
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.
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KARET MASIHKARET MASIH
PROSPEKTIFPROSPEKTIF

KARET MASIH
PROSPEKTIF

Beberapa penyadap karet PTPN VII Unit Way Berulu mengangkut lateks dengan sepeda motor untuk disetor ke stasiun tangki lateks, 
beberapa waktu lalu. Komoditas karet masih menjadi salah satu andalan PTPN VII dalam industri perkebunan.
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Peduli

K
etika satu peristiwa, 
misalnya bencana alam 
dengan banyak korban, 

“peduli” menjadi kata yang paling 
sering dipakai. Begitu banyak 
lembaga, perusahaan, LSM, 
komunitas, bahkan kelompok ibu-
ibu arisan RT juga menggunakan 
kata “peduli”. Dengan kata itu, 
orang-orang terketuk pintu hatinya 
untuk kemudian membuka dompet 
atau barang apapun yang layak 
disumbangkan untuk para korban.

Dengan tiba-tiba, kata “peduli” 
tertempel di spanduk, selebaran, 
bahkan kardus-kardus yang dipakai 
para relawan menggalang dana. Ada 
yang tingkat elitis menyasar instansi 
dengan proposal, ada yang keliling 
dari rumah ke rumah, dan yang 
paling masif adalah di bawah trafc 
light atau lampu merah jalanan 
ramai.

Peduli dalam konteks ini 
berkonotasi sebagai kerelaan kita 
sebagai manusia untuk membantu 
saudara kita yang sedang terkena 
musibah. Peduli kemudian lebih 
bermakna sebagai uang, makanan-
minuman, barang-barang yang 
berguna untuk si korban musibah, 
dan lainnya.

Pada satu sesi wawancara dengan 
seorang wartawan, saya juga 
menggunakan kata “peduli” untuk 
melengkapi argumentasi soal 
proyeksi perusahaan. Saat itu, 
wartawan menanyakan tentang apa 
saja sikap yang dibutuhkan 
karyawan agar perusahaan segera 
sehat dan bangkit kembali. Salah 
satu jawabannya, seluruh insan 
PTPN VII harus peduli.

Seperti ingin menegaskan, si 
wartawan bertanya lagi: “Peduli? 

Seperti apa konkretnya?”
Kata peduli dalam konteks ini 

menjadi sangat berbeda dengan 
kasus bencana alam. Dalam bahasa 
yang lebih konkret, peduli yang 
dimaksud sebagaimana yang 
diharapkan oleh manajemen dalam 
rangka mempercepat pemulihan 
perusahaan lebih bersifat inklusif. Ia 
tidak lagi bermakna sebagai 
kepedulian material ansich, tetapi 
kepada kepekaan sosial, kerelaan 
berprakarsa, respons positif kepada 
lingkungan, dan ketertarikan untuk 
memberi nilai tambah dari posisi 
manapun.

Jawaban di atas juga belum 
konkret karena masih berkutat 
kepada retorika. Maka, dengan 
bahasa yang sangat sederhana, 
peduli adalah bergerak melakukan 
perbaikan, meluangkan resources 
untuk memperbaiki keadaan, dan 
menambahi kontribusi kita dengan 
pikiran yang memajukan atau 
inovasi.

Belum juga konkret? Mari kita 
ambil contoh, dan ini fakta di 
lapangan.

Pada satu unit kerja, terdapat satu 
unit pabrik kelapa sawit. Pabrik ini 
berkapasitas besar tetapi belum bisa 
berproduksi karena kekurangan 
bahan baku. TBS yang kita hasilkan 
dari kebun hanya bisa memenuhi 30 
persen dari kapasitas giling pabrik.

Manajemen di pabrik itu masih 
lengkap, dari manajer sampai ofce 
boy masih ada dan statusnya masih 
bekerja. Tetapi, pada suatu 
kunjungan direksi, pabrik yang 
sudah beberapa waktu tidak 
beroperasi itu kotor, banyak sarang 
laba-laba, dan mulai berkarat.

Situasi ini sepertinya normal-
normal saja. Argumentasinya cukup 
kuat untuk mengatakan “Ya, wajar 
saja nggak terawat karena tidak 
berproduksi?” Dalam konteks ini, 
apakah argumentasi lazim itu bisa 
kita terima?

Secara normatif, alasan itu masuk 
akal dan bisa dimaklumi. Sebab, 
seorang manajer tugasnya memang 
bukan mengelap mesin, menyapu 
selokan, atau memperbaiki keran 
yang bocor. Demikian juga pekerja 

yang lain, punya job description yang 
jelas dan pasti spesik. Ketika tidak 
ada TBS yang harus diangkut dari 
kebun ke pabrik, maka seorang sopir 
truk angkutan tidak ada pekerjaan. 
Dan seterusnya.

Dalam konteks ini, semua 
karyawan bisa melepaskan diri dari 
tugas secara legal formal. Hampir 
tidak ada aspek hukum yang 
dilanggar ketika semua memilih 
ongkang-ongkang kaki di seputaran 
pabrik sambil ngopi dan mengobrol 
seharian. Yang penting, daftar hadir 
dipenuhi. Maka, pada akhir bulan, 
perusahaan wajib membayar gaji 
yang telah ditetapkan.

Ini adalah makna kata peduli yang 
dimaksudkan. Secara legal formal, 
pimpinan tidak bisa memaksa 
seorang operator timbangan untuk 
membersihkan mesin, tetapi secara 
moral seharusnya menyadari 
perusahaan masih memberi upah 
kepada dia. 

Akan selalu ada alasan untuk 
berkelit dari sikap peduli itu. Sebab, 
petugas pencatat kedatangan truk 
TBS, misalnya, akan mengatakan 
“membersihkan mesin bukan tugas 
saya. Oke saya mau, tapi kalau 
justru malah rusak, bagaimana?” 
Dan seterusnya.

Ini adalah tugas pimpinan unit 
untuk mencairkan suasana batin 
seluruh insan PTPN VII yang sedang 
butuh dukungan secara menyeluruh. 
Tak harus ahli mesin untuk bisa 
membantu membersihkan mesin 
dari oli atau tumpahan minyak yang 
mengotori. Tak akan menjadi jatuh 
derajat dan wibawa kita ketika ikut 
turun mengelap tembok kantor yang 
terciprat noda sepatu bersama 
petugas kebersihan. Terlebih lagi, 
kita dibayar oleh perusahaan juga 
karena keringat yang keluar dari 
tubuh.

Peduli tidak harus mengeluarkan 
uang, barang, makanan, atau segala 
resources yang begitu berharga. 
Peduli adalah sikap kita kepada 
lumut di kamar mandi yang tak 
terjangkau petugas kebersihan, 
membetulkan posisi plang kantor 
yang miring, dan ribuan hal yang 
mungkin saja dianggap remeh. n

sintesa

Doni P. Gandamihardja

Direktur PTPN VII
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ejak Oktober 2020, Kantor Direksi PTPN VII memiliki musala cukup representatif di area utama. Berada di 

SLantai II gedung berlantai empat di Jalan Teuku Umar Nomor 300 Kedaton, Bandarlampung, musala yang 
diberi nama Bustanul Falah itu berukuran 10x14 meter. 

Pada kondisi normal, musala ini bisa menampung 160 jemaah. Namun, dengan shaf berjarak di masa pandemi, 
tempat ibadah itu berkapasitas separuhnya.

Musala	di	Prime	AreaMusala	di	Prime	AreaMusala	di	Prime	Area
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warta	utama

Mempertahankan	Mempertahankan	
Komoditas	KaretKomoditas	Karet
Mempertahankan	
Komoditas	Karet
Harga komoditas 
karet yang sempat 
meroket sepuluh 
tahun lalu 
menggiring petani 
berbondong-
bondong menanam 
karet. Namun, 
harga tinggi itu 
tidak bertahan 
lama. Apakah 
masih bisa 
dipertahaknan?

