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Visi dan Misi

V
IS
I

Menjadi
perusahaan
agribisnis yang
tangguh dengan
tata kelola yang
baik.

M
IS
I

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

baku dan bahan jadi unutk
industri yang bermutu tinggi
untuk pasar domestik dan 
pasar ekspor.

Mewujudkan daya saing
produk yang dihasilkan
melalui tata kelola
usaha yang efeltif gunaMenghasilkan produksi bahan

menumbuhkembangkan
perusahaan

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

Melakukan pengembangan
bisnis berdasarkan potensi
sumber daya yang dimiliki
perusahaan.

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

PTPN VII terus memacu kinerja untuk bisa segera keluar dari posisi sulit. Manajemen menetapkan kinerja unggul (operational excellence) sebagai 
tagline akselerasi.(Foto: Ilustrasi. beberapa siswa SD sedang latihan upacara bendera di depan Kantor PTPN VII Afdeling Trikora, Lampung Selatan.)

“Merdeka” “Merdeka” “Merdeka” 
dengan Operationaldengan Operationaldengan Operational
Excellence! Excellence! Excellence! 
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Frekuensi	Komunikasi

P
ada beberapa forum, ada yang 
membuat peraturan agar 
peserta tidak menghidupkan 

alat komunikasi elektronik berupa 
handphone dan sejenisnya. Bahkan, 
ada yang melarang sama sekali 
dengan mewajibkan peserta 
menitipkan gadgetnya ke panitia. 
Demikian juga di tempat ibadah 
seperti masjid, takmir menulis agar 
ketika memasuki masjid, ponsel 
dimatikan.

Tujuan dari semua itu adalah agar 
setiap kita akan fokus kepada tujuan. 
Panitia rapat menginginkan apa yang 
dibahas bisa tuntas lebih cepat tanpa 
gangguan. Demikian juga pada 
pertemuan lainnya, terlebih 
“pertemuan” dengan Tuhannya.

Namun, fokus saja tidak cukup. 
Fokus yang berhasil juga dipengaruhi 
oleh pola komunikasi yang selaras 
dalam satu frekuensi. Ada banyak 
orang tua, terutama ibu-ibu yang 
mengeluh karena setiap hari 
menasehati anak—anaknya tetapi 
merasa tidak berhasil mengubah 
keadaan. Demikian juga banyak 
pimpinan yang merasa apa yang dia 
sampaikan didengar dengan serius, 
masuk dari kuping kanan, tetapi 
membal keluar lagi dari telinga kanan. 
Tak ada yang mengendap di kepala. 
Apa penyebabnya?

Pada lembaga-lembaga tertentu, 
terutama militer, bahkan juga tradisi 
kampus dan sekolah, sebelum masuk 
kepada materi pendidikan, ada sesi 
yang biasa disebut pelonco. Pelonco 
pada umumnya berupa perlakuan fisik 
yang relatif berat dan juga melibatkan 
unsur psikis. Semua peserta terkena 
peraturan itu hingga batas yang dinilai 
cukup.

Apa tujuan dari pelonco itu? Ini 
adalah cara panitia untuk 
menyamakan frekuensi agar 

komunikasi yang nantinya akan 
disampaikan bisa tune-in 
sebagaimana gelombang radio. 
Panitia menciptakan atmosfer tertentu 
supaya suasana lahir dan batin 
bersatu dalam satu keadaan yang 
relatif homogen.

Pada satu organisasi yang leveling 
strata anggotanya sangat beragam, 
strategi komunikasi menjadi salah satu 
hal yang amat penting. Kompleksitas 
level pendidikan, pengalaman, 
pergaulan, komunitas, latar belakang 
keluarga, dan budaya yang beragam 
para anggotanya menjadi 
pertimbangan sangat krusial bagi 
unsur pimpinan dalam mengelola. 

PTPN VII sebagai organisasi 
korporasi perkebunan menjadi salah 
satu contoh lembaga yang memiliki 
kompleksitas itu. Menilik 
komposisinya, perusahaan ini 
didominasi oleh pekerja lapangan 
dengan bidang kerja fisik yang lebih 
dominan. Saudara-saudara kita ini 
punya budaya hidup dalam komunitas 
yang guyub rukun dalam tatanan 
masyarakat perdesaan yang ramah.

Sementara, ada sebagian lagi 
karyawan kita yang berasal dari 
keluarga mapan, hidup di perkotaan, 
dan spektrum pengalaman hidupnya 
lebih luas. Mereka bekerja di kantor 
untuk mengurus manajemen yang 
memang dibutuhkan untuk 
mengakses dan memasarkan produk 
yang kita hasilkan, juga urusan lain 
yang membutuhkan relasi di level 
negosiasi. 

Tidak ada yang lebih berjasa dari 
semua level ini, semua ada karena 
memang dibutuhkan.

Tidak mudah untuk menyambung 
komunikasi ideal dalam satu sistem 
yang beragam ini. Para karyawan di 
level manajemen, karena kebutuhan 
membangun akses dengan pembeli, 
dengan birokrasi, dengan mitra bisnis, 
dan sebagainya lebih sering 
berbicara dengan bahasa intelek. Ini 
memang kebutuhan. Tetapi, ketika 
berada di tengah-tengah karyawan 
penyadap, pemanen, atau saudara 
kita lainnya yang bekerja di lapangan, 
kita harus mengambil posisi yang 
sama.

Idealnya, sebagaimana para tentara 
atau para peserta pelatihan 
kesamaptaan memang dibawa ke 
frekuensi yang sama dengan model 

semacam pelonco. Tetapi, pada ranah 
dunia kerja seperti kita di PTPN VII 
memang tidak mungkin dilakukan 
pelonco. Tetapi, opsi efektif tetap bisa 
kita lakukan dengan memasuki 
atmosfer hati dan perasaan yang 
sama dengan siapa kita 
berkomunikasi.

Untuk masuk dalam atmosfer yang 
sama dengan para penyadap, 
misalnya, seorang pimpinan tidak 
harus mengenakan pakaian yang 
sama atau melakukan pekerjaan yang 
sama. Cukuplah pimpinan memasuki 
wilayah rasa yang sama dengan 
saudara-saudara kita yang bekerja di 
lapangan. Caranya, dengan 
mengambil posisi kebatinan yang 
sama di lapangan. Gunakan bahasa 
sederhana sesuai levelnya, 
sampaikan dengan rasa hormat 
sebagai sesama manusia, bangun 
sikap respek, simpatik, dan wujudkan 
empati kepada keadaan yang sedang 
dirasakan.

Mengubah penampilan fisik untuk 
bisa menjadi seperti bapak-bapak 
pemanen sawit, misalnya, itu mudah. 
Tetapi, berubah menjadi pribadi yang 
egaliter, respek, dan adaptif memang 
tak segampang yang terbayang. 
Terlebih bagi orang-orang yang sejak 
awal dari keluarganya, lingkungan, 
kemudian posisi kerjanya memang 
berhadapan dengan urusan 
administratif.

Bagi yang berada di posisi ini, tidak 
perlu memaksakan diri menjadi 
pribadi baru dan masuk kepada level 
berbeda sebagaimana idealnya. 
Sebab, ini soal budaya yang memang 
proses terbentuknya membutuhkan 
evolusi yang tak pendek waktunya.

Lalu, apakah profil yang seperti itu 
tidak cocok dan tidak akan berhasil 
memimpin satu unit organisasi yang 
membutuhkan pribadi sebagaimana 
dimaksud? Tidak! Siapapun dia, 
seperti apapun profilnya, punya 
peluang untuk menjadi pemimpin 
adaptif. Sebab, siapapun Anda, 
seperti apapun profilnya, orang-orang 
yang berada di sekitar kita, terutama 
orang-orang yang Anda pimpin akan 
memberi maklum dalam porsi yang 
cukup. Tentu dengan catatan, 
sebagaimana disampaikan Menteri 
BUMN Erick Tohir, yakni Akhlak, 
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, 
Adaptif, dan Kolaboratif. n

sintesa

Doni P. Gandamihardja

Direktur PTPN VII



warta	utama

Opsi	Terbaik	adalah	Opsi	Terbaik	adalah	
“Operational	Excellence!”“Operational	Excellence!”

Opsi	Terbaik	adalah	
“Operational	Excellence!”

K
ondisi pasar komoditas agro selama lima 
tahun terakhir masih sangat fluktuatif dan 
relatif rendah dibandingkan pada era 

sebelum krisis. Situasi ini menjadi catatan krusial 
untuk menyiasati proses bisnis ke depan untuk 
tidak bergantung kepada faktor ekternal tersebut. 
Memaksimalkan kinerja dan meningkatkan 
produktivitas menjadi pilihan sebagai opsi terbaik.

Dengan potensi yang sangat besar, perusahaan 
perkebunan milik negara, PTPN VII terus 
menggenjot kinerja dengan fokus kepada 
operasional unggul. Statemen itu disampaikan 
Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja kepada 
wartawan di Bandar Lampung, pekan lalu. Ia 
mengatakan, perlambatan kinerja korporasi akibat 
melemahnya harga komoditas agro pada beberapa 
tahun lalu akan teratasi dengan perbaikan 
akselerasi kinerja.

Doni mengakui, krisis harga komoditas agro yang 
melanda seluruh dunia sangat berimbas kepada 
PTPN VII. Ia mengatakan, pada saat terjadi krisis, 
perusahaan di bawah PTPN III Holding ini sedang 

dalam proses transformasi tata nilai menuju yang 
lebih kompetitif. Hal itu karena ada perubahan visi 
dan misi perusahaan menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman dan tuntutan pemerintah 
sebagai pemegang saham.

“Harus diakui, proses bisnis PTPN VII dan juga 
PTPN lainnya di Indonesia tak lepas dari sejarah 
misi perusahaan ini dibentuk. Dulu kita adalah 
kepanjangan tangan pemerintah untuk membangun 
dunia perkebunan di pelosok Tanah Air dalam 
rangka menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. 
Sekarang bergeser harus menjadi korporasi yang 
menghasilkan devisa negara,” kata mantan Direktur 
Utama PTPN XIV ini.

Doni menambahkan, transformasi tata nilai dan 
orientasi bisnis sudah berjalan. Kini, dengan misi 
baru sebagai perusahaan yang profesional dan 
kompetitif, PTPN VII memasuki fase baru yang lebih 
menekankan kepada tradisi operasional unggul 
(operational excellence).

“Pilihan kepada operational excellence karena 
kita tidak bisa lagi berharap kepada kebaikan yang 
datang dari eksternal. Harga komoditas agro di 
pasar internasional selama beberapa tahun terakhir 
tidak ada pergerakan berarti. Artinya, kami harus 
eksis dalam posisi harga saat ini. Opsinya adalah 
perbaikan ke dalam,” tambah dia.
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Berharap harga komoditas agro di pasar dunia 
menjadi stabil pada level tinggi bukan pilihan 
terbaik. “Harga” terbaik adalah mengoptimalkan 
kinerja unggul.



warta	utama

Kondisi pabrik yang bersih, rapi, dan sesuai SOP menjadi salah satu kunci perbaikan kinerja.
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Namun demikian, dalam kondisi 
cash flow perusahaan yang sedang 
kurang baik, PTPN VII harus mencari 
alternatif baru dari sekadar 
memaksimalkan penggalian 
produksi. Ia mengatakan, bisnis 
komoditas agro memiliki risiko 
penyusutan nilai sangat aktif 
melebihi bisnis bidang lain. 
Keterlambatan investasi untuk 
penanaman ulang (replanting), kata 
dia, akan memperpanjang periode 
stagnasi produksi.

