan empat jeriken sabun cair
kepada warga Desa Kertosari, Wonodadi,
Purwodadi Dalam, dan Purwodadi Simpang,
Kecamatan Tanjungbintang.
Usai menyerahkan bantuan, Manajer
PTPN VII Unit Bergen Ahmad Nurwibowo
mengatakan, pihaknya terus memberi
perhatian kepada masyarakat sekitar
berkaitan dengan covid-19. Ia menyebut,
wabah ini bukan bencana alam yang terjadi
sesaat untuk kemudian selesai setelah

dibantu dan dipulihkan.
“ S ejak awal, k ami sudah punya
pandangan cukup jauh ke depan bahwa
pandemi corona ini tidak sesaat. Runtutan
imbas atau dampaknya akan lebih lama
dari bencana gunung meletus atau tsunami.
Sebab, virus ini butuh penanganan dalam
jangka yang bisa lama. Makanya, kami
tidak buru-buru menggelontorkan bantuan,”
kata dia.
Menurut Pak Nur, sapaan akrabnya,
pemantauan terhadap kondisi masyarakat
harus terus dilakukan. Kebutuhan masker,
disinfektan, sabun, dan mungkin barangbarang habis pakai lainnya seharusnya
tidak boleh terputus. Sebab, penyebaran
dan penularan virus akan bisa terjadi jika
masyarakat tidak lagi disiplin dengan pola
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hidup sesuai protokol kesehatan dalam
menghadapi covid-19 ini.
“Jangan sampai kita hanya rajin pakai
masker, nyemprot disinfektan, dan cuci
tangan pakai sabun hanya pas awal-awal
pandemi saja. Sebab, itu adalah standar
yang sebaiknya memang harus terus
dijalankan oleh masyarakat sebelum
virus ini benar-benar ada vaksinnya. Jadi,
bantuan ini sama sekali bukan terlambat,
tetapi untuk memastikan masyarakat
tetap menjalankan protokol kesehatan,”
kata dia.
Pelonggaran status daerah terhadap
pandemi virus corona memang sudah
cenderung terjadi. Namun demikian,
pemberlakuan new normal tetap
mempersyaratkan protokol kesehatan
ketat. Dan itu membutuhkan sarana
dan prasarana di masyarakat. Setelah
menerima bantuan, Kepala Desa Purwodadi
Dalam Sugino menyampaikan terima
kasih kepada PTPN VII. Ia mengatakan,
pada awal terjadinya wabah awal Maret

senang mendapat bantuan ini. Bukan hanya
barangnya, tetapi juga diingatkan kembali
untuk terus waspada,” kata dia.
Sugino juga berharap PTPN VII terus
memberi perhatian kepada masyarakat
sekitar untuk menjaga hubungan saling

Penyerahan bantuan untuk pencegahan Covid-19 di PTPN VII Unit Bergen

2020 lalu, pemerintah dan seluruh warga
sangat proaktif dan gencar melakukan
pencegahan sesuai arahan. Namun, seiring
waktu di mana masyarakat dicekam rasa
takut dan tidak banyak beraktivitas, rasa
bosan mulai dirasakan.
“Memang waktu awal dulu semua giat,
tetapi mungkin sekarang sudah agak
kurang. Mungkin lama-lama bosen ya,
masyarakat. Padahal, wabah ini sebenarnya
masih ada. Oleh karena itu, kami berasa