Untuk mempertahankan eksistensi komoditas karet, faktor yang harus ditekan adalah harga pokok produksi (HPP). Selain itu, faktor 
perawatan dan manajemen sadap harus ketat. Foto adalah kebun karet di PTPN VII Unit Way Berulu.
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warta	utama
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warta	utama

Seorang penyadap PTPN VII memperagakan cara sadap 
yang baik dan benar.

Petani dengan gerobak sapi melintas di areal kebun karet PTPN VII Afdeling 
Trikora. Kebun PTPN VII yang terbuka memungkinkan petani mencontoh budi 
daya secara baik. 
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wawancara

Pada komoditas karet, PTPN VII sedang fokus kepada dua proyeksi 
mendasar. Yakni, menggenjot produksi dan menyelamatkan 

investasi. Produksi harus digali maksimal karena cash ow 
kita sedang kurang seimbang. Tetapi, eksploitasi kepada 

kulit harus mendapat pengawasan ketat. Sebab, kulit 
karet yang kita sadap itu adalah investasi yang 
nilainya sangat besar. Kalau boros apalagi rusak, 
kita kehilangan aset dan oportunity.

Dicky Tjahyono
Senior Executive Vice President 
(SEVP) Operation II PTPN VII
(Membidangi Komoditas Karet dan Tebu)



P
T Perkebunan Nusantara VII memiliki sejarah 
sangat panjang bergelut dengan komoditas karet, 
bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini, 

komoditas karet masih menjadi andalan di antara empat 
komoditas lain, yakni kelapa sawit, tebu (gula putih), dan 
teh.

Mempertahankan komoditas karet meskipun harga 
uktuatif bahkan cenderung rendah bukan tanpa alasan. 
Selain karena investasi untuk membangun kebun sangat 
besar, komoditas ini masih punya masa depan yang baik. 
Namun demikian, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk 
mempertahankan karet agar tetap mempunyai nilai.

Bagaimana strategi PTPN VII mempertahankan karet 
agar tetap memberi nilai tambah 
kepada perusahaan. Dan apakah 
langkah PTPN VII ini bisa diikuti petani 
karet rakyat pada 

Berikut penjelasan Dicky Tjahyono, 
umumnya?SEVP Operation II PTPN 
VII yang membidangi komoditas karet.

Sebagai SEVP yang membidangi komoditas karet, 
bagaimana masa depan komoditas ini?

Begini, ya. Karet itu komoditas agro industri yang 
hampir semua barang di dunia ini menggunakan. Dari 
karet gelang sampai komponen pesawat antariksa ada 
unsur karetnya. Artinya, karet ini harus ada di dunia ini. 
Jadi kalau ditanya masa depannya, ya akan tetap baik. 
Sebab, semua kebutuhan itu harus dipenuhi.

Bagaimana dengan karet sintetik?
Karet sintetik memang menjadi kompetitor karet alam. 

Namun, bahan baku karet sintetik yang berasal dari 
derivat minyak bumi juga memiliki keterbatasan juga. 
Pendek kata, karet alam yang lebih ramah lingkungan dan 
bersifat bisa diperbarui akan tetap punya tempat di dunia 
industri. Hanya persoalannya saat ini adalah soal 
persaingan harga yang karena pertimbangan itu, beberapa 
jenis industri memilih karet sintetik.

Bagaimana kondisi dan pengelolaan karet di PTPN VII?
Komoditas karet sejak beberapa tahun lalu memang 

mengalami guncangan akibat jatuhnya harga jual. Bahkan, 
kalau kita melihat karet rakyat, karena harganya anjlok, 
mereka banyak yang menebang dan mengganti dengan 
tanaman palawija. Tidak ada yang salah karena itu pilihan 
yang sudah dipertimbangkan.

Kalau ditanya kenapa PTPN VII tetap bertahan, itu 
karena kami masih bisa mengambil keuntungan dari 

komoditas ini. Tetapi, tentu saja perlakuan terhadap karet 
kami mungkin berbeda dengan karet petani.

Apa bedanya?
Pertama, kami memiliki klon atau varietas karet terpilih 

yang menghasilkan getah kualitas baik dan produktivitas 
baik juga. Lalu, kami menjalankan prosedur pemeliharaan, 
perlakuan kepada getah, dan menjaga kualitas lateks. 
Berikutnya, kami juga mengolah sendiri getah yang 
dihasilkan untuk dibuat menjadi produk setengah jadi 
untuk dijual di pasar ekspor.

Dengan penanganan dari hulu sampai hilir yang baik, 
PTPN VII masih bisa mendapatkan marjin keuntungan 
yang cukup menarik. Sebab, produk yang dihasilkan 
PTPN VII dapat diandalkan kualitasnya.

Apakah harga karet dunia masih bisa lebih tinggi dan 
stabil?

Bagi PTPN VII, harga di pasar menjadi faktor yang tidak 
dimasukkan dalam unsur utama manajemen. Sebab, kami 

hanya berproduksi dan tidak bisa 
mengendalikan harga. Harga adalah 
mekanisme pasar yang berada di luar 
jangkauan kami.

Yang dilakukan PTPN VII adalah 
memproduksi karet olahan dengan 
kualitas terbaik, mengusahakan 
produksi sebanyak-banyaknya, 

melakukan esiensi di semua aspek, dan mengamankan 
investasi besar ini agar tetap menjadi prot senter bagi 
perusahaan. Dengan produk berkualitas yang dihasilkan 
dengan biaya produksi esien, pada akhirnya akan 
memberi nilai tambah kepada harga.

Kami sangat yakin, produk dengan kualitas terbaik akan 
selalu mendapat tempat terbaik juga di pasar. Dan dengan 
mempertahankan kualitas itu PTPN VII bisa sedikit 
mempengaruhi harga. Kita puya produk bagus, ya pasti 
pembeli akan berebut. Kalau barang kita jadi rebutan, 
otomatis kita bisa jual mahal. Begitu rumusnya.

Dengan harga saat ini, apakah PTPN VII masih eksis 
dengan komoditas karetnya?

Kalau mengacu kepada kualitas produk yang 
dihasilkan, PTPN VII masih punya marjin yang cukup 
baik. Tetapi untuk proyeksi bisnis ke depan, perbandingan 
keuntungan dengan biaya produksi masih butuh 
perbaikan.

Seperti yang saya sampaikan di atas, PTPN VII tidak 
bisa mengubah harga, tetapi kami bisa melakukan 
perbaikan ke dalam. Caranya, ya dengan esiensi semua 
aspek dan efektivitas kinerja. Masih banyak peluang yang 
bisa kita perbaiki.

Apa saja aspek itu?
Kebetulan, aspek-aspek ini ada di lini lapangan, lebih 

khusus ada di penyadap. Kami punya kajian tentang jam 

wawancara

Aset	Tanaman	Karet	itu	Kulit

Media Agro 7 10

Investasi menanam karet sangat besar dan lama 
karena diproyeksikan untuk berproduksi jangka 
panjang. Oleh karena itu, pemakaian kulit sadap 
harus esien. Faktor kunci itu ada pada para 
penyadap.

I
ntinya, jangan sampai kena 
kayu atau kayunya terluka. 
Sekali terluka, ini fatal.



wawancara
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terbaik sadap karet untuk menghasilkan getah 
maksimal. Yakni, pada sekitar empat jam sebelum 
dan sesudah matahari terbit. Pada aspek ini, 
penyadap kami masih harus didisiplinkan untuk 
mematuhi norma jam sadap itu. Kalau kita bisa 
konsisten sadap pada jam itu, hasilnya akan 
maksimal.

Kedua, ada pada teknik penyadapan. Ini aspek 
paling krusial dalam manajemen sadap yang kami 
sebut sebagai norma sadap.

Pohon karet baru boleh mulai disadap setelah 
diameter batangnya sekitar 20 centi meter. Ukuran 
itu pada umumnya dapat dicapai pada tanaman usia 
rata-rata lima tahun. Pada beberapa klon dan lokasi 
tertentu, ada yang umur 3,5 tahun sudah tercapai, 
tetapi ada juga yang lebih dari lima tahun.