Secara umum, Doni mengatakan 
aset lahan milik PTPN VII yang 
berada di tiga provinsi (Lampung, 
Sumsel, dan Bengkulu) mencapai 130 
ribu hektare. Namun, karena kelesuan 
bisnis agro secara global sehingga 
perusahaan belum bisa investasi 
replanting, lahan yang saat ini 
tergarap hanya sekira 80 ribu hektare.

Lahan yang menjadi tidur ini, 
selain tidak berproduksi juga menjadi 
beban biaya. Lebih dari itu, lahan 
belum termanfaatkan ini juga rawan 
dari gangguan oknum pihak-pihak 
lain yang mencoba mengganggu 
dengan melakukan penyerobotan 
dengan berbagai modus.

Restrukturisasi
Selain belum bisa investasi, 

perusahaan juga masih defisit 
keuangan untuk mengelola aset 
yang ada dan gaji karyawan. Oleh 
karena itu, PTPN VII melakukan 
beberapa langkah restrukturisasi 
menyeluruh untuk menguatkan posisi 
dalam menjalankan manajemen.

“Secara potensi, PTPN VII saat ini 
boleh diistilahkan sebagai macan 
yang sedang tidur. Kami masih 
punya prospek yang cerah, tetapi 

memang harus bekerja keras dan 
bersabar. Komoditas kelapa sawit 
dan karet sebagai komoditas utama 
cukup menjanjikan. Komoditas tebu 
(gula kristal putih) adalah tanaman 
semusim yang sangat dinamis 
dengan demmand dan harga yang 
cukup stabil. Sedangkan teh di 
Pagaralam masih punya masa 
depan,” kata dia.

Lima langkah restrukturisasi yang 
dilakukan PTPN VII ini meliputi 
seluruh aspek. Penataan fortofolio 
usaha menjadi aspek mendasar 
yang mendapat treatmen utama 
dalam program restrukturisasi di 
PTPN VII saat ini. Sebagai fondasi 
operasional usaha, posisi dan 
proporsi dalam pembagian beban 
tugas dan tanggung jawab 
berorientasi kepada pencapaian 
terbaik pada setiap level.

Potensi lain yang menjadi konsen 
PTPN VII adalah banyak aset 
perusahaan yang mengalami idle 
capacity. Di antara aset-aset 
tersebut sudah tidak selaras dengan 
core business sebagai perusahaan 
perkebunan dengan komoditas 
industri agro. Dalam program 
restrukturisasi perusahaan, aspek 
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Doni P. GandamihardjaDoni P. Gandamihardja
Direktur PTPN VII 
Doni P. Gandamihardja
Direktur PTPN VII 



PG Bungamayang, salah satu aset PTPN VII yang memiliki prospek sangat baik ke depan.
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optimalisasi pemanfaatan aset menjadi salah satu faktor 
yang terus didorong.

“Kita punya banyak aset yang harus dioptimalkan 
dalam upaya untuk memberi nilai tambah kepada upaya 
mempercepat pemulihan perusahaan. Dalam program 
restrukturisasi, kami juga akan melakukan program 
disposal aset yang dinilai tidak produktif bagi core 
business kita. Selain tidak produktif, aset-aset yang 
masuk dalam program disposal ini juga membebani 
anggaran,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni menyebut operational excellence 
sebagai ruh utama dari program restrukturisasi. 
Sedangkan penataan organisasi dan SDM adalah 

program restrukturisasi yang menjadi energi utama 
penggerak akselerasi perusahaan segera bangkit.

“Kita punya kerangka nilai dasar yang diusung oleh 
Kementerian BUMN sebagai tata nilai progresif. Yakni, 
kata Akhlak yang merupakan singkatan dari amanah, 
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini 
kita terjemahkan secara simultan dan diimplementasikan 
dalam manajemen. Salah satu yang terbaru adalah 
penataan organisasi beserta pengisian personelnya 
beberapa hari lalu. Ada yang promosi, mutasi, dan rotasi 
sebagai bagian dari dinamika organisasi. Semua 
mengacu kepada tata nilai profesional itu,” kata dia. 
(HUMAS PTPN VII/LB) 

Direktur PTPN VII 
Doni memberikan 

pengarahan 
kepada para 

pimpinan unit 
tentang 

operational 
excellence.

warta	utama



i tengah masa recovery, PT Perkebunan 

DNusantara (PTPN) VII melakukan 
perombakan struktur organisasi. BUMN 

di bawah kendali PTPN III Holding ini 
merampingkan direktorat dari 11 bagian menjadi 
sembilan bagian. Perubahan itu berlaku mulai 1 
September 2020 sekaligus menetapkan pejabat 
yang menempati posisi jabatan setingkat Kepala 
Bagian dan Manager.

Penetapan struktur baru disampaikan Senior 
Executive Vice President (SEVP) Business Support 
Okta Kurniawan pada Rapat Kerja Manajemen di 
GSG Kantor Direksi, Selasa (1-9-2020). 

Rapat tersebut,  diikuti seluruh Kabag, 
Manajer, Direktur anak perusahaan, dan pejabat 
lainnya, yang dipimpin langsung oleh Direktur 
PTPN VII Doni P. Gandamihardja, serta 
didampingi SEVP Operation I Fauzi Omar, dan 
SEVP Operation II Dicky Tjahyono.

Okta Kurniawan mendapat kesempatan 
pertama untuk mengumumkan kebijakan baru 
tentang perampingan struktur organisasi. Ia 
mengatakan, pemadatan direktorat ini 

merupakan amanat dari perusahaan induk 
(holding) untuk efisiensi dan proses bisnis yang 
lebih dinamis serta efektif.

Sembilan direktorat itu adalah Bagian Satuan 
Pengawasan Internal (SPI), Bagian Sekretariat 
Perusahaan, Bagian Tanaman, Bagian Teknik 
dan Pengolahan, Bagian Pengadaan dan Umum, 
Bagian Perencanaan dan Keberlangsungan 
Usaha, Bagian Aset dan Support Business, 
Bagian Akuntasi dan Keuangan, dan Bagian 
Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada hari itu juga, personel bagian-bagian itu 
diisi dengan reposisi jabatan. Secara berurutan 
yang ditugaskan untuk menempati jabatan 
dimaksud adalah Bambang Hartawan General 
Manajer PG.Bungamayang menjadi Sekretariat 
Perusahaan, Ary Askari Kepada Bagian Teknik 
dan Pengolahan menjadi Kepala Bagian Satuan 
Pengawasan Internal, Aris Afandi Kadiv 
Operasional Teknik PT. BCN menjadi Kepala 
Bagian Teknik dan Pengolahan, Yulianto Kepala 
Bagian Pengembangan Stategis dan Teknologi 
menjadi Kepala Bagian Perencanaan dan 

STRUKTUR BARU PTPN VII

Efektif	dengan	
Sembilan	Direktorat

Bambang Hartawan menanda tangani berita acara pelantikan saat dikukuhkan menjadi Kepala Bagian Sekretariat PTPN VII.

aktual
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Keberlangsungan Usaha.
Selanjutnya, Iyushar Ganda Saputra Kepala 

Pengadaan dan Pemasaran (PNP) menjadi Kepala 
Bagian Pengadaan dan Umum, Arif Syaifudin Zuhri 
Kepala Subag Protokoler Humas dan Biro Direksi 
menduduki jabatan Direktur PT. Optima Nusa Tujuh, 
Yessi Plofesi Kepala Bagian Umum dan Program 
Kemitraan Bina Lingkungan menjadi Direktur PT. 
Karya Nusa Tujuh, M.Nugraha Manajer Project 
menjadi Kepala Bagian Aset dan Suport Bisnis 
serta Irma Kurniawati menjadi Kadiv PT.BCN.  

Selain para Kepala Bagian, reposisi juga 
dilakukan pada jajaran Manajer. Hal itu karena ada 
beberapa Manajer beralih tugas ke Kantor Direksi 
menjadi Kepala Bagian. Para manajer tersebut 
antara lain, Agus Faroni (Unit Tulungbuyut), Tri 
Sutanto (Unit Betung), Wilson Sinaga (Musi Landas), 
Enda Z. Arifin (Senabing), Syafii Ritonga (Rejosari), 
Malik Royan (Talopino), Supomo (Bekri), Hendra 
Putra (Sungai Lengi), M. Audy Temata (Talang 
Sawit), Muhammad Baasith (Way Lima), Willy 
Mulyawan (GM Bungamayang) dan Rusman 
(Kedaton).

Selain pengumuman perubahan struktur dan 
reposisi pengisian jabatan baru, rapat kerja secara 
serius membahas kinerja perusahaan. Dalam 
pengarahannya, Direktur PTPN VII Doni P. 
Gandamihardja mengatakan, meskipun sudah 
mengarah kepada proses recovery, tetapi posisi 
perusahaan masih belum aman.

Mengutip data produksi dan produktivitas hampir 
semua komoditas yang diusahakan, Doni melihat 
ada trend penurunan pencapaian.

Dengan kondisi ini, Doni mengajak semua unsur 
pimpinan untuk terus menggerakkan setiap 
potensi, terutama penggalian produksi agar lebih 
maksimal. Lebih dari itu, ia juga meminta masukan 
ide-ide di luar yang selama ini berjalan normatif. 
Sebab, kata dia, proses recovery dengan kondisi 
yang tidak sehat ini akan berlangsung sangat lama 
dan tidak progresif.

“Kita harus cari opsi selain dari mengejar 

produksi. Sebab, produksi dengan trend seperti 
yang terjadi sekarang ini akan makin menjauhkan 
kita dari pencapaian tujuan. Sementara tanaman 
kita bertambah tua dan pada saatnya tidak 
produktif lagi. Kita butuh investasi untuk replanting 
dan juga relaksasi cash flow,” kata dia.

Doni membuka wacana untuk kemungkinan 
menyewakan lahan tebu untuk mendapatkan modal 
usaha. Juga mengundang investor untuk bekerja 
sama operasional pada unit yang secara ideal 
membutuhkan investasi. Bahkan, Doni meminta 
manajemen melakukan kajian yang  komprehensif 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

“Kita punya resources, tetapi karena kesulitan 
cash flow berakibat kurang maksimal 
memberdayakan. Kita juga punya kebun sawit 
produktif seperti di Bentayan dengan 6.000 hektare 
tetapi tidak ada pabrik. Kita undang investor saja 
untuk KSO. Juga kita punya pabrik di Talangsawit 
tapi nggak punya kebun. Ini harus ada 
penanganan konkret agar tidak membebani cash 
flow. Kita butuh dana besar untuk relaksasi 
finansial,” kata dia.