menguntungkan. “Kami juga berdoa dan
mendukung PTPN VII jaya kembali dan
bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk
masyarakat sekitar,” kata dia.
Sementara itu, pada waktu yang sama
Manajer Unit Padang Pelawi Heria Kurworo
Y didampingi Asisten SDM dan Umum
Achmad Rizal dan Korwil SPPN VII Bengkulu
Risky K Mafud menyerahkan kunci rumah
dan bantuan kepada karyawan penyadap
unit Padang Pelawi yang rumahnya terbakar
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pada bulan Mei lalu.
“Alhamdulilah berkat semangat gotong
royong dan swakelola pembangunan 4
unit rumah karyawan yang terbakar telah
selesai, semoga ini dapat meringankan
beban dan rawat dan jaga rumah hasil
wujud kebersamaan manajemen dan
seluruh karyawan PTPN VII” terang Heria.
Dan manajemen mengapresiasi semua
pihak terutama karyawan Unit Padang
Padang Pelawi yang bersama-sama bahu
membahu membangun rumah saudara kita
yang terbakar. Semangat tolong menolong
dan gotong royong ini harus terus kita
pelihara dan tingkatkan.
Dan pada kesempatan ini juga dari
Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara
(SPPN) VII juga memberikan santunan
dana kepada 2 orang karyawan yang saat
terjadi kebakaran semua barang dan harta
bendanya ludes terbakar.
“Manajemen dan SPPN V II saling
mengisi dan membantu karyawan yang
membutuhkan bantuan”, ini sinergi sangat
baik dan perlu jaga, dengan semangat
kebersamaan yakinlah kejayaan PTPN VII
dapat kita wujudkan kembali” ungkap pria
ramah ini.
“Saya sangat berterima kasih kepada
manajemen dan SPPN VII yang telah
membantu kami, yang bantuan ini sangat
berharga bagi kami, ujar Asmuri mewakili
ke tiga rekannya. (HUMAS PTPN VII/LB)
No. 70/Mei 2020
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DANA PKBL PADANGPELAWI

Maju
Bersama
Usaha Kecil

B

engkel sepeda motor yang
berada di jalan menuju PTPN
VII Unit Padangpelawi, Bengkulu
itu sederhana, tetapi tampak
bergeliat. Setiap hari, pemilik yang
merangkap montir itu hampir tak pernah
berhenti melayani. Edi, teknisi di bengkel
itu mengaku bisa mengerjakan perawatan
ringan seperti ganti oli smapai bongkar
mesin.
Melihat konsistensi usaha yang tergolong
kecil itu, pihak PTPN VII Unit Padangpelawi
Media Agro 7
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merasa yakin dengan prospek bengkel itu.
Tak berlebihan, ketika pemilik bengkel itu
berbicara ingin mengajukan dana pinjaman,
PTPN VII segera merespons.
Pada Sabtu (16/5/20) lalu, pemilik
bengkel itu menjadi salah satu yang hadir
pada acara sederhana penyerahan dana
kemitraan PTPN VII Unit Padangpelawi.
Ada tujuh pelaku usaha mikro yang
mendapat pinjaman Dana Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL). Tujuh pelaku
ekonomi mikro berupa pemilik warung

kelontong, warung makan, bengkel, dan
kios foto copy menerima dana senilai
Rp63 juta.
Penyerahan dan penandatanganan
kontrak kredit dilakukan Manajer PTPN VII
Unit Padangpelawi Heria Kusworo di kantor
central perusahaan. Selain tujuh pemilik
usaha kecil yang akan mendapat kredit itu,
hadir pula para Asisten dan beberapa tokoh
masyarakat untuk menjadi saksi.
Heria Kusworo mengatakan, meskipun
dalam kondisi ekonomi terpengaruh Pandemi
Covid-19, pihaknya tetap menyalurkan dana
kemitraan. Hal ini karena usulan dari para
penerima kredit sudah cukup lama dan
waktunya pencairan.
“Dari 12 pengusaha mikro kecil yang
mengajukan, hari ini dikabulkan tujuh
orang. Karena kondisinya sedang ada
wabah virus corona, saya mewanti-wanti
kepada bapak-ibu yang mendapat kredit
untuk memanfaatkan dana dengan bijak.
Jangan sampai terpengaruh oleh pola
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konsumtif. Karena tujuan kami memberi
bantuan ini supaya usaha bapak-ibu maju,”
katanya.
Menurut Heria, kredit yang diberikan
PTPN VII kepada mitranya lebih bersifat
stimulus untuk mengembangkan usaha.
Bunga yang dibebankan kepada mitra
hanya 0,25 persen.
“Pinjaman ini lebih bersifat mendidik,
sama sekali tidak ada motif profit atau
mendapat keuntungan dari para pelaku
usaha kecil. Bunganya 0,25 persen itu
hanya sebagai uji komitmen. Bahkan,
kepada mereka, kami akan ikutkan
pelatihan pengembangan usaha dengan
biaya perusahaan,” kata dia.
Lebih dari itu, Heria mengaku dana
kemitran yang disalurkan adalah bentuk
kepedulian perusahaan kepada masyarakat
sekitar. Ua berharap kemitraan ini akan
membangun relasi saling mengenal, saling

