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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 
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. 

Memelihara keseimbangan 
kepentingan stakeholders un-
tuk menciptakan lingkungan 
bisnis yang kondusif.

Menjadi 
perusahaan 
agribisnis yang 
tangguh de ngan 
tata kelola yang 
baik.

V 
I S

 I

M
 I 

S
 I

Visi dan Misi

Majalah PTPN VII    No. 71/JUNI 2020

AGRO
MediA

7

Selama sepekan, Dewan Komisaris PTPN VII didampingi Direksi menginspeksi beberapa Unit Kerja di 
wilayah Lampung. Manajemen sedang menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia untuk menjadi 
“insan utama” dengan bekerja keras untuk kebangkitan PTPN VII. Dalam gambar, Dewan Komisaris dan 
Direksi PTPN VII foto bersama dengan karyawan di Unit Tulungbuyut, Way Kanan.

Insan Utama
membangkItkan
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H
ampir setiap tahun, ribuan anak muda 
mengantre mengikuti tes untuk bisa 
menjadi pegawai negeri sipil (PNS) 
atau yang sekarang disebut aparatur 

sipil negara (ASN). Pekerjaan sebagai public 
servant itu sangat menarik bagi sebagian 
besar kita karena dinilai paling aman dari 
banyak risiko.

Pada urutan kedua adalah perusahaan 
BUMN. Sekali lagi, korporasi dengan berbagai 
bidang bisnis ini diminati karena ada negara 
di belakangnya. Dan pada urutan berikutnya 
adalah perusahaan-perusahaan swasta besar 
dengan reputasi internasional, nasional, 
dan entitas apapun yang secara fisik terlihat 
meyakinkan.

Ini adalah sesuatu yang alamiah. Setiap 
orang, setiap individu dalam memperjuangkan 
kehidupannya menganut prinsip ekonomi. Yakni, 
berbuat atau melakukan sesuatu seminimal 
mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang 
paling maksimal. Bahwa ada orang yang 
melakukan sesuatu terkesan sebaliknya, tanpa 
pamrih, memilih untuk mengunduh yang tidak 
kasat mata –semisal pahala--, itu pengecualian. 
Jumlahnya juga relatif sedikit.

Kembali kepada pilihan risiko, sesungguhnya 
tidak ada apapun di dunia ini yang tidak 
berisiko. Apalagi bagi kita yang menempatkan 
agama sebagai suatu nilai paling luhur, paling 
tinggi, dengan otoritas Alloh SWT., Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai penguasa segalanya. Maka, 

apapun yang kita lakukan, bahkan masih dalam 
bentuk pikiran, Tuhan sudah punya catatan.

Tuhan itu automaticly, tetapi Tuhan juga 
lentur, bijak, dan semua sifat lain dalam diksi 
dan bahasa apapun. Jika teknologi informasi 
berbasis digital saat ini dianggap sebagai paling 
canggih sehingga hampir semua kehidupan 
bisa diatur secara otomatis, kehebatannya 
tetap kalah sama Tuhan. Sebab, teknologi 
mesin, betatapun canggihnya, dia tidak bisa 
bereaksi dengan tepat ketika data yang masuk 
ada sedikit saja kekeliruan.

Dalam sistem akuntansi paling canggih, 
misalnya, suatu laporan tidak bisa ditutup 
jika ada satu angka saja yang salah input. 
Tetapi ketika kita belanja di minimarket yang 
menggunakan mesin hitung komputer, kasir 
umumnya akan menagih kepada konsumen 
jika uang yang dibayarkan kurang, meskipun 
hanya Rp300. Mengapa? Karena mereka 
menghitungnya dengan teknologi.

Sebaliknya, ketika uang yang kita bayarkan lebih, 
misalnya Rp500 atau Rp800, misalnya, maka 
umumnya transaksi akan selesai. Mengapa, karena 
kita menghitungnya dengan hati, dengan perasaan, 
dengan pikiran lapang untuk memudahkan. 
Artinya, mesin hitung yang diciptakan manusia, 
seberapapun canggihnya, masih kalah dengan 
mesin hitung yang diciptakan Tuhan.

Prolog tulisan ini menjadi agak panjang 
karena menyangkut perasaan. Mengapa ASN 
begitu diminati, karena masih kuat di persepsi 
kita, bahwa seperti apapun keadaan negara, 
semalas apapun kita kerja, sebodoh apapun 
kemampuan kita mengerjakan tugas pokok, 
pada awal bulan akan tetap gajian. Ada waktu-
waktu romantis yang menjadi tungguan setiap 
bulan, apapun yang terjadi.

Namun, gajian setiap awal bulan itu 
sesungguhnya hanya hitungan kalkulator 
buatan manusia. Negara atau perusahaan 
BUMN seperti PTPN VII ini, sebagaimana yang 
digariskan oleh undang-undang, menggunakan 
mesin hitung buatan manusia. Tetapi sejatinya, 
sebagai manusia beriman, apa yang kita terima 
setiap bulan itu juga dihitung oleh Tuhan. Tentu, 
dengan mesin hitung yang lebih canggih.

Ketika perusahaan sehat, produksi tinggi, 

harga bagus, dan kinerja human capital 
memuaskan, maka segala sesuatu berjalan 
alamiah. Bukan hanya gaji pokok dan beberapa 
tunjangan, bahkan ada bonus dan berbagai 
insentif lainnya. Semua yang kita kerjakan, 
baik yang kerja serius dan menjadi kunci 
kejayaan maupun yang banyak abai serta 
menggantungkan nasib kepada sistem, semua 
gembira, semua bahagia.

Tetapi, ketika perusahaan sedang kurang 
sehat, bahkan jatuh sakit, apakah kita ikut 
merasakan sakitnya? Apakah kita masih 
menerima gaji setiap bulan tanpa tahu dari mana 
uang untuk membayar gaji itu? Apakah kita 
tidak marah ketika mungkin gaji kita terlambat? 
Apakah kita sudah bekerja sesuai dengan apa 
yang memang menjadi tugas kita lebih dari 
sekadar rutinitas tanpa nilai tambah?

Pada tataran teknis, mesin kasir kita memang 
terus membayarkan gaji. Sebab, mesin yang 
kita kuasakan kepada bank itu adalah buatan 
manusia, buatan kita. Dan, apakah kita pernah 
menggunakan mesin hitung buatan Tuhan 
untuk menilai gaji dan apapun fasilitas yang 
kita dapatkan? Sesungguhnya, Alloh SWT., 
Tuhan Yang Maha Esa paling mengetahui apa-
apa yang disembunyikan di tempat manapun, 
apalagi yang memang tersaji.

Di depan mesin hitung Tuhan, kita tidak akan 
bisa mengelak dengan apa yang kita kerjakan. 
Setiap bulan kita masih rutin menerima gaji 
untuk menghidupi keluarga dengan label halal 
secara normatif, tetapi bisa saja gaji kita ini 
sesungguhnya kurang atau bahkan tidak halal. 
Mengapa? Karena kita tidak peka terhadap 
keadaan perusahaan yang sedang sakit.

Lalu, bagaimana agar bisa relatif halal versi 
mesin hitung Tuhan? Bekerjalah dengan lebih 
bersungguh-sungguh, bahkan seharusnya 
melebihi dari ketika kondisi normal. Sebab, di 
mesin hitung Tuhan, hutang yang kita makan 
saat ini sejatinya bukan utang perusahaan, 
tetapi utang kita bersama. Dan, di mahkamah 
Tuhan nanti, kita harus membayarnya dengan 
tanggung renteng. Wallohualam...

Mari kita bekerja lebih keras, lebih cerdas, 
dan lebih ikhlas. Niscaya, PTPN VII akan 
kembali jaya... n

Tanggung Renteng

Doni P. Gandamihardja
Direktur PTPN VII
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K
ementerian BUMN melalui Holding 
PT Perkebunan Nusantara I I I 
(Persero) melakukan pergantian 
komisar is  d i  se luruh  anak 

perusahaan. Selain pergantian, beberapa 
anak perusahaan dikurangi jumlah 
komisarisnya sesuai struktur dan beban 
kerja perusahaan.

Di PTPN VII, pemegang saham meng-
angkat Nurhidayat sebagai Komisaris 
Utama merangkap Komisaris Independen. 
Ia dibantu dua komisaris lain, yakni 
Mahmud dan R. Wiwin Istanti. Tiga 
komisaris ini akan mengawal setiap 
kebijakan yang dijalankan Dewan Direksi 
di PTPN VII.

Pelantikan Dewan Komisaris PTPN 
VI I berlangsung di Jakar ta bersama 
30 komisaris dari PTPN I—XIV, Selasa 
(9/6/20). Direktur Utama PTPN III Holding 
Muhammad Abdul Gani atas nama 
Menter i  BUMN mengukuhkan para 
pejabat pengawas baru ini.

Dalam pengarahannya, Abdul Gani 
mengatakan, pergantian dan perampingan 
jumlah komisaris ini adalah bagian 
dari strategi untuk mendorong fungsi 
pengawasan dan optimalisasi proses 
transformasi bisnis Grup PTPN.  

“Pergantian Komisaris ini sejalan 
dengan program transformasi grup 
perusahaan. Kita berkomitmen untuk 

Komisaris Baru 
PTPN VII

Lahir di Pagaralam, Sumsel, 28 Pebruari 
1961. Menyelesaikan pendidikan 
SD, SMP, dan SMA di Banyuwangi, 
Jawa Timur. Meraih gelar sarjana 
dari TIN FATETA Institut Pertanian 
Bogor pada 1984. Di kampus yang 
sama dia melanjutkan pendidikan 
dan menyelesaikan program Magister 
Manajemen Agribisnis pada 1995.

Karirnya diawali sebagai Asisten 
Tanaman di PTP X X I I I  ( Persero) 
mulai tahun 1985 di Bengkulu. Saat 
restrukturisasi pada 1996, PTP XXIII 
digabung dengan PTP XXVI dan PTP 
X X IX menjadi PTP Nusantara X I I 
(Persero) dengan wilayah kerja di Jawa 
Timur. 

Di PTPN XII 1996-2007 pernah 

menjabat sebagai Manajer di beberapa 
Unit Kebun dan pernah menjadi Kepala 
Bagian SPI.  Kemudian diangkat menjadi 
Direktur Produksi PTPN XII pada 2007–
2009 dan promosi menjadi Direktur 
Utama PTPN XII pada 2009–2012.

Pada 2012, ia mendapat tugas 
ke PTPN III (Persero) di Medan, Sumatera 
Utara selama dua tahun sebagai Direktur 
Perencanaan Pengembangan dan 
Pemasaran. Pada 2014-2016 menjadi 
Direktur Utama PTPN XIII (Persero) 
dengan wilayah kerja di Kalimantan.

Tahun 2016-2018 menjadi Direktur 
Pelaksana di Holding Perkebunan PTPN 
III (Persero) memimpin operasional di 
Sumatera Utara.

Selama menjabat sebagai Direktur 

di PTPN pernah mendapat tugas 
tambahan di PT KPB Nusantara sebagai 
Komisaris 2009-2014 dan Komisaris 
Utama 2016-2018. Di Dapenbun 
menjadi Anggota Dewan Pengawas 
pada 2013-2015, dan Ketua Dewan 
Pengawas pada 2016.  Menjadi 
Komisaris Utama di PTP Mitra Ogan 
pada 2012-2014.

NurhIDayaT    Komisaris Utama

Pergantian Komisaris 
ini sejalan dengan 

program transformasi 
grup perusahaan. Kita 

berkomitmen untuk 
meningkatkan pengawasan 

perusahaan, memberikan 
fungsi pengawasan dan 

memperkuat kinerja 
anak perusahaan untuk 

mencapai target.

AktuAl



No. 71/Juni 2020 Media Agro 7

5

Lahir di Jambi, 18 Februari 1967. 
Ia memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi dari Universitas Negeri 
Jambi dan Magister Managemen 
dari Universitas Pancasila.

Be rbaga i  pos i s i  pen t ing 
yang pernah diemban antara 
lain; Komisaris PT Perkebunan 
Nusantara V I  (2018-2020), 
Komisaris PT Semen Baturaja 
(Persero) Tbk, (2016-2018), 
Komisa r i s  P T  Pe rusahaan 
Perdagangan Indonesia (2011-
2016). Lalu, Kepala Bagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga 
Kementerian BUMN (2013-2015), Kepala Bagian Administrasi 
Kementerian BUMN (2011-2013), Kepala Bagian Humas dan 
Protokol Kementerian BUMN (2010-2011), Dewan Pengawas Perum 
Sarana Pengembangan Usaha/JAMKRINDO, Kepala Bagian Humas 
Kementerian BUMN (2006-2010).

Pj. Kepala Bagian Perencanaan (2002-2006), Pj. Kepala Bagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga (2001-2002), PPT. Kepala Bagian 
Perlengkapan dan Rumah Tangga (1998-2000), Kepala Sub Bagian 
Analis Data Makro dan Pasar Modal (1997-1998).

Selain Komisaris di PT Perkebunan Nusantara VII, Mahmud juga 
menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri 
Strategis dan Media 1b Kementerian BUMN (2015-Sekarang).

meningkatkan pengawasan perusahaan, 
memberikan fungsi pengawasan dan 
memperkuat kinerja anak perusahaan 
untuk mencapai target. Muaranya adalah 
bisa memberi kontr ibusi besar bagi 
perekonomian nasional,” kata Abdul 
Ghani.

Pada tahun 2020, kata dia, peran 
Holding Perkebunan Nusantara yang 
sebelumnya sebagai Strategic Holding 
berubah menjadi Operational Holding. 
Saat ini, Grup PTPN melakukan langkah 
t ransformasi  yang substansia l  dan 
komprehensif untuk menjadikan Grup PTPN 
menjadi perusahaan yang tangguh.

Ghani menegaskan kembali bahwa 
dalam transformasi bisnis perusahaan 
terdapat 6 Program Prioritas Utama untuk 
diimplementasikan oleh Grup PTPN. 
Diantaranya, restrukturisasi organisasi 
dan SDM, rektsrukturisasi utang, dan 
operational excellence.  

