
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.

PAGAR SOSIAL ITUPAGAR SOSIAL ITU
BERNAMA CSRBERNAMA CSR

PAGAR SOSIAL ITU
BERNAMA CSR

MEDIAMEDIA MAJALAH PTPN VII No. 74/SEPTEMBER 2020

Setiap tahun, PTPN VII mengalokasikan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) atau CSR (corporate social responsibility) sebagai pagar sosial.
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VUCA

A
merika Serikat yang 
melibatkan diri dalam 
hampir semua perang di 

Timur Tengah, terutama di Irak dan 
Afghanistan mengalami banyak 
masalah. Bukan cuma sulitnya 
menundukkan lawan, tetapi 
belakangan diketahui berbagai aspek 
sejak dari “niat” sampai modus yang 
dijalankan dinilai telah melanggar 
banyak hak-hak militer maupun sipil.

Di Irak, misalnya, perang yang 
dimulai pada 2003 memang telah 
berakhir pada 2011 setelah Pentagon 
menyatakan mundur dari negeri yang 
diinvasi itu. Namun, perang delapan 
tahun itu menyisakan dendam 
antarkelompok di dalam negeri Irak 
yang tak berkesudahan. Tak pelak, 
Amerika selalu ikut terseret pada isu 
yang bergulir bersama kajian fakta 
yang kemudian terkuak. Hal sama 
juga terjadi di Afghanistan.

Pemerintahan berganti, tetapi isu 
itu menjadi “perang dingin” yang tak 
kunjung reda. Dalam konklusinya, US 
Army kemudian meresume bahwa 
urusan invasi di Timur Tengah itu 
dengan istilah VUCA. Empat huruf 
itu adalah akronim dari volatility 
(bergejolak), uncertainty (ketidak 
pastian), complexity (kompleks), dan 
ambiguity (tidak jelas). Dalam kata 
sederhana kita bisa menyebut sebagai 
ruwet, ruwet, ruwet!

Tulisan ini tidak membahas soal 
perang Timur Tengah itu, tetapi kita 
saat ini juga sedang pada situasi 
“perang” dalam percaturan ekonomi 
dunia. Pandemi virus corona-19 yang 
meruyak di seluruh dunia sejak 2019 
lalu menambah berat situasi. Dalam 
situasi ini, para ekonom dan pakar 
ekonomi mengadobsi VUCA ke 
dalam kamus ekonomi baru dan 
populer. Pendek kata, peta ekonomi 
dunia saat ini, di hampir semua 

sektor, sedang memasuki era VUCA, 
era ruwet yang cukup mengkhawa-
tirkan.

Ini adalah warning, tetapi bukan 
untuk menakut-nakuti. Bukan hanya 
kita, bahkan Presiden Joko Widodo 
pun pernah membuat statemen yang 
harus menjadi perhatian kita semua. 
Beliau bilang: “Kalau kita masih 
menganggap situasi ini sebagai 
kondisi yang biasa-biasa saja. Kalau 
kita tidak memiliki sense of crisis. 
Kalau kita masih melakukan sesuatu 
yang biasa-biasa saja, maka saya tidak 
tahu lagi mau bilang apa?”

Statemen presiden itu secara 
implisit juga mengarah kepada kita, 
PTPN VII sebagai korporasi yang 
sahamnya milik negara. Bukan hanya 
secara kelembagaan, secara 
individual sebagai karyawan yang 
mendapat rezeki melalui perusahaan 
ini juga termasuk. Dan, kita harus 
peduli dengan berupaya menjawab 
setiap tantangan akibat dari VUCA.

Secara lebih perinci, kata pertama 
pada VUCA, yakni volatility atau 
ketidak pastian itu sedang dihadapi 
PTPN VII. Harga komoditas, 
misalnya, adalah aspek penting dari 
setiap jerih payah kita, tetapi saat ini 
berada di luar kendali kita. Juga cuaca 
yang menjadi pendukung utama budi 
daya agro, saat ini terjadi anomali. 
Bahkan situasi politik juga kerap 
mengganggu. Dan sejak tujuh bulan 
terakhir, kita juga terkena Covid-19.

Bagaimana caranya berkelit? Ya, 
kita tidak boleh kaku. Dalam situasi 
dengan dinamika cukup tinggi ini, 
dibutuhkan eksibilitas dan kesiapan 
beradaptasi.

Fleksibel tidak selalu, apalagi harus 
melanggar peraturan formal yang 
cenderung menganut faham normatif. 
Boleh jadi, kita sering lebih memilih 
mengikuti peraturan secara rigid agar 
terhindar dari kesalahan, tetapi dalam 
situasi ini tidak tepat. Bekerja dan 
memilih posisi aman dengan bermain 
di zona nyaman, di era VUCA ini 
justru menjadi tidak aman.

Poin kedua, uncertainly atau ketidak 
pastian. Dalam situasi normal, kita 
sering hanya berhitung matematis. 
Dua ditambah dua sama dengan 
empat; setelah jam empat maka akan 
datang jam lima, waktunya pulang; 
ini sudah tanggal 25, tanggal satu 

gajian, dan seterusnya. Di situasi saat 
ini, hitungan “urut kacang” itu sangat 
mungkin berubah. Apakah bulan 
depan kita masih gajian? Apakah lima 
tahun ke depan perusahaan ini masih 
ada? Semua menjadi serbamungkin. 
Dan, kemungkinan buruk itu adalah 
risiko yang harus ditanggung jika kita 
tidak berubah menghadapi 
perubahan dunia yang begitu cepat.

Poin ketiga adalah complexity yang 
kalau kita kiaskan dalam istilah medis 
sebagai komplikasi. Ini bukan situasi 
biasa yang bisa diatasi sendiri apalagi 
secara parsial. 

Dalam sejarah bisnis IT, kita kenal 
kisah Steve Jobs, bos Apple Inc. 
memutuskan menerima investasi dari 
rival beratnya, Bill Gate, bos 
Microsoft pada 1997. Ini adalah 
preseden bisnis paling dicatat dunia 
yang meneguhkan bahwa “hidup” 
tidak bisa sendiri. Meski punya 
catatan sebagai musuh paling bedas, 
Apple Inc. yang hampir bangkrut 
akhirnya bisa bangun dan sejajar lagi.

Lalu, apa yang membuat Bill Gate 
mau investasi kepada “musuhnya?” 
Semua karena kompetensi, 
kepercayaan, dan komitmen untuk 
saling mendukung dan maju bersama.

Dalam konteks PTPN VII, dalam 
situasi VUCA ini, harus membuka 
diri dari pihak manapun untuk 
berjalan beriringan. Dan untuk 
mendapat kepercayaan kerja sama, 
kita butuh kompetensi korporasi yang 
dibangun dari kompetensi individual 
yang kumulatif.

Terakhir, era saat ini sedang 
mengalami ambiguity, ketidak jelasan 
arti dari tafsir-tafsir liar tentanag 
sesuatu kebijakan dan fenomena. 
Menghadapi itu, kita butuh kesamaan 
visi agar tidak terjadi bias. Dan, di sini 
peran leadership seorang pimpinan 
unit menjadi kunci untuk 
menyatukan. Poin utamanya, adalah 
keteladanan.

Secara menyeluruh, menghadapi 
era VUCA ini, satu konsep yang harus 
dipegang adalah transformasi di 
seluruh tatanan. Dan mengutip Prof. 
Renald Kasali, sebagai spirit aksi yang 
harus dijalankan adalah agility: lincah, 
adaptif, eksibel, bandel, bahkan 
atraktif, tetapi tetap good governance. n
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R
umah Tejo (61) di Desa Purwodadi Dalam, 
Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan 
itu tiba-tiba ramai. Beberapa sepeda motor 

berbelok ke hunian permanen yang hanya beberapa 
meter dari kebun karet PTPN VII Unit Bergen itu. 
Orang-orang itu segera masuk rumah dan menyapa 
beberapa tamu yang sedang mengobrol dengan 
tuan rumah.

“Wah, apa kabar Pak Udin. Mau ke sini nggak 
nelpon dulu. Untung saya sudah selesai mulung 
(memungut karet sadapan),” kata Jumali, salah satu 
dari belasan orang yang hari itu mendadak 
ngumpul di rumah Tejo, akhir September 2020 lalu.

Nasarudin (51), krani Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VII yang biasa 
disapa Udin, hari itu datang bertamu. Secara 
berkala, ia datang menyapa para mitra binaan yang 
pernah mendapat pinjaman dana PKBL (CSR, 

corporate social responsibility) dari PTPN VII. Sekadar 
menyapa dan tanya kabar, tetapi ia mengaku 
hampir selalu disambut melebihi ekspektasinya.

“Walah, wong cuma mau ngobrol saja, kok Pak. 
Kan sudah lama kita nggak ketemu. Apalagi setelah 
musim covid ini. Saya cuma mau ngisi data agenda 
kunjungan saja. Sebenarnya diwakili Pak Giarto 
sebagai ketua saja cukup. Kalau yang lain masih 
kerja, kan jadi mengganggu,” kata pria ramah ini.

Istri Tejo sebagai tuan rumah tampak sibuk. 
Perempuan subur itu terlihat menyuruh seseorang 
untuk keluar dengan sepeda motor. Beberapa saat 
kemudian, beberapa gelas kopi, teh, gorengan, 
kacang rebus, dan tahu goreng memenuhi meja. 
Ada 13 orang terlibat obrolan seru sambil 
menikmati kudapan warung yang dibeli dadakan.

Kumpulan mendadak itu adalah suasana 
kunjungan salah satu pembina PKBL PTPN VII 
kepada para mitra. Hari itu, Udin menyapa 
Kelompok Tani Karet Karya Mandiri di Desa 
Purwodadi Dalam atau yang sering disebut 
Palputih Dalam. Dalam delapan tahun terakhir, 
kelompok tani ini sudah mendapat tiga kali kucuran 
dana kredit lunak dari PTPN VII.
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Mengobrol bebas, Ketua Kelompok Tani Karet 
Karya Mandiri Sugiarto mengatakan sangat 
terbantu dengan kredit yang diberikan PTPN VII. 
Pertama kali, kata dia, dana pinjaman mereka 
terima pada 2012. Dari 16 anggota kelompok, 
masing-masing anggota mendapat pinjaman antara 
Rp8—12 juta.

“Ya, senang banget, lah Pak. Dulu, kami susah 
mau beli pupuk atau mau beli motor untuk 
angkutan getah. Sekarang, alhamdulillah lancar. 
Pinjaman sudah tiga kali. Terakhir kami dapat 
masing-masing Rp20 juta. Jadi, pinjaman kami dari 
PTPN VII dengan 16 anggota sebanyak Rp320 
juta,” kata Giarto.

Senada dengan Sugiarto, Jumali, salah satu 
pengurus kelompok tani Karya Mandiri mengaku 
berhutang budi kepada PTPN VII. Sebagai rasa 
terima kasihnya, dia bersama anggota kelompok 
tani secara moral ikut menjaga aset perusahaan 
yang berada di daerahnya.

“Sebagai orang yang dibantu, ya pastilah kita 
punya rasa ingin membantu juga. Tapi kita bisa 
bantu apa? Ya, paling aruh-aruh atau mengingatkan 
kalau ada orang yang mau mengganggu kebunnya 
PTPN VII. Tetapi alhamdulillah sekarang aman. 
Nggak pernah dengar lagi ada pencurian,” kata dia.

Pagar Sosial
Model hubungan yang dijalin tim PKBL dan 

manajemen PTPN VII di unit-unit kerja dengan 
sering silaturahmi terbukti efektif mengurangi 
gangguan aset dari faktor luar. Kepala Bagian 
Sekretariat PTPN VII Bambang Hartawan 
mengatakan, peran dan fungsi Subbagian PKBL di 
PTPN VII adalah menjaga harmoni perusahaan 
dengan lingkungannya.

Subbagian PKBL yang berada di bawah Bagian 
Sekretariat, kata dia, bukan sekadar 
mengakomodasi proposal dari calon mitra, 
menyalurkan, mencatat, dan menagih, tetapi juga 
menjadi katalisator untuk saling menguatkan. 

Mantan General Manajer PT Buma Cima 
Nusantara (BCN) Distrik Bungamayang ini 
menegaskan, semua karyawan, terutama di bagian 
Sekretariat, adalah perekat dua kepentingan yang 
saling membutuhkan.

“Pada intinya, seluruh karyawan PTPN VII ini 
harus jadi humas atau public relation bagi citra 
perusahaan. Ia harus menampilkan citra baik dari 
korporasi agar semua pihak merasa  nyaman ketika 
punya urusan ataupun sekadar mengetahui 
tentang perusahaan.

“Setiap karyawan harus jadi PR (public relation) 
itu bukan berarti boleh menyampakan informasi 
tentang PTPN VII. Namun, setiap kita harus 
menampilkan citra atau image sebagai insan PTPN 
VII yang berakhlak baik dan produktif. Kalau citra 
perusahaan baik, insyaalloh stakeholder akan 
nyaman bermitra dengan kita. Termasuk juga 
dengan masyarakat, mereka tidak akan 
mengganggu aset kita,” kata dia.