Cara sadapnya juga harus bertahap pada setengah 
muka batang atau biasa disebut panel. Sudut 
kemiringannya juga harus tepat, sekitar 35—40 
derajat. Tebal irisan setiap kali sadap juga harus tertib 
sekitar 0,2 mili meter. Dan yang lebih 
krusial lagi, soal kedalaman sadap ke 
arah batang. Intinya, jangan sampai 
kena kayu atau kayunya terluka. 
Sekali terluka, ini fatal.

Seberapa fatalnya?
Sekali lagi saya katakan, sekali 

luka kayu, efeknya sangat fatal. 
Pisau sadap yang melukai kayu akan 
membuat pohon karet sakit dan 
berpengaruh kepada seluruh siklus 
hidupnya. Kalau kita ibaratkan, jika 
ada tubuh kita yang luka, maka 
seluruh tubuh ikut merasakan nyeri. 
Bahkan, jika ada unsur zat kimia 
tertentu yang masuk melalui luka 
itu, akan terjadi demam atau infeksi.

Pada pohon karet juga mirip. 
Kalau luka kayu, produksi getah 
akan terpengaruh karena seluruh 
jaringan dalam pohon ikut 
merasakan. Akibatnya, energi yang 
dihasilkan tanaman dari akar di 
dalam tanah dan dari daun yang memasak makanan 
akan terpakai untuk menahan luka kayu. Ini akan 
menurunkan produksi.

Pengaruh yang lebih sistemik adalah bekas luka 
kayu itu akan memunculkan bekas luka benjol. 
Permukaan sadap yang terkena luka kayu tidak pulih 
dan akhirnya tidak bisa disadap lagi. Jika ini banyak 
terjadi, maka umur produksi tanaman itu akan cepat 
habis. Jika diproyeksikan sampai 30 tahun, dengan 
luka kayu itu berkurang sangat signikan.

Selain itu, ada aspek proses. Intinya, agar 
komoditas karet bisa kompetitif, maka harga pokok 
produksi atau HPP harus ditekan. Kita harus 
meningkatkan produktivitas tanaman, produktivitas 
tenaga kerja, pemenuhan kapasitas produksi pabrik 

untuk menurunkan harga olah. Intinya, cost 
effectiveness.

Apa yang dilakukan PTPN VII agar tidak 
kehilangan investasi kulit itu?

Ya, investasi pada budidaya karet itu ada pada kulit. 
Sebab, yang bisa mengalirkan getah itu adalah kulit 
yang disadap dengan norma ketat. Sekali salah sadap, 
maka kita kehilangan produksi dan masa depan.

Oleh karena itu, PTPN VII selalu dan terus wanti-
wanti kepada para penyadap agar bekerja sesuai 
norma. Jangan pernah ada permakluman bagi 
penyadap yang tidak patuh kepada norma, terutama 
yang melukai kayu. Jika itu terjadi, maka dia 
sesungguhnya yang membuang investasi perusahaan 
yang sangat besar.

Secara berkala PTPN VII melakukan tapping school 
atau pelatihan menyadap. Seperti pemain sepakbola, 
seberapapun baiknya kemampuan mengolah bola, 
kalau dia tidak latihan maka akan sulit menang. 
Demikian juga penyadap, mereka jelas sudah sangat 

ahli karena sudah menjadi kesehariannya, tetapi kita 
harus terus mengingatkan agar taat norma.

Selain para penyadap, kami juga terus 
mengingatkan kepada para mandor untuk terus 
konsisten mengawasi. Sekali lagi saya sampaikan, lini 
ini adalah kunci. Makanya, kami memberi perhatian 
khusus kepada konsistensi penyadap dan 
pengawasan mandor.

Ke soal harga jual. Bagaimana tren harga karet saat ini?
Dalam setahun terakhir, sebelum pandemi virus 

corona-19, ada tren harga naik dan konsisten, 
meskipun tipis. Namun, tren itu terganggu oleh 
covid-19. Tetapi pada saat ini harga mulai membaik 
lagi. Mudah-mudahan akan tercapai harga ideal 
sehingga bisnis karet pulih kembali. n

Manajemen sadap yang sesuai norma menjadi kunci investasi tanaman karet.



ohammad Arab Dari Al-Qur'an potongan 

MSurat At-Taubah 105 tergores di sisi kanan 
mihrab Masjid Al Azhar, Kompleks 

Perkantoran PTPN VII Unit Way Lima, Pesawaran. Ada 
terjemahan di bawahnya yang sudah disarikan: 

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 
yang telah kamu kerjakan.”

Ayat ini menjadi alas aktivitas para pekerja dan 
penyadap karet di PTPN VII Unit Waylima. Ada pesan 
spiritual bahwa ada sesuatu yang gaib dalam setiap 
pekerjaan yang hanya dengan izin Alloh akan menjadi 
nyata. Sebagaimana mereka tidak tahu jumlah getah 
yang akan keluar ketika menggoreskan pisau ke kulit 
pohon. Lalu, mereka berharap menjadi nyata berupa 
getah yang berlimpah.

   ***
Berada di kaki Gunung Pesawaran, masjid mungil 

berwarna hijau itu dipeluk hawa sejuk. Tempat ibadah 
itu menjadi salah satu oasis bagi karyawan untuk 
mengunduh keberkahan hidup dan rezeki yang setiap 
hari diupayakan. Dan surat At-Taubah itu ditambatkan 
di sisi strategis kamar doa itu sebagai pengingat bahwa 
apa yang akan didapatkan dari pekerjaan kita berasal 
dari Tuhan.

Mengelola aset kebun karet seluas 3.300 hektare, Unit 
Waylima merupakan salah satu prot center yang cukup 
produktif di PTPN VII. Menghampar di kaki Gunung 
Pesawaran dengan hawa sejuk, pertumbuhan tanaman 
karet sangat subur dan produktif. Meskipun kontur 
lahan yang tidak datar, setiap hari ratusan karyawan 
penyadap dan karyawan teknis lainnya beraktivitas di 
sini.

Namun, kondisi cash ow perusahaan yang sedang 
menurun mengakibatkan ada keterlambatan investasi 
tanaman baru. Dari 3.366 hektare yang ada, kebun yang 
berisi tanaman produktif kurang dari separuhnya. Yakni, 
hanya 1.515 hektare. Sedangkan selebihnya, selain berisi 
fasilitas perkantoran, emplasemen, fasilitas pendukung 
produksi, fasilitas umum termasuk sarana olah raga, dan 
peruntukan lainnya, adalah tanaman tidak produktif lagi.

Sekitar 800 karyawan dengan berbagai status bekerja 
di PTPN VII Unit Waylima ini. Jika diasumsikan setiap 
karyawan memiliki istri atau suami dan dua anak, maka 
ada hampir 4.000 jiwa menyandarkan kehidupan 
ekonominya dari perusahaan milik negara ini. Dan jika 
setiap karyawan diasumsikan mengantongi penghasilan 
Rp2,5 juta (sesuai UMP), maka ada lebihRp2 miliar uang 
yang beredar dan menjadi alat tukar untuk memenuhi 
kebutuhan hidup warga.

Manajer PTPN VII Unit Kebun Karet Waylima 
Moehammad Baasith mengatakan, kebun karet Unit 
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Kekompakan tim yang dijaga dengan pendekatan spiritual dan dari hati menjadi opsi yang digunakan di PTPN VII Unit Waylima.



Media Agro 7 13

Waylima tergolong sangat kondusif sebagai satu 
unit bisnis PTPN VII. Dinaungi alam yang indah 
dan nyaman, suasana kerja di lokasi yang tak jauh 
dari Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran ini 
relatif aman.

“Kalau suasana kerjanya sangat nyaman dan 
masyarakatnya juga aman. Ada sedikit gangguan 
pada keamanan produksi. Masih ada oknum-oknum 
masyarakat yang mencuri karet di kebun kita, tetapi 
tidak banyak. Dan dengan penanganan yang 
humanis, insyaalloh itu bisa diatasi,” kata dia.

Baasith menjelaskan, kebun karet Unit Waylima 
tidak hanya terdapat di Pesawaran. Satu afdeling 
seluas sekitar 785 hektare berada di Tangkit 
Serdang, Kabupaten Tanggamus, terpisah sekitar 60 
kilo meter dari kantor induknya. Itu sebabnya, 
gangguan keamanan produksi kerap terjadi di 
afdeling Tangkit Serdang.