Dalam hal restrukturiasi organisasi, 
Holding telah menyederhanakan struktur 
organisasi anak perusahaan (resizing dan 
streamlining). Jumlah Komisaris disesuaikan 
dengan kebutuhan anak perusahaan dari 
yang sebelumnya berjumlah 38 Komisaris 
menjadi 30 Komisaris.  Struktur baru ini 
bertujuan untuk menciptakan soliditas 
organisasi yang kuat dalam mencapai 
tujuan perseroan. n

MahMuD    Komisaris

r. WIWIN IsTaNTI    Komisaris

Lahir di Magelang, Jawa Tengah, 31 Maret 1969. Meraih gelar 
Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada tahun 
1994. Pendidikan S2 dengan gelar Master of Law di Kyushu 
University, Jepang dia raih pada 2008.

Mulai bekerja sebagai CPNS Kementerian Keuangan pada tanggal 
1 Januari 1995. Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dari Maret 2014 
hingga Juni 2015. Pada 13 Juli 2015 dilantik menjadi Kepala Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

AktuAl
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L
agu Indonesia Raya baru saja 
berlalu dari “paduan suara” peserta 
rapat kerja Direksi dan jajaran 
bersama Dewan Komisaris PTPN 

VII, awal Juli lalu. Hening sejenak. Lalu, 
musik orkestra berirama mars mengalun. 
Layar lebar mulai menayangkan logo PTPN 
VII dilanjutkan dengan gambar aktivitas 
karyawan dari berbagai bagian. Dengan 
judul “Mars PTPN VII”, video itu memandu 
puluhan peserta untuk melafalkan lirik “lagu 
wajib” karyawan.

Ada Nurhidayat, Komisaris Utama PTPN 
VII pada raker itu. Di eksekutif, Direktur 
PTPN VII Doni P. Gandamihardja memimpin 
manajemen yang hadir lengkap. Ada Senior 
Executive Vice Presiden (SEVP) Business 
Support Okta Kurniawan, SEVP Operation 

I Fauzi Omar, SEVP Operation II Dicky 
Tjahyono, dan seluruh kepala bagian di 
Kantor Direksi.

Dari semua peserta, Nurhidayat yang 
baru pertama menghadiri rapat lengkap 
sejak dilantik beberapa hari sebelumnya 
tampak sangat menghayati lirik mars itu. 
Subtitle yang terbaca di layar dia perhatikan 
dengan seksama. Ketika mars selesai 
dinyanyikan dan hadirin duduk kembali, 
ia langsung meraih pena seraya menulis 
beberapa kalimat di secarik kertas.

Agenda u t ama rapat  i t u  ada lah 
pengarahan Dewan Komisaris PTPN VII 
kepada manajemen. Dalam pengantarnya, 
Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja 
memperkenalkan Nurhidayat sebagai 
komisaris yang memiliki kapasitas yang 

Dewan Komisaris dan 
Direksi PTPN VII mengajak 

seluruh insan PTPN VII 
untuk bekerja lebih keras 

dari biasanya. Kondisi 
perusahaan yang kesulitan 

cash flow memanggil hati 
nurani semua insan utama 

PTPN VII.

Memanggil Nurani 
Insan PTPN VII

Dewan Komisaris dan Direksi PTPN VII saat mengunjungi Kebun Kelapa Sawit Unit Bekri. Manajemen terus 
menguatkan spirit bangkit kepada seluruh karyawan.
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sangat komprehensif dalam hampir semua 
urusan yang ada di PTPN VII. Beliau,kata 
Doni, memulai sampai mengakhiri karirnya 
di BUMN Perkebunan dengan berbagai 
komoditas.

“Beliau ini pertama kali bekerja sudah 
di PTPN. Terus berkarir dari level eselon 
paling rendah, menengah, hingga eksekutif 
sebagai Direktur Utama sudah dilalui. 
Saya hanya ingin mengatakan, bahwa 
Dewan Pengawas 
kita saat ini, yakni 
Dewan Komisaris 
adalah orang-orang 
yang bukan hanya 
mengetahui, tetapi 
paham betul seluk-
beluk di pekerjaan 
kita. Saya yakin, ini 
menjadi kekuatan kita 
untuk membangkitkan 
lagi PTPN VII,” kata dia.

Pernyataan Doni, selain 
sebagai ungkapan rasa terima kasihnya 
kepada pemegang saham yang telah 
“mengir im” orang yang tepat untuk 
mendampingi kinerja manajemen, sekaligus 
sebagai warning kepada jajaran. Ia 
mengingatkan agar semua elemen di PTPN 
VII bekerja serius, kompak, dan menjunjung 
tinggi norma-norma yang berlaku dengan 
penuh tanggung jawab. Sebab, kata dia, 
sedikit saja melakukan tindakan di luar 

norma dan di luar kepantasan, maka akan 
segera diketahui oleh sistem.

Mendapat mitra yang sangat paham 
dengan bisnis yang dijalankan, menurut 
Doni adalah keberuntungan. Ia mengaku 
akan selalu melakukan kordinasi dengan 
Dewan Komisaris untuk setiap kebijakan 
yang diambil.

“Memang Dewan Komisaris itu tugasnya 
mengasistensi dan mengawasi setiap 

kebijakan. Tetapi, dengan adanya 
Dekom yang tahu persis 

dan punya pengalaman 
s a n g a t  c u k u p  d i 
bidang agrobisnis, 
terlebih sama-sama 
di PTPN, maka kami 
semakin optimistis,” 
kata dia.

Insan utama
Sesi lanjutan dari rapat itu 

adalah pengarahan dari Dewan 
Komisaris. Nurhidayat mengawali topik 
pengarahannya dengan mengapresiasi lirik 
pada lagu Mars PTPN VII yang pada awal 
acara dinyanyikan bersama. 

Meskipun baru sekali mendengar dan 
mengikuti, Nurhidayat tampak sudah 
mencatat beberapa poin penting. Satu 
kalimat yang kemudian menjadi “buah 
bibir” Nurhidayat adalah “PTP Nusantara 
tujuh wadah insan utama”. Enam kata 

Mars PTPN VII 
yang menjadi bait 
pertama itu menjadi 
kalimat kunci untuk 
membangkitkan 
semangat kerja 
karyawan.

Dewan Komisaris dan Direksi PTPN VII 
foto bersama usai menyerahkan apresiasi 
kepada pekerja di Unit Kedaton.
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dari mars PTPN VII yang menjadi bait 
pertama itu menjadi kalimat kunci untuk 
membangkitkan semangat kerja karyawan 
selama sepekan ia keliling dari Kantor 
Direksi sampai ke kebun-kebun Unit di 
Wilayah Lampung.

“Saya sangat apresiasi kalimat-kalimat 
pada lir ik Mars PTPN V I I yang baru 
saja kita nyanyikan. Kata-katanya begitu 
tepat, mengena, visioner, dan berhikmat. 
Seperti pada kalimat pertamanya; ‘PTP 
Nusantara tujuh, wadah insan utama...,” 
kata Nurhidayat mengutip lirik itu.

Secara gradual, Nurhidayat juga mengutip 
beberapa bagian dari syair itu. Kalimat 
yang berulang-ulang ia sebut antara lain 
”padamu kami berbakti, untuk menjunjung 
negeri. Kerja profesional, mencapai yang 
terbaik...dan memberi bukti.” Hampir setiap 
arahan yang dia sampaikan menggunakan 
alas kata dari kalimat-kalimat dalam mars 
tersebut.

Secara lengkap, redaksi Media Agro 7 
mengutip lirik Mars PTPN VII tersebut:

Mars PTPN VII
PTP Nusantara Tujuh

Wadah insan utama
Berkarya membangun bangsa
Untuk Indonesia
Padamu kami berbakti
Untuk menjunjung negeri
Bagimu kami mengabdi
pada Ibu Pertiwi
Kerja profesional
Mencapai yang terbaik
Bermutu bagi bagi semua
Kerja dinamis maju bersama
Berkarya membangun usaha
Sikap peduli 
Melayani dengan hati
Dan memberi bukti
Inovasi tiada henti
PTPN Tujuh jaya...

Menurut Nurhidayat, lirik Mars PTPN VII 
menjadi inspirasi bagi insan PTPN VII untuk 
modal bangkit. Ia mengatakan, dari kalimat 
pertama sampai terakhir, makna sejatinya 
mengandung spirit yang amat mendasar.

Pada bait kedua lagu itu, “Padamu 
kami berbakti, untuk membangun negeri” 
kata dia, adalah terjemahan sangat fokus 
kepada komitmen setiap karyawan bahwa 

apa yang didedikasikan kepada perusahaan 
adalah wujud nasionalisme.

“Pada bait ini adalah pengakuan kita 
bahwa sebagai anak bangsa, kita menjadi 
salah satu tiang agar negeri ini tetap tegak. 
Ini modal nasionalisme,” kata dia.

Lebih lanjut, ia masih mengutip kalimat 
“melayani dengan hati dan memberi bukti,” 
adalah tantangan bagi semua keluarga 
PTPN VII ketika perusahaan sedang kurang 
sehat. Dibutuhkan prakarsa, pengorbanan, 
keikhlasan yang diwujudkan dengan kerja 
keras.

“Ini adalah saatnya kita seluruh insan 
PTPN VII memberi bukti bahwa kita memang 
bekerja untuk kemaslahatan bangsa. Kalau 
kondisi perusahaan sedang makmur, itu 
tidak ada masalah. Nah, ketika sedang 
seperti ini, kita akan bisa melihat siapa yang 
bekerja dengan dedikasi atau sebaliknya. 
Oleh karena itu, ayo kita buktikan bahwa kita 
adalah bagian dari solusi,” kata dia.

***
Inspeksi Dewan Komisaris berlangsung 

hampir sepekan secara maraton. Selain 
Nurhidayat, dua komisaris lainnya, yakni 
Mahmud dan R. Wiwin Istanti tidak bisa 

Komisaris Utama PTPN VII 
Nurhidayat menginspeksi tanaman 
karet secara detail di Unit Bergen. 

Dia meminta pekerja manaati norma 
sadap dengan ketat.

WARtA utAMA
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ikut pada rapat perdana. Mereka baru 
bergabung pada hari kedua saat tim 
mengunjungi PTPN VII Unit Kebun dan 
Pabrik Kelapa Sawit Bekri di Lampung 
tengah, Kebun karet Unit Bergen, dan 
Pabrik Karet Unit Pematang Kiwah, di Natar, 
Lampung Selatan.

Secara maraton, Nurhidayat memberi 
perhatian dan menyampaikan catatan 
detail pada setiap sesi bedah data maupun 
inspeksi ke lapangan. Di Unit Kedaton yang 
terdapat kebun dan pabrik karet, misalnya, 
Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja 
pabrik yang berproduksi secara unggul 
baik mutu maupun volume. Namun, pada 
sisi produksi getah, Nurhidayat meminta 
manajemen memperhatikan detail norma 
untuk menaikkan produksi.

Di Unit ini, Dekom juga mendapat 
laporan tentang andil PTPN VII dalam 
proyek nasional yang menggunakan lahan 
perusahaan. Antara lain, Jalan Tol Trans 
Sumatera (JTTS), pembangunan Kampus 
Institur teknologi Sumatera, Kawasan 
Industri Lampung, Kota baru Lampung, dan 
Markas Polda Lampung.

“Kalau Jalan Tol, lahan PTPN VII yang 
menjadi cikal bakal karena lahan kami 
yang paling cepat pembebasannya. Waktu 

ground breaking oleh Pak Presiden Joko 
Widodo juga di lahan kita,” kata Doni P. 
Gandamihardja saat memberi laporan.

Tim Dewan Komisaris juga melanjutkan 
peninjauan ke unit-unit strategis di wilayah 
Lampung. Antara lain, menginspeksi Kebun 
Afdeling Kalianda dalam Unit Bergen yang 
terdapat potensi wisata laut Teluk Nipah dan 
eksploitasi batu basal oleh PT Optima Nusa 
Tujuh (ONT) anak perusahaan PTPN VII.

Setelah rapat di Kantor Direksi, tim 
berlanjut ke Unit Kedaton di Way Galih, 
Tanjungbintang; ke lahan milik PTPN 
VI I yang akan dikerjasamakan untuk 
perluasan Kawasan Industri Lampung. 
Lalu, kunjungan kerja ke Pabrik dan Kebun 
Kelapa Sawit Unit Bekri, Kebun Karet Unit 
Bergen, Kebun Kelapa Sawit Unit Rejosari-
Pematang Kiwah.

Keesokan harinya langsung menuju 
Bungamayang, Lampung Utara untuk 
mendukung dan menghadiri acara Buka 
Giling Pabrik Gula Bungamayang. Sebelum 
acara seremoni Buka Giling, Dekom yang 
terus didampingi Direktur meninjau kesiapan 
penyediaan bahan baku pabrik gula dengan 
melihat langsung proses tebang manual.

Di Pabrik Gula Bungamayang yang dikelola 
PT Buma Cima Nusantara (BCN), anak 

perusahaan PTPN VII, setelah seremonial Buka 
Giling, Dekom juga langsung meninjau secara 
detail elemen pabrik. Mereka juga mendapat 
presentasi dari Direktur PT BCN, Putu 
Sukarmen tentang prospek dan perkembangan 
industri tebu yang sedang dijalankan.

“Kami minta proses giling di dua pabrik 
gula kita ini mendapat perhatian khusus. 
Sebab, gula ini adalah satu-satunya 
komoditas tanaman semusim di PTPN VII. 
Dari gula ini kita berharap mendapatkan 
dana segar cepat karena siklusnya yang 
pendek. Ini sangat penting karena kita 
butuh cash segera,” kata dia.

Lepas tengah hari, Dekom langsung 
menuju Unit Tulungbuyut yang berada 
di Kabupaten Way Kanan. Di Unit yang 
mengelola Kebun dan Pabrik Karet ini, 
sekali  lagi  Nurhidayat menekankan 
pentingnya sinergi dan dedikasi setiap 
elemen perusahaan.

“Kita semua, dari yang mengurus getah 
sampai yang mengurus ekspor hari ini harus 
bekerja melebihi dari biasanya. Perusahaan 
sedang memanggil karena membutuhkan 
pengorbanan kita. Jika kita tidak terpanggil, 
maka imbasnya akan sangat buruk. Ayo, 
kita semua jadilah insan-insan utama,” kata 
Nurhidayat. (HUMAS PTPN VII/LB)

WARtA utAMA

Satu unit truk sedang memuat tebu di kebun Unit Bungamayang. Manajemen bekerja keras untuk tidak ada 
keterlambatan pasokan bahan baku di PG Bungamayang tahun 2020.
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ALEMBANG-Kemeja hitam kasual 
yang dikenakan Herman Deru, 
Gubernur Sumsel saat menerima 
audiensi Direksi PTPN VII, Senin 

(15/6/20) membuka atmosfer santai hari 
itu. Dengan badge bendera merah-putih 
di lengan kanan, name tag bordir inisial 
“HD” di dada kanan dan “GUBERNUR” di 
dada kiri, Deru menyapa dengan bahasa 
renyah.