Lebih khusus kepada insan PTPN VII yang 
bertugas di Bagian Sekretariat yang di dalamnya 
meliputi komunikasi perusahaan dan PKBL serta 
beberapa item lain, menurut Bambang modal 
dasarnya adalah respek. Respek, kata dia, adalah 
sikap rendah hati yang dibangun dengan ketinggian 
budi. Secara sik, sikap respek itu mewujud dalam 
perilaku ramah, sopan, tanggap, berprakarsa, 
mudah menolong, dan bertanggung jawab.

“Sebagai pemegang amanah di Bagian 
Sekretariat, saya selalu mengajak semua karyawan 
untuk respek kepada siapapun dan dalam kondisi 
apapun. Respek itu bukan rendah diri, tetapi 
rendah hati, meskipun posisi atau secara strata kita 
tinggi. Sebab, respek terbangun penguasaan budi 
pekerti yang tinggi,” kata dia.

Mengadobdi kata respek dalam implementasi 
PTPN VII menjaga aset, manajemen 
mengalokasikan dana CSR sebagai insentif bagi 
tetangga yang mempunyai daya dukung terhadap 
usaha. Bambang menjelaskan, pemberian berbagai 
bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, 
menyantuni anak yatim, menyediakan fasilitas 
umum, dan bantuan lainnya adalah untuk 
membangun harmoni.

Demikian pula dengan pemberian fasilitas 
pinjaman dengan bunga amat lunak kepada pelaku 
usaha kecil menengah di sekitar lokasi usaha, 
adalah cara perusahaan menjaga situasi kondusif. 
Dengan saling mengerti dan membantu, relasi 
PTPN VII dengan tetangga (masyarakat) akan 
saling menguatkan.

Peran Kelompok Tani Karet Karya Mandiri yang 
turut menjaga aset kebun PTPN VII Unit Bergen 
adalah salah satu contohnya. Ada puluhan, bahkan 
seratusan kelompok maupun usaha kecil individu 
di wilayah kerja PTPN VII di Lampung, Sumsel, 
dan Bengkulu memberi kontribusi aktif menjaga 
keamanan perusahaan. (HUMAS PTPN VII/LB) 

warta	utama

Menebar	Manfaat	Menebar	Manfaat	
untuk	Masyarakatuntuk	Masyarakat
Menebar	Manfaat	
untuk	Masyarakat

warta	utama

Aset PTPN VII berupa kebun yang berada di 
tengah masyarakat membutuhkan pengamanan 
ekstra. Harmoni dan relasi saling menjaga 
antaraperusahaan dengan masyarakat menjadi 
pagar terkuatnya.
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warta	utamawarta	utama

KIPRAH PARA MITRA PTPN VII

Air	Limbah	yang	Menjadi	Berkah

erdiri di atas pintu air saluran irigasi sederhana 

BDesa Bagelen, Gedongtataan, Pesawaran, Merdi 
Parmanto menunjukkan air yang mengalir ke 

sawah-sawah petani. Kepala Desa Bagelen itu ingin 
memastikan bahwa air yang berasal dari kebun karet 
PTPN VII Unit Way Berulu itu jernih, tidak berbau, dan 
digunakan petani untuk mengairi sawahnya. Padahal, air 
itu adalah bekas pakai mengolah karet dari pabrik karet.

Sekitar 30 hektare sawah di Desa Bagelen dan Desa 
Kebagusan, memang memanfaatkan air hasil proses akhir 
pengolahan limbah Pabrik Karet PTPN VII Unit Way 
Berulu. Ketersediaan air yang mengalir sepanjang tahun 
membuat lahan ini bisa menanam padi paling kurang dua 
kali setahun.

Di temui, Kepala Desa Bagelen Merdi Parmanto 
mengatakan, beberapa lahan persawahan di desanya 
berada di posisi hilir sungai Way Berulu. Meskipun tidak 
besar, kali yang merupakan aliran air dari gugusan 
gunung Pesawaran dan melintasi kebun karet PTPN VII 
itu menjadi berkah bagi puluhan petani desa itu. Sebab, air 
yang mengalir menjadi andalan untuk berbudi daya padi.

“Saya lahir di desa ini dan belum pernah mendengar air 
tercemar oleh limbah. Padahal, di atas sana ada pabrik 
karet punya PTPN VII. atanya, air yang mengalir ke Ny

sawah kami justru malah jadi rebutan petani. Kalau tidak 
terlalu kering, petani di bawah bisa panen tiga kali 
setahun,” kata “lurah” muda ini. 

Merdi mengatakan, dari bendungan Way Berulu yang 
mengalir air bekas proses pengolahan karet PN VII, ada PT
dua jalur irigasi mini menuju dua lokasi. Masing-masing 
Bendung Amir Makmur dan Sumber Bakti. Air itu 
kemudian dibagi-bagi oleh petani untuk mengairi sawah 
mereka.

Kades yang baru dilantik awal 2020 itu menambahkan, 
keberadaan PN VII yang berbatasan dengan desanya PT
sangat memberi manfaat. Ia mengaku, banyak warga 
desanya dan desa-desa sekitar, termasuk Desa Kebagusan, 
yang bekerja di BUMN itu. Secara berkala, PTPN VII juga 
membantu desa dalam pembangunan dan bantuan 
renovasi fasilitas umum. Juga bantuan kredit sangat lunak 
yang diterima pelaku usaha kecil dalam bentuk dana 
kemitraan.

“Kalau yang terlihat langsung, ya adanya bentuan 
fasilitas umum, bantuan kredit usaha kecil, dan kalau ada 
keadaan darurat bencana. Nah, yang agak aneh justru 
adanya air limbah untuk petani. Kalau di tempat lain 
orang nolak limbah, di sini justru minta terus,” kata dia.

Pernyataan itu dikuatkan Sarito (53), salah satu petani 

yang memanfaatkan olahan air dari limbah 
pabrik karet. Dia menerangkan olahan akhir 
limbah cair yang mengalir ke sawahnya justru 
membuat tanaman yang dia budi dayakan lebih 
subur.

“Saya nggak tahu bagaimana, tetapi tanaman 
malah lebih subur. Makanya, kalau dipupuk 
ureanya kebanyakan, tanaman malah kelemon 
(terlalu subur) sehingga malah sering roboh,” 
kata dia.

Ito, sapaan akrab Sarito mengatakan, air yang 
mengalir dari pabrik karet TPN VII tidak keruh P
maupun berbau. Jika dipakai untuk mengairi 
sawah untuk menanam padi, kata dia, jumlah 
pupuk ureanya harus dikurangi dibanding 
sawah yang menggunakan air hujan. Ia juga 
mengaku pertumbuhan dan hasil panen dari 
sawah-sawah yang teraliri air limbah itu justru 
lebih menghasilkan. 

Tentang kepedulian kepada lingkungan, Senior 
Executive Vice President (SEVP) Operational II 

Dicky Tjahyono menyatakan aspek itu menjadi 
prioritas. Sebab, kata dia, sebagai BUMN yang 
bergerak di bidang perkebunan, bisnisnya sangat 
bergantung kepada kelestarian alam lingkungan.

“Lingkungan hidup yang lestari adalah kunci 
dari bisnis kami. Kalau alamnya rusak atau 
tercemar, tanaman di kebun kami juga 
terganggu. Makanya, soal pengolahan limbah, 
menjaga keseimbangan ekosistem, dan semua 
yang berkait dengan lingkungan hidup, kami 
prioritas utama,” kata dia.

Pemanfaatan air bekas limbah yang dilepas ke 
sungai dan dimanfaatkan petani untuk bertanam 
di Way Berulu, kata dia, adalah bukti komitmen 
PTPN VII tidak main-main soal residu industri. 
Dicky mengatakan, pihaknya sangat ketat 
mengolah limbah cair menjadi layak saat dilepas 
di perairan bebas. 

“Selain itu, ada kontribusi sangat penting 
kebun kita yang sering tidak disadari, yaitu 
sumbangan oksigen untuk lingkungan. Setiap 
hari, jutaan liter oksigen dihasilkan oleh 
dedaunan dari kebun kita. Ini adalah 
sumbangsih yang nilainya unlimited untuk bumi. 
Ini jenis CSR (kepedulian sosial) sepanjang 
masa,” kata dia.

Selain lingkungan alam yang lestari, pihaknya 
juga terus menjalin hubungan baik dengan 
masyarakat sekitar. Ia menyebut relasi itu 
sebagai lingkungan sosial yang menjadi salah 
satu kunci sukses dalam menjalankan usaha 
perkebunan.

“Aset dari apa yang kami usahakan ini kan 
kebun yang luas dan berada di tengah 
masyarakat. Tidak mungkin bagi kami untuk 
memagar dengan tembok atau kawat berduri. 
Nah, pagar yang paling aman untuk usaha ini 
adalah pagar sosial. Yakni, hubungan baik dana 
saling memberi manfaat antara perusahaan 
dengan masyarakat sekitar,” terangnya.

Apa yang dilakukan perusahaan? Dikcy 
menyebut kepedulian dan kebiasaan berbagi 
kepada lingkungan sekitar. “Yang pasti, kita 
harus respek dan peduli dengan masyarakat 
sekitar. Melalui program CSR, kami berbagi 
dalam berbagai bentuk. Secara etika dan 
kepribadian, kita juga harus respek, ramah, 
bergaul, dan hormat kepada sesama. Ini harus 
menjadi budaya hidup kita sebagai karyawan 
PTPN VII,” kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)



i seputar Kecamatan Anak Tuha, Lampung 

DTengah, nama Pupuk Organik Subur sudah akrab 
dengan kalangan petani. Pupuk ramah 

lingkungan karena dibuat dari bahan dasar kotoran sapi, 
kambing, ayam, dan bahan organik lainnya. Untuk 
mendapat tempat di hati petani karena memiliki hubungan 
emosional dengan warga setempat dengan menggunakan 
bahan-bahan yang banyak tersedia dan ramah lingkungan. 
Dibantu dana kemitraan dari PTPN VII, zat penyubur yang 
diproduksi Kelompok Tani Pemuda Mandiri Maju Jaya 
Bersama (PMMJB) itu semakin bersinar.

“Alhamdulillah, usaha kami melalui kelompok tani 
mendapat sambutan dari masyarakat yang bermata 
pencaharian sebagai petani. Kami punya hubungan spesial 
dengan warga karena usaha ini dibangun dengan 
kebersamaan petani. Warga juga bisa jual kotoran sapi 
kepada kami Rp15 ribu sekarung,” kata Liwaul Hamdi, 
Ketua Kelompok Tani Pemuda Mandiri Maju Jaya 
Bersama.

Liwaul Hamdi mengatakan, produksi pupuk kompos ini 
dibuat karena kebutuhan petani di Desa Jayasakti. 
Awalnya para petani di desa ini memgalami kesulitan 
memenuhi kebutuhan pupuk.

“Akhirnya kami sepakat untuk membuat pupuk kompos 
karena bahan baku banyak dari limbah perusahaan 
peternakan yang ada di sekitar desa. Yang terpenting lagi, 
kegiatan kelompok tani memproduksi pupuk ini bisa 
membuka lapangan kerja bagi masyarakat di desa kami,” 
kata pria yang akrab disapa Waul itu.

Waul mengatakan, kelompok tani yang dia pimpin 
didirikan pada 2018. Saat ini sudah ada 25 orang anggota 
ķelompok yang tergabung dalam Koptan Pemuda Mandiri 
Maju Bersama. Dan sudah memiliki 5 rumah produksi.

Setiap satu rumah produksi bisa menghasilkan 100 ton 
pupuk perbulan. Setiap rumah produksi mempekerjakan 
10-15 orang setiap hari.

Waul mengaku pendirian kelompok tani Pemuda 
Mandiri Maju Bersama bertujuan untuk pemberdayaan 
masyarakat secara luas. Misi utamanya, menguatkan 
kelembagaan petani desa dan membuka lapangan kerja 

bagi pemuda desa yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Kelmpok tani ini juga menjadi semacam penyambung 

hajat warga sekitar. Jika selama ini warga kehabisan uang 
lalu menjual ayam piaraan, Waul mengatakan kelompok 
tani memberi solusi.

“Biasanya kan orang misalnya kehabisan uang lalu 
pegang ayam untuk dijual, sekarang tidak. Mereka cukup 
kumpulkan kotoran sapi dari ternaknya, bawa ke 
kelompok tani, kami beli Rp15 ribu perkarung. Ini menjadi 
solusi keuangan yang selama ini tidak terpikir,” kata dia.

Untuk bahan baku pembuatan pupuk kompos, Waul 
mengaku tidak mendapat kendala. Setiap harinya ada 200 
kilo kotoran sapi yang dihasilkan perusahaan peternakan. 
Selain itu kelompok tani juga mendapatkan kotoran 
kambing dan ayam dari masyarakat desa.

 
Dana Kemitraan

Pada saat pendirian, Kelompok Tani ini hanya bermodal 
tekad dan sedikit patungan dana modal dari anggota. 
Seperti untuk membeli kotoran sapi dari warga, sebanyak 
25 anggota iuran Rp10 ribu setiap minggu.