Mendapat amanah untuk mengendalikan proses 
penggalian produksi di Unit ini, Baasith yang juga 
Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara 
(SPPN) VII ini mengaku surprised. Ia mengatakan, 
sejatinya ilmu yang dia dapatkan dari kuliah dan 
berbagai kursus tambahan selama bekerja di PTPN 
VII tidak spesik dengan tugasnya saat ini. Namun, 
karena tugas dan kepemimpinan pada unit kerja ini 
lebih bersifat pengendalian, maka ia jalankan 
dengan sepenuh hati.

“Saya ini kan basiknya di HRD (sumber daya 
manusia) dan diasah lebih lanjut di manajemen 
risiko. Setelah ditugaskan di unit yang langsung 

berhadapan dengan teknis, saya agak kaget juga. 
Tetapi ada hikmah besar dari amanah ini. Saya jadi 
lebih bisa mengkolaborasikan antara teori dan 
praktek. Ini luar biasa bagi saya,” kata dia.

Teknik Spiritual
“Libatkan Alloh!” Dua kata itu menjadi kunci bagi 

Baasith dalam memimpin tim yang cukup besar ini. 
Jika selama ini ia lebih banyak berinteraksi dengan 
pekerjaan lewat layar monitor, bergelut dengan 
teori-teori dari buku, dan berkomunikasi via dunia 
maya, kali ini ditantang langsung di lapangan.

Jika selama ini ia berhadapan dengan para master, 
beradu argumentasi dengan para pengambil 
kebijakan, dan bergaul dengan bahasa intelek, kini 
harus naik-turun pada semua level. Sebagai 
pimpinan, ia harus berdiplomasi kepada pimpinan 
yang lebih tinggi, tetapi dia juga wajib tampil akrab 
dan satu frekuensi dengan para penyadap agar bisa 
memotivasi.

Tidak kehilangan suluh, Baasith memanfaatkan 
jalur spiritual sebagai alat membangun kebersamaan 
sekaligus pemompa semangat kerja. Masjid mungil 
yang berada di dalam Kompleks Kantor Unit itu 
menjadi wadah yang menyatukan dan 
menyelaraskan.

“Saya kan tinggal di rumah dinas. Di sini enak, 
sejuk. Dan setiap subuh, saya selalu ke masjid. Abis 
itu, sering saya keliling ke kebun untuk menyapa 
saudara-saudara kita yang menggali produksi,” 
kata dia.

pro�il	unit

Masjid Al Azhar di Kompleks PTPN VII Unit Waylima.
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Kepada para pekerja, terutama para penyadap, lelaki 
asal Bandung ini selalu berpesan agar dalam menjalankan 
tugasnya mencari rezeki untuk melibatkan Alloh, Tuhan 
Yang Maha Esa. Tanaman, kata dia, adalah salah satu 
mahluk hidup ciptaan Alloh yang secara sunatulloh tidak 
bisa bicara, tetapi secara spiritual tetap bisa diajak 
berkomunikasi.

“Komunikasinya berbentuk sebab akibat. Kalau dia 
disayang, dirawat, diperhatikan kebutuhannya, pasti akan 
membalas dengan kebaikan juga. Makanya saya selalu 
berpesan, sebelum mulai menyadap, kita minta rezeki 
kepada Alloh melalui perantara pohon yang kita sadap. 
Intinya mohon ikhlasnya mengucurkan getah yang 
banyak untuk kemaslahatan hidup kita. Saya selalu ajak 
setiap karyawan untuk jangan tinggalkan sholat,” kata dia.

Tentang produktivitas, Baasith mengatakan dalam 
beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan 
signikan. Dia tak berani mengklaim kenaikan ini adalah 
hasil dari treatmen yang dilakukan, tetapi cara memotivasi 
dengan sentuhan reliji, menurut dia layak diberikan.

“Alhamdulillah, masyaalloh sekarang produktivitasnya 
naik tajam. Semula pernah cuma enam ton per hari, lalu 
naik delapan, sembilan, sepuluh, dan beberapa hari 
terakhir ini tembus 12—13 ton. Kalau hari Ahad bisa 
tembus lebih dari 14 ton,” kata dia.

Bagi Baasith, bekerja adalah bagian dari komitmen 
menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah 
disanggupi. Meskipun pada akhirnya jumlah produksi 
dan kualitas produk sebagai muara dari hasil kerja, tetapi 
Baasith sangat yakin perencanaan yang baik, kedisiplinan 
yang tinggi, dan komitmen untuk menciptakan yang 
terbaik adalah kunci.

Oleh sebab itu, pertama kali masuk Waylima untuk 
memimpin tim, pria berkaca mata tebal itu memulai 
dengan mengecek tingkat kehadiran. Disiplin, kata dia, 
memang bukan hanya diukur dari kehadiran, tetapi 
kehadiran menjadi indikator utama untuk melatih disiplin 
setiap pekerja.

“Saya mulai dari yang elementer seperti tingkat 
kehadiran. Sebelumnya, kami masuk jam 7, tetapi karena 
banyak yang telat, saya mundurkan jadi jam 7.30. tetapi 

pulangnya mundur juga. Alhamdulillah, sekarang sudah 
tertib.”

Meskipun tegas dalam menjalankan peraturan, Baasith 
amat familiar. Setiap momen bertemu dengan siapa saja, 
terutama para penyadap, lelaki tinggi besar ini selalu 
membuka komunikasi dengan menanyakan kabar. 
Termasuk kabar keluarga, istri, anak, dan tentang aktivitas 
harian remeh temah. Namun, dengan sentuhan pribadi 
itu, para pekerja merasakan kenyamanan yang pada 
akhirnya berani menyampaikan pendapat, bahkan kritik.

“Momen yang paling setara itu ketika kita berada di 
rumah Alloh, di masjid. Di situlah saya bisa ngobrol dan 
diskusi dengan siapa saja tanpa merasa menjadi apa dan 
menjadi siapa.” (HUMAS PTPN VII/LB) n

pro�il	unit

Moehammad Baasith, Manajer PTPN VII Unit Waylima di tengah para penyadap.
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warta	

irektur PTPN VII Doni P. Gandamihardja 

Dmengikuti Kick-Off Meeting Implementasi dan 
Sertikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, 

akhir Oktober lalu. Secara daring dari Kantor Direksi 
Bandarlampung, kegiatan yang merupakan kerjasama 
PTPN III Holding dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) di Jakarta itu diikuti seluruh anak 
perusahaan.

Dalam agenda dengan titik tekan penerapan ISO 37001 
ini, ikut juga Senior Executive Vice President (SEVP) 
Operation I Fauzi Umar, SEVP Operation II Dikcy 
Tajhyono, SEVP Business Support, Okta Kurniawan. 
Doni juga mengajak serta para Kepala Bagian Kantor 
Direksi mengingat tema ini harus segera diketahui oleh 
seluruh jajaran.

Dalam ISO 37001 membantu organisasi menyusun, 
mengimplementasikan dan memelihara program 
kepatuhn terkat anti penyuapan. Dan standar ini eksibel 
dan bisa diterapkan pada semua jenis organisasi.

PTPN Grup sebagai induk dari 14 PTPN di Indonesia 
mencanangkan transformasi bisnis, menciptakan 
perusahaan yang sehat dan mensejahterakan karyawan. 
Mem-breakdown core value dari Kementerian BUMN, 
yakni AKHLAK. Salah satu nilai yang diadobsi oleh 
Holding Perkebunan ini adalah AMANAH.

“Menurut kami, unsur Amanah ini menjadi nilai 
utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh 
karyawan,” kata Direktur Utama PTPN III (Persero) M. 
Abdul Ghani dalam pembukaan kegiatan.