“Wah, ini petinggi PTPN VII yang baru ya. 
Selamat datang, silakan... Sudah minum?” 
kata dia dengan renyah.

Tidak ada jabat tangan karena semua 
tamu harus mengikuti protokol kesehatan 
Covid-19. Ruang untuk pertemuan itu juga 
tidak terpasang meja. Sekadar kudapan 
ringan untuk tetapi disediakan di ruang 
transit yang berfungsi ganda sebagai 
ruang rapat.

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja 
s e g e r a  m em b u k a  s a l a m  d e n g a n 
memperkenalkan diri beserta jajaran. 

Ia didampingi Okta Kurniawan, Senior 
Executive Vice Presiden (SEVP) bidang 
Business Support, Fauzi Omar, SEVP 
Operation I, Dicky Tjahyono, SEVP Operation 
II, dan Putu Sukarmen, Direktur PT Buma 
Cima Nusantara (BCN) anak perusahaan 
PTPN VII yang mengelola industri gula.

Orang nomor satu di Bumi Sriwijaya 
itu menyampaikan selamat kepada Doni 
P Gandamihardja sebagai Direktur PTPN 
VII yang baru dilantik pada Selasa (26-5) 
lalu.

Per temuan renyah itu berlangsung 
singkat karena banyaknya agenda gubernur. 
Kepada mantan Bupati OKU Timur itu, Doni 
memperkenalkan diri dan minta dukungan 
Pemprov Sumsel untuk memacu kinerja 
perusahaan ke depan.

Menghadapi musim kemarau 2020, 
dia juga melaporkan, pihaknya telah 
mengantisipasi dengan memperbaiki 
infrastruk tur, sarana dan prasarana 
pemadam kebakaran, dan menyiapkan 

personel andal.
“Saya sampaikan kepada Pak Gubernur, 

sejak tahun ini nomenklatur susunan 
direksi di PTPN VII berubah. Hanya ada 
satu direktur dibantu tiga SEVP. Fungsi 
dan tugas SEVP sama dengan direktur 
bidang, tetapi model koordinasi kerjanya 
yang sedikit berubah,” ujarnya.

Dengan gaya egaliternya, pemilik suara 
bariton itu menyatakan PTPN VII adalah 
bagian penting dari masyarakat Sumsel.

Mengingat masa kecil di kampungnya, 
Gumawang, Belitang, OKU Timur, Deru 
mengaku mengenal PTPN VII sejak SMA. 
Ia mengetahui saat itu PTPN VII punya 
reputasi sangat baik karena memiliki kebun 
dan pabrik karet di Batumarta, Baturaja, 
Ogan Komering Ulu.

“Saya ingat betul waktu kecil dulu PTPN 
VII ini sangat hebat. Dia bangun pabrik 
besar, bangun kebun, banyak karyawan 
sekitar bekerja di sana, dan orang-orang 
pada nanam karet untuk dijual ke PTPN 

herman Deru: 

PTPN VII harus Bangkit!

Gubernur Sumsel Herman Deru mengajak Direksi dan jajaran PTPN VII salam kepal untuk menyemangati kinerja 
perusahaan meraih kejayaan.
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VII. Intinya, saya sangat dukung PTPN VII 
jaya lagi,” kata dia.

Meskipun demikian, Deru melihat peran 
PTPN VII bagi kehidupan masyarakat 
Sumsel sangat luas. Dengan 12 titik kebun 
dan pabrik di Wilayah Sumatera Selatan, 
PTPN VII adalah bagian dari penggerak 
ekonomi masyarakat.

Mendukung kinerja PTPN VII dalam 
setiap langkah bisnisnya, kata Deru, bagi 
Pemprov Sumsel adalah kewajiban. Sebab, 
sesuai dengan singkatannya, BUMN adalah 
aset dan objek vital negara yang harus 
dilindungi. Oleh karenanya, kata dia, selagi 
manajemen menjalankan proses bisnisnya 
dengan good corporate governance, sesuai 
aturan perundang-undangan, maka wajib 
didukung.

Tentang persiapan PTPN VII menghadapi 
musim kemarau, Deru memberi apresiasi 
tinggi. Ia mengatakan, kebakaran hutan 
dan lahan di Sumsel adalah musibah rutin 
yang hampir pasti terjadi setiap tahun. Dan 
dampak dari Karhutla di Sumsel ini, kata 
dia, selain mengganggu kehidupan warga 
Sumsel, bahkan sampai negara tetangga.

“Saya apresiasi dan terima kasih kepada 
PTPN VII. Sebenarnya, saya berharap 

setiap korporasi yang ada di Sumsel ini 
bukan hanya menyelamatkan asetnya 
sendiri dari kebakaran, tetapi juga ikut 
menjaga di sekitarnya. Itu adalah tanggung 
jawab moral dan sosial,” kata dia.

Sela in soal  Karhut la ,  Deru yang 
didampingi Asisten 2 Yohanes, Kadis 
Perkebunan Fakhrurrozi Rais., Kepala 
Kantor Lingkungan Hidup dan  Pertanahan 
Edward, dan beberapa pejabat lain.

Menurutnya PTPN V I I  diharapkan 
memberi perhatian khusus kepada soal 
tanah. Ia mengatakan, sengketa lahan 
milik PTPN VII yang diklaim warga cukup 
mengganggu kinerja Pemda.

“Saya berharap PTPN VII lebih berani 
membuat keputusan soal sengketa tanah. 
Ada opsi-opsi elegan yang perusahaan 
tidak kehilangan hak dan masyarakat bisa 
mengambil manfaat dari adanya perbedaan 
yang memantik sengketa, tetapi harus ada 
jalan keluar. PTPN VII harus lebih dekat 
dengan masyarakat sekitar supaya mereka 
bisa menjadi pagar sosial aset negara,” 
kata dia.

Satu lagi yang menjadi tema diskusi 
sore itu adalah soal harga gula di pasar 
lokal. Gubernur yang ramah ini mengaku, 

di Sumsel terdapat tiga industri gula putih 
besar yang memproduksi lebih dari seratus 
ribu ton gula sekali musim. Namun, ketika 
terjadi gejolak harga bahan pemanis dari 
tebu itu secara nasional, Sumsel ikut 
terimbas.

“Memang itu yang berlaku mekanisme 
pasar, tetapi ya tolong dikasih prioritas, lah. 
Masak kami yang punya lahan dan sumber 
daya untuk membuat gula, waktu harga 
bergejolak ikut mahal. Ya, paling enggak 
disubsidi atau paling buruknya, jangan 
langka, lah di sini,” kata dia.

Menanggapi beberapa arahan itu, Doni P. 
Gandamihardja menyatakan akan berupaya 
maksimal menjalankan bisnis secara fair 
dan tetap peduli. Mantan Dirut PTPN XIV 
itu juga akan menjadikan PTPN VII lebih 
baik kinerjanya supaya bisa lebih peduli 
dengan masyarakat sekitar. “Saya merasa 
tertantang dengan apa yang disampaikan 
Pak Gubernur tadi. Beliau sangat familiar 
dengan PTPN VII dan sangat memberi 
dukungan untuk semua program-program 
kita. Dengan catatan, kita mencari untung 
sebanyak-banyaknya tetapi juga memberi 
manfaat kepada masyarakat sekitar,” kata 
dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

Gubernur Sumsel Herman Deru saat berbincang dengan gaya egaliter dengan Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja.
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isi pembentukan perusahaan 
negara bidang perkebunan 
di Indonesia memang bukan 
sekadar  b isn is .  Se ja rah 

mencatat, Perusahaan Negara Perkebunan 
(PNP) yang kemudian menjadi PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) adalah agen pembangunan 
untuk menembus pelosok negeri membuka 
simpul-simpul ekonomi baru.

Namun, pada perkembangannya, PTPN, 
termasuk PTPN VII harus mengubah visi 
mengejar keuntungan. Hal ini untuk bisa 
bersaing dengan kompetitor swasta sekaligus 
menjadi penyokong pendapatan negara 
melalui dividen.

Namun, transformasi menuju perusahaan 
dengan misi profit tidak mudah bagi PTPN 
VII. Investasi besar yang sudah dilakukan 
puluhan tahun lalu, termasuk pendirian 
pabrik, pembukaan lahan kebun baru, jumlah 
tenaga kerja, dan segala infrastrukturnya tidak 
bisa serta merta diubah.

Salah satu investasi yang kini mengalami 
dilematika adalah pendirian pabrik. Bagaimana 
posisi alat produksi untuk mengolah bahan 
baku yang diusahakan PTPN VII? Berikut 
petikan wawancara Media Agro 7 dengan Ary 
Askari, Kepala Bagian Teknik dan Pengolahan 
PTPN VII, satu direktorat yang membawahkan 
operasional pabrik.

Bulan juni 2020, dua pabrik gula 
PTPN VII yang dikelola PT Buma 
Cima Nusantara (BCN), anak 
perusahaan PTPN VII buka giling. 
Bagaimana persiapannya?

Iya, minta doanya semua agar proses 
daribuka giling sampai tutup giling bisa 
berjalan dengan lancar dan menghasilkan 
gula yang maksimal dan kualitas baik.

Untuk persiapannya, sudah siap secara 
keseluruhan. Tetapi, siap dalam hal ini jangan 
dibayangkan seperti mobil baru. Ini adalah 
pabrik lama yang sedang disiapkan untuk 

beroperasi dalam jangka empat-lima bulan.
Kalau ibarat mobil, kita sedang menyiapkan 

mobil yang memang biasa kita pakai untuk 
perjalanan jauh. Jadi, performanya tentu 
sudah berkurang dibanding mobil baru, 
tetapi fungsinya masih baik. Dan kami 
mengecek semua komponen, membersihkan, 
mengkalibrasi, mengganti yang sudah aus, dan 
mengetes sebelum benar-benar jalan. Pada 
prinsipnya, sudah siap dan dibuktikan saat 
dilakukan steam test dan general water test.

apakah ada hal krusial 
dengan pabrik gula kita?

Ya, pabrik gula ini adalah satu rangkaian 
mesin dalam kategori heavy duty atau tugas 
berat. Pertama karena kapasitasnya yang 
besar. Kedua, teknologinya relatif lebih rumit 
dibanding pabrik sawit, karet, maupun teh 
yang kita miliki. Ketiga, ini adalah industri 
spesifik dalam arti peralatan dan cara 
kerjanya. Serta ketersediaan spare part juga 

Performa unit-unit pabrik 
di PTPN VII masih baik 
meskipun relatif sudah 
berumur. Kurangnya 
pasokan bahan baku, 
terutama pada kelapa 
sawit dan karet membuat 
kapasitas terpasang 
belum terpenuhi.

ary asKarI
Kepala Bagian Teknik 
dan Pengolahan PTPN VII

Optimalisasi 
Fungsi 
Pabrik

12 WAWAncARA



No. 71/Juni 2020 Media Agro 7

13

tidak ada di pasaran bebas.
Tahun 2020 ini, ada beberapa evaluasi 

yang kami lakukan dan muaranya kepada 
peningkatan performa dan keandalan. Di 
Cinta Manis, tahun ini kami mengoperasikan 
peralatan yang sangat vital, yaitu HDHS 
(heavy duty hammer shredder), komponen 
utama pencacah tebu. Fungsinya, untuk 
meningkatkan preparation index (PI) sehingga 
ekstraksi di mill dapat meningkat. 

Demikian juga di Bungamayang, kami 
harus mengganti unit generator berkapasitas 
besar, 6.000 KVA, karena pasokan power 
house yang kurang. Ini juga harus diimpor 
dari luar negeri. Yang lainnya, relatif masih 
baik dalam kategori layak operasional dengan 
maintenance yang telah dilaksanakan.

Kalau secara umum dengan 
unit-unit pabrik di seluruh 
PTPN VII, bagaimana?

Ya, kita punya empat komoditas. Kelapa 
sawit, karet, gula putih, dan teh. Pabrik 
gula, seperti yang saya sampaikan tadi, ini 
adalah unit-unit yang paling kompleks, besar, 
berteknologi, dan tugas berat. Pabrik gula, 
kalau sudah dimulai buka giling tidak berhenti 
sampai tebu habis. Kalau di PTPN VII masih 
sekitar 125 hari kerja atau empat-lima bulan. Ini 
memang membutuhkan perhatian ekstra.

Di pabrik pengolahan kelapa sawit dan 
karet, mungkin kita boleh sedikit menengok 
ke sejarah, ya. Dulu, PTPN VII mendapat 
penugasan pemerintah untuk membuka isolasi 
wilayah dengan mengembangkan perkebunan 
dalam rangka memantik simpul ekonomi 
baru. Maka, itungan pemerintah saat itu 
bukan semata untung rugi, tetapi kepada misi 
pembangunan yang lebih luas dan merata.

Mengapa begitu, kita bisa lihat faktanya 
sekarang. Sebagai contoh, kami punya pabrik 
pengolahan kelapa sawit menjadi CPO di 
Talopino, Bengkulu. Kapasitasnya besar, 
30 ton/jam, tetapi sekarang harus dikerja 
samakan dengan swasta (KSO). Mengapa, 
karena saat dibangun dulu, misinya adalah 
untuk menampung kelapa sawit rakyat 
yang penanamannya didukung pemerintah 
melalui program PIR, perkebunan inti rakyat. 
Sementara kami hanya diberi hak menanam 
sawit di lahan yang hanya 500 hektare.

Seiring waktu, PIR sudah lunas, kemitraan 

sudah habis, dan muncul pabrik swasta. Mereka 
dengan leluasa membeli sawit rakyat untuk 
diolah. Akhirnya, kami ditinggalkan petani sawit 
dan hanya mengandalkan TBS dari 500 hektare. 
Ini idle capacity yang sangat nyata.

apakah itu juga terjadi di karet?
Relatif sama. Ada pabrik karet kami yang 

terpaksa tiidak berproduksi karena petani 
binaan kami sudah selesai kontrak PIR dan 
memilih menjual kepada pabrik swasta. 
Antara lain di Baturaja dan Beringin di 
Sumatera Selatan.

Mengapa kemitraan dengan 
petani bisa putus?