Seiring perjalanan usaha kelompok tani, prospek itu 
menjadi pertimbangan PTPN VII untuk membantu. 
Dikenalkan oleh lurah setempat kepada PTPN VII Unit 
Padangratu, kelompok tani ini mendapatkan modal 
tambahan untuk membeli bahan baku. Bahkan sejak 
menjadi mitra binaan PTPN VII, kelompok ini juga 
mendapat pelatihan memasarkan produk.

“Kami bersyukur PTPN VII membantu dalam 
pemasaran pupuk dan berpatner sebagai pembeli. Dari 
awal memproduksi pupuk ini, kami sangat berkeyakinan 
usaha ini dapat berjalan. Apalagi kebutuhan kompos ini 
diperlukan selamanya dibidang pertanian dan 
perkebunan,” tambah dia.

Tentang peruntukan pupuk yang diproduksi, Waul 
mengatakan pihaknya menyesuaikan dengan kebutuhan 
pembeli. Jika pembeli menanam padi, pupuk komposnya 
diolah sesuai dengan kebutuhan nutrisi padi. Demikian 
juga dengan tanaman lain seperti kelapa sawit, karet, 
palawija, atau yang lain. (HUMAS PTPN VII/LB)
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KIPRAH PARA MITRA PTPN VII

Segembur	Pupuk	Organik	Subur

warta	utama

S
uara riuh dari 1.600 ekor ayam petelur itu tak henti 
mengisi udara sepetak lahan di Desa Purwodadi 
Dalam, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan. 

Dari tiga kandang yang lokasinya berbatasan langsung 
dengan kebun karet milik PTPN VII Unit Bergen, setiap 
hari Tejo (61) memupuk harapan ekonomi keluarga. Ia 
adalah salah satu dari ribuan penerima manfaat dari 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN 
VII. 

Ditemui di kandangnya, pekan lalu, pria lugu itu 
menceritakan awal perkenalannya dengan bisnis unggas 
yang dia geluti saat ini. Dengan kredit amat lunak yang 
didapat dari PTPN VII, ia memulai memelihara ayam 
petelur dengan keyakinan domestik. Yakni, berlandas 
kepada kata “waris” yang disematkan orang-orang di 
sekelilingnya selama ini. 

“Saya inikan aslinya petani karet, anggota Kelompok 
Tani Karya Mandiri. Sudah tiga kali dapat pinjaman dari 
PTPN VII. Tapi, pas dapat pinjaman ketiga, Rp20 juta, dua 
tahun lalu, saya bingung mau dipakai apa. Mau beli lahan, 
nggak cukup. Akhirnya, karena saya sering dibilang waris 
(selalu berhasil memelihara ternak), saya nekat piara ayam 
petelur,” kata dia.

Sekarang, reputasi Tejo sebagai peternak ayam petelur 
cukup baik. Ia mengakui tidak menggunakan dana 
pinjaman dari PTPN VII untuk pengembangan usaha 
sebagaimana nama kelompok taninya, tetapi tetap 
mempertahankan kebun karet yang dia miliki. Namun, dia 
membuat kandang ayamnya bersebelahan dengan kebun 
PTPN VII agar bisa ikut menjaga kebun perusahaan. 

“Jujur saya akui, uangnya tidak saya gunakan untuk beli 
ladang karet, tetapi saya tetap ikut menjaga kebun karet 
PTP (PTPN VII). Setiap hari sambil nunggu ayam, saya juga 
menjaga kebun PTP. Dan alhamdulillah, sekarang aman,” 
kata dia.

Apa yang disampaikan Tejo diamini Sugiarto, Ketua 
Kelompok Tani Karya Mandiri. Kelompok yang didirikan 
pada 2012 itu beranggota 16 orang patani pemilik kebun 
karet di Desa Purwodadi Dalam. Ada sekira 15 haktare 
tanaman karet yang dikelola anggota kelompok ini 
dengan kepemilikan masing-masing antara 0,5—1,2 
hektare.

“Kami mendapat pinjaman dari PTPN VII, pertama kali 
pada 2012, rata-rata Rp10 juta per anggota. Setelah lunas 
tahap pertama, pada 2016 dapat lagi masing-masing Rp15 
juta. Terakhir, dua tahun yang lalu, dapat Rp20 juta per 
anggota. Alhamdulillah, pengembalian lancar karena 
hampir tanpa bunga dan cicilannya cukup ringan,” kata 
lelaki seterek ini.

Giarto mengatakan, pihaknya memberi keleluasaan 
kepada anggota untuk alokasi dana yang dipinjam. 
Namun, kata dia, semua anggota sepakat untuk 
mengutamakan kebutuhan kebun karet yang mereka 
kelola dulu sebelum yang lain.

“Kami tetap mengutamakan untuk kebutuhan kebun, 

terutama untuk yang tanamannya sudah harus diganti 
(replanting). Juga untuk pemupukan, penggantian 
mangkok, dan sebagainya. Kalau itu sudah cukup, boleh 
untuk yang lain seperti yang dilakukan Pak Tejo ini,” kata 
dia.

Ditanya tentang apa yang dilakukan anggota kelompok 
tani sebagai imbalan pinjaman lunak dari PTPN VII, Giarto 
tidak ada. Ia hanya berterima kasih dengan membayar 
angsuran tidak telat. Selain itu, kata dia, para anggota 
diminta untuk menjaga hubungan baik dengan PTPN VII. 
Salah satunya dengan ikut menjaga dan mengajak orang-
orang di sekitarnya untuk tidak mengganggu aset 
perusahaan. 

“Kebun karet PTPN VII ini gandeng dengan kebun kami, 
bahkan di belakang rumah kami. Kalau kami mau jahat, 
gampang banget ngambil dua tiga kilo getah setiap hari. 
Tapi, kami nggak mau. Selain melanggar hukum, juga dosa. 
Kami juga kenal baik sama orang-orang PTP. Apalagi ada 
pinjaman dan bantuan lain kepada masyarakat sekitar,” 
terang Giarto. 

Pola hubungan produktif yang dilakukan PTPN VII 
kepada masyarakat seperti yang dilakukan di Unit Bergen 
ini membuktikan keberhasilan. Kini, kehidupan 
masyarakat di sekitar kebun PTPN VII sudah jauh lebih 
mapan secara ekonomi dan tatanan sosial. Kasus pencurian 
getah karet oleh masyarakat sudah sangat berkurang.

Madi, salah satu pedagang pengepul getah di Desa 
Palputih Dalam yang juga menampung karet milik 
Kelompok Tani Karya Mandiri mengatakan situasi bisnis 
karet sudah berubah 100 persen. Saat ini, kata dia, tidak 
ada lagi masyarakat yang mencoba menjual karet curian 
dari PTPN VII kepadanya.

“Wah, sudah nggak ada, Pak. Sekarang ini masyarakat 
sudah sadar risiko langsung maupun tidak langsungnya. 
Sebab, getah dari PTP dengan getah dari petani sangat 
mudah dibedakan. Sementara, orang PTP, seperti mandor 
dan keamanannya sering datang ke tempat saya. Ya, 
ngomongnya sih sekadar ngobrol, tetapi saya tahu ada 
tujuannya apa selain silaturahmi,” kata dia. (HUMAS 
PTPN VII/LB)

KIPRAH PARA MITRA PTPN VII

Tejo,	Memelihara	Ayam,	Menjaga	Kebun

warta	utama

Liwaul Hamdi (dua dari kiri) menunjukkan pupuk organik yang diproduksi 
bersama Kelompok Tani Pemuda Mandiri Maju Jaya Bersama.



warta	utama

K
ios kecil yang dibuka Nico Noyansyah 
untuk berjualan pulsa dan aksesoris telepon 
genggam itu seperti lentera tertiup angin. 

Didirikan dengan nama Aldilla Cellular, warga 
Tanjungraya, Kedamaian, Bandarlampung itu kerap 
resah manakala tak kunjung ada tamu bertransaksi. 
Namun, sebagai usaha rintisan usai ia memutuskan 
resign dari pekerjaan, ia terus bertahan.

Usaha dengan modal pas-pasan memang kurang 
menarik perhatian pembeli. Namun, keteguhan hati 
Nico yang tak padam, terus memberi napas panjang 
untuk mempertahankan usaha tidak padam. 
Terlebih saat ia mendapatkan suntikan dana kredit 
kemitraan dari PTPN VII, usahanya mulai 
menunjukkan perkembangan.

“Alhamdulillah berkat modal bantuan usaha 
PTPN VII, usaha semakin baik dan pendapatan juga 
meningkat,” kata Nico.

Ia mengaku sebelum menjadi mitra binaan PTPN 
VII, dirinya kesulitan mengembangkan usaha 
counter hand phone yang digelutinya sejak beberapa 
tahun lalu karena keterbatasan modal.

“Karena modal pas pasan, usaha yang dijalani 
hanya sebatas melayani service (perbaikan) dan 

penjualan voucer pulsa,” katanya.
Ia bertekad mengembangkan usaha conter Hp 

nya ini dengan menambah sejumlah item yang 
menjadi kebutuhan masyarakat setempat. 
“Alhamdulilah, dapat pinjaman modal dari 
program kemitraan, dana tersebut digunakan untuk 
menambah modal usaha. Sebagian dibelikan 
peralatan service dan sebagian lagi untuk pembelian 
aksesoris,” ujarnya.

Menurut dia Program Kemitraan yang 
diprogramkan PTPN VII ini dirasakan sangat 
membantu para pelaku usaha yang kesulitan 
mengembangkan usahanya lantaran keterbatasan 
modal. Apalagi bunga pinjaman juga sangat kecil 
dibandingkan bila kita mendapat pinjaman dari 
pihak lain.

Selain itu, tambah Nico, PTPN VII juga 
memberikan pembinaan terhadap mitra binaannya. 
Tdidk sekadar memberikan modal, tapi diberikan 
pembekalan kepada mitranya. Sehingga para mitra 
bisa belajar bagaimana menjalankan usaha dengan 
baik. Cara memasarkan produk dan pembukuan 
usaha, sehingga bisa terus berjalan.

“Senang bukan main pas dapat kabar 
permohonan pinjaman yang diajukan disetujui dan 
direalisasikan dengan cepat. Jadi program 
kemitraan ini benar-benar membantu dalam 
pengembangan usaha,” katanya.

Ia berharap, program kemitraan yang diberikan 
bisa terus ditingkatkan. Karena program ini benar-
benar bermanfaat bagi para UKM, dengan bunga 
kecil sehingga tidak memberatkan pelaku usaka 
kecil dalam pengembalian.

“Alhamdulillah, saat ini konter yang berlokasi di 
Jalan Perintis Kemerdekaan Tanjungraya ini sudah 
milik sendiri. Kalau saat pertama buka konter 
tempatnya kita masih sewa.”

Tiga tahun berjalan, pria semampai ini bisa 
membeli kios meskipun tidak besar. Mudah-
mudahan kedepan usaha yang dijalani bisa terus 
bertahan dan lebih maju lagi. Apalagi saat pandemi 
covid 19 seperti ini, pendapatan rata rata perbulan 
mengalami penurunan. Walaupun tidak signikan, 
tapi tetap berimbas dengan pendapatan.

“Semoga pandemi ini bisa cepat diatasi, agar para 
pelaku UKM dapat menjalankan usahanya 
kembali,” katanya. (HUMAS PTPN VII/LB)

warta	utama
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Menambah	'Sinyal'	Aldilla	Shop
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Suasana Hari Raya Kurban 2018 sudah terasa 
ketika di pinggir-pinggir jalan mulai terlihat 
pedagang kambing dan sapi. Gairah itu juga 

terlihat di salah satu rumah di lipatan desa Kertosari, 
Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan. Rumah 
yang di sampingnya terdapat kandang kambing itu 
milik Pianto, salah satu blantik (pedagang) kambing 
cukup tersohor di seputaran Tanjungsari.

Matahari menjelang tenggelam ketika dua orang 
berbusana muslim, lengkap dengan sorban datang 
bertamu. Mengaku dari salah satu pondok pesantren 
di wilayah Tegineneng, dua orang yang belum 
pernah dikenal itu mengaku akan membeli kambing. 
Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 70 ekor. 
Gunanya, kata Piyanto menceritakan, untuk kurban 
di beberapa cabang pondok.

Girang hati Pianto menggelegak ketika dua 
tamunya itu mulai memilih-milih kambing yang 
terpajang di kandang. Dengan nada dan gaya yang 
renyah, sang tamu mulai menunjuk-nunjuk kambing-
kambing pilihan. Hampir tidak ada tawar-tawaran 
kecuali hanya sedikit sebagai bunga transaksi. Hari 
mulai petang dan sang calon pembeli berjanji besok 
pagi datang untuk menjemput hewan kurban.

“Besoknya datang. Karena kambing saya nggak 
cukup, saya minta sesama pedagang untuk 
mencukupi. Pendek cerita, kambing 70 itu kami antar 
dengan dua mobil pikup. Satu mobil saya, satu lagi 
mobil orang itu. Dia menjanjikan akan dibayar di 
sana. Saya percaya saja karena kan saya ikut nganter. 
Eh, dalam perjalanan, mobil dia ngebut dan saya 
kehilangan jejak. Amblas…,” kata pria 49 tahun yang 
sudah 26 tahun jadi blantik kambing ini.