Tentang bisnis komoditas, SEVP Operation I 
Fauzi Omar yang membidangi kelapa sawit dan teh 
meminta semua manajer untuk mengoptimalkan 
penggalian produksi. Menelisik hampir semua unit, 
ia menganggap kinerja pada komoditas sawit 
masih belum maksimal.

Sementara itu, pada komoditas karet, Dicky 
Tjahyono meminta manajer merebut potensi secara 
cermat. Ia bersyukur harga komoditas karet olahan 
produksi PTPN VII sedang naik dan berterima kasih 
kepada jajaran yang berhasil meningkatkan 
penggalian produksi cukup baik. Kata dia, secara 
potensi, karet PTPN VII baru tergali sekitar 72 persen.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada kinerja 
karet PTPN VII. Terutama kepada Way Berulu yang 
berhasil menjadi terbaik  tingkat holding. Juga Unit 
Senabing yang masuk lima besar. Ini harus menjadi 
bench mark bagi unit lain,” kata dia. 

(HUMAS PTPN VII/LB)

aktual
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enin, 17 Agustus 2020 sudah 

Sdilingkari pada kalender oleh banyak 
orang yang telah mengabdi sebagai 

karyawan di PTPN VII selama 20, 25, 30, 
dan 35 tahun sejak lama. Mereka mencatat 
hari itu, setelah kemeriahan upacara dan 
peringatan HUT ke 75 Republik Indonesia di 
lapangan, akan ada acara yubelium. Yakni, 
penyerahan tanda penghargaan dari 
manajemen kepada karyawan yang 
memasuki masa kerja tersebut.

Namun, prosesi yang cukup ditunggu itu 
harus direlakan lewat. Pandemi virus korona 
19 telah mengurangi rasa bahagia untuk 
merayakan pencapaiannya menjadi bagian 
dari perusahaan besar ini. “Sebenarnya 
agak kecewa, tetapi saya dan teman-teman 
sangat maklum,” kata salah satu karyawan 
yang terpaksa hanya menerima piagam di 
rumah saja. Piagam itu diantarkan petugas 
ke rumahnya tanpa upacara.

Penyerahan penghargaan yubelium untuk 
karyawan PTPN VII tahun 2020 memang 

sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun 
tetap diadakan, tetapi harinya bergeser ke 
tanggal 18 Agustus 2020. Ada seremonial 
penyerahan, tetapi hanya diwakili oleh 16 
orang penerima saja. Ada foto bersama, 
tetapi terasa kurang hangat karena harus 
berjarak dengan wajah tertutup masker, ada 
jabat tangan tetapi setelah tangan mereka 
disemprot disinfektan.

Secara keseluruhan, sesungguhnya ada 
1.236 karyawan yang tahun ini berhak 
merayakan yubelium. Mereka adalah 
karyawan yang telah bekerja selama 20, 25, 
30, dan 35 tahun. Upacara berlangsung 
amat terbatas di dalam ruang rapat utama 
Kantor Direksi, Bandar Lampung.

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja 
secara simbolis menyerahkan penghargaan 
itu kepada 16 karyawan di kantor direksi 
PTPN VII di Bandarlampung, Selasa (18-8-
2020). Turut hadir, SEVP Business Support 
Okta Kurniawan dan SEVP Operasion I Fauzi 
Oemar.

warta

YUBELIUMYUBELIUM

Penghargaan	Atas	Penghargaan	Atas	
Pengabdian	KaryawanPengabdian	Karyawan

YUBELIUM

Penghargaan	Atas	
Pengabdian	Karyawan

Direksi PTPN VII memberikan ucapan 
selamat kepada Yessy Plofesi, salah satu 

karyawan yang mendapat penghargaan 
masa kerja. Yessy dan 15 karyawan 

lainnya mewakili seribuan karyawan yang 
tidak bisa menerima penghargaan secara 

langsung akibat pandemi.
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“Mengingat dalam situasi 
pandemi, kami merancang 
acara yubelium dengan protokol 
kesehatan ketat. Hanya 16 
orang yang menerima langsung 
dari Direktur secara simbolis 
mewakili seluruh peserta. Untuk 
karyawan yang lainnya 
diserahkan di unit dan kantor 
perwakilan PTPN VII setelah 
upacara bendera virtual Hari 
Kemerdekaan ke-75 Republik 
Indonesi bersama Kementerian 
BUMN.  

Pada kesempatan itu, Doni 
mengapresiasi karyawan yang 
telah bekerja keras dan 
memberi kontribusi untuk 
mendukung pertumbuhan 
perusahaan dari masa ke masa 
dan  menjadikan perusahaan 
ini terus tumbuh dan 
berkembang.

Pemberian penghargaan 
masa kerja 20, 25, 30, dan 35 
tahun kepada karyawan PTPN 
VII, merupakan tradisi tahunan 
yang sudah ada sejak lama. 
Sebagaimana tahun-tahun 
sebelumnya, even ini digelar 
sebagai bagian dari partisipasi 
perusahaan memeriahkan HUT 
RI.

Ini penting sebagai apresiasi 
atas perjuangan saudara-
saudara karyawan PTPN VII 
dalam jangka waktu tertentu 
dengan dedikasi yang baik. 
"Saya menyampaikan selamat 

kepada bapak ibu yang hari ini 
menerima penghargaan," 
katanya.

Dalam kondisi saat ini, kata 
Doni, banyak alasan untuk 
menunda atau bahkan 
meniadakan agenda acara ini. 
Keadaan dan situasi pasti akan 
memaklumi jika pemberian 
penghargaan ini untuk 
sementara tidak dilaksanakan. 

Namun, karena komitmen 
yang kuat, maka manajemen 
tetap mengagendakan. Kendati 
pelaksanaannya berbeda 
dengan tahun-tahun sebelum 
akibat dalam suasana pandemi 
Covid-19.

"Biasanya acara ini dilakukan 
satu paket dengan upacara 
detik-detik proklamasi dengan 
segala kemeriahannya, hari ini 
tidak bisa dilakukan. Virus 
corona yang mewabah saat ini 
tidak memungkinkan acara ini 

digelar dengan semeriah 
biasanya," katanya.

Doni mengajak kepada 
semua karyawan khususnya 
penerima penghargaan, untuk 
bisa memaknai keadaan 
dengan sepenuh kesadaran. 
Sebab, selain penghargaan 
atas pencapaian waktu dan 
kinerja, ada pesan moral lain 
yang harus dipahami, yakni, 
sumbangsih yang lebih baik 
pada periode kerja selanjutnya.

Diakhir sambutan, ia 
mengajak semua insan PTPN VII 
untuk memperbaiki kondisi 
perusahaan dengan berkarya 
lebih baik.  “Mari kita lebih 
peduli, lebih sensitif dan tahu 
diri terhadap keadaan, lebih 
peka terhadap perubahan, dan 
lebih menghargai setiap 
pencapaian. Tumbuhkan rasa 
memiliki dalam kebaikan,” 
tegasnya. (HUMAS PTPN VII/LB)
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B
eberapa lembar terpal plastik biru tergelar di 
bawah kebun kelapa sawit PTPN VII Unit 
Padangratu, Selasa (25/8/20). Hari itu, 

hampir seluruh karyawan, terutama pemanen 
kelapa sawit bersicepat menyelesaikan 
pekerjaannya. Itu karena mereka akan menyambut 
rencana kunjungan silaturahmi dari Pengurus Pusat 
Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPPN VII). 
Dan di lapak plastik itu, mereka bercengkerama 
saling menyapa.

Tim SPPN 7 yang terdiri dari Ketua M. Baasith, 
Sekretaris Jenderal Sasmika DS, Bendahara Umum 
Agus Syaiful, dan pengurus lain sudah menunggu. 
Mereka tampak sabar menanti kehadiran para 
pekerja yang memang harus menyelesaikan 
pekerjaannya dulu sebelum berkumpul ramah-tamah. 
Di bawah rerimbunan daun, mereka berusaha 
mengelak dari terik matahari yang masih menyengat.  

“Ini kunjungan biasa. Sebagai wadah bagi para 
pekerja, kami punya kewajiban struktural dan moral 
untuk terus menyapa dan dekat dengan karyawan. 
Sebab, serikat pekerja adalah salah satu saluran 
konstruktif untuk menyambungkan aspirasi pekerja 
kepada manajemen,” kata M. Baasith.

Baasith mengatakan, pada situasi perusahaan 
sedang kurang menguntungkan, stabilitas usaha 
sangat rawan dari gangguan yanag berasal dari 
unsur tenaga kerja. Oleh karena itu, SPPN 7 terus 
berupaya maksimal untuk menjadi penyeimbang 
yang bijak dalam semua keputusan manajemen.

Seratusan orang karyawan Unit Padangratu 
menghadiri silaturahmi ini. Mereka adalah para 
pemanen, mandor, mandor besar, perwakilan 
pengurus SPPN VII Cabang dan ranting, perwakilan 
karyawan administrasi, asisten, dan asisten kepala. 
Dalam konteks sebagai karyawan, semua mereka 
ada dalam satu barisan di SPPN 7.

Dalam pengantar diskusi, Baasith membuka 
wacana dengan menanyakan kabar semua pekerja. 
Lalu, secara gamblang, dibantu Sekjen Sasmika, 
Baasith menjelaskan posisi SPPN 7 dan posisi terkini 
keadaan PTPN VII. Intinya, manajemen sedang terus 
berjuang bersama seluruh elemen perusahaan 
untuk segera bangkit dan keluar dari posisi sulit.

“Saat ini, posisi kita, baik kita sebagai bagian dari 
perusahaan maupun kita sebagai anggota serikat 
sedang dalam keadaan kurang normal. Ini saatnya 
memperbaiki diri dan saling mengingatkan serta 
saling menguatkan. Sebab, posisi karyawan saat ini 
hampir tidak beda dengan posisi perusahaan, 
sama-sama sedang sulit. Oleh karena itu, mari kita 
saling menguatkan,” kata dia.

Pada kesempatan itu, sebagai apresiasi kepada 

karyawan, SPPN VII memberikan kenang-kenangan 
kepada pemanen dengan produktivitas tertinggi. 
Meski nilainya sangata kecil, kata Sekjen Sasmika, 
ini sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan 
produksi yang telah berjuang untuk kebangkitan 
perusahaan.

"Kunjungan ke Unit Patu ini sebagai awal 
silaturahmi kami dengan karyawan yang ada di unit 
kerja PTPN VII dan akan menjadi agenda SPPN VII 
rutin bulanan," ujar Baashit didampingi Sekjen SPPN 
VII Sasmika Dwi Suryanto.

Sementara itu, Manajer Unit Padangratu Tri 
Sutanto menyampaikan terima kasih kepada SPPN 
VII yang telah memberikan apresiasi dan movitasi 
kepada para karyawan di unit setempat.