membantu, dan saling menjaga agar semua
usaha berjalan seiring.
“H arapan k ami dapat membantu
pengembangan usaha. Ini merupakan dana
bergulir dari perusahaan untuk membantu
masyarakat sekitar yang memiliki usaha.
Mohon angsuran setiap bulannya harus
lancar supaya para mitra lainnya bisa
bergantian tertolong. Minta doanya juga
supaya PTPN VII jaya kembali dan bisa lebih
banyak membantu warga,” harapnya.
Dwi Rianti, salah satu penerima dana
kemitraan ini mengaku berterima kasih
kepada PTPN VII atas dana kredit ini.
Ia berjanji akan menepati angsuran dan
menjali kerja sama dengan PTPN VII lebih
baik lagi.
“A l h a m d u l i l a h p e n g a j u a n d a n a
pengembangan usaha saya dapat disetujui
PTPN VII. Ini pertama kali saya mengajukan
pinjaman dana kemitraan dan sangat
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membantu,” kata Dwi Rianti yang mengelola
usaha warung manisan.
Terpisah, Sekretaris Perusahaan PTPN
VII Okta Kurniawan mengatakan, pihaknya
berupaya maksimal untuk memenuhi
seuruh kewajiban sosial perusahaan
kepada masyarakat sekitar. Usaha yang
dijalankan oleh mitra di sekitar perusahaan,
kata dia, memiliki peran penting dalam
proses produksi perusahaan.
“Kalau di sekitar ada warung yang maju,
bengkel yang lengkap, dan usaha lain yang
lancar, itu kan memudahkan karyawan
kita untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya. Jadi, dana kemitraan ini memang
sangat penting. Sebab, yang beli dan
memanfaatkan jasanya adalah karyawan
kita juga,” kata dia.
Okta meminta kemitraan seperti yang
dilakukan di Padang Pelawi ini dapat terjaga
dengan baik. (HUMAS PTPN VII/LB)

Penyerahan bantuan dari PTPN VII Unit Padang Pelawi dan SPPN VII
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PTPN VII Menyambut

“The New Normal”

M

. A u d y Te m a t a , K e t u a
Tim Preventif Task Force
Penanganan Covid-19 PTPN
VII itu terlihat tergesa ketika
membuka rapat, Selasa siang (26/5/20).
Hari itu, ia wajib menyetorkan data analisis
tentang pencapaian dari upaya penanganan
Covid-19 di PTPN VII ke PTPN Holding.
Di ruang rapat utama Kantor Direksi, ia
membuka dan memaparkan data dan time
line rencana pemberlakuan new normal dari
Pemerintah dan Holding.
Tugas Audy dan tim hari itu adalah
mengisi form data yang telah tersedia.
Data-data tersebut akan dijadikan acuan
bagi perusahaan induk untuk menentukan
langkah-langkah strategis menghadapi
pandemi berkaitan dengan kelanjutan
bisnis.
“Data yang kita masukkan harus akurat
Media Agro 7
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dan riil. Sebab, ini akan menjadi acuan
Holding untuk menentukan time line
maupun strategis bisnis kita,” kata Audy
yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bagian
Sumber Daya Manusia (SDM) di PTPN
VII itu.
Pandemi virus corona 19 (covid-19)
sudah memasuki bulan ketiga pada akhir
Mei 2020. Namun, data yang dirilis Gugus
Tugas Nasional Covid-19 masih terus
mengkhawatirkan. Semetara, kondisi
abnormal ini harus mendapat jawaban opsi
untuk melanjutkan kehidupan.
Untuk itu, manajemen PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) VII merumuskan fase
kebiasaan baru (the new normal) berkait
dengan masa pemulihan akibat pandemi
virus corona (covid-19).
Dalam timeline yang disusun tim, PTPN
VII menyebut pada Agustus 2020 seluruh