Pertama, karena memang program 
pemerintah dengan PIR itu sudah selesai 
masa kerja samanya. Kedua, biasanya pihak 
swasta yang mendirikan pabrik lebih dekat 
dengan simpul-simpul produksi karet maupun 
sawit di setiap wilayah. Ketiga, swasta itu 
menurut saya lebih fleksibel dan lebih permisif 
dengan berbagai norma aturan. Dan mereka 
sangat peka dengan permainan harga.

Itu mungkin yang harus kita sebagai BUMN 
untuk diantisipasi. Walaupun sebetulnya, 
beberapa faktor yang saya sebutkan tadi 
pada hasil akhirnya tidak menguntungkan 
bagi petani. Misalnya, swasta itu terima 
karet atau lateks asalan. Kadang tercampur 
tatal atau kontaminan lain tetap dibeli, tetapi 
rafaksi atau dipotong harga semena-mena. 
Sementara kami sangat ketat dengan mutu. 
Tetapi kami juga beli dengan harga yang baik 
dan juga pelayanannya.

Pada pabrik-pabrik yang beroperasi, 
apakah performasnya masih bagus?

Secara umum, performa pabrik-pabrik 
kami masih bagus. Walaupun terus terang, 
sebenarnya banyak komponen yang 
seharusnya sudah diganti atau diperbaiki 
secara maksimal. Tetapi, karena kondisi 
keuangan perusahaan sedang t idak 
memungkinkan, kami di bagian teknik dan 
pengolahan mengupayakan dengan berbagai 
cara untuk tetap bisa optimal.

apakah tidak bahaya menjalankan 
mesin tanpa standar?

Bukan tidak standar, tetapi kami melakukan 

reparasi dan merekondisi sendiri di bengkel-
bengkel sendiri. Kami punya bengkel dengan 
peralatan yang lengkap untuk bisa merekondisi 
beberapa komponen pabrik yang rusak atau 
aus. Kami juga punya standar keamanan 
operasional pabrik yang ketat. Dan, tenaga 
terampil kami juga sangat berpengalaman 
dan punya kualifikasi yang baik.

Kalau secara keseluruhan, akibat 
berbagai faktor tadi, berapa angka 
idle capacity pabrik di PTPN VII?

Dalam hitungan kami, pemenuhan bahan 
baku baru sekitar 57--62 persen dari RKAP. 
Artinya, idle capacity sekitar 40 persen?

Menurut anda, apa yang 
seharusnya dilakukan?

Ini sangat kompleks. Secara keseluruhan, 
kita masih punya lahan cukup luas, tetapi 
produksi bahan bakunya belum maksimal. 
Ini dimaklumi karena banyak tanaman tua, 
bahkan non produktif. Sementara, untuk bisa 
memaksimalkan lahan tersebut, harus ada 
investasi baru dengan menanam tanaman 
baru atau replanting. Sementara, kondisi 
keuangan perusahaan sedang tidak mungkin 
melakukan investasi itu.

Opsi yang sedang dikejar terus adalah 
memaksimalkan penggalian produksi dari 
tanaman yang sedang produktif. Saya kira, ini 
adalah jawaban paling relalistis dan memberikan 
dampak positif. Saat ini kita fokus di perbaikan 
infrastruktur dan penyediaan perumahan.

yang lainnya?
Saya kira, opsi membeli bahan baku dari 

luar atau dari petani cukup memberi harapan. 
Sebab, dengan mengolah maka ada profit 
atau keuntungan yang bisa memberi nilai 
tambah kepada perusahaan. 

Dari masalah ini, berapa 
kerugian perusahaan?

Saya bukan dalam kapasitas itu untuk 
menyebut angka. Tetapi secara umum, saya 
kira sangat besar. Kami punya karyawan 
banyak yang tidak bisa ser ta mer ta 
dirumahkan apalagi PHK. Aset-aset ini juga 
butuh perawatan yang juga menimbulkan 
biaya. Dan tentu ada biaya penyusutan yang 
lumayan besar. n

WAWAncARA
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O
GAN ILIR-Ruang rapat di Kompleks 
Mess Tamu Pabrik Gula Cintamanis, 
Ogan Ilir Sumsel itu sudah disiapkan 
sedemikian rupa, Rabu (10/6/20). Hari itu, 

manajemen PTPN VII dan PT Buma Cima Nusantara 
(BCN) sebagai pengelola industri gula putih itu 
akan menerima kunjungan Komisi II DPRD Sumsel. 
Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja juga sudah 
hadir untuk menyambut dan presentasi.

Matahari sudah meninggi ketika mobil para Wakil 
Rakyat itu memasuki pintu gerbang perusahaan. 
Disambut beberapa tim pemandu di dekat pos 
keamanan, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II 
Asgianto itu diarahkan menuju Wisma Tamu. Namun, 
ada diskusi yang berujung kepada tawaran.

“Diskusinya nanti saja. Kita ke lokasi saja dulu. 
Kami mau cek kesiapan infrastruktur dan fasilitas 
perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran. Kita 

ke kebun dulu saja,” kata Asgianto.
Permintaan para legislator itu ditindak lanjuti 

dengan kordinasi. Tak menunggu lama, rombongan 
Direksi PTPN VII dan PT BCN bergabung dengan 
rombongan DPRD Sumsel. Mereka kemudian 
menyusuri jalan-jalan perkebunan dan meninjau 
berbagai kondisi di lapangan.

Komisi II DPRD yang membidangi petanian, 
perkebunan, dan kehutanan itu merasa sangat 
penting untuk melakukan kunjungan kerja ke kebun 
tebu dan Pabrik Gula Cintamanis. Sebanyak 14 
anggota komisi itu langsung meninjau antisipasi 
perusahaan dalam menghadapi musim kemarau 
2020. Mereka menginspeksi sejumlah areal kebun 
tebu siap panen, embung air, menara pantau, 
armada pemadam kebakaran, dan berbagai fasilitas 
lain.

“Bulan Juni ini kan masuk musim kemarau. 

ANTISIPASI KARHUTLA

DPRD Sumsel Apresiasi 
PG Cintamanis

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja mengapresiasi peninjauan Komisi II DPRD Sumsel untuk 
mengecek kesiapan PG Cintamanis menghadapi musim kemarau.
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Kita, di Provinsi Sumatera Selatan, punya 
PR khusus ketika musim kering. Yaitu 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 
Nah, kebun tebu ini sangat rentan risiko 
kebakaran. Makanya kami agendakan 
inspeksi ke sini  untuk memast ikan 
antisipasinya,” kata Asgianto.

Asgianto mengatakan antisipasi sangat 
krusial mengingat karhutla yang terjadi 
beberapa tahun terakhir menjadi bencana 
besar bagi Provinsi  Sumsel.  Selain 
berdampak bagi kesehatan, aktivitas 
masyarakat dan ekonomi juga sangat 
terganggu. Bahkan, Sumsel menjadi 
sorotan nasional yang menyumbang kabut 
asap sampai provinsi lain, bahkan sampai 
Singapura.

Sementara itu, Doni P. Gandamihardja 
menyebutkan PTPN VII sudah mengantisipasi 
dalam menghadapi kemarau tahun ini. 
Dalam beberapa slide yang ditayangkan, 
Doni menunjukkan data keadaan kebun dan 
pabrik serta fasilitas antisipasi karhutla.

Doni menyebut, dalam berbudi daya tebu, 
pihaknya sejak 2013 sudah meniadakan 
cara pembakaran atau zero burning dalam 
semua proses di kebun. Selain kualitas 
gula yang dihasilkan kurang baik, proses 
pembakaran sebelum dipanen juga 
berdampak buruk kepada lingkungan.

“Jadi kami tegaskan, sejak 2013 kami 
zero burning. Kalaupun ada kebakaran 
tebu, itu kecelakaan yang sangat merugikan 
kami. Seperti tahun lalu, ada 40 hektare 
tebu terbakar, itu kerugian karena tidak bisa 
digiling. Kalaupun digiling, hanya tersisa 
30 persen dan gulanya juga buruk,” kata 
direktur yang dua pekan menjabat ini.

Tentang fasilitas untuk mengantisipasi 
kebakaran, kebun tebu PTPN VII yang 
sekarang dikelola PT BCN sebagai anak 
perusahaan telah dibangun 50 unit menara 
pantau setinggi delapan meter. Di seluruh 
areal kebun juga telah dibangun 108 
embung atau kolam penampung air dengan 
kedalaman 3—4 meter. Pada beberapa 
spot yang tidak memungkinkan dibangun 
embung, perusahaan juga sudah membuat 
sumur bor berkedalaman 100 meter.

“Embung ini memang kebutuhan kami. 
Fungsinya bukan semata untuk antisipasi 
kebakaran lahan, tetapi untuk menyiram 

tanaman,” kata dia.
Dengan sumber air yang ada, pihaknya 

juga memilik i sarana dan prasarana 
jika terjadi kebakaran. Selain armada 
mobil pemadam kebakaran, perusahaan 
juga mempunyai tangki-tangki bergerak 
lengkap dengan mesin pompa yang 
bisa dimobilisasi menggunakan traktor 
maupun kendaraan lain ke lokasi yang 
membutuhkan.

Selain itu, lanjut Doni, pihaknya secara 
berkelanjutan memberikan edukasi kepada 
masyarakat yang ada di sekitar kebun, 
baik di Cintamanis maupun Bungamayang 
di Lampung Utara. Materi edukasinya 
mengenai bahaya dan kerugian bila terjadi 
kebakaran kebun tebu. 

“Alhamdulillah upaya kita mengedukasi 

masyarakat dengan melibatkan tokoh 
masyarakat dan tokoh agama dan tokoh 
pemuda di sekitar kebun ini berhasil. Kita 
berharap tidak lagi terjadi kebakaran seperti 
tahun tahun sebelumnya,” kata Doni.

Kepada para wakil rakyat itu, Doni juga 
meminta dukungan dan doanya terkait 
dengan telah dimulai giling tebu di PG 
Cintamanis. Dimulai pada Sabtu (6/6/20), 
PG Cintamanis memproyeksikan produksi 
gula putih kristal sebanyak 57 ribu ton.

“Mohon doanya, kami sudah mulai buka 
giling Sabtu lalu. Mudah-mudahan lancar 
dan bisa menopang kebutuhan gula dalam 
negeri sehingga stabilitas harga bisa 
terjaga,” kata dia.

Pada akhir pertemuan, Ketua Komisi 
I I Asgianto memberi apresiasi kepada 
PTPN VII. Selain kesiapan menghadapi 
kemungkinan karhutla, ia juga menilai 
upaya non fisik berupa  edukasi terhadap 
masyarakat tentang karhutla sangat 
penting.

“Saya kira, apa yang dilakukan PTPN 
VII melalui anak perusahaannya, PT BCN 
sudah sangat tepat. Selain upaya fisik, 
mereka juga secara persuasif mendekati 
warga dan berkampanye tentang dampak 
karhutla,” kata politisi Partai Gerindra ini. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

Embung ini 
kebutuhan kami. 
Fungsinya bukan 
semata untuk 
antisipasi kebakaran 
lahan, tetapi untuk 
menyiram tanaman.

Pekerja PG Cintamanis sedang memanen tebu tanpa membakar 
terlebih dahulu. Kunjungan Komisi II DPRD Sumsel mengkonfirmasi 
tentang zero burning di PTPN VII.
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K
ALIANDA-Gaya akrab Bupati 
Lampung Selatan (Lamsel) Nanang 
Ermanto ketika bertemu dengan 
jajaran PTPN VII memang tidak 

berubah. Saat menerima kunjungan Direksi 
PTPN VII yang baru dilantik beberapa 
hari sebelumnya, Selasa (23/6/20) di 
kantornya di Kalianda, ia tak merasa butuh 
persiapan.

“Pak Direk tur, kalau dengan PTP 
(PTPN VII), saya ini sudah seperti saudara 
kandung, sangat dekat. Bukan sekadar 
bergaul dengan orang PTPN VII sejak dulu, 
lebih dari itu karena rumah saya di Way 
Galih (Unit Kedaton), gandeng sama PTPN 
VII. Jadi, kita ngobrol santai saja,” kata 

politisi PDIP ini.
Pada pertemuan siang itu, Direktur PTPN 

VII Doni P. Gandamihardja mengajak semua 
wakilnya. Ia memperkenalkan satu persatu 
dengan lebih dahulu menginformasikan 
formasi Direksi yang berubah pada 
nomenklaturnya. Yakni, satu Direktur yang 
dibantu tiga Senior Executive Vice Presiden 
(SEVP).

Pengetahuan Nanang tentang peta 
PTPN VII membidik potensi yang bisa 
dikembangkan dan kerjasamakan dengan 
Pemda yang sekarang sedang dipimpinnya. 
Kepada jajaran Direksi PTPN VII, Nanang 
menjajaki kerjasama beberapa bidang, 
antara lain mendirikan rumah sakit.

Menurut Nanang, Pemkab Lamsel 
berencana membangun rumah sakit daerah 
untuk melayani masyarakat yang berada 
di wilayah utara Lamsel. Untuk itu, dia 
meminta PTPN VII menghibahkan lahannya 
di Kecamatan Tanjungbintang.

“Kami akan membangun rumah sakit 
daerah di wilayah utara. Lokasinya sekitar 
Tanjungbintang. Kami berharap PTPN VII 
bisa menghibahkan sedikit lahan untuk 
keperluan itu. Kalau tidak bisa hibah, ya 
minimal bisa berkerjasama,” kata dia.

Selain itu, pertemuan itu juga membahas 
masalah PTPN V I I. Seper ti masalah 
keamanan, penyelesaian sengketa lahan, 
hingga soal corporate social responsibility 

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja saat menyampaikan pandangannya kepada Bupati Lampung 
Selatan Nanang Ermanto.

PROPOSAL KERJASAMA

Wacana Pendirian rsuD lamsel
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(CSR). Namun demikian, Nanang memahami 
kondisi PTPN VII yang sedang kurang sehat 
akibat iklim usaha agro yang sedang 
mendung.

Menanggapi hal itu, Doni P. Gandamihardja 
menyambut baik tawaran kerjasama 
yang disampaikan Nanang. PTPN VI I 
bisa mengakomodasi berbagai bentuk 
kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk 
pemerintah daerah, dengan sejumlah 
persyaratan. Namun untuk pemindahan 
hak aset, kata dia, kewenangan ada pada 
pemegang saham.