Episode kehilangan kambing 35 ekor seharga 
hampir Rp100 juta itu adalah fase paling apes dalam 
perjalanan bisnis Pianto. Pria Jawa kelahiran Kisaran, 
Sumut itu tak habis pikir bisa ditipu dengan cara 
yang amat terbuka. Padahal, kata dia, dia memulai 
berdagang kambing, bahkan memulai kehidupannya 
dengan amat tertatih-tatih dari nol.

“Saya ini dari nol, lo Mas. Punya anak satu, saya 
nebang pohon mindi milik orang tua, saya bikin 
gubuk untuk tinggal bersama isteri dan anak. 
Atapnya welit (ilalang), dindingnya geribik, lantainya 
tanah. Anak isteri saya tinggal di kampung sini, saya 
tinggali kambing dan ayam. Saya merantau jadi sopir 
pribadi dokter di Tanjungkarang,” kisah pria asal 
Temanggung, Jawa Tengah ini.

Awal mula tertarik berdagang kambing, Pianto 
mengaku diminta tolong oleh dr. Yuzar Harun, 
majikan yang dia sopiri setiap hari untuk 
membelikan kambing kurban di kampung. 
Pertimbangannya, kambing langsung dari petani 
lebih sehat, lebih segar, dan harganya juga lebih 
murah sehingga Pianto bisa mendapat sedikit 

untung.
“Saya diminta beli empat ekor, dia puas. Terus, 

dokter Yuzar bilang sama dokter lain dan para 
perawat. Nah, di situlah saya mulai tertarik jadi 
blantik,” kata dia.

Bermodal nekat, pria yang sudah belasan tahun 
pindah-pindah kerja sebagai buruh memutuskan 
pulang kampung menekuni dagang kambing. Selama 
bertahun-tahun, usahanya cukup lancar karena cara 
komunikasi dan menjaga kepercayaan sangat ketat. 
Walhasil, dia bisa membangun rumah cukup megah, 
membeli kebun karet, dan menanam jeruk cokun di 
kebun yang juga dia beli.

Tiga anaknya juga tak kesulitan biaya sekolah, 
bahkan anak nomor duanya sudah berkeluarga dan 
mempunyai anak. Sedangkan anak pertama, sarjana 
ekonomi, sudah bekerja di salah satu hotel berbintang 
di Bandar Lampung. Sedangkan si ragil masih SMA.

Dalam perjalanan bisnis jual beli kambing, ada 
nama PTPN VII sebagai bagian dari perkembangan 
usaha. Untuk membangun kembali usaha yang 
sempat runtuh karena tragedi kambing satu pikup 
dibawa lari, Pianto pernah mendapat pinjaman dana 
Rp6 juta dari PTPN VII.

“Waktu itu, saya pakai uang pinjaman dari PTPN 
VII itu untuk membeli empat ekor kambing. Ada tiga 
yang besar bisa saya putar atau dijual untuk beli lagi, 
yang satunya kecil saya pelihara,” kata dia.

Pada masa keemasannya, Pianto mengaku pernah 
kandangnya yang panjang di samping rumah penuh 
dengan kambing. Kapasaitas kandang yang 60 ekor 
terlampaui. Relasi bisnisnya juga sudah sangat luas 
di seantero Kecamatan Tanjungsari, Tanjungbintang, 
dan sekitarnya. Bahkan, dia juga pernah mengirim 
puluhan ekor kambing ke Padang (Sumsel) dan 
Bengkulu. (HUMAS PTPN VII/LB)

KIPRAH PARA MITRA PTPN VII

Setelah	Hilang	Kambing	Sekadang

Kios	 Aldilla	 Shop	 yang	 dikelola	 Nico.	 Berkat	 dana	
Kemitraan	PTPN	VII,	bisnis	sinyalnya	semakin	kuat.



ua ribu ekor ikan lele ukuran telunjuk yang ada 

Ddi dua petak kolam milik Abdul Jabar itu 
hampir tak lagi bergerak. Sudah beberapa hari 

ini, lelaki kelahiran 1973 yang baru mulai usaha 
memelihara ikan itu tak bisa memberi makan ternaknya. 
Penyebabnya, uang untuk membeli pakan tidak ada lagi.

“Saya sempat sedih waktu pertama kali memelihara 
lele ini. Pakan habis, uang nggak ada. Saya sempat 
datang ke rumah orang yang punya dedak, mau ngutang, 
tetapi nggak dipercaya. Ikan saya sudah hampir 
seminggu nggak makan, hampir mati” kata lelaki tinggi 
besar ini menceritakan kisah bisnisnya di Desa Seputih, 
Lampung Tengah.

Nasib masih beruntung. Setelah mendapat utangan, ia 
membeli dedak lalu dicampur dengan ikan asin yang 
sudah rusak. Sejak itu, ikan lele yang dipelihara bisa 
makan dan tumbuh dengan sempurna.

Posisi kepepet harus membuat sendiri pakan ikan itu 
ternyata memberi pelajaran berharga. Dengan 
ketekunannya, Abdul Jabar bisa mengetahui karakter dan 
seluk-beluk beternak ikan lele tanpa terlalu mengandal-
kan pakan jadi. Dengan tambahan modal dari Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VII, ia 
kini sukses dengan bisnis lele yang tidak sepele ini.

“Di saat saya membutuhkan modal untuk menambah 
kolam, saya menerima bantuan pinjaman dengan bunga 
yang sangat ringan dari PTPN VII. Selain mendapatkan 
pinjaman modal, PTPN VII juga memberikan pembinaan 
agar bisa memasarkan usahanya,” kata bapak yang 
akrab disapa Jabar ini.

Ia mengaku, dana kredit lunak yang dia peroleh dari 
PTPN VII digunakan untuk membeli bibit ikan gurame 
dan lele. Bukan hanya membesarkan, kini Jabar 
melakukan pembibitan benih lele sehingga tidak perlu 
lagi membeli bibit dari luar. Apalagi saat ini sudah ada 
pendamping dari PTPN VII.

Selama ini, terang Jabar, dalam menekuni berternak 

lele, ia terus belajar bagaimana bisa menghasilkan lele 
yang bagus, sehingga bisa menghasilkan keuntungan 
saat dijual. Apalagi peluang pasar penjualan lele cukup 
besar di kalangan masyarakat.

Saat ini, hasil ternak lele nya lebih banyak dijual di 
wilayah Baturaja, Sumatera Selatan. Permintaan lelenya 
bisa mencapai 15 ton perbulannya. Berkat ketekunan dan 
kegigihan bapak tiga anak ini sekarang sudah memiliki 
26 kolam. Bahkan saat ini sudah mengembangkan 
dengan memelihara gurami. Setiap kolamnya 
menghasilkan 2 ton lele jenis masomo dengan ukuran 5-
8 ekor per kilo gramnya.

Menurut suami dari Hayati ini, beternak lele ini 
memang tidak mudah dan harus sabar. Dalam beternak 
lele, kata dia, bibit yang baru dibeli tidak bisa langsung 
dimasukkab ke dalam kolam. Harus dipilah terlebih 
dahulu. Dalam satu gelas ada sekitar 300 ekor bibit. 
setelah dipilah, baru dimasukkan dalam satu kolam 
hingga berumur 20 hari. 

Bila sudah 20 hari, akan terlihat ukuran dari bibit 
tersebut. Lalu dipilah-pilah ukurannya yang sama, 
dimasukan dalam satu kolam. Bibit lele tidak bisa 
dimasukan langsung semua ukurannya, karena sifatnya 
bisa kanibal, yang kecil akan mati dimakan yang besar.

“Alhamdulillah usaha yang ditekuni dengan sabar ini 
membuahkan hasil. Sehingga bisa membangun rumah 
untuk tempat tinggal keluarga,” katanya.

Ia juga mengaku pernah meraup keuntungan hingga 
ratusan juta dari hasil ternak lelenya. Dan bisa menambah 
kolam untuk ternak lelenya. Bahkan saat ini, Abdul Jabar 
sudah memiliki 3 orang karyawan yang membantu 
membersihkan dan memberi makan ternak ikannya. 

Namun, keberhasilannya ini tidak terus berjalan 
mulus. Ia juga pernah mengalami kerugian puluhan juta, 
akibat banjir yang menerjang desanya. Semua kolam lele 
yang ia miliki habis disapu banjir. Dan harus memulai 
dari awal lagi dengan membeli bibit bibit baru. (HUMAS 

warta	khusus

KIPRAH PARA MITRA PTPN VII

Beternak	Lele,	
Bukan	Bisnis	Sepele

warta	utama
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Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III Holding Mahmudi didampingi Direktur 
PTPN VII Doni P. Gandamihardja saat meninjau operasional giling PG Cintamanis.

INSPEKSI PTPN III HOLDING



irektur Produksi dan Pengembangan 

DPTPN III Holding Mahmudi, meminta 
setiap individu karyawan PTPN VII 

mengamalkan salah satu nilai yang tertuang 
dalam mars perusahaan. Ia mengutip nilai itu 
setelah mendengar dan menyanyikan bersama 
mars PTPN VII saat memberi pengarahan 
kepada manajemen di Kantor Direksi, 
Bandarlampung, Jumat (18/9/20).

“Pada mars yang kita nyanyikan tadi, ada tiga 
poin penting yakni insan utama; memberi bukti; 
dan cita-cita menuju PTPN VII Jaya. Cita-cita ini 
tidak akan terwujud bila kita hanya melihat 
kekurangan orang lain. Mari kita lihat 
kekurangan kita, sehingga bisa 
memperbaikinya,” kata dia.

Pengakuan melalui mars yang selalu 
dikumandangkan karyawan harus diinternalisasi 
ke dalam jiwa dan perilaku. PTPN VII, kata dia, 
tidak akan bisa berubah bila insan utama yang 
menjadi jiwa hanya menjadi pelengkap.

“Hanya diam di zona nyaman, hanya mencari 
alasan tidak memberikan bukti. Bila seperti ini 
kejayaan tidak akan datang. Ayo buktikan apa 
yang Anda ikrarkan melalui mars itu,” kata 
Mahmudi.

Hadir pada brieng manajemen itu Direktur 
PTPN VII Doni P. Gandamihardja, tiga SEVP 
yakni Okta Kurniawan, Fauzi Omar, dan Dicky 

Tjahyono. Di lapisan berikutnya, seluruh kepala 
bagian dan para manajer unit.

Mahmudi mengatakan, membangun militansi 
dan loyalitas karyawan saat ini menjadi kunci 
untuk kebangkitan PTPN VII. Ia menyebut, 
sumber daya manusia atau human capital adalah 
kunci dari satu sistem yang dijalankan suatu 
organisasi. Jika orang-orang yang terlibat dalam 
membangun sistem itu tidak memiliki attitute 
atau komitmen untuk membangun kebersamaan, 
maka sulit sistem itu berjalan baik.

“Yang paling penting, kita harus berpikir 
optimistis dan positif. Jangan fokus pada 
permasalahan, tapi kita fokus bagaimana bisa 
menyelesaikan masalah. Dilihat dari laporannya, 
kondisi PTPN VII produktivitasnya dari semua 
komoditas terus mengalami penurunan. Ini yang 
harus dicarikan solusinya.,” kata dia.

Untuk mengembalikan kejayaan PTPN VII, 
kata dia, semua insan utama disini harus 
kompak. Insan utama dalam konteks tagline yang 
sedang dibangun di seluruh PTPN grup, yakni 
operational excellence, adalah insan yang memberi 
nilai tambah kepada perusahaan. Ia menyebut 
transformasi yang dilakukan holding melalui 
tagline operational excellence adalah sesuatu yang 
bergerak dinamis, bukan menunggu faktor 
eksternal berpihak kepada internal.

Salah satu faktor krusial di PTPN VII adalah 
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masalah cash ow. Kondisi nansial yang sedang tidak 
sehat sangat berpengaruh kepada seluruh proses 
manajemen. Terhadap masalah ini, Mahmudi 
mengatakan PTPN III Holding telah menyetujui dan 
menfasilitasi beberapa program restrukturisasi 
mendasar ini.

“Restrukturisasi nansial jangka pendek adalah 
negosiasi kepada debitur untuk menunda pembayaran 
utang. Beban membayar utang ini sangat menyita 
resources sehingga proses produksi sangat terhambat. 
Sedangkan restrukturisasi jangkan panjang, kita 
melakukan perampingan dari 50-an debitur menjadi 
hanya 10 debitur saja. Dan ini sudah berjalan,” kata dia.

Masalah utang ini, kata Mahmudi, sangat 
mengganggu kinerja korporasi anak perusahaan. 
Nantinya, kata Mahmudi, semua hutang anak 
perusahaan akan dikelola oleh holding. Sehingga,  
manajemen anak perusahaan bisa fokus kepada 
operasional. Semua bidang SDM, umum dan lainnya 
harus berkaitan dengan bidang produksi, karena sudah 
beralih ke operasional.

“Konsep operational excellence ini bagi Holding bukan 
cuma retorika. Ke depan, semua utang itu dikelola 

Holding. Demikian juga dengan pembiayaan dan 
pendanaan,” tambah dia.