Ia mengharapkan seluruh Anak Perusahaan dapat 
menyiapkan sistem ISO 370001, sampai dengan akhir 
Desember 2020 dan pelaksanaan ditargetkan tahun 2021 
dapat terimplementasikan” kata M. Abdul Gani.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 
apresiasi kepada Holding Perkebunan yang 
menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wujud korporasi 
dalam penyegaran pencegahan korupsi di sektor usaha 
perkebunan dan mendorong tercipta  tata kelola yang 
governance, clear and good corporate governance dari 
beberapa rangkaian perbaikan sistem dan melakukan 
rencana aksi perbaikan.

Sektor Usaha BUMN dianggap sektor yang sangat 
strategis yang terkadang berhadapan dengan dilema etis 
(gratikasi atau suap) yang terpaksa dilakukan atau 
dianggap memperlancar kegiatan dimaksud baik dengan 
nilai sedikit sampai dengan sangat besar, jelas Nurul.

Lebih lanjut ia menerangkan gratikasi dan suap 
dikategorikan sebagai tindakan pindana korupsi, karena 
sifatnya dari pemberian. Ini merugikan prinsip-prinsip 
keadilan, melanggar kode etik dan masuk dalam ranah 
hukum pidana serta merusak iklim usaha.

Produk yang dikeluarkan KPK dalam upaya 
pencegahan korupsi, Penguatan disektor strategis, 
Penguatan KAD 34 Propinsi, dan Diseminasi SMAP 
yang diinisiasi KPK.

Dengan sosialiasi ini KPK mengajak kepada seluruh 
elemen PTPN Group agar Indonesia bersih dan bebas 
dari Korupsi dengan memperhatikan kemudahan usaha 
sesuai aturan yang berlaku, jelasnya

Tiga instruksi Menteri BUMN untuk pencegahan 
korupsi antara lain tidak memberikan hadiah dalam 
rapat-rapat dengan Kementerian atau pihak terkait 
(gratikasi), tidak melakukan penunjukan langsung 
dalam pengadaan, dan menerapkan Manajemen anti 
Penyuapan di seluruh BUMN, tutup Nurul. (HUMAS 
PTPN VII/LB)

KICK OFF ISO 37001

PTPN	Holding	Gandeng	KPK

Direksi PTPN VII mengikuti Kick-Off Meeting Implementasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara daring dari 
Kantor Direksi.



M
enyelinap dari Jalan Raya Pinoraya ke jalan 
Desa Pasarpino, Bengkulu Selatan, asap 
mengepul dari beberapa lokasi. Aroma tanah 

terbakar menyeruak seperti menyambut orang yang 
masuk desa. Di kanan-kiri jalan, gubuk-gubuk sederhana 
dengan deretan batu bata di sekitarnya menjadi penanda 
khas kampung ini. Tak jauh dari sana, tanah-tanah 
berlubang tak teratur setelah dikeruk dan dicetak menjadi 
batu bata.

Sekitar 80 kepala keluarga di desa ini menjadikan bahan 
utama konstruksi rumah gedung itu sebagai mata 
pencaharian utama. Hampir setiap rumah memiliki 
kurup, sebutan untuk tungku pembakar batu bata. Dan 
hampir semua orang anggota keluarga di desa ini mahir 
mengerjakan proses pembuatan batu bata, termasuk para 
istri dan anak-anak mereka.

Dikenal sebagai daerah penghasil batu bata sejak zaman 
sangat lama, Desa Pasarpino adalah rujukan bagi orang 

yang akan membuat bangunan permanen. Meski sudah 
sangat terkenal dan lampau, pengrajin batu bata di sini 
tetap mempertahankan cara tradisional.

Menggali tanah sebagai bahan baku batu bata dari 
tanah milik sendiri, mereka berjibaku menyadap berkah 
rezeki Tuhan. Pilihannya beralasan, karena selain tekstur 
tanah liat yang dicetak menjadi batu batanya bagus, 
persediaannya juga sangat melimpah. Ini berbeda dengan 
tempat lain yang pada umumnya harus berpindah tempat 
karena bahan baku habis.

“Kalau di sini tanahnya bisa dikeduk sampai lebih dari 
2,5 meter dalamnya untuk dibikin bata. Jadi, nggak ada 
masalah dengan bahan baku,” kata Suha, salah satu 
pengrajin.

Meskipun terlihat sederhana, tetapi tidak dengan 
proyeksi mereka untuk anak-anaknya. Asmu (53), salah 
satu pengrajin batu bata di desa itu mengaku sudah 
menggeluti pekerjaan ini sejak 1995. Dengan penghasilan 
yang tidak seberapa, Asmu bersama Titi Apriyani, 
istrinya, tak mau empat anaknya kemudian mewarisi 
pekerjaan orang tuanya. Dengan segenap upaya, keluarga 

Dari	Kurup,	Dari	Kurup,	
Warga	Pasarpino	HidupWarga	Pasarpino	Hidup

Dari	Kurup,	
Warga	Pasarpino	Hidup
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Dana kemitraan PTPN VII kepada para pengrajin batu 
bata membuat ekonomi warga menggeliat.

mitra	binaan
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sederhana ini mengirim anak-anaknya ke Kota Bengkulu 
untuk menuntut ilmu.

“Anak saya yang nomor satu sudah sarjana ekonomi, 
lulus tahun 2018 lalu. Sekarang bekerja di perusahaan 
swasta di Bengkulu. Yang nomor dua sedang skripsi di 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang nomor tiga 
lagi kelas satu SMP dan yang bontot baru kelas tiga SD,” 
kata Asmu sambari menyusun batu bata.

Memang tidak semua pengrajin memberi perhatian 
khusus kepada pendidikan anak-anaknya. Namun, prinsip 
yang dipegang teguh Asmu untuk menomor satukan 
urusan biaya sekolah anak menjadi model keluarga lain. Ia 
berkeyakinan, dengan pendidikan yang cukup, anak-
anaknya bisa mencari rezeki sendiri dengan ilmunya.

Geliat ekonomi Asmu dan beberapa pengrajin lain di 
desa ini ada peran PTPN VII. Melalui kredit dana 
kemitraan yang digulirkan untuk para pengrajin, mereka 
dapat lepas dari pinjaman lain yang memberatkan dan 
bisa menambah modal untuk diputar di operasional 
kurupnya.

“Saya berterima kasih kepada PTPN VII yang setia 
mendampingi kami para pengrajin batu bata di Pasarpino 
ini dari tahun ke tahun. Saya sendiri sudah dapat dua kali 
pinjaman. Pertama, tahun 2015 sebanyak Rp8 juta. 
Kemarin setelah lunas, saya dapat pinjaman lagi Rp10 
juta. Alhamdulillah hampir tidak ada bunga atau 
bunganya sangat kecil. Jadi kami tidak berat 
mengangsurnya,” kata dia.

Usaha batu bata yang ditekuni Asmu dan para tetangga 
lain cukup untuk menghidupi keluarga. Dengan harga 
jual Rp550 per biji atau Rp550.000 per seribu bata, mereka 
dapat memproduksi sekitar 15 ribu bata per periode 
pembakaran. 

“Prosesnya, kalau cuaca bagus dan panas bisa satu 
bulan kami panggang (membakar) sebanyak 15 ribu bata. 
Tapi kalau sering hujan atau panasnya kurang, bisa satu 
setengah bulan, tergantung cuaca,” kata Asmu.

Warga pengrajin batu bata di desa ini cukup beruntung 
karena tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk bahan 
baku. Berbeda dengan daerah lain yang lapisan tanah 
lempung bahan batu bata akan habis karena tipis, di 
lokasi desa ini sangat tebal. Sudah berpuluh tahun Asmu 
dan warga lain tidak berpindah karena stok bahan baku 
bisa sampai kedalaman 2,5—3 meter.

Satu persoalan yang mungkin menjadi pekerjaan rumah 
mereka adalah bekas lubang galian tanah yang kini 
menjadi kolam-kolam. Jika dikelola secara baik, lubang-
lubang itu dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Tetapi pada 
umumnya dibiarkan menjadi tempat pembuangan 
sampah.