sektor kehidupan di Indonesia akan kembali
normal dengan budaya hidup sehat yang
baru.
“Kami mem-break down dari apa yang
menjadi keyakinan Pemerintah Pusat dan
Kementerian BUMN bahwa wabah ini akan
segera berakhir. Namun, fase normal
setelah wabah ini akan membentuk budaya
atau kebiasaan hidup baru yang biasa
kita sebut the new normal,” kata M. Audy
Temata usai rapat sosialisasi skenario new
normal di lingkungan PTPN VII.
Rapat dihadiri Ketua Informasi dan Media
yang juga Sekretaris Perusahaan Okta
Kurniawan, Ketua Tim Kuratif yang juga
Kabag Umum dan PKBL Yessy Plofesi, Ketua
Tim Keberlanjutan Bisnis yang juga Kabag
Perencanaan Strategis dan TI Yulianto, Ketua
Tim Perlindungan Logistik yang juga Kabag
Pengadaan dan Pemasaran Iyushar Ganda
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Suasana kerja di lingkungan PTPN VII setelah diberlakukan new normal. Semua karyawan dan tamu harus mengikuti protokol
kesehatan secara ketat, meskipun berbagai aktivitas kantor sudah berjalan normal.

Saputra, dan beberapa anggota tim.
Dalam pengantarnya, Audy Temata
mengatakan, Tim Task Force secara
proaktif melakukan persiapan menghadapi
perubahan budaya pasca pandemi. Hal ini
karena tatanan hampir seluruh kehidupan
manusia akan berubah.
Tentang timeline yang disusun dengan
optimistis, Audi mengatakan pihaknya
mengacu kepada dat a yang dirilis
pemerintah dan Kementerian BUMN. Untuk
modifikasi domestik di lingkungan PTPN VII
yang area kerjanya berada di Lampung,
Sumatera Selatan, dan Bengkulu, pihaknya
juga optimistis bahwa skenario yang

disusun timya cukup rasional.
Audi menambahkan, skenario dan
timeline yang disusun Tim Task Force
PTPN VII sangat diperlukan untuk menjadi
panduan rencana keberlanjutan bisnis
PTPN VII. Sebab, kata dia, para pihak yang
terlibat bisnis dengan PTPN VII juga harus
memiliki gambaran mengambil langkah dan
strategi bisnisnya.
“Kami kan bukan berdiri sendiri. Ada
mitra bisnis seperti para vendor, pembeli,
penyedia jasa, dan stakeholder lain yang
mempunyai keterkaitan erat dengan
bisnis kami. Oleh karena itu, kami harus
mempunyai panduan dan timeline yang jelas
juga meskipun kemungkinan perubahannya
juga tinggi,” kata dia.
Dalam timeline yang disusun PTPN VII,
pada 22 Mei 2020 telah dibuat protokol
baru skenario “the new normal”. Pada
tanggal itu juga akan diberlakukan work
from home (WFH) yang semula dengan
komposisi 70:30 menjadi 50:50 dengan
prioritas bagi karyawan berusia di bawah
45 tahun.
Pada 1 Juni 2020, komposisi WFH
masih sama dengan fase pertama dengan
50:50 atau 50 persen bekerja di kantor
dan 50 persen bekerja di rumah. Pada
fase ini juga akan dimungkinkan kegiatan
rapat langsung dengan peserta maksimal
40 orang.
Secara berangsur, fase ketiga pada 8
Juni 2020 akan bertambah komposisi