Sementara, Direktur PTPN VII Doni P Gandamiharja 
mengucapkan terima kasih kepada Direktur Operasional 
dan Pengembangan PTPN III Holding yang telah 
memberikan motivasi kepada para insan PTPN VII.

Ia menegaskan, saat ini PTPN VII terus memperbaiki 
kondisi perusahaan. Saat ini, kata dia, kehadiran 
Holding diperlukan untuk mensupport dan koreksi.

“Mari kita bersama-sama melangkah dengan niat yang 
tulus untuk memperbaiki PTPN VII kearah yang lebih 
baik lagi, sehingga PTPN VII bisa kembali menjadi 
perusahaan yang berjaya. Bisa memberikan kontribusi 
kepada holding dan negara.”

Ia juga memaparkan kondisi PTPN VII yang selama 
lima tahun terakhir mengalami penurunan dari segi 
produksi. Dan untuk saat ini sedang dilakukan perbaikan 
dari semua lini. Di bidang SDM, baru-baru ini telah 
dilakukan penataan dan penyegaraan manajer unit.

“Semoga dengan penempatan di posisi yang baru ini 
bisa memberikan nilai lebih untuk perusahaan, dan 
menjadi ladang amal kita semua,” kata Doni. (HUMAS 
PTPTN VII/LB)

warta	khusus

INSPEKSI DIREKTUR HOLDINGINSPEKSI DIREKTUR HOLDING

Jadilah	Insan	Utama!Jadilah	Insan	Utama!
INSPEKSI DIREKTUR HOLDING

Jadilah	Insan	Utama!

warta	khusus



wartawarta

Mahmudi:	Mahmudi:	
Perketat	Manajemen	Panen!Perketat	Manajemen	Panen!
Mahmudi:	
Perketat	Manajemen	Panen!
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Media Agro 7 17Media Agro 7 16

engan sepeda motor, Mahmudi, 

DDirektur Produksi dan Pengembangan 
PTPN III Holding menyisir kebun 

sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo, Rabu 
(16/9/20). Didampingi Senior Executive Vice 
President (SEVP) Operation I PTPN VII Fauzi 
Omar dan SEVP II Dicky Tjahyono, secara acak 
Mahmudi mengontrol secara seksama setiap 
detail tanaman.

Bukan hanya tanaman, Mahmudi juga 
memperhatikan infrastruktur kebun. Dengan 
serius, dia juga mengamati bekas luka panen, 
berondolan, bahkan kebersihan kebun. Turut 
dalam inspeksi itu, Sekretaris Perusahaan 
PTPN VII Bambang Hartawan, Kepala Bagian 
Tanaman Wiyoso, Manajer Unit Betung 
Kerawo Aris Afandi, dan beberapa staf.

Ketelitian pada inspeksi Mahmudi mengacu 
kepada data tentang adanya kebun yang 
belum bisa digali secara maksimal. Alumnus 
Magister Agrobisnis Universitas Diponegoro 
Semarang ini mengatakan, setiap masalah 
yang timbul di lapangan harus mendapat 
penanganan serius.

“Masalah besar itu belum tentu disebabkan 
oleh hal besar. Boleh jadi kita kurang akselerasi 
bangkitnya karena abai terhadap sesuatu yang 
urgen, tetapi dianggap sepele. Seperti masalah 
manajemen panen, ini kadang kita anggap biasa. 
Juga berondolan, misalnya, ini nilainya sangat 
luar biasa, tetapi sering kita kecilkan,” kata dia.

Hal lain yang menjadi perhatian Mahmudi 
adalah infrastruktur kebun. Titik ini dia 
anggap sangat krusial karena memang secara 
skala, masalah prasarana kebun ini tidak bisa 
diatasi hanya dengan solusi kecil. Menurut dia, 
PTPN Holding sebagai pemegang saham 
mewakili pemerintah akan memberi perhatian 
kepada sektor infrastruktur kebun.

Sepeda motor jenis trail yang dikendarai 
Mahmudi terus membelasak kebun-kebun 
cukup jauh. Ia yang diikuti sepeda motor 
lainnya masuk kebun Afdeling 3, Afdeling 4, 
dan Afdeling 6 Unit Betung Kerawo. Lepas dari 
Beka, sebutan singkat Unit Betung Kerawo, ia 
berpindah ke Afdeling 3 Unit Betung.

“Penting bagi kita semua untuk menyadari, 
dengan keterbatasan nansial di PTPN VII 
tidak kemudian menyerah dengan apa yang 
ada. Kita harus terus bergerak untuk 
menemukan simpul-simpul masalah agar kita 

segera bangkit. Ada hal penting yang perlu 
diperhatikan pengawasan dan meningkatkan 
manajemen panen, sehingga hasil produksi 
dapat tergali dengan maksimal,” kata Direktur 
yang memulai karir sebagai Sinder Kebun di 
PTPN IX itu.

Mahmudi meminta semua karyawan dari 
semua level menerapkan manajemen 
keterbukaan dalam hal kondisi terkini. Ia tidak 
ingin ada kondisi yang tidak ideal hanya 
karena karena menghindari teguran. Jika 
memilih berbohong dan tidak melaporkan 
fakta yang sebenarnya terjadi, maka akan 
membuat kondisi semakin parah.

“Ada sebagian karyawan yang menutupi 
keadaan yang sebenarnya kepada atasan hanya 
karena takut ditegur. Seperti misalnya saat 
ditanya tentang berondolan, dia bilang bersih 
terpungut, padahal sebenarnya tidak. Ini fatal 
karena akan menghambat semuanya. Memang 
terlihat sepele, tetapi sangat potensial,” kata 
dia.

“Saya minta kita semua saling terbuka, jika 
ada areal yang tidak dapat dipanen apa 
kendalanya dan apa yang dibutuhkan 
sehingga Holding bisa memberi solusi sesuai 
kebutuhan. Kami yakin dengan kebersamaan, 
kerja keras, dan kepedulian seluruh insan 
PTPN VII dapat kembali bangkit,” kata dia.

Setelah melihat lapangan dan hasil sensus 
buah sawit, secara umum Mahmudi sangat 
yakin potensi kelapa sawit PTPN VII di 
wilayah Sumatera Selatan sangat besar dan 
dapat melampaui RKAP. Ia mewanti-wanti 
agar manajemen panen mulai dari kematangan 
Tanda Buah Segar (TBS) dan memungut 
berondolan ditingkatkan.

SEVP Operation II PTPN VII yang 
membidangi kelapa sawit Fauzi Omar 
menyambut baik kunjungan dan arahan 
Mahmudi. Ia mengatakan, komoditas sawit di 
wilayah Sumsel menjadi perhatian khusus 
manjemen PTPN VII. Secara geogras, sawit di 
wilayah Sumsel potensinya sangat baik dengan 
curah hujan yang cukup.

“Alhamdulilah faktor alam di wilayah 
Sumsel sangat mendukung untuk sawit. Kami 
yakin imbas kemarau panjang 2019 bisa segera 
berakhir dan memulai produksi yang lebih 
baik,” kata mantan General Manajer PTPN VI 
itu. (HUMAS PTPN VII/LB)

Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III Holding, Mahmudi saat menginspeksi Pabrik Kelapa Sawit 
PTPN VII Unit Betung.



etalase
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Para karyawan PTPN VII foto bersama di areal kebun kelapa sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo saat inspeksi Direktur Produksi dan Pengembangan 
PTPN III Holding.



“Alhamdulilah sejak Maret lalu seiring pemerapan 
protokol kesehatan di unit kerja, kami juga lebarkan ke 
masyarakat sekitar dalam bentuk bantuan sosial. Bukan 
sekadar aksi darurat, tetapi secara alamiah akan menjadi 
perekat yang saling menguntungkan,” kata dia.

Menimpali penyampaian Doni, Brigjen TNI Wahyu Hadi 
menyampaikan apresiasi kepada PTPN VII yang terus 
mengembangkan bisnisnya secara seimbang. Keseimbangan 
antara aspek bisnis yang mengejar prot dengan kepedulian 
kepada lingkungan, kata dia, adalah model usaha yang akan 
memperoleh keuntungan ganda dan sistematis.

“Salah satu kunci dari suatu usaha itu adalah keamanan. 
Dan keamanan itu akan terciptan jika masyarakat sekitarnya 
mempunyai daya dukung yang alamiah dan sistematis. Dan 
itu bisa dicapai 
j i k a  k i t a , 
p e r u s a h a a n , 
apalagi BUMN 
seperti PTPN VII 
ini peduli dan 
respek terhadap 
lingkungannya,” 
kata Wahyu.

T e n t a n g 
d u k u n g a n 
k e p a d a  P T P N 
V I I ,  W a h y u 
m e n g a t a k a n 
sebagai sesama 
l e m b a g a  d i 
b a w a h 
pemerintah, BIN 
punya kewajiban 
struktural untuk 
i k u t 
mengamankan. 
Meskipun secara 
d i a g r a m  a t a u 
strukturnya tidak 
a d a  g a r i s 
komando, kata 
d i a ,  s e s a m a 
lembaga negara wajib saling melindungi.

“Bandan Intelejen Negara berkewajiban untuk menjaga 
stabilas ekonomi, keamanan, dan memberikan peringatan 
dini atas krisis yang mengancam keamanan nasional 
termasuk dimana kami ditempatkan,” kata jenderal bintang 
satu ini.

Pihaknya berterima kasih kepada PTPN VII yang telah 
bersilahturahmi dan ingin membangun sinergi yang lebih 
intensif. Ia berharap, silaturahmi ini akan menjadi awal yang 
baik untuk bertukar informasi.

“Model komunikasi seperti ini sangat baik sehingga kami 
mendapat  informasi  lengkap dan langsung dari 
sumbernya,” kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

engan aset yang luas dan terbuka, PTPN VII 

Dmemiliki kerawanan sosial yang tinggi. Menyadari 
kondisi itu, manajemen membutuhkan informasi 

simultan dan komprehensif tentang situasi yang terjadi di 
masyarakat. Hal ini agar potensi konik bisa diantisipasi 
dengan memberikan treatmen saling menguntungkan.

Diskursus itu mengerucut dalam diskusi antara Kepala 
BIN Lampung Brigjen TNI Wahyu Hadi dengan Direktur 
PTPN VII Doni P Gandamihardja, di Bandarlampung, Kamis 
(10/9/20). Pertemuan ramah tamah itu diadakan untuk 
membangun sinergi dua lembaga pemerintah ini dalam 
mengantisipasi terjadinya kemungkinan kerawanan 
sehingga menciptakan disharmoni perusahaan dengan 
lingkungan.

Kunjungan Doni didampingi Sekretaris Perusahaan 
Bambang Hartawan, Kasubbag Komunikasi Perusahaan 
dan PKBL Fitri Sartika, Kasubag Umum dan Kemanan 
Soan Machmud, dan Perwira Keamanan Farizal 
Sikumbang. Sedangkan Kepala BIN Daerah Lampung 
didampingi beberapa staf.

Dalam pengantarnya, Doni mengatakan, dalam 
menjalankan bisnisnya, PTPN VII mengemban tugas negara 
sebagai salah satu faktor stabiltas di bidang ekonomi. Pada 

langkah yang sama, pemegang saham juga menuntut 
korporasi bisa menjadi unit bisnis yang menghasilkan prot 
dalam bentuk devisa kepada negara.

Doni bersyukur hingga saat ini situasi kemanan dan 
ketertiban dalam operasional perusahaan cukup kondusif. 
Para unsur pimpinan unit dan para mandor dibantu TNI dan 
Polri yang diperbantukan untuk pengamanan aset terus 
mencari formulasi yang tepat untuk membangun 
komunikasi konstruktif dengan masyarakat. Namun 
demikian, riak-riak kecil yang dipicu berbagai persoalan 
kadang masih muncul.

“Secara umum, situasi kamtibmas cukup kondusif. Para 
staf kami instruksikan untuk melakukan social approach 
kepada stakeholder dan masyarakat secara persuasif. Namun, 
dinamika di lapangan kadang masih terjadi gesekan. Oleh 
karena itu, kami sangat membutuhkan sentuhan dari BIN 
baik secara langsung maupun berjenjang,” kata Doni.

Dalam masa pandemi virus corona (covid-19), misalnya, 
tambah Doni, pihaknya terus membantu masyarakat sekitar 
secara berkesinambungan dengan berbagai aksi sosial. 
Selain misi kemanusiaan, pihaknya juga memanfaatkan 
musibah ini sebagai perekat antara perusahaan dengan 
masyarakat.

warta	

MANAJEMEN INFORMASIMANAJEMEN INFORMASI

PTPN	VII	Diskusi	Dengan	BINPTPN	VII	Diskusi	Dengan	BIN
MANAJEMEN INFORMASI

PTPN	VII	Diskusi	Dengan	BIN

warta
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Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja menyerahkan cendera mata kepada Kepala BIN Lampung Brigjen Wahyu Hadi.



wartawarta
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Kelapa Sawit Talopino, Bengkulu. Pabrik 
yang didirikan pada 1996 dengan misi 
sebagai pendamping produktif dari 
program Perkebunan Inti Rakyat oleh 
Pemerintah ini berkapasita  30 ton tandan 
buah segar (TBS) per jam. 