“Kalau untuk bentuk kerjasama, kami 
sebagai operator bisa mengambil keputusan-
keputusan strategis, tetapi tetap mengacu 
kepada kondisi perusahaan dan aturan 
lainnya. Tetapi kalau pengalihan hak aset, 
terutama lahan, itu kewenangan holding 
(PTPN III Holding Company),” katanya.

Selanjutnya, Doni mengatakan PTPN VII 
sedang konsentrasi untuk memperbaiki 
kinerja guna menyehatkan perusahaan. 
Perbaikan secara menyeluruh di internal 
menjadi fokus. Dan lebih spesifik lagi 
kepada proses penggalian produksi.

Namun demikian, pihaknya dalam rangka 
recovery juga membuka bentuk kerja 
sama dengan pihak ketiga. Ia menyebut 
setidaknya ada dua kerja sama dengan 

pihak ketiga dalam upaya peningkatan 
manfaat aset. 

Yakni, kerja sama pengelolaan kebun 
dan pabrik teh milik PTPN VII di Pagaralam, 
Sumatera Selatan dan pengelolaan pabrik 
kelapa sawit di Talopino, Bengkulu.

“Dalam rangka optimalisasi aset, kami 
kerja sama dengan PT Chakra untuk 
mengelola teh di Pagaralam. Juga ada 
pengelolaan pabrik kelapa sawit di Talopino 
Bengkulu dengan PT Bengkulu Sawit 
Lestari (BLS),” kata dia.

P a d a  k e s e m p a t a n  i t u ,  D o n i 
memperkenalkan diri sebagai Direktur 
PTPN VII yang baru dilantik akhir Mei 
2020, bersama tiga Senior Executive Vice 
President (SEVP).

“Kami perlu melaporkan kepada Pak 
Bupati. Susunan Direksi di PTPN VI I 
sekarang berubah. Kalau dulu ada direktur 
utama dibantu beberapa direktur bidang, 
sekarang hanya ada satu direktur dibantu 
tiga SEVP. Strata SEVP sama dengan 
direktur bidang, hanya beda sebutan dan 
pola atau garis kordinasinya saja,” kata 
Doni.

Doni  langsung mengenalkan t iga 
SEVP. Yakni, Okta Kurniawan sebagai 
SEVP Business Suppor t, Fauzi Omar 
sebagai SEVP Operation I yang mengurusi 
komoditas kelapa sawit dan teh, serta Dicky 
Tjahyono sebagai SEVP Operation II dengan 
komoditas karet dan tebu. 

Usai audiensi, jajaran Direksi PTPN VII 
mengunjungi Pantai Teluk Nipah yang 
berada di Kalianda. Lahan yang berupakan 
bagian dari Kebun Karet Unit Bergen 
Afdeling Kalianda itu potensial untuk 
pengembangan pariwisata.

Masih dalam areal Afdeling Kalianda, 
Doni dan kawan-kawan juga menginspeksi 
operasional PT Optima Nusa Tujuh (ONT), anak 
perusahaan PTPN VII yang mengeksploitasi 
batu basal. Deposit batu hitam di lokasi ini 
sangat besar sehingga bisa dioptimalkan agar 
menjadi sumber pendapatan perusahaan. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

WARtA

Kami sebagai 
operator bisa 
mengambil keputusan 
strategis, tetapi tetap 
mengacu kepada 
kondisi perusahaan 
dan aturan lainnya.

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja 
mengambil gambar Pantai Teluk Nipah milik 

PTPN VII yang dilirik Pemkab Lampung 
Selatan untuk dikelola bersama.
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B
ANDARL AMPUNG---Sejak 
awal Maret 2020, ruang rapat 
utama di Lantai I Kantor Direksi 
PTPN V I I  memang jarang 

dipakai. Rapat-rapat perusahaan lebih 
banyak dilakukan secara daring. Tetamu 
yang datang juga belum berombongan. 
Hal itu karena kondisi wabah virus 
corona yang sedang terjadi.

Namun, seiring pemberlakuan new 
normal, pada Kamis (25/6/20), untuk 
pertama kali aula yang cukup luas 
itu digunakan untuk menerima tamu 
rombongan. Mereka adalah para 
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten 
Muaraenim, Sumatera Selatan.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD 
Muaraenim Ema Nandi, belasan wakil 
rakyat itu melakukan kunjungan kerja ke 
kantor pusat PTPN VII di Bandarlampung. 
Sesuai protokol kesehatan Covid-19, 
suasana jaring aspirasi, tukar pikiran, 
dan ramah tamah itu masih terasa kaku. 
Saat sampai di halaman gedung, mereka 

diarahkan untuk mencuci tangan, dicek 
suhu tubuhnya, dan menjaga jarak 
sampai di ruangan.

Disambut Direktur PTPN VII Doni P. 
Gandamihardja, para legislator yang 
semuanya mengenakan masker itu juga 
hanya dipersilakan tanpa jabat tangan. 
Senyum dalam masker yang tak begitu 
kentara bisa terobati dengan saling 
menangkupkan kedua tangan di dada 
dan saling sapa apa kabar.

Saat menyampaikan sambutan, 
Ema Nandi memberi apresiasi atas 
kesiapan PTPN VII menghadapi new 
normal. Ia mengatakan, kehadiran 
DPRD Muaraenim ke perusahaan 
perkebunan yang mempunyai unit 
usaha di wilayahnya adalah bagian dari 
kampanye bersama memutus mata 
rantai Covid-19.

“Kami belajar dari cara penyambutan 
tamu di era new normal ini dari sini. 
Ternyata sangat baik dan harus kita 
sadari bersama. Selain itu, kami juga 

meminta dukungan dari PTPN VI I, 
kiranya bisa ikut berpartisipasi lebih 
aktif lagi dalam proses pembangunan 
di Muaraenim,” kata dia.

Wabah yang terjadi sejak Maret 
2020 lalu, kata Ema Nandi, sangat 
berpengaruh kepada kehidupan warga 
Muaraenim. Namun, ia bersyukur di 
wilayahnya tidak terlalu banyak yang 
terpapar. Hal itu karena pemerintah 
cukup sigap mengant is ipasi  dan 
mengundang pihak dunia usaha untuk 
ikut andil.

“ K e j a d i a n  s a a t  i n i  s a n g a t 
memprihatinkan, apalagi paparan 
di Kabupaten Muaraenim semakin 
meningkat. Namun, kita dari pemerintah 
terus berusaha menurunkan tingkat 
penularan covid 19,” katanya.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah 
kabupaten bersinergi dalam penangan 
covid di Muaraenim. “Kami terus 
mendatangi perusahaan perusahaan 
yang ada untuk membantu masyarakat 

DPrD Muaraenim, 
Tamu Pertama di Era New Normal

Kami belajar dari cara penyambutan tamu di era 
new normal ini dari sini. Ternyata sangat baik dan 
harus kita sadari bersama.
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selama pedemi covid 19, terutama 
masyarakat yang terdampak di sekitar 
perusahaan,” katanya.

Ia juga berharap, PTPN V I I dapat 
membe r i k an  sumbangs ih  kepada 
pemkab melalui tim gugus tugas untuk 
penanggulangan covid di Muaraenim.

Direktur PTPN VII Doni P Gandamihardja 
menerangkan,  cara penangan dan 
pencegahan Covid 19 di PTPN VII. Sejak 
diumukan bencana nasional Covid-19 
pada 2 Maret 2020, PTPN VII langsung 
gerak. “Esok harinya, kami dari kantor 
direksi hingga semua unit kerja dan anak 
perusahaan sudah memberlakukan deteksi 
dini,” katanya. 

Semua orang yang masuk, karyawan, 
tamu sampai kurir pun harus melewati 
pemeriksaan. Jika terindikasi suhu tubuhnya 
tinggi, kami segera arahkan ke klinik untuk 
mendapatkan penanganan. Demikian juga 
dengan protokol kesehatan dengan cuci 
tangan dan hand sanitizer.

Pada pekan kedua, PTPN VII mem-
berlakukan bekerja dari rumah atau WFH 
(work from home). Yang masuk kerja hanya 
30 persen dari total karyawanan. Saat ini, 
menuju new normal, karyawan yang masuk 
kerja menjadi  70 persen.

“Sampai dengan saat ini, belum ada 
laporan bahwa ada keluarga kami di PTPN 
VII yang tertular virus itu. Dan kami berdoa, 

jangan ada yang tertular,” katanya.
S e lan ju tnya ,  Don i  menyebu t kan 

kontibusi PTPN VII kepada masyarakat 
terdampak Covid, antara lain dengan 
memberikan bantuan kepada masyarakat 
yang berada d i  sek i t ar  uni t  ker ja . 
Khusus di wilayah Muaraenim, PTPN VII 
memberikan bantuan sembako kepada 
masyarakat sekitar dan bantuan barang 
seperti tempat cuci tangan, 100 kotak 
masker medis, 12 APD Hazmet, 20 
pasang sepatu boot, 140 masker face 
shield, handsanitizer dirijen berisi 5-10 
liter, sabun cuci tangan, 3 kotak sarung 
tangan karet, dan 100 kotak masker 
biasa. 

Bantuan itu dibagikan melalui pemerintah 
kecamatan yang ada di sekitar unit kerja 
PTPN VI I. “Semoga bantuan ini bisa 

bermanfaat  dan membantu masyarakat 
yang terdampak Covid 19,” katanya.

Sementara Ketua Komisi  I  DPRD 
Muaraenim, Marsito mengimbau bila 
memberikan bantuan kepada masyarakat 
terdampak Covid sebaiknya dilaporkan 
kepada Tim Gugus Tugas. Sehingga PTPN 
VII tercatat berkontribusi terhadap Pemkab 
Muaraenim dalam penanganan Covid 19.

Pemkab Muaraenim masih banyak 
membutuhkan dana untu penanganan 
Covid-19. Komisi I dan Pemkab Muaraenim 
mendatangi perusahaan yang ada di 
Muaraenim dapat memberi bantuan 
penangan Covid. 

“Silakan menyerahkan bantuan langsung 
ke masyarakat, namun tetap harus 
dilaporkan ke Tim Gugus Tugas,” katanya. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

Suasana pertemuan dengan konsep round table berjarak untuk memenuhi standar protokol kesehatan Coovid-19.
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USI BA N Y UAS IN---PTPN 
VII mengadakan sosialisasi 
dan kerjasana Pengamanan 
Aset dengan Polda Sumatera 

Selatan, Kamis (25/6/20). Acara yang 
diadakan dì Kantor Sentral PTPN VII Unit 
Betung itu, selain dari pihak Polda, hadir 
seluruh Manajer Unit di wilayah Sumsel.

Difasilitasi Perwira Pengamanan PTPN 
VII AKBP Afrizal Sikumbang dan Kasubbag 
Keamanan PTPN VII Sofian Machmud, para 
manajer melakukan penanda tanganan 
kerjasama. Sedangkan dari pihak Polda 
Sumsel diwakili oleh Kabag Kabag Kerma Ro 
Ops. AKBP Adi Herpaus. Hadir juga Kasubdit 
Audit Dit Pam Obvit AKBP M. Syobirin, 
Dit Binmas Kompol Erdin Syahbana, Dit 
Samapta Kompol Indarmawan, Sat Brimob. 
Iptu Dedi Wijaya, dan sejumlah pejabat, 
serta tokoh masyarakat.

Sedangkan para manajer yang hadir 
antara lain Manajer Wilayah Betung 
Kompleks, Hidayat; Manajer Unit Betung 
dan PPKS Talang Sawit, Daniel Solikhin; 
Manager UKKS Betung Krawo, Rusman 
Ali Yusuf; Manajer Unit Musi Landas, Budi 
Santoso. Juga wakil dari Unit lain mewakili 

manajernya.
Mewakili Direksi PTPN VII, AKBP Afrìzal 

Sikumbang, mengajak masyarakat di 
sekitar Wilayah PTPN VII agar menjaga 
aset milik negara. PTPN VII, kata dia, 
adalah Perusahan BUMN yang harus dijaga 
bersama. 

“Aset PTPN VII milik negara, objek vital 
perlu di jaga bersama. Saat ini pihak PTPN 
VII dan Polda sudah kerja sama pengamanan 
aset, dan itu menjadi payung hukum dalam 
penegakan peraturan,” kata dia.

Mewakili  Polda Sumsel AKBP Adi 
Herpaus, mengatakan MoU merupakan 
kesepakatan bersama terdiri dari sosialisasi 
kebijakan, pengamanan aset perusahaan, 

dan penegakan hukum. Lalu, dalam 
nota kesepakata itu, kata dia, ada poin 
peningkatan koordinasi, tukar menukar 
informasi, dan penyusunan penetapan 
konfigurasi standar pengamanan. Juga 
pen ingka t an  kua l i t as  kemampuan 
pelaksanaan pengamanan serta penindakan 
terhadap segala bentuk tindak pidana yang 
terjadi di lingkungan PTPN VII.

“Kami percaya, ditandai dengan MoU 
ini, permasalahan hukum dan keamanan, 
Insya Allah dapat teratasi. Dan yang 
terpenting pula, tindakan represif guna 
menangkal terjadinya permasalahan dapat 
diminimalisasi lebih dini,” ungkapnya. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

SOSIALISASI PENGAMANAN ASET

PTPN VII-Polda sumsel 
Kerjasama

WARtA
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B
ulan Juni menjelang, musim 
kemarau mulai datang. Tragedi 
kebakaran hutan dan lahan yang 
hampir rutin terjadi di wilayah 

Sumatera Selatan menjadi perhatian serius 
PTPN VII Unit Sungai Lengi. Perusahaan 
BUMN yang mengusahakan kebun dan 
pabrik Kelapa Sawit yang berada di 
Kabupaten Muaraenim itu mengantisipasi 
dengan menggelar apel siaga kebakaran.

Apel siaga berlangsung tanggal 19 Juni 
2020. Belasan tenaga keamanan yang 
disiagakan untuk menghadapi kemungkinan 
terjadinya kebakaran diuji dalam suatu 
simulasi. Peragaan penanganan dan 
pemadaman api yang bekerja sama dengan 

Polsek Gunungmegang, itu berlangsung di 
halaman Kantor PTPN VII Unit Sungai Lengi.

Manajer PTPN VII Unit Sungai Lengi 
Supomo mengatakan, sebagai perusahaan 
yang mengelola perkebunan cukup luas, 
pihaknya harus mengamankan aset dari 
kebakaran. Lebih dari sekadar kepentingan 
internal, kata dia, kebakaran juga berpotensi 
membuat masalah dan kerugian yang lebih 
luas di masyarakat.