Selain bahan baku utama berupa tanah liat, para 
pengrajin batu bata juga membutuhkan bahan 
pembakarnya berupa kayu. Namun, lokasi desa yang 
masih rimbun oleh begitu banyak tanaman kayu keras, 
diantara mereka memanfaatkan kayu dari ladang sendiri 
untuk membakar. Namun, sebagian pengrajin yang 
intensitas produksinya sudah rutin, mereka membeli kayu 
bakar dari sisa tebangan pohon yang diolah menjadi 
aneka keperluan.

“Kayu masih banyak di sini. Biasanya kami pakai kayu 
sendiri, tetapi kalaupun beli, tidak terlalu banyak. Kami 
biasanya pakai sisa orang motong pohon,” kata Asmu. 

Produksi batu bata dari desa ini sudah sangat akrab 
dengan warga sekitar. Bisa dibilang, sebagian besar warga 
desa ini hidup dari mengelola kurup sebagai tempat 
memproduksi batu bata. (HUMAS PTPN VII/LB)

Mengolah tanah, mencetak, menjemur, hingga membakar batu bata menjadi keseharian Asmu. Dari kurup (tobong) ini, warga 
Pasarpino mendapat nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anaknya.
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T Perkebunan Nusantara (PTPN) VII 
menggunakan teknologi pesawat tanpa awak 
(drone) dalam beberapa keperluan penunjang 

kinerja. Teknologi itu antara lain untuk melakukan 
pemetaan dan pemantauan batas areal, sensus batang, 
foto spot, dan keperluan dokumentasi lain. Untuk itu, 
PTPN VII menyiapkan pilot drone dengan memberi 
pelatihan selama tiga hari pada Oktober lalu.

Pelatihan menghadirkan instruktur dari Komunitas 
Drone Lampung diikuti lima peserta dari berbagai 
bagian. Dibuka oleh Kepala Bagian SDM PTPN VII 
Hidayat.

Materi awal berupa pengenalan dan teori dasar 
pesawat nirawak diadakan di GSG Kompleks Kantor 
Direksi, Bandarlampung. Sedangkan materi praktek 
selama dua hari akan digelar di Kebun Karet PTPN VII 
Unit Wayberulu, Pesawaran dan Kebun Kelapa Sawit 
Unit Rejosari, Lampung Selatan.

Dalam pengarahannya, Hidayat yang baru dua 
bulan menjabat kabag itu mengatakan, era sains dan 
teknologi digital bukan dominasi bidang industri 
tertentu. Bidang agro industri seperti yang menjadi 
core business PTPN VII juga terus menemukan format 
pemanfaatannya.

Ia menyebutkan, teknologi pemotretan dari udara 
menggunakan pesawat ringan tanpa awak akan 
menjadi jawaban untuk kecepatan dan akurasi sensus 
kebun. Fungsi pemetaan yang selama ini 
menggunakan citra satelit, kata dia, cukup baik, tetapi 
untuk lebih akurat, detail, dan lebih privat, 
penggunaan drone yang dioperasikan oleh tenaga 
internal akan lebih efektif esien.

“Selama ini PTPN VII menggunakan dan 
memanfaatkan teknologi citra satelit untuk berbagai 
kebutuhan. Namun, ke depan, untuk kebutuhan 
pemetaan atau sensus jumlah batang pada tanaman 
kelapa sawit dan karet, kita butuh yang lebih detail. 
Nah, teknologi visual dari drone ini untuk menjawab 
kebutuhan itu,” kata dia.

Hidayat menyampaikan meminta peserta 
mengoptimalkan pelatihan ini sehingga mempunyai 
wawasan dan skill yang dapat memback up kebutuhan 
pemetaan areal di PTPN VII. Ia juga mewanti-wanti 
agar alat-alat yang disediakan bisa 

“Para peserta ini akan menjadi pionir yang 
diharapkan dapat mengembangkan lagi penggunaan 
drone dalam kebutuhan pemetaan digital di wilayah 
PTPN VII. Kita punya ribuan hektare lahan dan 

tersebar di tiga provinsi. Nantinya, para peserta 
diharapkan bisa sharing knowledge kepada karyawan 
lainnya,” kata dia.

Hidayat juga menyampaikan terima kasih kepada 
Komunitas Drone Lampung yang bersedia bekerjasama 
melatih pilot drone di PTPN VII. Hubungan kerja sama 
dan komunikasi dengan PTPN VII, kata dia, akan terus 
berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi 
digital yang sangat cepat.

Ketua Komunitas Drone Lampung Wiyoga Antama 
dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan melatih para pilot drone dari PTPN VII. 
Dengan pelatihan ini diharapkan peserta dari PTPN 
VII dapat menguasai teori, regulasi, maupun teknis 
dalam pengoperasian drone dengan baik. Demikian 
juga dengan implementasi dan pengembangan di 
lapangan.

Sementara itu, penanggung jawab kegiatan, Sasmika 
Dwi Suryanto, Kepala Sub Bagian TI dan Pengolahan 
Data PTPN VII menjelaskan, lima peserta yang dilatih 
merupakan tenaga dari bagian terkait. Yakni, Bagian 
Tanaman, Bagian PKU (Tim IT) di Kantor Direksi serta 
IT Support dari Wilayah Sumatera Selatan dan 
Bengkulu.  

“Kita fokus delegasikan kepada lima personel ini 
sebagai pioner dalam pemetaan digital dengan 
menggunakan drone. Mereka kemudian akan menjadi 
mentor menularkan keahliannya kepada rekan-
rekannya,” kata dia.

“Untuk uji coba kami pilih Unit Way Berulu dan 
Rejosari-Pematang Kiwah karena kedua Unit lokasinya 
relatif dekat. Secara komoditas, dua unit ini juga 
mewakili karena ada kebun sawit dan kebun karet,” 
tambah dia. (HUMAS PTPN VII/LB)
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Pabrik Gula Bungamayang difoto dengan kamera yang diterbangkan drone.



iskusi produktif berlangsung saat kunjungan kerja 

DKomisi II dan Komisi III DPRD Sumatera Selatan 
(Sumsel) dengan manajemen PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) VII di Kantor Direksi PTPN VII, 
Bandarlampung, Kamis (22/10-2020). 

Sebanyak 25 wakil rakyat yang membidangi keuangan 
dan ekonomi itu hadir untuk menyampaikan aspirasi 
kepada dunia usaha. Salah satu topik yang mendapat 
perhatian, usulan agar PTPN VII menggarap produk jadi 
dari komoditas yang diusahakan. Tujuannya, selain bisa 
menyerap bahan baku dari petani, juga menyediakan 
lapangan kerja baru.

Delegasi para legislator itu dimotori Ketua Komisi III M 
Yansuri dan Wakil Ketua Komisi II Abusari. Mereka 
diterima Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja, 
didampingi Senior Executive Vice President (SEVP) 
Business Support Okta Kurniawan. Hadir juga para Kepala 
Bagian di PTPN VII dan staf pada Sekretariat DPRD Sumsel.

Dalam pengantarnya, Doni menyampaikan kondisi 
terkini perusahaan BUMN bidang perkebunan yang dia 
pimpin. Dia menyebut, dalam situasi pandemi, pihaknya 
bersyukur masih bisa menjalankan operasional manajemen, 
baik on farm maupun off farm secara baik. Namun demikian, 
situasi dunia yang terpengaruh oleh wabah virus corona 
berimbas kepada distribusi dan harga pasar.

“Alhamdulillah, secara operasional kami tetap berjalan 

dengan baik. Pengaruh pandemi hanya terjadi di faktor 
ekternal. Sedangkan di internal, termasuk adanya gejolak di 
luar yang berkaitan dengan tatanan politik, kami bisa tetap 
kondusif. Tidak ada pengaruh langsung dari pandemi ini,” 
kata dia.

Soal kontribusi PTPN VII kepada wilayah kerja, Doni 
mengaku hingga saat ini belum bisa maksimal. Kondisi 
perusahaan dan atmosfer bisnis agro yang sempat terganggu 
akibat anjloknya harga dalam enam-tujuh tahun terakhir 
dan berimbas kepada PTPN VII, pihaknya sedang fokus 
kepada recovery atau pemulihan bisnis.