“Kegiatan ini sebagai bentuk wujud sinergi antara 
manajemen dan serikat pekerja dalam memberikan 
penghargaan dan dorongan kepada para karyawan 
di Unit. Semoga dapat memovitasi karyawan lainnya 
untuk memberikan yang terbaik bagi PTPN VII, 
tutup pria yang murah senyum ini. 

Kunjungan silaturahmi ini menjaga motivasi dan 
kebersamaan dengan pekerja di lapangan. Ini 
sebagai ajang berdialog dengan karyawan bidang 
produksi di Unit Padangratu dalam rangka memotivasi 
untuk peningkatan kinerja dan produktivitas. 

Tentang pelaksanaan donor darah pada masa 
pandemi, Dian menambahkan tentang penerapan 
protokol kesehatan secara ketat pada saat donor. 
“Insyaallah bisa dilaksanakan dengan aman, tetapi 
tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat,” 
kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB).

Pengurus SPPN VII memberikan kenang-kenangan 
kepada beberapa pekerjaan.

SPPN	7	Silaturahmi	
Di	Padangratu
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mitra	binaan

Muara	16,	Bengkel	Tani	Muara	16,	Bengkel	Tani	
Mitra	PTPN	VIIMitra	PTPN	VII

Muara	16,	Bengkel	Tani	
Mitra	PTPN	VII

engkel alat-alat pertanian Muara 16 itu lebih dikenal 

Bsebagai pandai besi. Di seputaran Kecamatan Anak 
Tuha, Lampung Tengah, nama pandai besi ini cukup 

moncer sebagai penghasil cangkul, sabit, alat dodos 
kelapa sawit, dan lainnya. Menjadi mitra PTPN VII sebagai 
UKM binaan, usaha yang ditekuni turun-temurun keluarga 
itu terus berkembang.

Di belakang nama itu, ada nama Adip Solehudin. Pemilik 
dan mengelola bengkel yang mempekerjakan tiga 
karyawan ini memang tertarik dengan dunia bengkel sejak 
kanak-kanak. Tak heran, ada ektensi angka 16 pada nama 
bengkelnya sebagai penanda bahwa bengkel yang 
dikelolanya adalah “cabang” ke 16 dari usaha sejenis dalam 
keluarganya.

Dari usianya masih kanak-kanak biasa menghabiskan 
waktu di bengkel milik sang kakek. Bahkan setelah duduk 
dibangku SMP, pria yang akrab disapa Adip ini sudah mulai 
membantu sang kakek bekerja dibengkel setelah pulang 
sekolah.

Ini juga yang membuat Adip memilih sekolah jurusan 
teknik mesin setelah tamat SMP. Apalagi usaha bengkel ini 
merupakan warisan turun-temurun keluarganya.

Tiga tahun sekolah kejuruan perbengkelan, Adip belajar 
memodifikasi berbagai barang bekas untuk didaur ulang 
dijadikan alat alat pertanian. Setelah tamat sekolah SMK, 
Adip fokus membantu sang kakek di bengkel sambil terus 
belajar.

Tahun 2005 pria cekatan ini mulai memberanikan diri 
membuka usaha sendiri. Mengandalkan modal tabungan 
hasil kerja membantu sang kakek, Adip membuka Bengkel 
Muara 16. Diberinama ini karena bengkel yang dibuka Adip 
merupakan cabang ke 16 dari seluruh bengkel yang dibuka 
keluarganya.

Bengkel yang dibukanya memang dikhususkan untuk 
memproduksi alat-alat petanian seperti cangkul, bajak, dodos 
alat panen sawit, dan alat untuk membuat pakan ternak.

Untuk penjualannya, bapak tiga orang anak ini tidak hanya 
mengandalkan pembeli datang ke bengkelnya, tapi lebih 

menjemput bola ke pembeli. Di bengkelnya ada tiga orang 
yang khusus membantu menjual keliling keluar daerah.

“Alhamdulillah, banyak permintaan dari pelanggan yang 
dari luar daerah, terutama wilayah Lubuk Linggau. Petani 
disana banyak yang memesan cangkul,” kata dia.

Suami dari Lia Novitasi ini mengaku pernah juga beralih 
profesi menjadi petani, tapi bukannya untung malah merugi. 
Ia juga pernah menjadi peternak, tapi hasilnya sama tetap 
merugi. Akhirnya kembali menekuni dunia bengkel lagi.

"Mungkin memang sudah menjiwai sebagai tukang 
bengkel ini, sehingga usaha lain malah terus merugi," 
katanya.

Saat ini, ada 2 orang pekerja yang membantu 
memproduksi alat alat pertanian di bengkelnya. 
Produksinya terus mengalami peningkatan. Banyak petani 
yang sudah mulai memesan ke bengkelnya. 

Ia juga bersyukur, bisa menjadi sebagai mitra binaan 
PTPN VII. Menjadi bagian PTPN VII sangat dinanti para UKM 
yang ada di desanya. Ia berharap, sebagai mitra PTPN VII 
bukan saja sebagai penerima pinjaman, tetapi bisa 
kerjasama sebagai pemasok alat panen sawit. 

Saat ini dibengkelnya tidak hanya membuat peralatan 
peetanian, tapi juga melayani perbaikan mesin-mesin 
pertanian milik petani yang ada di Desa Jayasakti, 
Kecamatan Anaktuha Lampung Tengah.

Dalam sehari bengkelnya bisa membuat 10 buah 
cangkul. Apalagi saat ini sudah ada mesin hummer sebagai 
pemukul, hasil modifikasi alat-alat bekas.

"Dalam pembuatan peralatan petani yang paling lama 
membuatnya yakni alat pemotong rumput. Satu alat bisa 
memakan waktu 3 sampai 4 hari," katanya.

Usaha yang digelutinya terus bertumbuh bersama 
kegigihannya dan pengetahuan manajemen yang diterima 
dari pelatihan dan bimbingan dari PTPN VII. Saat ini, dengan 
pengaturan manajemen keuangan, ia bisa mengatur siklus 
dana yang didapat dengan lebih tepat guna. Omsetnya 
terus meningkat hingga saat ini mencapai Rp 20 juta 
perbulan. (HUMAS PTPN VII/LB)
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uasana haru menyeruak ketika 15 orang 

Skaryawan PTPN VII Unit Tulungbuyut 
dilepas oleh Manajer Hendra Putra di 

halaman Kantor Sentral, Kamis (20/8/20). Hari 
itu, para pekerja yang didominasi karyawan 
lapangan penyadap karet akan berangkat 
menuju Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 
untuk berpindah tugas. Mereka akan bekerja di 
salah satu unit kerja PTPN VII, yakni Unit 
Senabing.

Dengan suara lugas, Hendra menyampaikan 
penghargaan dan rasa terima kasihnya atas 
dedikasi, pengorbanan, dan kinerja para 
karyawan yang akan mutasi. Ia menyebut, 
perusahaan berutang jasa kepada para 
karyawan yang telah mengabdikan diri sekaligus 
memetik rezeki dari Tuhan melalui PTPN VII Unit 
Tulungbuyut.

“Saya atas nama manajemen PTPN VII 
menyampaikan terima kasih kepada para bapak 
atas jasa-jasanya selama beryugas di sini. Ada 
kenangan dan banyak catatan selama 
berinteraksi di Unit Tulungbuyut ini. Semua akan 
menjadi kenangan yang indah dan berkasan. 

Dan pada dasarnya, apa yang kita lakukan ada 
balasannya, yakni pahala terbaik dari Alloh SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa,” kata dia.

Hendra juga mengucapkan selamat bertugas 
di tempat yang baru kepada para karyawan 
yang segera berpindah. Ia mengatakan, di 
manapun kita mendapat amanah untuk 
melakukan kebaikan melalui pekerjaan, akan 
setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Jika 
kita berprestasi, kata dia, maka melalui prestasi 
itu Tuhan akan menganugerahkan penghargaan 
melalui orang—orang di sekitaranya.

“Di mana tempat kita bekerja, di situlah kita 
mengais rezeki. Besar kecilnya rezeki kita, itu 
tergantung keridhoan Alloh SWT, tetapi tetap 
melalui ikhtiar yang kita kerjakan. Jika kita giat, 
maka Alloh akan memberikan rezeki yang 
banyak melalui perusahan yang kita cintai ini. 
Yakinlah, tidak ada yang sia-sia dari perbuatan 
baik yang kita lakukan,” tambah dia.

Sebanyak 15 karyawan Unit Tulungbuyut ini 
akan memperkuat kinerja PTPN VII Unit 
Senabing yang sedang terus berkembang 
pesat. (HUMAS PTPN VII/LB)

ROTASI KARYAWAN

15	Penyadap	Tulungbuyut
Perkuat	Senabing

Para karyawan PTPN VII Unit Tulungbuyut yang akan berpindah tugas ke Unit Senabing foto bersama di depan kantor.
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PTPN	VII	Belum	Menerima	
Karyawan	Baru

eiring rekrutmen karyawan baru di 

Slingkungan PTPN Grup (Holding) yang 
berlangsung Juli 2020 lalu, tidak ada 

formasi untuk PTPN VII.
Pernyataan itu disampaikan Pelaksana tugas 

(Plt) Sekretaris Perusahaan PTPN VII Arif Syaifudin 
Zuhri menanggapi beberapa pihak yang 
mengkonfirmasi tentang lowongan kerja tersebut, 
Rabu (19/8/20).

“Iya, dalam beberapa hari terakhir, ada orang 
yang menelepon ke kantor (PTPN VII) dan japri 
(telepon langsung) ke salah satu staf humas kami, 
mengkonfirmasi tentang penerimaan karyawan 
baru. Sang penelepon menyebutkan ditawari 
orang yang mengaku dari Holding (PTPN Grup) 
dan bisa memasukkan karyawan ke PTPN VII 
dengan imbalan sejumlah uang,” kata Arif.

Arif menegaskan, sampai saat ini pihaknya 
belum menerima karyawan baru untuk semua 
formasi. Dalam menjalankan proses manajemen, 
pihaknya masih memaksimalkan semua karyawan 
yang ada dengan melakukan penguatan 
kompetensi dan perbaikan sistem kerja.

Selain itu, kata dia, kondisi perusahaan yang 
sedang melakukan restrukturisasi sistem dan 
recovery manajemen belum memungkinkan untuk 
melakukan rekrutmen karyawan baru.

“Mohon doanya, recovery perusahaan bisa 
berjalan dengan baik dan pada saatnya kami akan 
rekrutmen karyawan baru untuk membantu 

pemerintah menyediakan lapangan kerja. Tetapi 
untuk dimaklumi, kalaupun nanti ada rekrutmen, 
kami menjalankan secara profesional. Biasanya 
proses seleksi bekerja sama dengan pihak ketiga 
yang independen. Bisa perguruan tinggi atau 
lembaga profesional lain. Yang pasti, transparan 
dan tidak dipungut biaya apapun,” kata dia.