“Seperti kita ketahui, sesuai siklusnya, saat 
ini sudah memasuki musim kemarau. Dan 
pada musim kemarau, Pemerintah, terutama 
Pemprov Sumsel sangat waspada dan wanti-
wanti semua orang untuk antisipasi karhutla. 
Lebih-lebih kepada perusahaan perkebunan. 

Makanya, kami antisipasi dengan menggelar 
simulasi ini,” kata Supomo.

Selain menyiapkan keterampilan personel, 
kata dia, melalui simulasi dan apel siaga ini 
juga untuk mengecek kesiapan infrastruktur 
dan fasilitas pemadam kebakaran. Alat-alat 
yang biasa digunakan, seperti tabung racun 
api atau Apar juga posisi dan ketersediaan 
air jika terjadi kebakaran sudah harus 
direncanakan. “Kami berharap tidak terjadi 
kebakaran, terutama di kebun kami. Kami 
juga selalu wanti-wanti dan sosialisasi bahaya 
kebakaran kepada karyawan dan masyarakat 
sekitar. Kalau tidak ada kebakaran, mudah-
mudahan tidak ada kabut asap seperti tahun-
tahun lalu,” kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

SIMULASI KARHUTLA

unit suli apel siaga

Para peserta Apel Siaga Simulasi Karhutla di PTPN VII Unit Sungai Lengi foto bersama sebelum acara.

WARtA
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K
OTABUMI-Agenda kunjungan Dewan Komisaris 
PTPN VII sudah terjadwal sejak akhir bulan Juni 
2020. Komisaris Utama Nurhidayat mendahului 
dua komisaris yang lain menembus jalan darat 

menuju Lampung, Kamis (2/7/20). Selama enam hari, 
Dewan Pengawas perusahaan ini akan keliling bertemu 
manajemen, meninjau kebun, menginspeksi pabrik, dan 
berdialog dengan karyawan dari berbagai level.

Pada Sabtu (4/6/20), usai kunjungan ke PTPN VII Unit 
Bekri, Nurhidayat mengubah jadwal. Ia menyatakan harus 
hadir pada acara Buka Giling di Pabrik Gula Bungamayang 
pada Senin (6/7/20). Padahal, jadwal yang dirancang 
belum sampai waktunya.

“Senin saya ikut ke Bungamayang. Agenda ke unit lain 
tolong direschedule. Ini agenda sangat penting dan kita 
sangat menaruh harapan dari gula ini,” kata Nurhidayat 

Menggantang 
harapan 
dari PG 

Bungamayang
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kepada timnya.
Gayung  be r sambu t .  S e jak  awa l 

kedatangan, Direktur PTPN V I I Doni 
P. Gandamihardja telah menjadwalkan 
kunjungan ke PG Bungamayang untuk 
acara buka giling. Ia merasa sangat perlu 
untuk menunjukkan kondisi dan kinerja dua 
pabrik gula PTPN VII yang saat ini dikelola 
PT Buma Cima Nusantara (BCN), anak 
perusahaan PTPN VII.

“Komoditas tebu atau pabrik gula menjadi 
satu-satunya tanaman semusim milik PTPN 
VII. Ini sangat membutuhkan perhatian 
khusus. Sebab, tanaman semusim itu 
risikonya besar, tetapi potensi untuk 
mendapat profit juga lebih cepat. Makanya, 
kami sangat senang kalau Komisaris bisa 
melihat langsung,” kata dia.

Pukul 6.00 pagi, rombongan Komisaris 
dan Direksi PTPN VII sudah meluncur dari 
Bandarlampung menuju Bungamayang. 
Pukul 10.00, setelah sempat meninjau 
pekerja memanen tebu di lahan, acara 

buka giling dilaksanakan. Dengan seremoni 
sederhana di depan Mill Station atau 
loading ramp tempat masuknya bahan baku 
tebu, acara dibuka dengan doa bersama.

Operasional pabrik gula berkapasitas 
terpasang 10 ribu ton tebu per hari (TCD, 

ton cane per day) itu dimulai dengan prosesi 
penekanan tombol sirine. Tangan Komisaris 
Utama PTPN VII Nurhidayat, Direktur PTPN 
VII Doni P. Gandamihardja, Senior Executive 
Vice Presiden (SEVP) bidang Operation II 
Dicky Tjahyono, dan Direktur PT BCN Putu 
Sukarmen secara bersama memencet bel. 
Dan sejak hari itu, PG Bungamayang akan 
beroperasi selama kurang lebih 120 hari 
ke depan.

Pengelola PG Bungamayang, PT Buma 
Cima Nusantara (BCN), anak perusahaan 
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, 
menargetkan pada musim ini memproduksi 
44,12 ton gula putih kristal.

Selain para pejabat internal perusahaan, 
hadir pada acara itu beberapa tokoh 
masyarakat, perwakilan petani tebu, 
dan undangan terbatas. Dalam laporan 
singkatnya, Dirut PT BCN Putu Sukarmen 
menyebut masalah kesiapan pabrik, 
ancaman kebakaran kebun tebu, dan 
kontinuitas pasokan bahan baku selama 

ini menjadi kendala. Namun, kata dia, tiga 
faktor itu untuk musim giling 2020 sudah 
relatif teratasi.

“Kami sudah mengantisipasi untuk 
musim giling tahun ini,  pabrik cukup lancar, 
pasokan bahan baku juga bisa diatasi, dan 

kebakaran lahan memang masih ada, tetapi 
jauh lebih sedikit dari tahun lalu. Kami minta 
dukungan pimpinan, karyawan, dan seluruh 
masyarakat agar tahun ini proses giling 
lancar,”kata dia.

S e c a r a  k e s e l u r u h a n ,  P T  B C N 
yang mengelola dua pabrik gula, PG 
Bungamayang dan PG C in tamanis 
menunjukkan indikator menggembirakan. 
Putu mengutip pencapaian PG Cintamanis 
di Ogan Ilir Sumatera Selatan yang sudah 

genap sebulan melaksanakan giling. Dari 
sisi pabrik relatif lancar, produksi juga naik 
signifikan dibanding tahun lalu, demikian 
juga dengan rendemen.

“Dibandingkan tahun lalu, di Cima 
(Cintamanis) yang sudah sebulan ini giling 

Embung ini 
kebutuhan kami. 
Fungsinya bukan 
semata untuk 
antisipasi kebakaran 
lahan, tetapi untuk 
menyiram tanaman.

WARtA
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cukup baik. Per hari ini, kami sudah produksi 
lebih dari 7.000 ton gula putih. Rendemen juga 
diatas enam. Pasokan juga tidak terhambat. 
Kami usahakan di Buma (Bungamayang) ini 
lebih baik lagi,” Kata dia.

Sementara itu, Direktur PTPN VII Doni 
P. Gandamihardja dalam pengarahannya 
menyampaikan terima kasih kepada 
seluruh karyawan yang bekerja keras untuk 
mewujudkan apa yang direncanakan. Ia 
juga mengajak semua insan PTPN VII untuk 
bekerja dengan keikhlasan hati dan penuh 
kesadaran.

“Jangan sekali-kali menganggap buka 
giling ini hanya rutinitas biasa yang 
setiap tahun terjadi. Jangan mengulangi 
romantisme buka giling asal giling yang 
kemudian tidak tahu-menahu seperti 
apa kondisi perusahaan. Sementara, 
perusahaan entah dar i  mana b isa 
mendapatkan dana untuk membayar gaji 
dan operasional lainnya,” kata dia.

Tentang romantisme buka giling, Doni 
menjelaskan bahwa ada banyak karyawan 
yang tidak memiliki sense of crisis. Kami 
unsur pimpinan, kata dia, memahami 
apapun kondisinya hak-hak karyawan 
yang menghidupi keluarganya harus 
ditunaikan oleh perusahaan. Tetapi, ia 
meminta kesadaran yang tinggi untuk juga 
ikut merasakan dengan menyumbangkan 
tenaga, pikiran, dan prakarsa terbaik untuk 
meningkatkan produktivitas.

Demik ian juga dengan Komisar is 

Utama PTPN VII Nuhidayat yang hadir 
pada kesempatan itu. Ia mengatakan, 
PTPN VI I adalah BUMN yang secara 
operasional bukan hanya berorientasi 
kepada keuntungan. Lebih dari laba, 
BUMN harus menjadi bagian dari stabilitas 
ekonomi yang pada muaranya kepada 
stabilitas nasional.

“Saya hanya menggaris bawahi apa yang 
disampaikan Pak Direktur tadi. Bahwa, 
kita bekerja pada perusahaan BUMN 
yang setiap keputusan manajemen harus 
didasarkan pada berbagai pertimbangan 
yang sangat luas. Bahkan sampai kepada 
masalah stabilitas nasional. Oleh karena 
itu, saya mengajak kita semua dengan rasa 
optimistis dan bersungguh-sungguh untuk 
menolong agar cepat bangkit,” kata dia.

Tentang target PG Bungamayang, SEVP 
Operational II Dicky Tjahyono mengaku 
opt imist is tahun ini bisa jauh lebih 
baik dari tahun sebelumnya. Menurut 
perhitungannya, PG Bungamayang akan 
mengolah tebu milik sendiri 543 ribu 
ton dari kebun Bungamayang, Bekri, dan 
Tulungbuyut. Juga tebu rakyat sekitar 
sebanyak 147 ribu ton. Totalnya sebanyak 
681 ribu ton.

Dari oleh tebu itu, akan menghasilkan 
gula milik sendiri sebanyak 38 ribu ton 
dan gula milik rakyat sebanyak 6,2 ribu ton 
atau secara keseluruhan sebanyak 44,223 
ribu ton. “Saya minta doanya semua agar 
proses giling bisa lancar sehingga apa yang 
kami targetkan tercapai,” kata dia. (HUMAS 
PTPN VII/LB)

WARtA

Di depan dash board ini, kendali 
operasional pabri gula dipantau secara 

ketat di PG Bungamayang.

Direktur PT BCN Putu Sukarmen, Komisaris Utama PTPN VII Nurhidayat, Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja 
bersama pejabat lain berfoto semangat di atas balkon Mill Station PG Bungamayang usai acara buka giling.
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G
EDONGTATAAN—Buniati, perempuan setengah 
baya itu menerima tamunya di teras rumahnya 
yang resik. Berbincang tentang perjalanan usaha, 
istri Irwanto itu cukup antusias. Dentang palu kayu 

menumbuk biji tangkil berulang dan suara wajan digongseng 
menjadi latar belakang suasana obrolan. Ya, itu karena Buni, 
sapaan akrabnya, adalah pengrajin emping melinjo yang ikut 
menciptakan pekerjaan bagi tetangga-tetangganya.

Lepas SMA pada 1992, Buni tak punya kesempatan 
melanjutkan pendidikan. Ia sempat mengadu peruntungan 
dengan melepas beberapa lembar surat lamaran kerja, tetapi 
belum ada keberuntungan. Dan ketika menikah, perempuan 
gesit ini tak betah berpangku tangan.

“Saya orangnya nggak betah kalau diam. Ya, pengin aja 
bikin apa, begitu. Makanya, saya coba-coba bikin emping 
karena harganya waktu itu bagus. Nah, dari situlah saya terus 
bikin sampai sekarang. Usaha saya tambah lancar karena 
dibantu pinjaman dana dari PTPN VII,” kata dia saat ditemui 
di rumahnya di Desa Bernung, Gedongtataan, Kabupaten 
Pesawaran.

Memilih usaha ini jelasnya, saya melihat peluangnya 
cukup bagus. Dengan modal tekun karena proses kerjanya 

KEMITRAAN

Ada Jejak 
PTPN VII 
Di Emping 

Buniati

Buniati bersama Irwanto, suaminya di gerai tempat penjualan empingnya.

WARtA
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yang membutuhkan kesabaran, usaha 
emping melinjo dengan merek “Karya 
Bundo” ini menjadi jalan hidup ekonomi 
keluarga ini.

Dari usahanya ini, ia bersama suaminya 
Irwanto bisa menyekolahkan 4 buah 
hatinya. Anak yang per tama saat ini 
sedangan menyelesaikan pendidikan ke 
jenjamg S1 Keperawatan di Pringsewu. 
Anak kedua juga mengenyam pendidikan 
sekolah D3 perawatan  di Baitul Hikmah, 
Bandar  Lampung. Sedangkan anak ketiga 

dan keempatnya masing-masing SMA dan 
kelas lima SD.

Tangga usaha
Diawal-awal membuka usaha produksi 

emping, Buni hanya mengolah 5 kg melinjo 
per hari. Bahan baku yang dibeli dibuat 
emping dan dipasarkan ke warung-warung 
dengan bungkusan kecil dan sederhana.

Dari hasil penjualan terus diberikan bahan 
baku lagi. Pengerjaannya pun dilakukan 
sendiri. Namun, lama kelamaan banyak 

para tetangga yang ikut membantu.
“Alhamdulilla, usaha emping melinjo 

ini semakin menguntungkan. Bahkan kini 
penjualannya sudah sampai ke Palembang 
dan Jambi. Sekarang kami sedang menjajaki 
penjualan ke Jawa. Ada pengusaha oleh-
oleh di Bandung yang sudah mendekati 
dan membicarakan kerjasama pemasaran 
emping kami di sana,” papar Buniati 
didampingi sang suami.

Kini, olahan produksi empingnya sudah 
mencapai 100 kilo gram bahan baku melinjo 
sehari. Dari satu kuintal tangkil itu, kata dia, 
akan menghasilkan 40 kg emping.

Empingnya juga kini sudah memiliki 
varian rasa. Kalu awalnya hanya rasa 
original, kini ada rasa manis dan pedas.

Untuk penjualan, kata Buniati, tidak 
hanya dititip di toko kue saja. Namun, bagi 
masyarakat yang ingin membeli di rumah 
juga tetap dilayani.

“Kami juga saat ini sudah melayani 
kemasan plastik, harganya Rp10 ribu per 
kantong,” kata dia.

Buniati mengatakan, emping melinjo 
buatannya kini sudah punya sertifikat 
sertifikat halal, sehingga aman bagi siapa 
saja yang mengkonsumsinya.

Untuk harga perkilo, jelas Buniati emping 
dengan varian rasa ini dibandrol dengan 
harga Rp 50 ribu, sedangkan untuk yang 
original dibandrol harga Rp 40 ribu.