menjadi 70:30 persen yang WFH dengan
kegiatan perkumpulan orang maksimal 60
orang. Pada fase keempat (29 Juni 2020)
WFH sudah tinggal 20 persen saja sampai
fase kelima (29 Juli 2020). Sedangkan
memasuki bulan Agustus 2020, semua
karyawan masuk kantor dan bekerja
dengan norma baru.
Dalam perjalanan semua fase, prosedur
s t and ar o p er a sio nal s e b agaimana
protokol kesehatan dan keselamatan tetap
dijalankan. Yakni, pembatasan perjalanan
dinas, optimalisasi teknologi informasi
untuk mendukung bekerja dari rumah atau
tempat lain, tracking kondisi karyawan,
penanganan karyawan terdampak covid-19,
dan standar fasilitas kerja yang sehat.
“Dalam semua tahap atau fase ini, semua
protokol kesehatan dan keselamatan tetap
dijalankan. Antara lain, physical distancing,
wajib pakai masker, pengukuran suhu
tubuh, perilaku hidup sehat dan bersih. Ini
yang dimaksud dengan budaya hidup baru
atau the new normal,” kata Audy.
Dalam skup lebih luas, Audy mengatakan
kegiatan hidup sosial ekonomi masyarakat
akan mulai dilonggarkan selaras dengan
perkembangan pandemi. Mengutip time
line yang dirancang Pemerintah, Audy
menyebut pada Agustus 2020 masyarakat
Indonesia akan menjalankan kehidupan
100 persen dengan pola new normal. Yakni,
hidup yang lebih bersih dan sehat serta
peduli sesama. (HUMAS PTPN VII/LB)
No. 70/Mei 2020
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mitra binaan

“Sesan”, Rezeki Lena
di Musim Kawin

Lena Susanti, pemilik GTC Lena Furniture, usaha kecil yang mendapat bantuan pinjaman dana dari PTPN VII.

M

obil Futura pikup hitam buatan
2009 itu meluncur deras ke
arah Utara Bandarlampung,
akhir Desember 2019 lalu.
Di belakang setir ada Eka Marelta yang
mengemudi dengan tenang. Di sampingnya,
Lena Susanti, istrinya menyemangati
dengan aneka cerita bisnis.
“Bang, kira-kira nanti aku bilang gimana
sama saudara yang mau nikahin anaknya
itu biar dia tertarik beli sesan sama kita.
Aku sebenarnya belum pernah akrab
sama keluarga mereka itu. Aku kan tahu
mereka mau nayuh ini dari status temanku
di kampung,” kata perempuan enerjik ini
kepada suaminya untuk membahas strategi
promosi jualannya.
Dengan pengalaman komunikasi di
komunitas etnik, Eka Marelta berbicara
cukup meyakinkan. Anak sulung dari
keluarga suku Lampung ini memang cukup
akrab dengan kerabat keluarganya. Sebagai
anak pertama dan laki-laki pula, ia kerap
menjadi wakil keluarga dalam berbagai
Media Agro 7
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kegiatan.
Eka seperti menjadi mentor komunikasi
selama perjalanan yang hanya sekitar
45 menit itu. Sore itu, pasangan suami
istri dengan tiga anak ini hendak menuju
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran,
kampung kelahiran Lena. Tak ada agenda
penting, Lena hanya akan menghadiri
acara nayuh, tradisi orang Lampung dalam
membahas atau perundingan rencana
pernikahan.
“Saya nggak diundang, cuman tahu dari
status facebook saudara. Katanya malam
ini ada nayuh saudaranya. Nah, di acara
musyawarah adat itulah saya bela-belain
dateng. Sambil silaturahmi, saya nawarin
ke tuan rumah kalau mau pesan sesan,”
kata Wanita 41 tahun ini.
Sepotong kisah itu adalah satu dari
berbagai cara pemasaran barang furniture
yang menjadi konsentrasi bisnis Lena saat
ini. Usaha dengan bendera GTC Furniture,
Lena yang menjadi mitra binaan PTPN VII
itu mengaku pelayanan penyediaan sesan