Tentang adanya oknum yang mencatut nama 
PTPN Holding maupun PTPN VII mengaku bisa 
memasukkan menjadi karyawan PTPN VII, Arif 
meyakinkan bahwa itu adalah modus penipuan. Ia 
mengimbau kepada pihak yang diiming-imingi 
atau bahkan sudah menjadi korban untuk melapor 
kepada Kepolisian.

“Saya pastikan, oknum yang mengaku orang 
Holding (PTPN Grup) itu orang yang mau 
melakukan penipuan. Tidak ada rekrutmen melalui 
perseorangan, apalagi minta uang. Silakan lapor 
ke polisi saja biar diproses,” tegas Arif.
Arif mengimbau kepada masyarakat untuk tidak 
cepat percaya jika ada oknum yang menawarkan 
jasa bisa memberikan pekerjaan di PTPN VII.
Sebelum mengambil langkah apapun berkaitan 
dengan rekrutmen, ia mempersilakan untuk 
terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi 
dengan menanyakan ke Kantor Direksi PTPN VII di 
Jalan Teuku Umar No.300, Bandar Lampung. Atau 
melalui telpon 0721 702233 dan website  (HUMAS 
PTPN VII/LB)
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uara takbir, tahlil, dan tahmid terus 

Sberkumandang dari corong Masjid 
Baitunnabat, Kompleks PTPN VII 

Kantor Direksi sejak masuk malam Idul 
Adha 1440 H sore. Namun, atmosfer 
Lebaran Haji tahun ini sangat berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya.

Saat pagi menjelang, petugas keamanan 
sudah berjaga di depan pintu gerbang. 
Mereka ditugaskan untuk memastikan tidak 
ada warga luar yang masuk untuk mengikuti 
salat id berjemaah di masjid kompleks itu. 
Bukan melarang salat, tetapi protokol 
kesehatan mengharuskan pelaksanaan 
salat id di masa pandemi ini sangat 
dibatasi.

“Kami diminta untuk mengarahkan jika 
ada jemaah luar yang mau ikut salat id di 
masjid kompleks, tetapi syukur nya 
masyarakat sudah paham. Tidak ada warga 
luar yang mau ikut salat di dalam,” kata 
salah seorang petugas keamanan.

Ketatnya protokol kesehatan membuat 
suasana salat id yang diselenggarakan di 

masjid sangat sepi. Hanya warga kompleks 
yang jumlahnya tidak ada 100 orang yang 
ikut melaksanakan salat id.

Demikian juga dengan pelaksanaan 
kurban di masjid ini. Meski jumlah hewan 
kurban yang dipotong hampir sama dengan 
tahun lalu, suasananya bebeda. Sebab, 
sapi dan kambing yang dikurbankan 
dipotong di salah satu rumah potong hewan 
di Bandar Lampung. Sebanyak tujuh ekor 
sapi dan dua ekor kambing disembelih dan 
dagingnya didistribusikan untuk warga 
sekitar.

“Kami sengaja menyelenggarakan 
penyembelihan hewan kurban bada hari 
kedua Idul Adha. Sebab, hari per tama jatuh 
pada Jumat, waktunya pendek karena harus 
persiapan salat Jumat. Hari tasyrik Idul 
Kurban itu empat hari, dari tanggal 10 
sampai 13 Zulhijjah. Jadi kami pilih hari 
kedua,” kata Sasmika Dwi Suryanto, Ketua 
PHBI PTPN VII Kantor Direksi.

Sebagaimana yang dilakukan di Kantor 
Direksi, penyelenggaraan pemotongan, 

Seekor sapi kurban dari PTPN VII yang akan disembelih di Rumah Potong Hewan.

KURBAN DI MASA PANDEMI

Ribuan	Paket	Daging	Kurban	
untuk	Warga

warta
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pengelolaan, dan 
pendistribusian daging kurban 
dilakukan dengan protokol 
kesehatan. Menurut Plt. 
Sekretaris Perusahaan Arif 
Syaifudin Zuhri, pihak 
manajemen dan PHBI sudah 
memberikan arahan kepada 
seluruh Unit Kerja untuk 
pelaksanaan salat id dan kurban 
mengikuti protokol kesehatan.

Pada prosesi pemotongan 
hewan kurban, PHBI 
membentuk panitia sangat 
terbatas dan menolak intervensi 
dari pihak luar dalam proses 
penyembelihan dan 
mengelolaan. Sebelum 
melaksanakan tugas, semua 
panitia wajib dicek suhu tubuh, 
cuci tangan dengan sabun, 
memakai masker, dan sedapat 
mungkin menjaga jarak.

Untuk menghindari 
kerumunan orang, pihaknya 
juga melaksanakan pemotongan 
hewan kurban melalui Rumah 
Pemotongan Hewan, 
menghimbau agar warga tidak 
datang kecuali pengkurban. 
Selain itu, pendistribusian 
daging kurban jug diantar ke 
rumah-rumah penerima dengan 
sistem kluster.

“Untuk tahun ini, kami tidak 

membagikan kupon kepada 
masyarakat. Warga diimbau 
tetap berada di rumah dan 
panitia yang akan mengantar ke 
rumah-rumah penerima. Namun, 
karena tidak semua panitia 
paham betul kondisi setempat, 
kami minta bantuan kepada 
para tokoh untuk 
mendistribusikan per kluster 
atau kelompok,” kata Arif.

Meskipun demikian, pihak 
manajemen tidak mengharuskan 
model distribusi dilakukan tanpa 
kupon. Kepada unit kerja yang 
dirasa memungkinkan untuk 
menjaga jarak, tidak 
menimbulkan kerumuman, dan 
bisa tertib, dipersilakan untuk 
memodifikasi cara pembagian. 

“Kalau yang lokasinya lapang 
dan memungkinkan pembagian 
tetap memenuhi protokol 
kesehatan, ya tidak masalah,” 
tambah Arif.

Tentang tradisi kurban di 
PTPN VII dari tahun ke tahun, 
Arif menyebut sangat 
menggembirakan. Meskipun 
kondisi perusahaan sedang 
masa pemulihan, manajemen 
tetap mengalokasikan untuk 
dana kurban. Secara 
kseluruhan, PTPN VII 
menyembelih 30 sapi dan 

puluhan kambing kurban. 
Sekitar lima ribuan paket daging 
kurban dibagikan untuk warga 
sekitar.

 “Kurban ini kan ibadah vertikal 
sekaligus horisontal. Ini adalah 
sinyal keimanan dan ketakwaan 
manusia kepada Alloh SWT 
sekaligus wujud kepedulian 
kepada orang-orang di sekitar 
kita. Dan ini sangat sesuai 
dengan misi PTPN VII di mana 
usaha dan aset perusahaan 
berada di tengah-tengah 
masyarakat sekitar,” kata dia.

Arif berharap, kepedulian ini 
berimbas positif kepada 
hubungan harmonis antara 
perusahaan dengan masyarakat 
sekitar. Sebab, kata dia, peran 
serta masyarakat ikut menjaga 
aset dan usaha PTPN VII adalah 
kunci dari keberhasilan PTPN 
VII.

“Semoga dengan berkurban 
akan senantiasa meningkatkan 
semangat kerukunan, 
mempererat tali persaudaraan, 
toleransi sesama karyawan, dan 
masyarakat sekitar. Dengan 
ibadah kurban ini, diharapkan 
keberadaan PTPN VII dapat 
dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat,” kata dia. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

Para pejabat PTPN VII saat meninjau operasional Pabrik Kelapa Sawit Unit Sungai Niru yang dikerja samakan

Suasana pembagian daging kurban di Kompleks Masjid Baitunnabat.

warta
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Peserta family gathering foto bersama.

uara debur ombak dari Selat Sunda 

Syang menepi di Pantai Teluk Nipah, 
Kalianda, Lampung Selatan menjadi 

latar suara ketika puluhan orang menggelar 
pertemuan di tengah kebun karet, akhir 
Agustus lalu. Mereka adalah para mandor, 
asisten, dan manajer PT Perkebunan 
Nusantara (PTPN) VII wilayah Lampung 
yang mengusahakan komoditas karet 
sedang mengadakan acara kebersamaan 
keluarga (family gathering) Afdeling 
Kalianda.

Dikemas secara informal, mereka 
bertamasya mengajak keluarga sambil 
bertukar informasi dan berbagi pengalaman 
dalam memaksimalkan penggalian produksi 
karet. Di akhir sesi, mereka berwisata 
bersama keluarga di Pantai Sudul, yang 
merupakan bagian dari Pantai Teluk Nipah 
milik PTPN VII.

Acara dibuka dan diikuti Senior Executive 
Vice President (SEVP) Operation II yang 
membidangi komoditas karet dan tebu 
(gula), Dicky Tjahyono. Selain itu, hadir juga 

Kabag Tanaman Wiyoso dan beberapa 
karyawan dari kantor direksi.

Dalam statemen pembukaan, Dicky 
Tjahyono mengapresiasi kegiatan yang 
bersifat leasure tetapi tetap membawa misi 
perusahaan ini. Ia mengatakan, dalam 
situasi perusahaan sedang membutuhkan 
suntikan semangat, setiap kegiatan, 
termasuk rekreasi bersama keluarga, 
selayaknya tetap bermuatan edukasi 
membangun korporasi.

“Saya apresiasi acara ini. Ini rekreasi 
sambil mengedukasi. Nggak apa-apa 
membawa keluarga, supaya mereka juga 
tahu kondisi perusahaan saat ini. Dan 
belajar langsung seperti studi banding 
begini menurut saya sangat efektif,” kata 
dia.

SEVP yang sangat akrab dengan 
karyawan ini mengatakan, field trip atau field 
day dengan model pembelajaran langsung 
ke objek yang dipelajari ke depan 
seharusnya menjadi budaya. Sebab, kata 
dia, ilmu yang di dapat dari pengalaman 

FAMILY GATHERING

Tamasya	Tamasya	
tetap	Produktiftetap	Produktif
Tamasya	
tetap	Produktif
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bukan sekadar transfer 
pengetahuan, tetapi juga 
membangun sikap simpati dan 
empati.

“Ini bukan sekadar soal teknis, 
tetapi juga soal hubungan 
emosional antar karyawan. Kalau 
para unsur pimpinan bisa lebih 
dekat dari hati ke hati dengan 
karyawan, secara alamiah akan 
muncul motivasi. Dan itu 
sepertinya yang terjadi di Unit 
Bergen ini,” kata Dicky.

Dicky mengapresiasi kinerja 
(PTPN VII) Unit Bergen yang 
mencatatkan produktivitas sangat 
baik. Ia menyebut, Unit Bergen 
sebelumnya adalah kebun yang 
sangat sulit berproduksi maksimal 
karena berbagai faktor. Salah satu 
faktornya adalah soal keamanan. 
Namun, dengan penanganan 
yang baik secara manajemen, 
kepemimpinan, pendekatan 
dengan parapihak, dan 
manajemen pengamanan bekerja 
sama dengan BKO Marinir, 
hasilnya sangat memuaskan.