Saat itu, Pemerintah melalui Departemen 

Pertanian bekerja sama dengan Departemen 
Transmigrasi menfasilitasi rakyat untuk 
membangun kebun kelapa sawit dengan 
biaya negara dan secara teknis didampingi 
oleh PTPN VII. Sebagai jaminan pasar, 
Pemerintah memberi mandat kepada PTPN 
VII untuk membangun pabrik. 

“Pabrik ini didirikan praktis untuk PIR. 
Sebab, kami diberi lahan konsesi hanya 500 
hektare untuk ditanam sawit. Nah, sekarang 

PIR sudah lunas dan mereka bebas menjual 
TBS ke swasta. Makanya, KSO di Talopino 
ini sangat tepat. Dan alhamdulillah sudah 
berjalan dengan baik,” kata Malik Royan, 
Manajer PTPN VII Unit Talopino.

Tentang keuntungan KSO, Malik 
mengatakan, sebagai kebijakan transisi, KSO 
yang menggandeng PT. Agri Lestari 
Palmindo Jaya ini sangat baik. Menurutnya, 
dengan jumlah tenaga kerja yang ada di 
Unit Talopino, sebelum KSO, pihaknya tidak 
bisa “menghidupi” diri sendiri.

“Kami hanya punya kebun 518 hektare, 
sementara kapasitas pabrik kami 300 ton per 
hari. Artinya, jika kondisi produksi kebun 
normal, TBS hasil kebun sendiri cuma bisa 
memenuhi bahan baku satu setengah bulan. 
Beberapa periode lalu, PKS hanya olah dua 
kali seminggu. Tetapi sekarang, sejak KSO, 
olah setiap hari karena mitra memiliki 
kebun dan juga melakukan pembelian  sawit 
rakyat,” kata dia.

Apa yang didapat PTPN VII dari KSO 
Talopino? Malik mengatakan, keuntungan 
dari PTPN VII bukan hanya berbentuk uang. 
Ia menyebut, seluruh karyawan Unit 
Talopino saat ini bisa bekerja kembali dengan 
tertib, bahkan mendapat tambahan insentif.  

"Tetapi, tujuan KSO kan bukan sekadar 
uang. Ada faktor lain yang juga sangat 
penting bagi kita, yaitu perbaikan budaya 
kerja yang lebih kompetitif” kata dia.

Malik menambahkan, pola kerja yang 
dijalankan manajemen Unit Talopino yang 
melayani mitra KSO menjadi lebih ketat. 
Tuntutan mitra KSO, jauh lebih tinggi 
dibanding dengan mengolah TBS milik 
sendiri yang selama ini berlangsung. 
Mereka, kata Malik, mensyaratkan hasil 
olahan atau produk dengan kualitas terbaik, 
rendemen yang tinggi, losess (kehilangan) 
serendah-rendahnya, dan pekerjaan 
dilaksanakan tuntas.

Mantan Kepala Kantor PTPN VII Distrik 
Sumsel itu menyatakan KSO sangat baik 
sebagai instrumen akselerasi perubahan di 
masa transisi. Dari sisi teknik, dituntut kerja 
esien dan efektif oleh mitra KSO sehingga 
menumbuhkan kerja keras untuk mencari 
jawaban atas tantangan. Dari disiplin kerja, 
mitra KSO juga mempersyaratkan loyalitas 
yang tinggi.

Semoga dengan langkah strategis ini 
segera terbentuk budaya kerja dan budaya 
perusahaan (corporate culture) yang unggul. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

KSO,	Strategi	Transisi	
PTPN	VII

ransisi pola bisnis sebuah BUMN dari 

Tagen pembangunan kepada satu entitas 
prot negara butuh waktu yang cukup 

panjang, tidak terkecuali PTPN VII. Sebagai 
BUMN, anak perusahaan PTPN III Holding ini 
merupakan bagian kekayaan negara yang 
memiliki posisi penyeimbang. Ia harus mengejar 
untung, tetapi juga tetap ramah dan peduli 
lingkungan.

Dalam kondisi cash ow perusahaan yang 
kurang seimbang, manajemen melakukan 
langkah terobosan. Yakni, dengan membuka diri 
untuk bekerjasama operasional dengan mitra 
strategis (KSO). Ini adalah salah satu strategi 
multimanfaat yang akan menguatkan modal dan 
menginternalisasi budaya kerja perusahaan. 

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris 
Perusahaan PTPN VII Bambang Hartawan 
tentang kebijakan KSO di beberapa unit kerja.  
Hal tersebut dilakukan untuk percepatan 
perbaikan kinerja operasional, nansial dan 
kompetensi sumber daya manusia.

“Ya, PTPN VII melakukan KSO dengan pola 
partnerships di beberapa unit kerja yang 

mengalami stagnasi kinerja sebagai dampak dari 
beberapa faktor. Ada kebun dan pabrik teh di 
Gunung Dempo–Pagaralam, dan dua unit Pabrik 
Kelapa Sawit yang terletak di Bengkulu dan 
Sumatera Selatan. Diharapkan strategi bisnis ini 
membawa multimanfaat dalam situasi cash ow 
yang sedang melambat ini,” kata dia di 
Bandarlampung.

Seperti halnya pelaksanaan Kerjasama dengan 
PT. Kabepe Chakra, yang merupakan 
perusahaan swasta nasional berpengalaman 
mengelola kebun dan pabrik teh serta memiliki 
strategi pemasaran yang jitu, pelaksanaan 
kerjasama telah memasuki tahun kedua dan 
menunjukkan geliat kinerja yang sangat baik. 

Selain penyediaan dana operasional yang 
disuntikkan dari mitra KSO, pihak Chakra juga 
membawa teknologi mutakhir dalam banyak 
aspek di on farm maupun off farm. 

Lebih dari itu, terjadinya transfer pengetahuan 
menjadi serta pembentukan pola kerja positif 
kepada pekerja internal, baik teknis maupun 
militansi kerja.

Tak berbeda, KSO juga dijalankan di Pabrik 
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engapa Alloh memberi cobaan dan ujian 

Mkepada umatnya..? Jawabannya, agar kita 
tidak berlarut-larut meratapinya dan tidak 

bergembira sampai lupa diri atas nikmat yang diterima.” 
Kutipan Quran surat Alhadid 23 itu disampaikan Ust. 

Bukhori Muslim. Pada pengajian rutin PTPN VII di 
ruang rapat utama Kantor Direksi, Bandarlampung. 
Dosen UIN Raden Intan Lampung itu mengambil tema 
ini untuk memotivasi seluruh jajaran PTPN VII agar 
lebih sabar dan terus bekerja keras segera bangkit.

Pengajian dihadiri Direktur PTPN VII Doni P. 
Gandamihardja, Sekretaris Perusahaan Bambang 
Hartawan, dan beberapa pejabat lain. Kajian Islam itu 
juga disiarkan langsung ke seluruh Unit Kerja PTPN VII 
melalui fasilitas zoom meeting.

Bukhori Muslim mengatakan, dalam menghadapi 
cobaan dan ujian, hendaknya disikapi dengan iklas dan 
ridho. Kerena di balik cobaan dan ujian terdapat hikmah 
yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan ini.

Kata kunci dalam menghadapi segala cobaan hidup ini 
yaitu dengan bersabar. Ia juga mengutip satu hadits 
riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik: “Berkata 
Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT 
berrman, 'Jika Aku menguji hamba-Ku dengan dua 

yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka Aku 
akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga.” 

Panitia mengundang Bukhori Muslim untuk memberi 
pencerahan dan penguatan iman. Lebih dari soal iman 
individual, penita juga memasang tema yang dikaitkan 
dengan kinerja perusahaan. Yakni, “Penguatan Akhlak 
Islam untuk Mengawal Transformasi Perusahaan 
menuju Kehidupan yang Lebih Baik”. Dalam hal ini, 
Bukhori menjelaskan bahwa Akhlak dalam islam 
diantaranya sabar, ikhlas, dan rendah hati.

Sebaliknya, kata ustadz bergelar doktor itu 
mengatakan, Allah tidak menyukai sifat sombong. 
Karena dengan kesombongan akan menghancurkan diri 
kita sendiri dan orang lain. Seperti halnya Iblis hasad 
kepada Adam 'alaihis salaam dengan kemuliaan yang 
Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, “Saya 
diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari 
tanah”. Kesombongan inilah dosa yang pertama kali 
terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada 
Adam”.

Seberat apapun cobaan yang kita alami, baik di 
lingkungan rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat 
hendaknya tetap dapat bersabar, ikhlas, dan berdoa 
kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. (HUMAS 
PTPN VII/LB)
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PENGAJIAN

'Di	Balik	Cobaan,	
Ada	Hikmah!'

I
stilah Muharam sebagai Lebaran Anak 
Yatim diyakini Ikatan Keluarga Besar 
Istri (IKBI) PTPN VII Unit Bentayan. 

Menggalang dana dari anggota dan 
sumbangan karyawan, mereka mengisi 
Hari Asyura dengan menyantuni 22 anak 
yatim piatu serta 10 pelajar berprestasi yang 
merupakan anak karyawan di lingkungan 
sekitar perusahaan.

Penyerahan santunan di gedung 
pertemuan dihadiri Manajer PTPN VII Unit 
Bentayan Budi Santoso, Askep Ferry 
Rodiansyah, Ketua IKBI Ny. Dasma R. Budi 
Santono, dan pengurus lainnya. Hadir juga 
beberapa tokoh masyarakat sekitar 
kompleks.

Dalam pengantarnya, Ketua IKBI Ny. 
Desma R. Budi Santoso mengatakan, selain 
mengamalkan ajaran agama, ide santunan 
anak duafa ini sebagai upaya mendekatkan 
diri perusahaan dengan masyarakat. 
Kepedulain kepada warga di sekitar 
perusahaan, kata dia, adalah sarana untuk 
saling mendukung dan membangun 
harmoni agar suasana kerja terasa nyaman 
dan aman.

“Kami menyampaikan terima kasih 
kepada bapak Manajer dan jajaran atas 
dukungan pada acara ini. Kami mengisi 
Bulan Muharam ini dengan meyantuni 
anak yatim semata-mata mengharap ridho 
Tuhan. Kami berharap kegiatan ini bisa 
berlanjut di bulan-bulan yang lain, lebih 
besar dan lebih banyak lagi,” kata dia.

Manajer Unit Bentayan Budi Santoso 
didampingi Asisten SDM dan Umum Heri 
Susanto mengapresiasi prakarsa IKBI 
mengadakan kegiatan sosial ini.

Menurutnya, peran para istri karyawan 
dalam mendukung kinerja perusahaan 
dalam bentuk kegiatan ini sangat penting 
dan lebih dari sekadar mengisi kegiatan.

“Secara kasat mata, memang cuma 
kegiatan ringan, tetapi pengaruhnya 
kepada perusahaan sesungguhnya sangat 
besar. Ini adalah bagian dari memperbaiki 

citra perusahaan di mata masyarakat. Kami 
akan dukung terus ibu-ibu untuk 
mengadakan kegiatan yang menyentuh ke 
masyarakat. Sebab, kami di manajemen 
mungkin tidak sempat atau nggak 
kepikiran,” kata dia.

Budi Santoso juga menyampaikan terima 
kasih kepada karyawan yang dengan suka 
rela membantu dan menyumbang untuk 
kegiatan ini. Seberapapun sumbangannya, 
kata dia, sangat berarti sebagai motivsi dan 
penyambung rasa kasih untuk anak-anak.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada 
para karyawan yang telah mensisihkan 
sebagian rizkinya untuk disampaikan kepada 
para anak yatim,” kata dia.

Kepada anak-anak yang menerima 
santunan, Budi juga berpesan agar lebih 
giat belajar untuk mempersiapkan masa 
depan yang lebih baik. Kondisi saat ini, kata 
dia, mungkin secara ekonomi kurang 
beruntung, tetapi di mata Tuhan, sangat 
mungkin anak-anak lebih baik.

“Yang lebih penting, kalian harus lebih 
baik pada masa depannya. Kalian harus 
bekerja keras untuk meraih yang terbaik. 
Semoga sedikirt bantuan ini bermanfaat,” 
kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

IKBI	Unit	Bentayan	
Santuni	Yatim	Piatu



mpat unit led screen ukuran 43 inci terpasang di satu ruang lantai 2 Gedung Kantor 

EDireksi PTPN VII. Layar-layar monitor itu terhubung dengan satu unit komputer 
server yang berada tak jauh dari posisi. Di bawah layar, terdapat kamera 

berdenisi tinggi terpasang menghadap kepada posisi “penonton”. Sedangkan di posisi 
“penonton, terdapat tiga meja lengkap dengan kursi.

Di luar, di atas pintu ruangan, terdapat tulisan “War Room” sebagai atribut. Dalam 
beberapa hari setelah dipasang, banyak karyawan yang lalu lalang menahan tanya 
tentang apa maksud dari dua kata dalam bahasa Inggris yang berarti ruang perang itu. 
Juga bertanya-tanya tentang apa isi ruangan kecil tersebut.