Karyawan Bagian PKBL PTPN VII saat mengunjungi pengrajin emping dalam rangka pembinaan.
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Menurutnya, untuk memenuhi per-
mintaan pelanggan kadang ada kendala 
masalah bahan baku. Apalagi saat tidak 
musim panen tangkil, sering mengalami 
kelangkaan bahan baku.

“Alhamdulilah, sejak mendapat batuan 
pinjaman kemitraan dari PTPN VII, kendala 
bahan baku sudah mulai dapat diatasi. 
Sekarang sudah bisa menyetok bahan baku 

dengan modal dari PTPN VII,” katanya.
Bahan baku sendiri tidak hanya didapat 

dari Kabupaten Pesawran, tapi juga didapat 
dari daerah Teluk Betung, Kedondong, 
Lampung Selatan.

Biasanya bila menjelang hari raya 
permintaan dari pelanggan meningkat. 
Jadi kiita harua stok bahan baku satu bulan 
sebelum lebaran.

Saat ini ada 20 orang karyawan yang 
bekerja di tempatnya. Untuk upah, para 
pekerja ini dibayar Rp5 ribu perkilo gram 
emping yang dihasilkan. Dan para pekerja 
ini sudah disiapkan alat dan makannya.

Ia sangat bersyukur bisa menjadi mitra 
binaan PTPN VII karena selain mendapat 
bantuan modal juga diberikan pelatihan 
cara memasarkan produk dan pembukuan. 
Tidak itu saja, tambah Burniati, mitra 
binaan PTPN VII juga dibantu pemasaran 
produknya. Setiap ada pameran, produk-
produk mitra binaan dipamerkan.

“Mudah-mudahan kedepan bisa terus 

meningkat usahanya, dan bisa mendapat 
tambahan modal lebih tinggi lagi dari saat 
ini.” (HUMAS PTPN VII/LB)

Kendala bahan 
baku sudah mulai 
dapat diatasi. 
Sekarang sudah bisa 
menyetok bahan baku 
dengan modal dari 
PTPN VII.

WARtA

Usaha emping melinjo Karya Bundo saat dikunjungi karyawan pembina kemitraan PTPN VII.
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L
orong Trikora. Nama dan tempat itu 
sempat viral bersama merebaknya 
media sosial di Lampung. Gadget 
berkamera menjadi pemantik utama. 

Begitu banyak orang yang melintas di kebun 
karet milik PTPN VII Unit Kedaton Afdeling 
Trikora di Kecamatan Jatiagung itu tertarik 
menikmati, lalu berhenti sejenak. Mereka 
foto, selfir, wefie, mengambil video, bahkan 
tiktokan.

Jalan mulus, dahan dan ranting pohon karet 
dengan daun hijaunya memayungi lintasan 
hingga menyerupai lorong. Baris-baris pohon 
karet sepanjang hampir dua kilo meter itu 

Ada 
Roterdam 
di Trikora

Salah satu bangunan rumah 
berarsitektur dan peninggalan Zaman 
Belanda di PTPN VII Afdeling Trikora.
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memang indah. Namun, di balik pagar yang 
memanjakan mata itu, ada spekta lain yang 
cukup eksotik. Yakni, komplek pabrik karet 
Trikora yang sudah ada sejak Zaman Belanda. 
Entah nama aslinya, tetapi orang menyebut 
dengan Pabrik Karet Roterdam.

Kata yang sama dengan salah satu kota 
di Negara Belanda itu diucapkan beragam 
oleh warga setempat. Bahkan, beberapa blog 
menyebut dengan kata berbeda. Website Desa 
Rejomulyo, satu desa yang terbentuk oleh 
komunitas pekerja kontrak di pabrik karet itu 
menyebut Lotherdam pada bagian awal dan 
sempat berganti menjadi Ratherdam. Tetapi, 
sebutan lisan pada banyak warga menggunakan 
kata Loterdam.

Jejak nama Belanda yang masih terlintas 
di benak warga adalah Tuan Broer. Konon, 
dulu nama tersebut adalah pimpinan di kebun 
dan pabrik karet itu. Namun, fenomena yang 
sampai sekarang ada jejaknya cukup jelas 
adalah nama Ki. Rasman dan Nyi. Jeane Lavre 
Rasmini. Mereka adalah sepasang suami istri 
yang kemudian mendirikan Desa Rejomulyo, 
satu desa di pinggir kebun karet Belanda itu. 
Rasman asli Jawa (Gombong) sedangkan Jeane 
Lavre adalah keturunan Belanda.

Sejarah tidak terlalu terang tentang kebun 
yang saat ini dikelola PTPN VII ini. Pabrik karet 
dengan segala peralatan tuanya juga sudah tidak 
ada. Namun, beberapa bangunan bersejarah 
dan masih terawat cukup mengesankan 
nostalgia.

Salah satu rumah dengan arsitektur Belanda 
dibangun dengan konstruksi kayu masih ada 
di dekat bekas pabrik. Rumah ini konon dulu 
ditempati Rasman dan Jeane Lavre sebagai 

mandor besar atau ketua rombongan pekerja 
kontrak dari Jawa yang bekerja di Pabrik 
Lotherdam.

Di bagian depan, ada beberapa unit rumah 
dinas sinder dan para pembesar perusahaan. 
Beberapa saat ini dialihfungsikan menjadi 
kantor, sekolah TK dan PAUD, dan sempat 
menjadi klinik kesehatan.

Salah satunya ada di bagian tengah lokasi. 
Rumah dengan atap tinggi, dinding tembok 
tebal, jendela kaca panel persegi, dan teras 
balkon, dan ruang-ruang besar ini masih 
utuh. Agak sedikit berbeda dengan bangunan 
Belanda lampung umumnya, pondasi dan 
pasangan batu setengah dinding yang biasanya 
menggunakan batu hitam bersusun acak, 
rumah ini menggunakan batu bata. Tak pelak, 
ketika direcolouring, bagian bawah rumah yang 
menggunakan batu bata ini digunakan warna 
tanah liat.

Seperti rumah tua lainnya, tata ruang rumah 
ini mirip. Terasnya dikurung dengan pasangan 
beton sekira 75 centi yang bagian atasnya biasa 
untuk duduk-duduk penghuni maupun tamu. 
Dengan tegel warna kuning gading, ruang tamu 
lebar yang terhubung dengan ruang tengah. 
Ada sebentuk tembok menyerupai gapura 
yang pada saat tertentu bisa dipasang gordin 
sebagai pemisah.

Kamar-kamar tidur yang besar, jendela 
krepyak yang lebar, dapur terpisah oleh lorong, 
dan ciri khas Belanda masih tersisa. Demikian 
juga dengan konstruksi beton tembok yang 
dibangun dengan tulangan kayu merbau besar 
sebagai pengikat.

Pendek kata, tilas-tilas ini adalah aset sejarah 
yang sangat berharga. (HUMAS PTPN VII/LB)

etAlASe

Satu tiang bendera dengan konstruksi 
menara kecil terpasang di halamannya.

Rumah lama ini tampak dari samping kanan.
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COVID-19

Dari unit Betung untuk PMI

B
ETUNG---Era New Normal sudah 
berlangsung, tetapi eskalasi jumlah 
orang yang terkonfirmasi positif terpapar 
virus corona 19 masih terus bertambah. 

Fenomena ini dijawab oleh manajemen PTPN 
VII Unit Betung untuk tetap dan terus waspada. 
Perusahaan BUMN yang mengelola kebun dan 
pabrik kelapa sawit itu masih memberi perhatian 
dengan menyumbangkan peralatan penanganan 
virus corona ke berbagai pihak.

Seperti yang dilaksanakan awal bulan ini, 
Manajer PTPN VII Unit Betung menyerahkan 
bantuan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Musi Banyusin (Muba). Bantuan 
berupa thermo gun atau alat pengukur suhu 
tubuh, baju hazmat yang merupakan alat 
pelindung diri utama penanganan covid-19, 
sepatu boots, dan masker. 

Untuk bahan habis pakai, perusahaan juga 
menyumbang cairan disinfektan dan  hand 
sanitizer. Penyerahan diwakilkan kepada Dapit 
Eko Wansyah dan Jonni Sihombing yang diterima 

Atas nama PMI Muba kami mengucapkan 
terima kasih atas kepedulian pihak PTPN 

VII, dan peralatan ini akan disalurkan 
kepada pihak yang membutuhkan dalam 

penanganan Covid-19.

WARtA

Penyerahan bantuan penanganan Covid-19 PTPN VII kepada PMI.
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langsung oleh Kepala Markas PMI Muba Ahmad 
Zaifudin Zuhri.

Kepala Markas PMI Muba Ahmad Zaifudin 
Zuhri menyampaikan apresiasinya atas kepedulian 
perusahaan. Ia juga mengucapkan terima 
kasih kepada pihak PTPN VII Unit Betung yang 
telah memberikan bantuan  berupa peralatan 
penanganan Covid 19. 

“Atas nama PMI Muba kami mengucapkan 
terima kasih atas kepedulian pihak PTPN VII, dan 
peralatan ini akan disalurkan kepada pihak yang 
membutuhkan dalam penanganan Covid-19,” 
kata dia.

Sementara itu, Manajer PTPN VII Unit Betung 
Hidayat melalui Asisten SDM dan Umum Agus 
Lesmono me-

nga takan, pihaknya terus memberi perhatian 
kepada masyarakat berkait dengan pandemi 
corona. Namun, untuk menyampaikannnya secara 
langsung, pihaknya memiliki keterbatasan. Oleh 
karena itu, supaya lebih pas, kata dia, bantuan 
disampaikan lewat lembaga yang memang 
menangani. Yakni, PMI. 

Selain lewat PMI, sebelumnya PTPN V I I 
Unit Betung juga menyalurkan bantuan lewat 
Puskesmas Lais, Puskesmas Teluk Kijing, 
Puskesmas Gardu Harapan dalam Kecamatan Lais. 
Kemudian, untuk Kabupaten Banyuasin, bantuan 
disalurkan ke Gugus Tugas, Puksesmas Betung, 
Puskesmas Sembawa, dan Puskesmas Tungkal Ilir. 
“Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp30 juta. 

Ini salah satu bentuk upaya kami dalam 
pencegahan dan penanganan 

Covid–19,” jelas Agus 
Lesmono. (HUMAS 

PTPN VII/LB)

WARtA
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W
AY GALIH---Haji Yayat, imam 
salat zuhur di musola Al Ikhlas 
itu menutup ibadah dengan 
mengucap salam, Sabtu siang 

akhir Juni 2020. Hanya ada 13 makmum 
yang dia imami pada sembahyang tengah 
hari di langgar kecil sudut jauh tenggara 
Kompleks Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton 
itu. Suara tongkeret dari pohon rambung di 
sekitar pabrik begitu kentara ketika atmosfer 
doa begitu hening.

Salat selesai, tetapi jemaah yang semuanya 
adalah karyawan pabrik karet itu bergeming. 

Mereka melanjutkan dengan melafalkan 
istighfar bersama, ibadah sunah yang 
sangat dianjurkan. Hanya empat doa bakda 
salat yang dilantunkan bersama sebelum 
Yamani tiba-tiba bangkit meraih mikrofon 
dan menyalakan. Dan, lelaki 47 tahun itu 
mulai bicara.

“Para jemaah sekalian. Setelah salat zuhur 
ini, mari kita berdoa kepada Alloh Subhanahu 
wata’ala, kiranya apa yang kita kerjakan hari 
ini mendapat berkah. Kita bermunajat agar 
Alloh SWT memberi kemudahan kepada 
pabrik kita, kepada kebun kita, kepada para 

Doa sunyi dari 
Musola al Ikhlas

SuPleMen

Dari bilik kecil ini, Yamani (pojok kanan) memimpin 
tahlil dan doa selepas salat zuhur.

Musolah Al Ikhlas di PTPN VII Unit Kedaton.
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karyawan dan keluarganya, dan kepada 
perusahaan. Dengan doa ini, kita berserah 
diri setelah berikhtiar dengan sungguh-
sungguh.”

Kalimat Yamani itu lantang terdengar 
dari corong merek Toa yang terpasang di 
mahkota kecil musala beratap seng warna 
karat itu. Jemaah tambah mantap bersila. 
Lalu, karyawan bagian pengolahan itu 
mengawali dengan tawasul untuk memandu 
bacaan Surah Alfatihah secara berjemaah. 
Setelah tahlil cukup lama, majelis itu 
diakhiri dengan doa bersama.

Prosesi tahlil di tengah hari, di tengah 
kesepian kebun karet, di tengah orang 
sedang mengambil waktu istirahat itu 
memang langka. Yayat, sang imam, 
mengatakan, ia bersama teman-temannya 
berprakarsa untuk menghidupkan suasana 
kerja yang nyaman di hati, fisik, dan pikiran. 
Lebih dari itu, kata dia, mereka berkeyakinan 
apapun usaha yang dilakukan, pada 
akhirnya Tuhan yang menjadi penentu.

“Kami menyadari, mungkin perusahaan 
kita sekarang kurang bagus karena kita 
selama ini takabur. Dulu merasa enak 
dan semua usaha dimudahkan. Bisa jadi 
itu adalah ujian. Makanya, kami mulai 
menyadari dan harus berubah. Caranya, 

ya harus mendekatkan diri kepada Alloh 
SWT,” kata dia.

Tentang doa dan tahlil yang dipilih, 
Yayat mengaku menjalankan apa yang 
menjadi kesepakatan sesama karyawan. 
Tahlil sebagaimana yang sangat akrab di 
masyarakat, kata dia, adalah sarana yang 
nyaman karena hampir semua karyawan 
yang menjadi jemaah sudah hafal.

Tak kalah antusias, Kliman, karyawan 
lain, mengatakan doa bersama itu sudah 
dijalankan oleh karyawan sejak cukup 
lama. Ia sangat meyakini, melalui doa 
dan mendekatkan diri kepada Alloh SWT, 
akan menjadi modal untuk mengunduh 
keberkahan dan keberhasilan.

“Astaghf irul loh,  saya bukan mau 
sombong. Soal per tolongan Alloh itu 
bukan saya cuman ngomong, tetapi saya 
sendiri membuktikan. Saya umur setahun, 
bapak saya meninggal dunia. Ibu saya 
buta. Kakak saya dua, kami tinggal di 
rumah gubuk bambu di tanah tumpangan. 
Tetapi Alloh maha segalanya. Sampai hari 
ini saya masih hidup. Itu karena doa dan 
percaya Alloh SWT,” kata Kliman yang saat 
ini dipercaya sebagai Mandor Teknik dan 
Pengolahan di Pabrik Karet Unit Kedaton.