untuk acara adat pernikahan pengantin
Lampung sebagai ceruk yang digarap
serius.
Sesan adalah barang-barang hantaran
dari calon pengantin pria kepada pengantin
wanita pada adat L ampung. Sesan
umumnya berupa furniture dan perabotan
rumah tangga lengkap. Nilainya bisa
puluhan hingga ratusan juta.
“Orang Lampung itu kalau mau ngambil
(menikahi) perempuan ada yang disebut
sesan. Itu isinya perabotan rumah tengga
lengkap. Nah, saya sebagai pengusaha
furniture sering dapet pesanan sesan
sepaket. Makanya, walaupun sibuk, saya
selalu aktif di acara-acara adat,” kata dia
mengenai cara promosi dan memasarkan
produknya.
Bisnis menyediakan sesan, menurut Lena
memang membutuhkan dana sangat besar.
Namun, dengan pelayanan yang baik dan
hubungan komunikasi kekeluargaan yang
hangat, ia mampu meyakinkan para calon
pengantin dan keluarganya.

mitra binaan
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“Saya orang Lampung, suami saya juga
orang Lampung. Jadi, kami tahu persis
karakter orang Lampung dan kami juga
belajar terus supaya apa yang diinginkan
untuk sesan itu terpenuhi. Intinya, kita
harus baiklah sama orang. Soal harga
dan pembayaran juga kita harus bisa
berunding,” kata Lena.
Bisnis furniture berbahan dasar kayu jati
bagi Lena memang baru berjalan enam
tahun. Sebelumnya, wanita komunikatif
ini berjualan sayur di rumahnya di Gang
Belia, Gunungsulah, Bandarlampung.
Namun, kerumitan dan ketatnya pekerjaan
menjajakan makanan membuat dia ingin
mengubah haluan.
“Saya dagang sayur itu ramai, tetapi
capek banget. Bangun harus sebelum

subuh, terus ke pasar, terus masak, terus
ngelayani pembeli. Abis itu, beberes
peralatan dan seterusnya. Capek banget.
Makanya saya pengin ganti usaha,” kata
ibu yang selalu bersemangat itu.
Dengan modal Rp5 juta yang dikumpulkan
dari jualan sayur, Lena nekat banting setir.
Sedikit pengetahuan tentang bisnis meubel
dari temannya, ia memberanikan diri
belanja bahan kursi, meja, dan meja rias

kepada pemasok jati dari Jepara, Jawa
Tengah.
“Saya nekat aja. Dengan uang lima
juta itu, saya dapet 10 set bahan. Saya
dapet tukang, namanya Putra dari Wates,
Lampung Tengah. Jadi satu, langsung
saya pasarin. Alhamdulillah, sampai
sekarang masih jalan,” kata dia mengenang
perjuangannya.
Perjalanan GTC Furniture sempat naik
turun. Selain rumahnya, Lena sempat
menyewa outlet untuk memajang dan
memasarkan produknya di Jalan Ki Maja,
Way Halim, Bandarlampung. Namun, ia
kembali berhitung antara penjualan melalui
toko dibandingkan dengan daring atau
online.
“Outlet toko itu penting juga sih untuk
meyakinkan pembeli. Didukung pemasaran
lewat online dan pertemanan seperti yang
saya lakukan dengan saudara-saudara
di komunitas adat itu juga sangat bagus.
Sebab, mereka saling mengabarkan dan
ngasih informasi tentang bisnis kita,” kata
perempuan yang hanya lulusan SMA ini.
Kebutuhan dana yang cukup besar,
terutama menjelang Lebaran dan musim
hajatan nikah di Bulan Syawal membuat
Lena kerap terhambat. Tak pelak, ketika
mendapat informasi tentang pinjaman
lunak dari PTPN VII melalui dana Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ia
langsung mengajukan pinjaman.
“Alhamdulillah saya sudah dua kali