Bukan ruang perang, ruang ini adalah dash board atau tempat ditampilkannya semua 
indikator instrumen dari seluruh proses pada kantor besar ini. Seluruh data tentang 
PTPN VII bisa divisualisasikan dari ruangan ini. Tujuannya, dari ruangan ini, unsur 
pimpinan bisa mengetahui posisi, keadaan, vitalitas, dan arah manajemen. Lalu, dengan 
kewenangannya, pimpinan bisa mengisi amunisi, mengarahkan senjata, dan “memetik 
pelatuk” sebagai kebijakan korporasi dari sini.

Dari layar-layar itu, para pengambil kebijakan bisa memantau berbagai pergerakan 
proses bisnis PTPN VII yang mempunyai wilayah di Lampung, Sumsel, dan Bangkulu. 
Melalui jaringan yang terintegrasi internet, sistem dirancang untuk berbagai keperluan 
penyajian data, CCTV yang menggambarkan kondisi real time di unit, maupun 
kebutuhan komunikasi melalui video conference.

War Room ini dirancang oleh Bagian Perencanaan dan Keberlangsungan Usaha (PKU) 
yang di dalamnya terdapat Sub Bagian Teknologi Informasi dan Pengolahan Data. 
Penyediaan war room ini merupakan jawaban atas tantangan zaman yang 
mempersyaratkan semua instrumen dan proses menggunakan teknologi infomasi digital.

Untuk tahap awal, tim membangun dash board dengan empat layar monitor yang 
digunakan secara multiguna. Selain hardware yang masih terbatas, sistem yang dibangun 
belum seluruhnya terintegrasi dengan semua sistem dan unit-unit. Namun demikian, 
sebagai langkah awal, kebutuhan data di berbagai bidang tugas bisa ditampilkan dalam 
dash board yang telah terhubung dengan jaringan internet.

“Untuk di awal ini, kita baru menggunakan empat layar yang masing-masing bisa 
digunakan untuk menampilkan data teknis di masing-masing bidang, pemantauan 
kondisi real time melalui cctv dan juga bisa untuk keperluan video conference. Ini bisa 
ditampilkan terpisah atau juga digabung menjadi satu kesatuan layar besar,” jelas 
Kasubbag TI dan Pengolahan Data, Sasmika Dwi Suryanto.

Data-data yang sudah terhubung dengan sistem ini adalah data yang berasal dari sistem 
Enterprises Resources Planning (ERP). Data-data tersebut antara lain adalah data produksi 
(tanaman dan pabrik), pemasaran dan stok, keuangan dan SDM.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keberlangsungan Usaha (PKU) Yulianto, 
mengharapkan dashboard ini diharapkan dapat membantu bagian teknis terkait maupun 
Board of Management dalam melakukan monitoring kinerja dan kondisi di seluruh Unit 
sehingga dapat diambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. “Ke depan kita harapkan 
dapat berjalan optimal fungsinya dan bermanfaat untuk mendukung kinerja di semua 
bidang terkait”, katanya.

Direktur PTPN VII, Doni P. Gandamihardja mengapresiasi upaya Tim IT dan Bagian 
PKU dalam mensupport kebutuhan akses data bagi bagian teknis terkait. Doni 
menyampaikan harapan agar ke depan “War Room” ini lebih diberdayakan dan terus 
dikembangkan.
“Kita harus kembangkan dan lengkapi sehingga memudahkan manajemen untuk 
melakukan monitoring produksi, kondisi keuangan, SDM, serta kegiatan-kegiatan di unit 
secara daily,” kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
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TEKNOLOGI INFORMATIKA

Memetik	Pelatuk	
dari	War	Room

Direktur PTPN VII Doni P. Gandasubrata saat meninjau kesiapan War Room.



lhamdulillah, ada undangan pembagian 

Asembako dari PTP (PTPN VII). Sudah agak 
lama nggak ada. Biasanya cuman pas mau 

Lebaran, tapi ini kok ada lagi. Terima kasih, mudah-
mudahan PTP tambah banyak rezekinya.”

Kalimat itu diucapkan Suwarsih (47), warga Cipadang, 
Pesawaran saat ikut mendampingi anak-anak yatim yang 
menerima paket sembako dari Lembaga Amil Zakat, 
Infak, dan Shodakoh (Lazis) PTPN VII beberapa waktu 
lalu. Ia mengatakan, kepedulian perusahaan kepada 
warga sekitar tidak terlalu sering sejak beberapa tahun 
terakhir. Namun, ia cukup paham karena mendengar 
tentang kondisi keuangan perusahaan yang sedang 
kurang sehat.

“Ya, maklum lah. Kan tetangga saya banyak yang kerja 
di PTP. Ada yang di kantor ada yang penyadap. Jadi, 
sekarang kandisinya seperti apa, tahu. Memang sekarang 
nggak seperti dulu, sering ada kegiatan santunan. Tetapi, 
ini ada lagi, alhamdulillah, terima kasih,” kata dia.

Pernyataan itu tidak keliru. Namun, untuk kegiatan 
santunan kali ini, dana yang digunakan untuk santunan 
tersebut bukan langsung dari perusahaan. Dana itu 
berasal dari zakat, infak, dan sodakoh para karyawan 
yang ikhlas menyalurkan kewajiban relijiusnya melalui 
Lazis PTPN VII.

Program Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh 
(Lazis) PTPN VII yang menggalakkan penjaringan 
potensi zakat pada karyawan makin efektif. Sinergi 
dengan manajemen dalam menyalurkan zakat di 

lingkungan perusahaan terus berlanjut. Beberapa waktu 
lalu, Lazis PTPN VII membagikan 980 paket sembako. 
Dana dari paket berbagai bahan kebutuhan pokok senilai 
Rp 98 juta itu berasal dari zakat para muzakki (pembayar 
zakat) karyawan PTPN VII. 

“Kami mengambil momen Maulid ini sebagai 
pengingat saja. Sebab, situasi ekonomi imbas dari 
pandemi ini terasa semakin berat bagi masyarakat. Kami 
bagikan serentak di semua unit kerja PTPN VII di 
Lampung, Sumsel, dan Bengkulu. Mudah-mudahan bisa 
sedikit membantu meringankan beban masyarakat,” kata 
Ketua Lazis PTPN VII Muhammad Nugraha, di 
Bandarlampung.

Nugraha mengatakan, setiap unit kerja di PTPN VII 
telah terbentuk Lazis Unit yang merupakan kepanjangan 
jangkauan Lazis PTPN VII Pusat. Ia menyebutkan, 
dengan manajemen zakat yang sudah terintegrasi dan 
profesional, pihaknya mendistribusikan hasil zakat yang 
terkumpul untuk disalurkan secara proporsional.

“Sekarang, Lazis PTPN VII telah dikelola dengan 
manajemen profesional. Seluruh karyawan di PTPN VII 
diberikan kesempatan untuk menyalurkan zakat, infak, 
dan sadaqohnya lewat Lazis, kemudian kami salurkan 
untuk lingkungan kerja unit-unit. Para muzakki sangat 
antusias dan alhamdulillah kami bisa lebih berkontribusi 
mendampingi perusahaan dalam membangun 
kepedulian kepada masyarakat sekitar,” kata dia.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Unit 
kerja PTPN VII, dimana setiap Unit menyalurkan 
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pembagian sembako kepada panti asuhan yang ada 
dilingkungan perusahaan. Paket zakat sembako yang 
dibagikan berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir.

“Pembagian zakat sembako dilaksanakan serentak 
seluruh Unit PTPN VII ke panti asuhan. Adapun rincian 
pembagian paket zakat sembako untuk wilayah 
Lampung sebanyak 370 paket, wilayah Sumatera Selatan 
sebanyak 480 paket dan wilayah Bengkulu sebanyak 130 
paket,” katanya pria kalem yang biasa disapa Pak Nug 
ini.

Ia berharap ke depan semakin banyak lagi pekerja 
yang menjadi donatur dan ikut berpartisiapasi, 
sehingga semakin banyak bantuan yang dapat 
disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. 
Terlebih apabila kegiatan Lazis dapat berjalan 
beriringan dengan kegiatan Corporate Sosial 
Responsibility (CSR) perusahaan, ini akan menjadi 
kontribusi yang optimal kepada masyarakat.

Selain pembagian zakat sembako, Lazis PTPN VII 
juga menyalurkan zakat pekerja dalam program 
Sedekah Pangan untuk Lampung, yang disalurkan oleh 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) 
Lampung.

Sebelumnya, Lazis PTPN VII juga telah menyerahkan 
bantuan Infaq dan Shodaqoh pekerja untuk renovasi 
Masjid Hidayatul Muttaqin di Unit Bentayan Sumatera 
Selatan senilai Rp 58,2 juta. Penyerahan sumbangan 
disampaikan Budi Santoso, Manajer PTPN VII Unit 
Bentayan mewakili Lazis PTPN VII Pusat. Didampingi 
Ketua Lazis Unit Bentayan Fery Rosdiansyah, Budi 
menyerahkan kepada Ketua Pembangunan Masjid Somad 
Alyasir, disaksikan beberapa pengurus lain.

Dalam pengantarnya, Budi Santoso mengatakan, 
kepedulian perusahaan kepada aktivitas ibadah 
karyawan dan warga sekitar sangat diutamakan. Sebab, 
kata dia, aspek spiritual, baik individu maupun kolektif 
masyarakat sangat penting untuk bersama-sama 
membangun usaha yang aman, nyaman, dan produktif.

Budi menambahkan, dalam kondisi perusahaan 
sedang kurang sehat, manajemen bekerja sama dengan 
lembaga zakat internal yang menggalang dana zakat 
dari karyawan. Hasil pengumpulan zakat, kata dia, 
sedapat mungkin didampingkan dengan upaya 
perusahaan dalam upaya membangun kepedulian 
kepada masyarakat sekitar perusahaan.

“Kami bersyukur perusahaan menggandeng Lazis 
dalam menggalang dana zakat dari karyawan. Ini 
sangat berarti ketika kondisi keuangan perusahaan 
sedang kurang sehat. Artinya, peran CSR sebagai pagar 
sosial perusahaan dapat dibantu dengan kerja sama 
Lazis ini,” kata dia.

Ketua Lazis PTPN VII Unit Bentayan Fery 
Rosdiansyah menambahkan, Masjid Hidayatul 
Muttaqin yang sedang dibangun memang berada dalam 
Kompleks Perusahaan. Namun demikian, jemaah yang 
memanfaatkan untuk ibadah harian maupun berbagai 
kegiatan terbuka untuk warga desa sekitar.

Dari Unit Way Berulu, Lazis PTPN VII juga 
membantu dan renovasi Mushola Nurul Iman, 
Tamanrejo, Tamansari, Pesawaran. Manajer PTPN VII 

Unit Way Berulu Sugeng Budi Prasongko mewakili 
Lazis menyerahkan bantuan Rp7 juta kepada takmir 
mushola.

Dana yang merupakan kumpulan zakat, infak, dan 
shodakoh dari karyawan itu diterima Kepala Desa 
Tamansari Fabian Jaya. Hadir pada penyerahan 
donasi itu, Askep PTPN VII Unit Way Berulu 
Aminhairi, Asiaten SDM dan Umum Ervan 
Kurniawan, dan beberapa lainnya. Sedangkan Kades 
Tamansari didampingi beberapa pengurus mushola 
dan jemaah. 

Sugeng Budi Prasongko mengungkapkan, pihaknya 
mewakili Lazis PTPN VII menyampaikan amanah dari 
umat untuk jemaah mushola Murul Iman Tamansari. 
Sedikit dana yang dibantukan, kata dia, adalah titipan 
umat para pembayar zakat untuk kemaslahatan umat 
dan untuk menfasilitasi ibadah jemaah.

"Dana bantuan ini adalah dana umat melalui zakat 
yang dihimpun oleh Lazis PTPN VII Pusat. Pada 
program ini, Lazis PTPN VII bersinergi dengan 
manajemen PTPN VII dalam pemanfaatannya. Mohon 
diterima oleh pengurus mushola untuk dimanfaatkan. 
jangam dilihat dari nilainya, tetapi rasa tulus dan 
kepedulian kami kepada saudara di Dusun Sumbersari, 
Desa Tamansari ini," kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
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Lazis	Menjadi	Pendamping	
Manfaat	PKBL	PTPN	VII



asam (51) tidak berhenti tersenyum ketika 

Lmenunjukkan belasan ekor sapi yang 
dipelihara hingga akhir September 2020 lalu. 

Bersama 10 rekan sesama peternak yang tergabung 
dalam Kelompok Tani Karya Maju, Lasam 
memaparkan tentang penggunaan dana pinjaman 
dari PTPN VII yang sudah dua kali diterima.

“Ini sapi-sapi yang kami beli dari pinjaman 
PTPN VII dan kami pelihara. Alhamdulillah, tahap 
pertama pada 2018 sebanyak Rp80 juta sukses dan 
pada 2019 Rp160 juta masih dalam pemeliharaan. 
Terima kasih kepada PTPN VII atas pinjaman dana 
yang hampir tanpa bunga ini,” kata lelaki asal 
Banyumas, Jawa Tengah yang sudah menetap di 
Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo, 
Lampung Tengah sejak 1973 ini.