“Belajar dari Unit dan rekan kita 
memiliki keunggulan baik dari 
produksi, DRC bahkan mengelola 

lingkungan kerja yang kondusif, itu 
yang dilakukan para pendahulu 
kita. Seperti field day dan field trip 
pola pembelajaran dan 
mengingatkan para penyadap, 
mandor dan asisiten tanaman 
mengenai norma penyadapan dan 
SOP yang semestinya diterapkan” 
kata Dicky.

Di kebun Afdeling Kalianda, 
penyadap dapat menghasilkan 
kadar karet (DRC, dry rubber 
content) rata-rata 30,1% dengan 
produktivitas 29,5 kg hari kerja 
(HK). Demikian juga di afdeling 
lain di Unit Bergen, pengelolaan 
SDM untuk mentaati standar 
operational procedure (SOP) 
cukup baik. Para penyadap bisa 
memanajemen penggunaan kulit 
sadap tidak boros dan tidak 
melukai pohon dengan RKAP 
tercapai.

“Afdeling Kalianda UKK Bergen 
menjadi contoh atas prestasinya 
bisa pemakaian kulit sesuai 
norma/tidak boros, produksi yang 
diatas RKAP, DRC baik serta 
kekompakan tim. Saya apresiasi 
terhadap kinerja BKO Marinir yg 
ikut membantu dalam 
pengamanan produksi baik 

secara preventif melalui 
pendekatan agama maupun 
represif apabila sudah melewati 
batas” kata Dikcy disambut tepuk 
tangan para peserta family 
gathering.

Manajer Unit Bergen, Ahmad 
Nurwibowo didampingin Asisten 
SDM & Umum Ferdi mengatakan, 
Afdeling Kalianda memiliki areal 
HGU seluas 820 hekatare. Terdiri 
dari 540 hektare tanaman 
produktif, 30 hektare dikelola anak 
perusahan Optima Nusa Tujuh 
untuk penambangan batu basal, 
dan 250 hektare areal fasilitas 
perumahan, perkantoran, dan 
lainnya. Tanaman karet yang 
dikelola terdiri dari tahun tanam 
2009, 2010, dan 2011.
“Kami membangun kekeluargaan 
dengan para karyawan dengan 
tidak melihat strata pekerja, mau 
dia penyadap, mandor, maupun 
pekerja lainnya. Sehingga pesan-
pesan manajemen dapat 
tersampaikan dengan baik. Kami 
mengadakan field day ini setiap 
dua pekanan untuk mengingatkan 
para penyadap pada SOP,” kata 
Ahmad Nurwibowo. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

warta
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Beberapa bocah bersepeda melintas di jalan kebun karet PTPN VII Afdeling Trikora, Lampung Selatan, 15 Agustus 2020. 
Suasana HUT ke 75 Indonesia mewarnai aktivitas anak-anak di wilayah ini.
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parade	foto

HUT	ke	75	Republik	Indonesia	Di	Lingkungan	PTPN	VII
Upacara berlangsung Hari Senin, 17 Agustus 2020, jam 10.00 WIB mengikuti detik-detik 
proklamasi dari Istana Negara, Jakarta melalui jaringan siaran langsung.

1

2

5

6

Jajaran pimpinan dan perwakilan karyawan PTPN VII Unit Bekri melakukan upacara HUT ke 75 Republik Indonesia.

Upacara HUT ke 75 RI di PTPN VII Unit Tebenan, Sumsel dilakukan secara virtual di dalam ruangan.

Upacara HUT ke 75 RI di PTPN VII Unit Way Berulu. Panitia berusaha membangun kemeriahan dengan hiasan 

merah-putih.

Anggota Satuan Pengamanan PTPN VII Unit Tulungbuyut mengikuti upacara HUT ke 75 RI secara virtual dari Pos 

Jaga.

Suasana upacara HUT ke 75 di PTPN VII Unit Tulung Buyut.

Peserta upacara HUT ke 75 PTPN VII Unit Bekri ikut mengheningkan cipta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Keterangan Foto:
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P
abrik Gula (PG) Cintamanis milik PTPN VII yang dikelola PT Buma Cima 
Nusantara (BCN) meraih penghargaan terbaik I dalam Penerapan Protokol 
Kesehatan kategori BUMN/BUMD tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. 

Penyerahan award itu dilakukan dalam rangkaian acara HUT ke 75 Republik 
Indonesia di Kompleks PT Arowana Plant IV, Ogan Ilir, Kamis (27-8-2020).

Selain mengangkat tema nasional HUT ke 75 RI, Indonesia Maju, panitia 
melekatkan sub tema “Industri Tangguh” pada acara penyerahan yang dihadiri 
Sekretaris Kabupaten Ogan Ilir Badrun Prianto itu. Dalam pengarahannya, mewakili 
Bupati Ogan Ilir, Badrun menyatakan apresiasi yang tinggi 
kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menaati protokol 
kesehatan Covid-19.

Menurut Badrun, penghargaan ini dirasa perlu disampaikan 
karena penerapan protokol kesehatan sebagai antisipasi dari 
kemungkinan merunyaknya virus corona sangat serius. Sebab, 
kata dia, jika para pihak di semua elemen abai terhadap 
antisipasi virus ini, dampaknya akan sangat fatal.

“Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merasa sangat perlu dan 
berterima kasih kepada semua elemen di daerah ini yang 
tanggap dan responsif terhadap wabah ini. Ini sangata kami 
hargai karena jika kita abai dan tidak peduli, bisa runyam semua. 
Alhamdulillah lagi, daerah kita relatif aman dari corona,” kata dia 
pada acara yang juga dihadiri Kapolres Ogan Ilir, Dandim 
Kayuagung, Kejari Ogan Ilir, dan pejabat lain.

Penghargaan penerapan protokol kesehatan di Ogan Ilir ini diberikan kepada 
berbagai elemen. Antara lain, Desa Peduli Covid-19, Perusahaan, baik BUMN/BUMD, 
Perusahaan swasta, instansi, dan pelopor atau penggiat penanggulangan Covid-19 
di Ogan Ilir.

Untuk PG Cintamanis, penilaian terbaik diberikan karena anak perusahaan PTPN 
VII itu demikian serius menyediakan fasilitas, peduli kepada lingkungan, dan disiplin 
menerapkan protokol kesehatan. Ketika tamu bahkan karyawan yang akan masuk 
kompleks perusahaan, misalnya, pada penerapan protokol kesehatan Covid-19 kali 
ini harus melewati pemeriksaan berlapis.

Di pintu gerbang, setiap orang yang akan masuk wajib diperiksa suhu tubuhnya 
oleh petugas Satpam. Kepada tamu yang mengendarai mobil, wajib menjulurkan 
tangannya untuk disemprot dengan hand sanitizer oleh petugas. Sedangkan bagi 
tamu pejalan kaki dan mengendarai sepeda motor wajib “mampir” dulu ke kran-kran 
air yang terpasang di lorong pintu masuk.

“Kami menyediakan fasilitas dasar protokol kesehatan Covid-19, termasuk kran air 
lengkap dengan sabun, hand sanitizer, dan masker bagi yang lupa membawa. Ini 
berlaku untuk semua orang, termasuk karyawan yang sehari-hari bekerja di sini,” kata 
Andhiyan Yuwono, General Manajer PG Cintamanis.

Bukan hanya di kantor dan pabrik, bagi karyawan borong tebang juga dipantau 
secara berkala. Untuk masuk ke lokasi kebun yang akan dipanen, kata Bambang, 
hanya pintu-pintu yang disediakan peralatan protokol kesehatan yang dibuka.

Menanggapi penghargaan yang diberikan, Direktur PT BCN Putu Sukarmen 
menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Pemkab Ogan Ilir. Ia mengatakan, 
diberi penghargaan atau tidak, pihaknya merasa wajib menerapkan protokol 
kesehatan Covid-19 dengan ketat. Sebab, kata dia, jika terjadi penularan di 
lingkungan perusahaan, kerugian bukan hanya pada penderita, tetapi seluruh proses.

“Ini memang kewajiban kami untuk antisipasi. Kita semua harus sehat dari Covid-
19. Kalau tidak, bisa merabe semua. Terima kasih Pak Bupati OI atas penghargaan 
ini,” kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

warta

PENERAP PROTOKOL COVID-19

PG	Cintamanis	
BUMN/BUMD	Terbaik	I

Media Agro 7 26



warta

Media Agro 7 27



eluruh karyawan kantor direksi PT 

SPerkebunan Nusantara (PTPN) VII di 
Kedaton Bandarlampung, hampir tidak 

ada yang tak mengenal Sopingi. Tugasnya 
sebagai agendaris, membuat mobilitas pria 52 
tahun itu begitu tinggi. Hampir seluruh ruang di 
gedung besar berlantai empat di Jalan Teuku 
Umar itu rutin ia sambangi. Ya, hampir setiap 
hari.

Namun, belakangan sosok subur nan ramah 
itu jarang terlihat. Hanya sesekali ia tampak 
dengan beberapa lembar berkas di tangan 
dilengkapi buku agenda. Setahun terakhir, dia 
lebih banyak mengirikan berkas surat menyurat 
melalui computer depan meja kerjnya.

“Sejak kantor pake e-office, saya sangat 
terbantu. Dulu, setiap hari ratusan berkas tak 
foto copy, terus dianter ke bagian-bagian. 
Sekarang, mereka sudah pake hand phone, 
enggak ada kertas lagi,” kata dia saat ditemui di 
lobi kantor, Sabtu (15/8/20).

Perubahan pola dan mobilitas Sopingi ini 
memang salah satu kemudahan pemberlakuan 
sistem surat-menyurat dari manual ke model 

virtual digital. 
Kepala Sub Bagian Pengkajian dan 

Pengembangan Bisnis pada Bagian 
Pengembangan Strategis dan Teknologi 
Informasi PTPN VII Heru Wijayanto mengatakan, 
pemberlakuan e-Office memberi dampak besar 
kepada seluruh proses administrasi di BUMN 
Perkebunan ini.

“E-Office ini memang kebutuhan dan sudah 
pada zamannya. Sekarang, semua surat-
menyurat hampir papperless alias tanpa kertas. 
Satu surat akan didistribusikan secara elektronik 
berjenjang dengan memo terenkripsi. Jadi, 
sekarang tidak ada alasan surat tertunda karena 
pejabatnya dinas luar, misalnya. Sebab, semua 
sudah terhubung melalui gadget atau 
smartphone masing-masing,” kata dia.

Perubahan ini diakui Heru baru berjalan 
sekitar setahun. Dengan demikian, secara 
keseluruhan di PTPN VII saat ini telah terkoneksi 
dengan surat elektronik menggunakan virtual 
office ini sehingga banyak efisiensinya.