dapat pinjaman dana dari PTPN VII.
Sangat membantu karena hampir nggak
ada bunga. Dan alhamdulillah lagi, saya
bisa membayar cicilannya dengan lancar,”
kata dia.
Bidikan Lena untuk membuka pasar
memang jitu. Dua hari raya keagamaan,
yakni Lebaran Idul Fitri dan menjelang Natal
dan Tahun Baru, Lena selalu menguatkan
stok barang jadi dari berbagai model.
Sebab, kata dia, menjelang dua hari raya
itu, biasanya masyarakat membutuhkan
furniture baru maupun perbaikan. Dan
satu musim panen lagi yang dibidik Lena
adalah “musim kawin” bagi masyarakat
Lampung.
“Ya, mungkin orang lain nggak terlalu
memperhatikan momen musim nikahan
adat Lampung itu, ya. Tetapi saya fokus
dan saya kejar. Sebab, nilai per paketnya
bisa puluhan juga. Lumayan, kalau satu
musim kawin itu keluar lima paket, aja.
Udah lumayan omsetnya,” kata dia.
Namun, untung belum dapat diraih
pada musim sesan tahun ini. Wabah virus
corona yang melanda dunia mengakibatkan
semua pesanan sesan terhenti. Ia berharap
covid segera berhenti dan sesan segera
menghampiri bisnisnya.
“Tetapi, alhamdulillah masih ada saja
yang beli. Saya promo lewat online terus
menerus. Walaupun ada corona, sebulan
masih ada tiga empat set keluar (laku), lah,”
kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
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Segenap karyawan dan karyawati PTPN VII
mengucapkan

Terima K asih
kepada:

Husairi

Muhammad
Hanugroho

Achmad
Sudarto

Atas seluruh dedikasi, kerja keras,
dan pengabdian untuk PTPN VII
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Kaca Spion

P

ada suatu program pe
ngembangan kepemimpinan
yang pernah saya ikuti di Medan,
pada 2017, seorang akademisi di
bidang manajemen SDM, menyampaikan
satu filosofi dengan ilustrasi sederhana,
tetapi mudah diingat. Ia menyampaikan
satu pertanyaan; “kenapa kaca depan mobil
diciptakan jauh lebih lebar dari kaca spion?”
Tanpa menunggu jawaban kami, --peserta
pendidikan di kelas itu– ia menjelaskan
bahwa mobil dirancang untuk banyak
bergerak maju ke depan. Maka kalau kita
ingin maju, pandangan kita harus terbuka
lebar ke depan, sedangkan spion adalah
alat bantu untuk mengetahui keadaan di
belakang kita agar kita tidak salah dalam
bergerak. Kalau ingin mobil melaju dengan
baik, maka yang perlu difokuskan adalah
pandangan ke depan. Kaca spion penting
dan perlu dilihat, tetapi sesekali saja,
sewajarnya, dan sesuai porsinya.
Sebuah ilustrasi singkat, tetapi mudah
memberikan pemahaman tentang
bagaimana seseorang perlu mempunyai
visi ke depan tanpa terbelenggu oleh
masa lalu. Belenggu masa lalu bisa saja
berupa hal-hal buruk ataupun hal baik.
Belenggu dari hal buruk masa lalu misalnya
seseorang yang mengalami kegagalan
dalam mewujudkan tujuan yang ingin diraih
dan mengambil kesimpulan bahwa dirinya
memang tidak mampu. Kegagalan yang
telah terjadi terus membayanginya sehingga
dia tidak mau melihat peluang keberhasilan
dirinya di waktu yang akan datang.
Apa pula yang terbelenggu dengan
hal baik dari masa lalunya. Misalnya
kesuksesan atau keberhasilan yang pernah
diraih. Terlalu berbangga dengan masa
lalu sehingga terlena untuk melakukan
perbaikan ke depan. Padahal kondisi ke
depan sudah jauh berbeda dengan masa
lalu. Ini merupakan contoh bagaimana
kenangan indah masa lalu membelenggu
untuk maju ke depan.
Lalu, jika demikian, apakah kita harus
benar-benar melupakan masa lalu dan