Menurut Kliman, yang menjadikan dia 
hidup dengan cukup layak saat ini karena 
pertolongan Alloh. Sejak umur 14 tahun, 
Kliman mengaku hampir tak pernah putus 
salat tahajud. Dia juga bekerja lebih dari 
apa yang dituntut oleh perusahaan.

“Saya nyaman kerja sekarang. Suasana 
keagamaannya terasa. Di dalam kompleks 
pabrik ini, ada tiga musala kecil. Jadi, 
sesibuk apapun, kita bisa istirahat sebentar 
untuk salat,” kata Kliman.

Apakah doa bersama ini hanya karena 
ada tamu dari Kandir? Mendapat pertayaan 
ini, Into Indrady, Asisten Teknik dan 
Pengolahan PTPN VII Unit Kedaton hanya 
tersenyum. Pria yang suka memakai 
peci merah mengatakan, sebagai tuan 
rumah ketika ada tamu, ia memang wajib 
menghormati dan menjamu. Tetapi tentang 
doa bersama, kata dia, bukan bagian dari 
perjamuan.

“Menghormati dan memuliakan tamu 
itu memang wajib bagi kami, tetapi nggak 
campur aduk begitu. Tamu manusia yang 

dijamu dengan senyum, pelayanan, dan 
kalau ada sekadar makanan. Nah, kalau 
berdoa, ya khusus kepada Alloh. Nggak 
perlulah (menunjukkan),” kata dia.

Tentang kebiasaan doa bersama itu, 
Into mengatakan hal itu sebagai prakarsa 
bersama. Namun Into mengakui, dalam 
setiap kesempatan, dia selalu mengajak 
semua karyawan sebelum beraktivitas 
fisik, wajib minta izin dulu kepada Tuhan. 
Caranya, kata dia, banyak.“Maaf, saya 
bukan mau menunjukkan. Setiap pagi kami 
briefing sebelum kerja, kita awali dengan 
membaca Qur’an bersama-sama, nggak 
ketang satu dua ayat. Abis itu, doa. Terus 
ngobrol-ngobrol tentang apa yang akan kita 
kerjakan hari ini. Baru kerja,” kata dia.

Bukan takabur, Into mengaku apa yang 
mereka rencanakan untuk mengejar 
produksi, mengolah lebih banyak dari 
kapasitas pabrik, dan menghadirkan 
kualitas terbaik bisa tercapai. Hal itu, kata 
Into, karena pekerjaan dijalankan dengan 
ikhlas dan dikerjakan dengan sungguh-
sungguh.

Pengakuan Into berkorelasi dengan 
catatan produksi pabrik karet yang mereka 
kelola. Into yang aktif menggunakan mdia 
sosial facebook selalu mengunggah aktivitas 
dan kinerja di pabrik Unit Kedaton. Bukan 
hanya foto kegiatan, tetapi juga catatan 
pencapaian produksinya dicantumkan 
dengan detail.

Into mengaku, setiap hari apa yang 
dia kerjakan dengan tugas dan tanggung 
jawabnya harus dipertanggung jawaban. 
Memang terkesan pamer, selain untuk 
laporan pertanggung jawaban kepada 
publik, Into bermaksud membuat iklim 
kompetitif bagi sesama pekerja.

“Mungkin ada yang bilang saya sombong 
mengunggah kinerja setiap hari, tetapi 
sebenarnya supaya k i ta semangat. 
Kapasitas pabrik saya ini cuman 10 ton 
per hari, tetapi kami rata-rata oleh 12 ton 
lebih. Bahkan sering kami olah 16 ton. Ini 
supaya semangat aja,” kata dia.

Da r i  musa la  kec i l  i t u  megadoa 
dimunajatkan ke langit. Dari insan-insan 
yang semakin ikhlas bekerja keras itu, 
ikhtiar di jalankan. Semua untuk kejayaan 
kembali PTPN VII. (HUMAS PTPN VII/LB)
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B
ANDARLAMPUNG---Aroma dari 
proses sangrai biji kopi dari satu 
rumah bilangan Labuhanratu, 
K e d a t o n ,  B a n d a r l a m p u n g 

itu menyeruak ke udara bebas, Rabu 
(14/6/2020) siang. Hari i tu, rumah 
Yazid, pelaku usaha kecil yang mendapat 
pinjaman dana lunak dari PTPN) VII itu 
seperti melepas parfum harum untuk alam. 
Padahal, semerbak wangi itu adalah napas 
rezeki dari keluarga dengan tiga anak ini.

Dari luar, suara deru mesin generator 
2 PK memutar pan belt yang menggerus 
kopi gongseng menjadi bubuk. Ditilik ke 
dalam, usaha yang memanfaatkan garasi 
mobil itu juga terlihat drum hitam yang 
terus mengepulkan asap. Asap itulah 
yang melepas aroma kopi ke udara dari 
proses sangrai kopi yang digeluti Yazid 
sejak 1995.

“Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya 
sudah usaha kopi bubuk ini sejak 1995, 
tetapi bolak-balik berhenti. Terakhir saya 
buka penggilingan padi, tetapi sejak 2017 
saya balik lagi ke kopi,” kata Yazid sambil 
terus memantau api dari tiga kompor gas 
penjerang penggorengan kopi.

Jiwa wirausaha tampaknya sudah sangat 
akrab dengan perjalanan ekonomi ulun 
Lampung ini. Pria berperawakan tinggi 
dengan wajah oriental itu mengaku sudah 
jatuh bangun membangun berbagai jenis 
usaha. Namun, dunia kopi bubuk yang 
pernah digeluti sejak lama itu menjadi 
tempat kembali.

Persoalan permodalan diakui menjadi 
salah satu faktor sehingga beberapa jenis 
bisnisnya kandas. Ia mengaku sudah 
beberapa kali mendapatkan dana kredit 
dari bank dengan agunan dan persyaratan 
ketat. Namun, lagi-lagi modal yang hendak 
diputar justru macet.

“Saya beberapa kali utang di bank, tetapi 

bukannya usaha maju malah macet. Nggak 
tahu gimana, saya kalau udah deket jatuh 
tempo pembayaran cicilan, kerja jadi nggak 
fokus, nggak tenang. Akhirnya, banyak 
gagalnya,” tambah dia.

Terakhir, perajin kopi bubuk dengan merek 
Jempol Super ini menyatakan tertolong 
dengan kredit yang diterima dari PTPN 
VII. Meskipun nilainya tidak terlalu besar, 
perusahaan BUMN di Bandarlampung itu 
memberi keleluasaan untuk menjalankan 
usahanya dulu sebelum mulai menyicil 
angsuran.

“Pinjaman dari PTPN VII ini kan hampir 
nggak ada bunga. Ya, ada kelebihannya 
cuma 0,2 persen. Itupun bisa kita angsur 
sesuai dengan kemampuan kita. Dengan 
pinjaman itu, kami merasa tenang usaha. 
Dan alhamdulil lah, usaha saya bisa 
berkembang dan bisa membayar angsuran 
tepat waktu,” kata dia.

Memanfaatkan sohornya kenikmatan 
kopi Lampung, Yazid yang asli Lampung 
bangga dengan usahanya. Pria penikmat 
kopi ini ternyata juga sangat familiar dengan 
aneka jenis kopi.

“Kalau menurut saya, kopi paling enak 
itu kopi Arabika, tetapi di Indonesia cuma 

ada di Aceh, Sumberjaya (Lampung Barat), 
dan Papua. Nomor dua kopi robusta, 
termasuk yang paling banyak di Lampung. 
Dan di bawah itu ada kopi Robinson, kopi 
hutan yang pohonnya bisa tinggi dan 
bijinya besar-besar. Jadi, kopi Lampung 
tetap sangat baik untuk kalangan kita,” 
kata dia.

Pengalaman menyeruput kopi enak juga 
mewarnai pengetahuan Yazid tentang 
pengolahan kopi. Ia mengatakan, untuk 
menghasilkan kopi yang sedap, kopi berasan 
(biji kopi kering pecah kulit) harus sudah 
tersimpan minimal enam bulan setelah 
melalui proses oven. Lebih spesifik lagi, kata 
dia, jika kopi yang diolah disortir dari buah 
kopi yang sempurna dan petik merah.

“Nggak perlu bumbu atau esen macam-
macam. Cukup tambahkan sedikit garam 
dan mentega, kalau biji kopinya kualitas 
dan sudah enam bulan, pasti enak,” 
tambah dia.

Usaha Yazid yang dikerjakan bersama 
anak-anaknya ini terus bergulir. Kini dia 
sudah memiliki langganan dan memasok 
kebutuhan kopi di satu perusahaan gula 
putih besar terpadi di Tulangbawang, 
Lampung. (HUMAS PTPN VII/LB)

KEMITRAAN

Menyeduh Kopi Mitra 
PTPN VII Peduli
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Menjadi Manajer yang Kompeten
A  :  “Si X jadi manajer ya...”
B  :  “Ohh gitu, padahal dia kompetensinya tidak 

di situ, tetapi di bidang lain”
A  : “Ya, nggak masalah. Manajer kan yang 

penting bisa memimpin, membagi kerjaan 
ke bawahannya.”

B  : “...ya nggak begitu juga, dong...nanti kalo 
diakali (baca: dibohongi) sama anak 
buahnya, tapi dia tidak tahu, kan repot...
perusahaan juga yang bakal dirugikan.”

Mungkin Anda pernah mendengar dialog 
tersebut, atau mungkin juga sering tercetus 
dalam aktivitas kita di kantor sehari-hari. Bisa 
jadi Anda yang menjadi A, atau yang berperan 
sebagai B? Baiklah, mari kita tinjau content dari 
pembicaraan tersebut.

Posisi manajer dalam suatu organisasi bisnis 

secara umum, adalah posisi yang diinginkan. 
Sebab, posisi Manajer adalah jenjang karir ketika 
seorang karyawan memilih perusahaan sebagai 
tempatnya memberikan kontribusi, kontribusi 
sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. 
Tentang kompetensi ini, adalah Spencer & 
Spencer (1993) yang menyebutkan tiga kriteria 
seseorang disebut kompeten, yaitu:
- Skill
- Knowledge
- Attitude

Ketiga hal tersebut juga menjadi aspek 
kompetensi di Indonesia. Pemerintah melalui 
Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan 
rumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI). Yakni, rumusan kemampuan 
kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap 
kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas 

dan syarat jabatan yang ditetapkan.
Robert  L. Katz (1970) menyebutkan tiga 

keterampilan yang harus dimiliki oleh Manajer, 
yaitu:
- Keterampilan konseptual (conceptual skill), 

yaitu keterampilan dalam membuat konsep, 
ide, gagasan untuk kemajuan organisasi;

-   Keterampilan berhubungan dengan orang 
lain (humanity skill), yaitu keterampilan 
berkomunikasi, untuk secara persuasif 
membuat bawahan merasa dihargai dan 
kemudian berorientasi pada pencapaian 
tujuan organisasi;

- Keterampilan teknis (technical skill), yaitu 
keterampilan untuk menjalankan suatu 
pekerjaan tertentu.
Penggunaan keterampilan tersebut, dapat 

dilihat pada gambar berikut:

Menurut Robert L. Katz, ketiga keterampilan 
manajemen tersebut diperlukan untuk dapat 
menerapkan 4 fungsi dasar dalam manajemen 
(planning, organising, actualiting, controlling). 

Kesimpulan Katz, keterampilan teknik lebih 
penting bagi Manajer yang berada di tingkatan 
Manajemen yang lebih rendah. Sedangkan 
keterampilan konseptual lebih signifikan 
dibutuhkan oleh manajemen tingkat tinggi atau 
manajemen puncak. 

Penerapan ketiga keterampilan tersebut 
dalam aktivitas sehari-hari, tentu akan sangat 
dipengaruhi oleh knowledge dan attitude, 
sebagai bagian dari aspek kompetensi 
sebagaimana telah diungkapkan di atas. 

Pada ilustrasi dialog pembuka tulisan ini, 
Si A masih berbicara tentang keterampilan, 
sedangkan Si B membicarakan tentang 
pengetahuan. Keduanya (dari ketiga aspek 

kompetensi), harus dimiliki oleh seorang 
Manajer.

Menurut Penulis, ketiga keterampilan 
tersebut, penggunaannya, ya peng gunaannya, 
akan berbeda sesuai dengan level Manajer. 
Artinya, Manajer level atas, akan menggunakan 
keterampilan konseptualnya lebih banyak 
daripada level manajer di bawahnya. Conceptual 
thinking ini akan terkait dengan strategic 
thinking, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh 
level manajer di bawahnya. 

Demikian halnya manajer level bawah, akan 
lebih banyak menggunakan keterampilan 
teknisnya, karena memang jabatan ( job 
description) menuntut hal itu. Akan halnya 
humanity skill, semua level manajerial, 
membutuhkan keterampilan tersebut dalam 
porsi yang relatif tidak berbeda.

So, jadilah Manajer yang kompeten, yang 
memiliki keterampilan, pengetahuan, dan 
attitude. Mari kita cukupkan bekal pengetahuan 
dan attitude kita agar bisa lebih terampil dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 
Gunakan jenis keterampilan Anda pada porsi 
level Manajerial untuk memantaskan pribadi 
pada posisi saat ini. Ini semua ikhtiar dalam 
rangka bersama-sama berkontribusi mencapai 
Key Performance Indicators (KPI) korporat. 
Yakin Usaha Sampai. n

*) = Penulis adalah Kepala Subbagian 
Manajemen Risiko-Bagian MKK PTPN VII, 
juga trainer bidang finance, accounting, dan 
risk management.

Edy santoso, MBa, Ca, 
CMa, CrMP, CrGP.*) 

Kepala Subbagian Manajemen 
Risiko-Bagian MKK PTPN VII
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ceGAH PelAnGGARAn kOde etik, 
ciPtAkAn tAtA kelOlA PeRuSAHAAn BeRSiH

WHISTLE BLOWING SYSTEM
(sIsTEM PElaPOraN DuGaaN PElaNGGaraN)

Jalan Teuku Umar, No. 300, Bandar Lampung. c.q. Tim Pengelola laporan dan perlindungan pelapor

wbs.ptpn7@gmail.com

081271801687, 081271801907 
081271801957

Faks: (0721) 774433
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