“Kalau yang nyata, itu ada pada penggunaan 
kertas. Catatan di bagian sekretariat, pemakaian 

Meskipun luas, pada masa pandemi ini PG Cintamanis hanya membuka 12 pintu akses untuk masuk ke areal kebun

ADAPTASI PERUBAHANADAPTASI PERUBAHAN

	Dari	E-Of�iceDari	E-Of�ice
sampai	PreciPalmsampai	PreciPalm

ADAPTASI PERUBAHAN

	Dari	E-Of�ice
sampai	PreciPalm

warta

Dewan Komisaris PTPN VII 
meninjau demplot PreciPalm di 

Kebun Sawit Unit Bekri.
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kertas, terutama untuk surat-menyurat sekitar 
1.300 rim. Sedangkan setelah pemberlakuan e-
Office, pemakaian kertas hanya 298 rim. Ada 
penghematan 78%,” kata dia.

Masih dari imbas fisik, Heru menghitung lebih 
dalam. Karena kertas dipakai untuk menulis, 
kata dia, maka dibutuhkan pena, tinta, mesin 
cetak (printer), mesin foto copy, dan lainnya. 
Maka, penghematan dari penggunaan teknologi 
baru ini sangat signifikan.

Adobsi Teknologi
Mengikuti perkembangan, Heru mengatakan 

PTPN VII terus berupaya menemukan opsi 
terbaik dalam menjalankan perusahaan yang 
berdaya saing. Ia mengatakan, di hampir semua 
lini, manajemen mendorong untuk dilakukan 
berbagai inovasi.

Di bidang tanaman, PTPN VII menjemput satu 
teknologi baru yang dikembangkan oleh Intitut 
Pertanian Bogor (IPB), akhir 2018 lalu. 
Precipalm, nama proyek penelitian itu, adalah 
pemanfaatan citra satelit untuk memantau daun 
kelapa sawit guna mengetahui kebutuhan nutrisi 
tanaman.

“PreciPalm itu dijemput oleh dirut, waktu itu 
Pak Muhammad Hanugroho ke IPB. Awalnya, 
beliau diundang oleh rektor IPB karena ada 
presentasi hasil penelitian tentang teknologi 
kelapa sawit. Ternyata PreciPalm. Karena kami 
punya banyak kebun sawit, itu kami tangkap, 
lah,” kata dia.

Di PTPN VII, PreciPalm 
dirilis pada 22 April 2019 
dengan demoplot kebun 
seluas 100 hektare di Unit 
Bekri, Lampung Tengah. 
Dalam pelaksanaannya, 
PerciPalm dijalankan oleh 
tim kerja sama dari PTPN 
VII, IPB, dan PT Pupuk 
Kaltim. 

Teknologi pada 
PreciPalm memanfaatkan 
citra satelit Santineil II yang 
berotasi dan melintasi 
objek penelitian setiap dua 
pekan. Dari citra satelit itu, 
dengan intrumen yang 
dikembangkan IPB, para 
pakar akan menganalisis 
kandungan nutrisi di dalam 
daun kelapa sawit yang 
dipantau.

“Hasil analisis itu akan 
menjadi panduan bagi kita 
(PTPN VII) untuk perlakuan 
lanjutannya agar tanaman 
lebih baik. Rekomendasi 
dari analisis itu meliputi 

jenis nutrisi apa yang harus ditambahkan ke 
tanaman, apakah aplikasi lewat pupuk atau 
lainnya,” kata dia.

Heru mengakui, pada evaluasi setahun proyek 
PreciPalm di PTPN VII, pihaknya belum 
mendapat gambaran progress positif dari apa 
yang dilakukan tim IPB. Beberapa kendala yang 
ditemui tim, kata dia, adalah tingkat presisi dari 
analisis citra daun yanag bersumber dari satelit 
yang belum maksimal.

“Dari pihak IPB melaporkan bahwa citra satelit 
yang tertangkap belum presisi untuk 
menentukan hasil. Salah satu penghalangnya 
adalah gugusan awan yang kerap menutupi 
citra. Tetapi, mereka akan mendukung dengan 
penggunaan radar untuk mencapai akurasi 
gambar,” kata dia.

Cita-cita dari inovasi penggunaan citra satelit 
untuk deteksi unsur nutrisi melalui daun kelapa 
sawit ini memang sangat visioner. Dengan 
teknologi manual yang selama ini digunakan, 
PTPN VII sangat membutuhkan instrumen. Dari 
laboratorium, tenaga kerja, tingkat kesulitan 
pengambilan sample, dan lainnya.

Heru berharap PreciPalm ini bisa 
menghasilkan teknologi yang akurat dan presisi 
dalam menjalankan bisnis di bidang agro, 
terutama kelapa sawit. “Ini sangat kami 
unggulkan karena masa depan PTPN VII ya, 
tumpuan utamanya ada pada kelapa sawit,” 
kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

warta
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P
T Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit 
Sungai Lengi (Suli) berkomitmen 
mengawal proses replanting atau 

peremajaan tanaman sawit Perkebunan Inti 
Rakyat Khusus (PIR SUS) II A dan II B.

Selaku pendamping teknis kebun eks plasma 
PTPN VII Perkebunan Inti Rakyat Khusus (PIR 
SUS) II A dan II B, perusahaan akan terus 
membantu dan mengawal kegiatan tersebut.

Hal itu dikatakan Manager Sungai Lengi 
Supomo dan Rahmad Hari Mulia saat 
menghadiri Syukuran Pelaksanaan Program 
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahap I tahun 
2019 dan Launching Tumbang Chipping 
Perdana Tahun Tanam 2020, di Desa 
Sumajamakmur Kecamatan Gunungmegang 
Kabupaten Muara Enim, Jumat (21/8/20).

Supomo menegaskan, PTPN VII Unit Suli 
berkomitmen untuk membantu mengawal 
kegiatan replanting, dari tahapan perencanaan, 
pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Ini 
untuk membantu petani mewujudkan kebun 
plasma yang potensial, sehingga terwujud visi 
Kabupaten Muara Enim Untuk Rakyat.

Untuk diketahui, PTPN VII dan Dinas 
Perkebunan Muara Enim telah berkomitmen 

untuk melakukan peremajaan kebun kelapa 
sawit masyarakat di sekitar Unit Suli. 

Di tahun 2017, PTPN VII melalui pendanaan 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDP-KS) melaksanakan pembiayaan 
peremajaan kebun kelapa sawit. 

Luas areal kebun kelapa sawit plasma yang 
diremajakan pda tahun itu seluas 214 Ha terdiri 
dari 91 KK terletak di Kecamatan 
Gunungmegang.

Acara yang dilaksanakan dengan 
menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri oleh 
Plt. Bupati Muara Enim Bpk. H Juarsah SH, 
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perkebunan 
berserta jajaran pemerintah lainnya. 

Sementara Plt. Bupati Juarsah dalam 
sambutannya, menjelaskan Program replanting 
sawit merupakan salah satu program “Merakyat” 
sesuai Visi-misi Bupati, dari target sebesar 
10.000 hektare saat ini telah terealisasi 
sebanyak lebih kurang 20 persen atau 2.000 
hektare.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak perlu 
ragu mengikuti program replanting.

“Mumpung program ini masih ada dan 
pemerintah Kabupaten Muara Enim memberi 
kesempatan seluas-luasnya agar masyarakat 
dapat memanfaatkan hal ini,”ujarnya.

Menurutnya,  program replanting sangat perlu 
karena hasil produksi perkebunan Kabupaten 
Muara Enim cenderung terus menurun yang 
salah satu sebabnya adalah usia tanaman yang 
tidak lagi produktif. 

“Sepanjang jalan ke sini tadi saya lihat masih 
banyak kebun sawit yang sudah tua, dan 
buahnya sedikit, seperti laporan panitia 
pelaksana yang tadinya sawit itu dapat 
menghasilkan 30 ton/tahun, saat ini hanya 3 
ton/tahun,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Plt Bupati berjanji akan terus 
mensupport habis-habisan program peremajaan 
sawit, baik melalui Dinas Perkebunan Kabupaten 
Muara Enim maupun langsung ke kelompok tani 
dan koperasi.

Tidak hanya itu untuk membantu 
perekonomian masyarakat selama masa 
peremajaan, petani/pekebun diminta untuk 
menanam tanaman sela yaitu tanaman palawija 
yang akan dibantu dan dampingi oleh Dinas 
Perkebunan. (HUMAS PTPN VII/LB)

REPLANTING PIR SULI

PTPN	VII	Dampingi	
Teknis	Budidaya
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Peluncuran program replanting 
tanaman kelapa sawit 
eks PIR PTPN VII difasilitasi 
Pemerintah.
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Way	Berulu	Terbaik	Se	PTPNWay	Berulu	Terbaik	Se	PTPNWay	Berulu	Terbaik	Se	PTPN

P
T Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding, BUMN 
induk perkebunan yang membawahkan 14 PTPN se-
Indonesia merilis data unit kerja berkinerja terbaik, 

Senin (17-8-2020).
Hasil penilaian untuk Semester I/2020 menempatkan 

PTPN VII Unit Wayberulu, Pesawaran, Lampung sebagai 
unit terbaik I pada komoditas karet. Selain Wayberulu, PTPN 
VII juga menempatkan Unit Senabing, Lahat, Sumatera 
Selatan sebagai terbaik ke-5 untuk komoditas yang sama.

Unit Wayberulu menjadi kampiun dari puluhan unit kerja 
yang mengusahakan komoditas karet di 10 PTPN dalam 
PTPN Grup. Di PTPN VII ada 12 unit yang mengusahakan 
karet. Sedangkan di PTPN Grup antara lain ada di PTPN I, 
PTPN II, PTPN III, PTPN V, PTPN VI, PTPN VIII, PTPN IX, 
PTPN XIII, dan PTPN XIV.

Dalam rilis yang ditandatangani Direktur Produksi dan 
Pengembangan PTPN Grup Mahmudi menyebutkan, 
penilaian dilakukan berdasarkan laporan beberapa 
pencapaian, yakni produksi terhadap RKAP, komitmen, 
produktivitas, rendemen (untuk tebu), berondolan (kelapa 
sawit), mutu produk, losses, dan harga pokok produksi.

Mahmudi mengatakan, tradisi pemeringkatan yang 
dilakukan setahun dua kali ini bertujuan untuk memacu 
kinerja setiap unit. Selain itu, kata dia, data dan fakta yang 
terdapat pada unit-unit yang memperoleh penghargaan 
akan menjadi acuan bagi unit lain untuk mempelajari 
keberhasilannya.

Selain komoditas karet, PTPN Holding juga memberi 
penghargaan kepada unit terbaik untuk komoditas kelapa 
sawit, tebu (gula putih) dan teh. Untuk komoditas kelapa 
sawit, yang terbaik adalah Unit Tamora dari PTPN V, 
komoditas tebu dari PG Prajekan PTPN XI, dan teh dari 
Kebun Malabar PTPN VIII.