hanya fokus ke depan? Tentu tidak begitu
juga.
Dalam contoh belenggu masa lalu
karena hal buruk maupun hal baik tadi,
bukan berarti masa lalu dilupakan begitu
saja. Dalam kasus terjadinya pengalaman
buruk di masa lalu, tentu sikap yang
diperlukan adalah mengevaluasi kenapa
hal buruk di masa lalu terjadi. Apa
kesalahan atau hal tidak tepat yang
perlu diperbaiki ke depan agar hal buruk
itu tidak berulang dan berubah menjadi
keberhasilan.
Langkah-langkah perbaikan perlu
dilakukan dengan melihat peluang-peluang
di depan, meskipun dengan kondisi yang
mungkin berbeda, tetapi rambu-rambu
penyebab kegagalan di masa lalu akan
menjadi bekal yang berharga.
Kemudian, dalam contoh belenggu masa
lalu karena terlalu berbangga dengan
keberhasilannya, tentu sikap yang lebih
tepat adalah bahwa kondisi di depan akan
berbeda dengan kondisi masa lalu. Untuk
dapat tetap berhasil di masa depan tentu
harus melakukan penyesuaian-penyesuaian
dengan situasi dan kondisi ke depan. Tidak
bisa menghadapi hal yang berbeda dengan
cara yang sama. Meskipun, boleh saja
mengingat keberhasilan terutama untuk
memotivasi bahwa ternyata ada potensi di
dalam diri yang telah dibuktikan di masa
lalu.
Bisa jadi pengalaman keberhasilan
masa lalu memberikan informasi tentang
hal-hal apa yang menguatkan pencapaian
keberhasilan tersebut, mungkin ada hal-hal
yang sebagian masih relevan diterapkan
ke depan. Tetapi tentu bukan berarti tidak
peduli dengan perubahan dan penyesuaian
kondisi di masa depan.
Dari dua contoh di atas, ada dua hal yang
sama-sama diperlukan yaitu: introspeksi
terhadap masa lalu dan visi di masa depan.
Dalam kaca mata Agama Islam, antara
instrospeksi (muhasabah) dan pencapaian
visi/tujuan (ghoyah) merupakan dua hal
yang saling terkait.

Sasmika Dwi Suryanto
Sekjen SPPN VII
Muhasabah adalah hal yang diperintahkan
sekaligus disertai perencanaan dengan visi
jauh ke depan, bahkan melampaui dimensi
kehidupan di dunia. Hal ini antara lain dapat
dilihat di dalam Al-Qur’an Surat Al Hasyr
Ayat 18, yang terjemahannya sebagai
berikut:
“Hai orang-orang yang beriman,
bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah
setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.
Kembali ke ilustrasi kaca depan mobil dan
kaca spion tadi, tentu keduanya diperlukan,
hanya porsi dan cara penggunaannya yang
berbeda. Kaca depan perlu dilihat dengan
fokus, tetapi kaca spion perlu dilihat sesuai
kebutuhan untuk mengetahui kondisi
sekitar.
Mengemudi tanpa mau memperhatikan
kaca spion (baca: kondisi sekeliling)
maupun selalu memperhatikan kaca spion
(tidak melihat kondisi ke depan) sama-sama
memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan
pertama, mobil tidak melaju ke depan
karena pengemudi takut. Kedua, mobil
akan melaju tetapi berbahaya dan rawan
terjadi kecelakaan fatal.
Jadi, antara visi dan introspeksi samasama diperlukan untuk dapat mencapai
tujuan yang diharapkan. Tidak boleh ada
yang berlebih dan tidak ada yang boleh
ditinggalkan. Selamat “mengemudi”! n
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Selamat Hari Lahir

pancasila
1 Juni 2020

Pancasila dalam tindakan
melalui gotong royong
menuju Indonesia maju
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