“Meskipun dalam kondisi kurang sehat, kami tetap 
mengalokasikan dana untuk CSR (kepedulian kepada 
masyarakat). Namun mohon maaf belum maksimal. Dan 
untuk kondisi saat ini, kami fokus bertahan untuk 
bertransformasi. Kontribusinya untuk masyarakat, 
mungkin baru sebatas menjaga stabilitas ekonomi dengan 
tidak ada PHK dan sebagainya,” kata dia.

Tentang usulan untuk menggarap sektor consumers good 
dengan mengolah bahan baku yang dihasilkan menjadi 
barang jadi, Doni mengaku tetap punya proyeksi ke depan. 
Dia menyebut, PTPN III sebagai induk perusahaan (holding, 
pemegang 90 persen saham) sudah mulai menggarap sektor 
riil. Antara lain, dengan menjual langsung beberapa 
komoditas yang diproduksi ke pasar retail melalui beberapa 
merek yang saat ini mulai beredar di pasaran.

KUNJUNGAN KERJA DPRD SUMSELKUNJUNGAN KERJA DPRD SUMSEL

PTPN	VII	Diminta	Produksi	PTPN	VII	Diminta	Produksi	
Barang	JadiBarang	Jadi

KUNJUNGAN KERJA DPRD SUMSEL

PTPN	VII	Diminta	Produksi	
Barang	Jadi

Media Agro 7 20

warta	

SEVP Busines Support PTPN VII Okta Kurniawan saat presentasi.



Membuka diskusi, Wakil Ketua Komisi III 
DPRD Sumsel Yansuri menggambarkan kondisi 
e k o n o m i  a g r o  d i  w i l a y a h  S u m s e l .  I a 
mengatakan, di Sumsel di hampir semua 
wilayahnya banyak tanaman karet yang dikelola 
petani. Namun, akhir-akhir ini harganya tidak 
lagi menguntungkan.

“Yang kami tahu, di Bogor itu tidak punya 
kebun karet, tetapi ada dua pabrik ban besar di 
sana. Sementara di Sumsel, ada ratusan ribu 
hektare tanaman karet, tetapi getahnya dikirim 
ke mana-mana. Mengapa PTPN VII tidak 
membangun pabrik ban. Pertama, supaya harga 
karet  bisa lebih baik,  kedua,  agar ada 
penyerapan tenaga kerja lokal,” kata dia.

Burlian, salah satu Anggota Komisi III DPRD 
Sumsel dalam diskusi itu juga menyoroti bisnis 
karet yang dijalankan PTPN VII. Ia mendukung 
jika PTPN VII menggarap sektor produk jadi di 
Sumsel. Lebih dari itu, ia juga meminta PTPN VII 
untuk lebih terbuka kepada petani dengan cara 
berbagi teknologi budi daya karet.

“Saya melihat tanaman karet yang dikelola 
petani dengan yang dikolal PTPN VII dan 
perusahaan besar lain itu beda. Tentu itu akan 
menghasilkan produk dan produktivitasnya 
berbeda. Oleh karena itu, kami minta PTPN VII 
memberi pendampingan secara teknis kepada 
petani karet,” kata dia.

Menanggapi itu, SEVP Business Support Okta 
Kurniawan mengatakan secara insidental 
pihaknya mendampingi petani karet di semua 
wilayah. Ia mengatakan, karet petani sama sekali 
bukan kompetititor, melainkan mitra yang pada 
kondis i  perusahaan sehat  akan sa l ing 
menguntungkan.

“Di  beberapa  kabupaten ,  seper t i  d i 
Muaraenim, kami mendampingi petani kelapa 

sawit yang akan melakukan replanting dan 
dibiayai Pemerintah Daerah. Demikian juga di 
tempat lain, jika ada permintaan, kami akan 
dengan senang hati menjadi konsultan teknis,” 
kata Okta.

Okta juga menginformasikan bahwa beberapa 
waktu lalu pihaknya telah bertemu dengan 
Gubernur Sumsel untuk sharing program yang 
bisa dijalankan. Sesuai arahan Gubernur, kata 
dia, pihaknya akan proaktif dalam dinamika 
pembangunan, terutama bidang agrobisnis di 
wilayah Sumsel.

“Insya Allah kalau program restrukturisasi 
dan dalam proses transformasi bisnis sudah 
berhasil dan sehat, kita akan menjadi mitra 
petani. Terutama petani karet dan petani sawit.

Kami punya pabrik-pabrik pengolahan karet 
dan sawit yang kapasitasnya masih longgar. 
Kami akan beli karet dan sawit petani agar 
stabilitas harga bisa terjaga,” kata dia. (HUMAS 
PTPN VII/LB)
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Beberapa Anggota DPRD Sumsel menyempatkan foto bersama di depan lobi Kantor Direksi PTPN VII

R a m a h  t a m a h 
dalam kunjungan 
k e r j a  t e t a p 
m e n e r a p k a n 
p r o t o k o l 
kesehatan.



enyebut nama TK IKI PTPN VII, bagi warga 

MKota Bandarlampung bagian Utara yang 
sudah tinggal lebih dari 20 tahun, tentu sangat 

tidak asing. Sebab, Taman Kanak-kanak yang didirikan 
Ikatan Kekeluargaan Istri (IKI) Karyawan PT 
Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, itu salah satu pionir 
dalam menyelenggarakan pendidikan prasekolah.

Dirintis oleh IKI (sekarang IKBI, Ikatan Keluarga Besar 
Istri) Karyawan PTPN VII sejak 1968, TK ini menjadi 
favorit dan rujukan anak-anak sebelum memasuki 
sekolah dasar (SD). Bukan hanya warga sekitar, banyak 
orang tua yang rela mengantar anak-anaknya setiap pagi 
untuk mendapat belajar sambil bermain bersama teman 
sebayanya di TK ini.

Prakarsa untuk mendirikan tempat bermain yang 
edukatif ini karena kebutuhan. Banyak karyawan PTPN 
VII (dulu PTP X) yang bertugas di Lampung merasa 
kesulitan untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. 
Padahal, usia prasekolah adalah periode emas tumbuh 
kembang anak menjadi investasi fundamental. 
Kesadaran itu mendorong para istri karyawan PTPN VII 

untuk membentuk TK IKI PTPN VII yang berada di 
Kompleks Emplasemen PTPN VII, Kedaton, 
Bandarlampung.

Tentang perjalanan panjang fasilitas prasekolah ini, 
Ketua IKBI PTPN VII Ny. Enny Arum Doni P. 
Gandamihardja mengatakan, pihaknya sebagai pengurus 
lanjutan merasa bersyukur dengan adanya prakarsa para 
pendahulu. Ia mengatakan, treatmen terbaik dalam 
membentuk karakter dan masa depan anak ada pada 
masa kanak-kanak.

“Kami bangga dengan prakarsa para pendahulu IKBI 
yang mendirikan TK ini. Berdiri sejak 1968, adalah 
catatan yang sangat membanggakan. Sebab, saat itu 
jangankan TK, sekolah dasar pun masih sangat kurang. 
Sementara, kita sudah memikirkan pendidikan usia 
dini,” kata istri Direktur PTPN VII Doni P. 
Gandamihardja ini.

Selain di Kantor Direksi, organisasi fungsional di luar 
manajemen itu juga mendirikan TK di semua unit kerja. 
Unit-unit kerja itu tersebar di Lampung, Sumatera 
Selatan, dan Bengkulu.

warta

TK IKBI PTPN VII

Pionir	Pendidikan	
Prasekolah	Lampung
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Di bawah naungan 
Yayasan Pendidikan 

IKBI PTPN VII ini 
menanamkan 

nilai-nilai 
Islami sesuai 
perkembang
an anak 
dalam 
lingkungan 
keluarga. TK 
yang saat ini 
dibawah 
pimpinan 
Kepala 
sekolah Sri 

Sungkowo 
Wati ini memiliki 

misi mewujudkan 
pendidikan yang 

berkualitas dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

Sedangkan visinya menanamkan keyakinan 
melalui akidah dan ajaran agama, dan 
menanamkan kepada anak-anak peraturan dan 
disiplin.