Ketua Kelompok Tani Karya Maju ini mengaku 
menemukan cara menabung yang tepat setelah 
mendapat dana kemitraan dari PTPN VII, yakni 
beternak sapi. Sebab, kata dia, bagi penduduk 
desanya yang mayoritas petani, beternak adalah 

kerja sampingan yang sangat vital. Mereka 
menyebut, ternak sapi, terutama yang bisa 
berfungsi ganda sebagai hewan angkut dan 
membajak sebagai 'rojo koyo'.

Arti harah dari kata rojo koyo (raja kekayaan) 
adalah hewan yang dipelihara dengan hampir 
semuanya memberi nilai tambah. Dari bobotnya 
setiap hari bertambah dan akan menaikkan harga 
jualnya. Dari tenaganya bisa dimanfaatkan untuk 
angkutan dan membajak. Dari kotorannya bisa 
menjadi pupuk alamiah untuk pertumbuhan 
tanaman petani, juga bisa dijual.

“Dari dulu kami warga kampung sini memang 
sudah memelihara ternak, termasuk sapi. Tetapi, 
pernah kurang aman dari pencurian sehingga 
banyak ternak dijual. Sekarang sudah aman, tetapi 
petani nggak mampu beli sapi karena nggak punya 
tabungan. Untung ada dana pinjaman dari PTPN 
VII sehingga kami bisa beternak lagi,” kata dia 
diamini semua anggotanya yang berjumlah 10 
orang.
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Tentang pinjaman dana dari PTPN VII, pria ngapak ini berapi-api 
menjelaskan. Alhamdullilah tahun 2018, Kelompok Tani Karya Maju baru 
mendapat pinjaman dana untuk pengembangan usaha.  

“Usulan kami memang untuk penggemukan sapi khusus untuk kurban. 
Dari Rp80 juta kami dapat 11 ekor sapi Bali bakalan. Dipelihara hampir 
setahun, kami bisa jual seharga Rp160 juta. Nah, dari situ kami bisa 
mengembalikan pinjaman hanya dalam 10 bulan. Sangat ringan karena 
hampir tak ada bunga, cuma 0,25% per tahun,” kata dia.

Selesai pinjaman tahap pertama, dan tahap kedua sebesar sebesar Rp160 
juta pada awal September 2020.

“Cairnya terlambat setahun. Insya alloh Lebaran Haji tahun depan kita 
panen lagi. Target kami, minimal panen kami dapat 250 juta dan dalam 10 
bulan utang lunas” kata dia.

Pembinaan Teknis 
Pola bertani dan beternak warga di Kecamatan Bangunrejo, Lampung 

Tengah yang masih cenderung tradisional memberanikan Lasam meminta 
“lebih” kepada PTPN VII. Ia mengaku, cara memelihara dan menyediakan 
pakan ternaknya hanya berdasarkan pengalaman sendiri dan tanya sana-
sini. Ia berharap, ke depan PTPN VII selain memberi pinjaman juga 
mengirimkan penyuluh atau pembimbing yang ahli dalam bidang itu.

“Kami kan cuma peternak tradisional. Pakan berupa rumput memang 
banyak dari kebun sawit atau kebun karet. Ditambah onggok atau dedak. 
Nah, kalau bisa, PTPN VII ngajari kami bikin pakan yang bergizi dari 
tebon (daun jagung) atau jerami atau lainnya. Supaya lebih berhasil,” kata 

dia.
Sementara itu, M Ridwan mewakili Kepala Kampung Sidodadi 

memgucapkan banyak terima kasih kepada PTPN VII yang telah 
memberikan bantuan kepada warganya. Ia meminta pihak PTPN VII bisa 
rutin secara kontinyu memberikan pembinaan kepada warganya, sehingga 
bisa lebih maju lagi.

Ia berharap, bantuan modal ini selain diberikan kepada peternak sapi 
saja, tetapi kepada kelompok tani lainnya. Menurutnya, di desa Bangun 
Rejo ini banyak kelompok tani dan pengrajin yang masih membutuhkan 
bantuan dana dan pembinaan. Untuk itu, kata Ridwan, PTPN VII dapat 
membantu warganya. Apalagi dimasa pandemi seperti saat ini. 

Sekretaris Perusahaan PTPN VII Bambang Hartawan mengatakan, 
pihaknya terus berkomitmen memberi manfaat bagi masyarakat, terutama 
yang berada di sekitar perusahaan. Melalui pinjaman permodalan usaha 
dan pembangunan prasarana umum, pihaknya terus membangun “pagar 
sosial” di semua unit kerja yang berada di Lampung, Sumsel, dan 
Bengkulu.

Realisasi mitra binaan sampai dengan bulan September 2020 sebanyak 
144 mitra dengan dana yang disalurkan mencapai Rp1,87 miliar. Pada 
tanggal 26 September lalu, PTPN VII melalui Unit Way Berulu Kabupaten 
Pesawaran telah menyalurkan dana kemitraan Rp376 juta bagi 28 mitraan 
binaan terdiri dari 15 mitra di Unit Way Berulu, Kabupaten Pesawaran, 
Unit Bekri Lampung Tengah 10 mitra dan kantor Direksi 3 mitra. 
(HUMAS PTPN VII/LB)
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K
ampanye Jumat Peduli Lingkungan Bersih di 
lingkungan PTPN VII Unit Tulungbuyut menjadi 
agenda rutin setiap hari Jumat. Semua karyawan 

di Kantor Induk terlihat bersiap dengan pakaian olah raga 
turun ke lokasi-lokasi yang membutuhkan pembersihan. 
Kegiatan itu mereka lakukan setelah berolah raga bersama 
di halaman kantor.

Selain membersihkan lingkungan, para karyawan yang 
dimotori manajer juga berupaya memperbaiki taman dan 
arela sekitar kantor. Antara lain, dengan menanam aneka 
tanaman di lokasi yang masih memungkinkan.

Jumat bersih tersebut diikiuti oleh bagian SDM/Kantor 
induk dan Teknik, Pengolahan, Satpam serta bagian 
kebersihan lingkungan PTPN7 Unit Tubu. Dilaksanakan 
Jumat Bersih untuk membersihkan lingkungan masing-
masing. Tujuannya, menciptakan suasana kerja yang 
nyaman dan indah.

Manajer Unit Tulungbuyut mengajak semua pihak 
untuk semakin sadar dan peduli dengan kebersihan 
lingkungan serta persoalan sampah yang ada 
dilingkungan kerja. Hal ini semua untuk menjaga 
kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit 
terutama untuk menanggulangi dan memutus mata rantai 
penyebaran COVID-19 dengan selalu menjaga kebersihan.

Dalam jum'at bersih tersebut Askep Tanaman Irda 
Irnawan berkesempatan menanam pohon di lingkunga 
kantor induk PTPN VII. Ia mengatakan, lingkungan yang 
bersih, indah, dan nyaman akan meningkatkan 
produktivitas.

“Mari dengan program Jumat Bersih ini kita bersama 
untuk bisa menjaga lingkungan kerja masing masing,” kata 
dia. (BAMBANG H/LB)

UNIT TULUNGBUYUT

Gotongroyong	
Bebersih	Lingkungan

APEL SIAGA KEBAKARANAPEL SIAGA KEBAKARANAPEL SIAGA KEBAKARAN

sap tebal mengepul ke angkasa dari area 

Aterbuka Kompleks Perumahan PTPN VII 
Kantor Direksi, Jumat pagi, September 

lalu. Tak lama kemudian, suara sirine meraung-
raung dari megaphone yang dinyalakan oleh 
seorang pertugas. Lalu, dengan sigap, beberapa 
petugas Satuan Pengamanan Kantor Direksi yang 
berkumpul mengikuti Apel Siaga Kebakaran 
merangsek ke lokasi. Mereka bergegas 
menyambar beberapa tabung alat pemadam api 
ringan (APAR) yang tersedia.

Situasi itu adalah suasana simulasi 
penggunaan APAR bagi petugas keamanan dan 
para pramuwisma di Lingkungan Kantor Direksi 
PTPN VII. Asap yang mengepul itu berasal dari 
ban bekas yang sengaja dibakar di lapangan 
terbuka. Lalu, para karyawan yang setiap hari 
bekerja menjaga keamanan dan memelihara 
gedung diminta memperagakan cara 
penggunaan APAR yang benar.

Sebelum latihan dan simulasi, para Satpam dan 
ofce boy itu diberi brieng untuk mengingatkan 
kembali cara penggunaan APAR. Selain itu, 
mereka juga diingatkan kembali tentang 
pentingnya kesiap-siagaan terhadap situasi 
darurat yang bisa terjadi setiap saat.

“Simulasi atau Apel Siaga ini memang sering 
kami lakukan untuk mengingatkan kembali 
semua petugas, terutama Satpam dan OB. Ini 

sebagai antisipasi jika terjadi keadaan darurat. 
Sebab, kalau terlalu lama tidak dilatih, bisa saja 
kita lupa atau menjadi kurang responsif atau 
kurang peka. Jadi, agenda ini harus terus 
dilaksanakan,” kata Guntur, Kepala Satpam 
PTPN VII.

Guntur menambahkan, selain meningkatkan 
kesiap-siagaan personel, pihaknya juga sangat 
perlu mengecek kondisi setiap perangkat darurat 
yang ada di Kantor Direksi maupun di tempat 
strategis lain. Meskipun di gedung terpasang 
sistem pemadam kebakaran berbasis sensor 
otomatis, ketersediaan APAR sangat penting.
“Agenda ini juga untuk mengecek apakah APAR 
yang ada ini bersungsi dengan baik. Apakah 
isinya ada, apakah tidak macet, apakah sistem 
pengamannya baik, semua kita cek pada simulasi 
ini,” kata dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
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T Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit 

PRejosari, Natar, Lampung Selatan, 
menyalurkan dana kemitraan senilai Rp65 

juta kepada tiga warga mitrabinaan. Para mitra 
yang merupakan pengusaha atau pengrajin 
ekonomi mikro itu berada di lingkungan kantor 
unit.

Tiga mitra Binaan tersebut, Arin, warga 
Batupuru Natar, pemilik usaha warung sate dan 
Agus Susanto, warga Dusun Titirante Rejosari 
Natar, pemilik usaha steam motor. Masing-
masing mendapatkan dana kemitraan Rp20 juta.

Kemudian, Joko Apriyanto, warga Dusun VII 
Sukamaju. Pemilik usaha toko alat tulis kantor 
(ATK) dan perlengkapan listrik, ini 
mendapatkan bantuan dana kemitraan Rp25 juta.

Manajer PTPN VII Unit Rejosari-Pematang 
Kiwah, M. Syafei Ritonga, didampingi staf SDM 
dan Umum, Adriyansyah mengatakan peyaluran 
program kemitraan merupakan wujud 
kepedulian PTPN VII terhadap pengembangan 
UMKM di lingkungan perusahaan. Ia berharap 
dana yang disalurkan dimanfaatkan secara tepat 
guna sehingga omsetnya meningkat dan 
usahanya semakin berkembang.

Selain diberi bantuan dana, para mitrabinaan 
juga akan diberikan pembinaan, seperti 

pembekalan cara pembukuan, cara 
mempromosikan produk dan penjualan.

Sementara, Joko Apriadi salah satu penerima 
dana kemitraan memgucapkan banyak terima 
kasih kepada PTPN VII atas bantuan dan 
kepeduliannya terhadap UMKM yang ada 
disekitar perusahaan.

"Dana sangat bermanfaat dan membantu 
dengan keringanan cicilan dan proses pengajuan 
sampai dengan dana diterima lancar dan cepat," 
katanya.

Joko berharap program bantuan dana 
kemitraan ini terus bergulir dan tetap berjalan,   
sehingga usaha usaha kacil dapat berkembang 
apalagi dimasa sulit dengan adanya pandemic 
covid 19.

Ia juga mengharapkan PTPN VII bisa terus 
jaya dan mendapatkan keuntungan, sehingga 
bisa memberikan bantuan modal kepada 
UMKM-UMKM lainnya.

"Apalagi, PTPN VII tidak hanya sekadar 
memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga 
memberikan pembinaan kepada para mitra. 
Sehingga mitrabinaan PTPN VII bisa bertahan 
meskipun dalam situasi pandemi covid 19 
seperti aaat ini," jelasnya. (HUMAS PTPN 
VII/LB)
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AMANAH
Kami memegang teguh

kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN
Kami terus belajar dan

mengembangkan kapabilitas

HARMONIS
Kami saling peduli dan
menghargai perbedaan

LOYAL
Kami berdedikasi dan mengutamakan

kepentingan Bangsa dan Negara

ADAPTIF
Kami terus berinovasi dan antusias dalam

menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

KOLABORATIF
Kami membangun kerjasama

yang sinergis

Erick Thohir
Menteri BUMN

A K H L A K
(Core Values BUMN)



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

Even out door di Kebun Karet Keberadaan kebun milik PTPN VII di tengah masyarakat, secara ekologis menjadi pru-paru penyedia oksigen untuk 
manusia. Selain itu, eksotisme kawasan kebun kerap menjadi tempat menarik untuk mengadakan kegiatan out door. Salah satunya off road yang diadakan 
di Kebun Karet PTPN VII Unit Kedaton beberapa waktu lalu.
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