Menanggapi apresiasi ini, Senior Executive Vice President 
(SEVP) Operation II PTPN VII yang membidangi komoditas 
karet, Dicky Tjahyono, menyampaikan terima kasih. Ia 
mengaku, meskipun mendapat penghargaan kinerja terbaik 
I, pihaknya merasa masih banyak kekurangan dan 

kelemahan dalam pengelolaan dan menggali produksi.
“Atas nama direksi PTPN VII, saya menyampaikan terima 

kasih kepada PTPN Holding sekaligus ucapan selamat 
kepada seluruh pekerja di Unit Wayberulu dan Unit 
Senabing. Ini adalah penghargaan atas jerih payah bapak-
ibu semua. Sedangkan kami direksi hanya supporting,” kata 
dia.

Dicky berharap, penghargaan ini menjadi pemicu dan 
pemacu bagi internal Unit Wayberulu, dan menjadi motivasi 
bagi 11 unit lain di PTPN VII untuk mengejar prestasi. Ia 
menyebut, ketika ada yang berprestasi di sekitar kita, maka 
contoh terbaik untuk mengikuti jejak prestasinya.

Senada, Manajer PTPN VII Unit Wayberulu Sugeng Budi 
Prasongko juga menyampaikan terima kasih kepada PTPN 
Holding. Lebih khusus, ia sangat mengapr esiasi seluruh tim 
manajemen di Unit Wayberulu, seluruh pekerja, dan 
stakeholder di Unit yang dipercayakan kepadanya untuk 
memimpin atas kerja kerasnya.

“Ini adalah penghargaan untuk kita semua, bukan untuk 
saya. Terima kasih atas kerja tim yang solid untuk mencapai 
produksi terbaik,” kata dia.

Sugeng menyatakan siap untuk terus mengawal 
produktivitas dan kinerja terbaik ini. Bukan semata untuk 
meraih penghargaan 
di periode 
berikutnya, tetapi 
lebih kepada 
pencapaian kinerja 
perusahaan agar 
segera bangkit 
kembali.

“Dengan niat baik, 
kerja keras, dan 
bersungguh-
sungguh, kita yakin 
bisa,” kata dia. 
(HUMAS PTPN 
VII/LB)

KOMODITAS KARETKOMODITAS KARETKOMODITAS KARET
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uas perkebunan kelapa sawit Indonesia 

Lselama periode 2015-2019 mengalami 
peningkatan meski relatif kecil. Namun, 

produktivitasnya tidak banyak peningkatan bahkan 
cenderung stagnan.

Dicky Tjahyono, Senior Executive Vice President 
(SEVP) Operation II PT Perkebunan Nusantara VII 
menyampaikan itu pada acara talkshow di Lampung 
Post, Selasa (12/8/20). Diskusi interaktif dengan 
tema “Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan 
Mensejahterakan Rakyat di Era New Normal” itu 
dilaksanakan dalam rangka HUT ke 46 Harian 
Umum Lampung Post.

Menurutnya, pada tahun 2019, luas areal 
perkebunan kelapa sawit tercacat mencapai 
14.724.420 hektare. Dari luasan tersebut, sebagian 
besar diusahakan oleh Perusahaan Besar Swasta 
(PBS) sebesar 54,75% atau seluas 8.061.636 hektare, 
Perusahaan Besar Negara (PBN) sebesar 4,26% atau 
seluas 627.042 hektare dan Perusahaan Rakyat (PR) 
sebesar 40,99% atau seluas 6.035.742 hektare.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019), luas areal 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus 
mengalami peningkatan dengan rata-rata laju 
pertumbuhan sebesar 6,3%. Kecuali pada Tahun 
2016 luas areal kelapa sawit sedikit mengalami 
penurunan sebesar 0,5% atau berkurang seluas 
58.811 hektare. Peningkatan terbesar terjadi pada 
tahun 2017 sebesar 25,4% atau bertambah seluas 
2.847.257 hektare. Dari tahun 2015 hingga tahun 
2019, total luas areal kelapa sawit bertambah seluas 
3.735.734 hektare. 

“Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit 
dari tahun ke tahun menunjukkan sektor industri 

sawit masih terus tumbuh terutama oleh 
pengusahaan Perkebunan Besar Swasta, 
sayangnya hal ini tidak dapat dimanfaatkan oleh 
Perkebunan Besar Negara yang terlihat tidak 
menunjukan perkembangan luas areal yang 
signifikan,” kata Dicky.

Sedangkan untuk produksi, kata Dicky, rata-rata 
produktivitas minyak sawit per hektare di Indonesia 
masih sangat rendah. Tingkat produktivitas dari tahun 
2015-2019 tidak banyak mengalami peningkatan 
bahkan cenderung stagnan. Untuk produktivitas 
berdasarkan total luas kebun sawit adalah sebesar 
2,7 ton/ha, sedangkan untuk produktivitas 
berdasarkan total kebun yang sudah TM adalah 
sebesar 3,6 ton/ha.

Bicara soal harga, tambah Dicky, trend harga CPO 
yang mengalami kenaikan memasuki tahun 2020, 
industri minyak sawit Indonesia menghadapi sejumlah 
problem. Ada trend penurunan produksi di awal tahun 
sebagai dampak kemarau panjang 2019, baik jumlah 
dan ukuran tandan buah segar sawit. 

Oleh karena harga sawit sebagai minyak nabati 
sebagian diserap untuk kebutuhan primer (makanan 
dan energi), pandemi Covid 19 tidak serta-merta 
membuatnya mengkerut.

Sejumlah negara yang menderita oleh Covid-19 
pun, seperti Mesir, Pakistan, India, dan Bangladesh 
tetap menunjukkan permintaannya yang kuat. 
Tiongkok dan Amerika juga tetap menjadi pasar 
potensial. Masih banyak pedagang yang berani 
membeli harga CPO yang relatif tinggi di bursa 
berjangka sehingga CPO dianggap tahan banting di 
tengah pasar dunia yang sedang meriang akibat 
Covid 19. (HUMAS PTPN VII/LB)

TALK SHOW

Dicky:	“Industri	Sawit	
Masih	Prospektif”

Dicky Tjahyono, SEVP Operation II PTPN VII saat menyampaikan paparannya tentang prospek industri kelapa sawit.
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Memerdekakan	Produksiuksi

HUT KE 75 RI

Berlomba	
Memerdekakan	Produksi

Suasana upacara HUT ke 75 RI.

ulan “merdeka” belum juga 

Bmasuk, tetapi di beberapa grup 
media sosial karyawan PTPN VII 

sudah bertabur flier bernuansa “merah-
putih”. 

Para tim kreatif corporate image dari 
masing-masing unit kerja yang tersebar 
di Lampung, Sumatera Selatan, dan 
Bengkulu itu seperti berburu kecepatan. 
Mereka “hit and run” mengunggah 
desain-desain ekslusif untuk menarik 
perhatian publik yang nota bene adalah 
rekan satu perusahaan.
Bukan hanya “adu” desain, mereka juga 
sudah mempublikasikan banyak 
rencana kegiatan yang akan digelar 
memeriahkan HUT ke 75 Republik 
Indonesia. Meski dalam suasana 
pandemi, dengan berbagai modifikasi, 
berbagai agenda tetap digelar. Satu 
yang cukup produktif adalah lomba 
sadap karet dan lomba panen kelapa 
sawit.

“Pada perayaan HUT ke 75 Republik 
Indonesia tahun ini, kami memang 
mengimbau untuk tidak menggelar 

berbagai kegiatan yang bernuasan 
kemeriahan. Tetapi, kawan-kawan di 
unit ini tetap kreatif. Mereka menggelar 
lomba-lomba yang bersifat produktif. 
Ada lomba sadap dan lomba panen. Ini 
sangat baik dalam kondisi perusahaan 
sedang kurang baik ini,” kata Arif 
Syaifudin Zuhri, Plt. Sekretaris 
Perusahaan PTPN VII.
Sejak akhir Juli 2020, Agus Syaiful Bahri 
dari Unit Way Berulu, Pesawaran sudah 
mengundang kemeriahan dengan 
lomba sadap karet. Dia mengatakan, 
lomba sadap adalah dalam rangka 
memeriahkan HUT kemerdekaan, ada 
unsur rekreasi, tetapi produktif.

“Agustusan (peringatan HUT RI) kan 
identik dengan lomba-lomba. Ya, dari 
pada lomba pucang, lomba balap 
karung, lebih baik kita lomba sadap. 
Kan akan lebih produktif,” kata dia.
Senada, di Unit Padangratu yang 
mengelola kebun kelapa sawit juga 
melakukan lomba panen. Loma yang 
diikuti para utusan dari semua afdeling 
akan diuji ketangguhannya dalam 
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Para karyawan PTPN VII Unit Tebenan memeriahkan suasana HUT ke 75 RI dengan berbagai kegiatan.

menurunkan tandan buah segar sesuai norma. 
Selain jumlah yang dihasilkan, lomba ini juga 
akan dinilai ketuntasannya dalam memungut 
brondolan (buah sawit yang terlepas dari 
tandan), juga teknik yang digunakan.

Hampir semua Unit kerja juga melakukan hal 
yang sama. Antara lain Unit Tulungbuyut, Unit 
Senabing, Unit Bergen, dan lainnya. Mereka 
mengubah pola lomba dengan yang lebih 
produktif.

Suasana Merah Putih
Kreativitas d Unit Kerja PTPN VII dalam 

menggerakkan dan memacu semangat seluruh 
elemen cukup menyentuh. Memasuki “Bulan 
Kemerdekaan”, Bulan Agustus, hampir seluruh 
Unit menghiasi beberapa spot di sekitar kantor 
dengan berbagai properti selaras dengan HUT 
RI. Ada yang membentang back drop raksasa 
dengan kalimat-kalimat heroik yang 
membangkitkan. Dan tak lupa, mereka 
memasang tema HUT ke 75 RI, “Indonesia 
Maju” lengkap dengan logonya.
Di bagian atas, logo BUMN, logo PTPN 
Holding, dan logo PTPN VII dengan tambahan 
Unit Kerja menjadi penanda yang 
membanggakan. Di bagian tulisan utama, ada 
beberapa kalimat yang menyemangati agar 
seluruh karyawan bekerja dengan lebih baik 
sehingga perusahaan segera bangkit.

Suasana Bulan Merdeka yang dibangun 
dengan pemasangan ornamen-oranamen 
merdeka ini tampaknya meresap ke semua 
karyawan. Mereka memperbaiki dan mengecat 
pagar-pagar bambu, memasang bendera 
merah putih di halaman rumah, memasang 
umbul-umbul aneka warna, bahkan tak jarang 
yang memasang bendera di sepeda motor nya 
untuk bekerja. Potret ini adalah wujud 
karyawan PTPN VII yang bersuka cita 
menyambut HUT ke 75 RI, menguatkan 
nasionalisme, dan loyal kepada tugasnya 
sebagai karyawan. (HUMAS PTPN VII/LB)

warta
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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

0812 7180 1687, 0812 7180 1907
0812 7180 1957

wbs.ptpn7@gmail.com

Faks: (0721) 774433

Seorang penyadap karet di PTPN VII Afdeling Trikora melintas dengan mengendarai sepeda motor yang terpasang bendera merah putih, 
Agustus lalu. Dirgahayu ke 75 Indonesia.
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