TK yang berada di Komplek Perumahan 
PTPN VII Kedaton ini memiliki fasilitas di 
antaranya gedung sekolah, gedung pertemuan, 
ruang guru, ruang kelas, alat bermain anak-anak 
dan lain-lain.

Sri Sungkowo Wati mengatakan, sejak berdiri 
TK yang dipimpinnya sudah banyak meraih 
prestasi di bidang ekstrakurikuler. Khusus di TK 
ini ada beberapa pembelajaran ekstrakurikuler 
yang bisa diikuti  semua murid. Salah satu 
ekstrakurikuler yang pernah meraih prestasi 
hingga tingkat Provinsi Lampung yakni drum 
band. Sejak tahun 2007, TK ini sudah meraih 

juara I Mayoret pada perlombaan yang 
diselenggarakan IGTK Provinsi Lampung. 
Ditahun 2008, meriah juara I juga untuk katagori 
Gitapati dan Mayoret drum band pada ajang 
Porseni Tingkat Provinsi Lampung.

“Drum band kami juga pernah mengikuti 
kejuaran Nasional di Jakarta pada tahun 2008 
dan 2009,” kata dia. 

Selain drum band, kegiatan ekstarkurikuler 
yang berhasil meraih juara adalah tari 
tradisional. Pada lomba tari, TK IKI PTPN VII 
pernah meraih juara I pada lomba tari Badana. 
Tahun 2016 juga pernah meraih juara harapan 
untuk kategori tari Siger Penguten. Di tahun 
yang sama TK IKI PTPN VII meraih juara I 
lomba busana muslim TK se Provinsi Lampung.

“Masih banyak prestasi lain yang pernah kami 
raih. Antara lain juara lomba mewarnai, lomba 
doa harian, lomba hias layang layang, lomba 
puisi, dan lomba tahz Quran,” kata dia.

Untuk tahz Quran, Sri Sungkowo mengatakan 
ektrakurikuler itu baru satu tahun diajarkan. Ia 
menyebut, tahz Quran mendidik anak-anak 
untuk menghafal ayat-ayat Quran dimulai dari 
surat-surat pendek, juga doa-doa harian. 

Ia menegaskan, dengan kondisi yang saat ini 
adanya pandemi Covid 19, anak-anak didiknya 
banyak belajar secara online. Setiap hari Senin 
para wali murid mengambil tugas yang 
dikerjakan oleh siswa selama satu pekan. Ia 
berharap, pandemi ini bisa cepat berlalu 
sehingga anak anak didiknya bisa sekolah secara 
normal kembali. 

Ia mengucapkan terima kasih kepada pembina 
TK, terutama manajemen yang selama ini telah 
mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan 
pihak TK. Sehingga bisa menghasilkan berbagai 
prestasi di beberapa perlombaan. (HUMAS 
PTPN VII/LB)

warta
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i atas jip merah, Gubernur Gorontalo Rusli 

DHabibie hadir di-track berlumpur di kebun 
karet PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII 

Unit Kedaton, di Tanjungbitang, Lampung Selatan, 
Sabtu, akhir Oktober lalu. Di jok sebelah, ada Idah 
Syahidah, istrinya yang juga Anggota DPR RI, 
mendampingi menikmati tantangan berkendara mobil 
4WD di alam perkebunan.

Meski tidak ikut menjajal jalur ekstrem, mereka 
meramaikan even JK Merah Putih Community 
(JKMPC) Gorontalo yang diikuti puluhan penggemar 
mobil Jimny-Katana. Menyusuri aliran sungai dan 
rawa yang ada di kebun karet menjadi etape yang 
paling menantang bagi para peserta.

Ikut ambil bagian pada ekshibisi ini antara lain Bakri 
(Ketua JKMPC), Yan Naue (Pembina JKMPC), Rii Katili 
(Kadis Pariwisata Prov Gorontalo), Wahyudin Katili 
(Kadis Kominfo Prov Gorontalo), dan beberapa lainnya. 
Sedangkan dari Lampung hadir salah satu pembina 
komunitas Jimny-Katana, Saply TH, yang juga Bupati 
Mesuji.

Kehadiran Bupati Gorontalo di Lampung serangkai 
dengan kunjungan kerja di Provinsi Lampung. Sehari 
sebelumnya, Rusli Habibie bertemu dengan Gubernur 
Lampung Arinal Djunaidi. Mereka bertemu untuk 
menjalin berbagai kerja sama antar dua provinsi.

“Sebelumnya kami diterima Gubernur Lampung 
Arinal Djunaidi dan berkesempatan mengunjungi 
beberapa objek wisata yang ada di Provinsi Lampung,” 
kata dia.

Sampai di lokasi even offroad, gubernur dan 
rombongan disambut Manajer PTPN VII Unit Kedaton 
Rusman. Dalam ramah-tamah singkat, Rusman 
menyampaikan selamat datang kepada Gubernur Rusli 
Habibie dan rombongan di kebun karet PTPN VII Unit 

Kedaton. Selain menginformasikan keberadaan kabun 
karet ini, Rusman juga mengapresiasi kepada panitia off 
road yang menggandeng gubernur untuk ikut hadir.

Dalam sambutan singkatnya, Gubernur Rusli Habibie 
mengatakan relasi antar pemerintah provinsi tidak harus 
dijalin oleh hubungan formal birokrasi. Oleh karena itu, 
ketika ada undangan untuk mengikuti even kerja sama 
antarprovinsi melalui penggemar off road, pihaknya 
menyambut dengan antusias.

“Kegiatan ini merupakan agenda touring JKMPC goes 
to Palembang-Lampung 28 Oktober–1 November 2020. 
Ini sangat penting kegiatan yang diinisiasi komunitas 
tertentu. Silaturahmi tidak harus melalui jalur formal, 
tetapi bisa dengan kegiatan olah raga hobi seperti ini,” 
kata dia.

Di sela kegiatan, Gubernur dan rombongan 
menyempatkan mengadakan bhakti sosial. Yakni 
berbagi sebagian rezeki kepada warga yang sangat 
membutuhkan di sekitar lokasi.

“Kami berterima kasih kepada PTPN VII yang telah 
menyambut dengan hangat. Kegiatan ini memberikan 
pengalaman yang tak akan terlupakan bagi para 
offroader dengan spot sungai dan lumpur di bawah 
sejuknya pohon karet,” kata Rusli.

“Kami mengundang offroader Provinsi Lampung dan 
kabupaten untuk mengunjungi Gorontalo untuk 
mencoba spot yang ada di provinsi kami,” kata 
Gubernur penyuka tantangan berkendara di jalur 
menantang ini.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata 
dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewakili ketua 
JKMPC kepada Bupati Mesuji Saply TH. Manajer PTPN 
VII Unit Kedaton Rusman juga menyerahkan cendera 
mata kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. 
(HUMAS PTPN VII/LB)

EKSHIBISI OFF ROAD

	Gubernur	Gorontalo
Hadir	di	Unit	Kedaton
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LAZIS PTPN VII

Ada	980	Paket	Sembako	
untuk	Kaum	Duafa
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Foto-foto terpasang adalah suasana penyerahan paket sembako dari Lazis PTPN VII di beberapa unit kerja.



ayar monitor pada peserta webinar 

LIkatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN 
VII itu terbagi menjadi 25 kotak, Rabu 

(20/10/2020). Seminar web dengan tema 
Pangan Fungsional itu mengisi pertemuan rutin 
IKBI yang dilakukan setiap bulan tampak 
antuasias. Hadir sebagai narasumber, Ruhil 
Fida, ahli pangan dari Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia. Sedangkan Ria Bambang 
Hartawan bertugas sebagai pengatur trafc 
diskusi.

Turut bergabung dan memberi sambutan 
pembuka, Ny. Emmy Arum Doni, istri Direktur 
PTPN VII. Juga tiga wakil ketua, masing-masing 
Ny. Pami Okta Kurniawan, Ny. Linda Dicky 
Tjahyono, dan Ny. Sonya Fauzi Omar ikut 
khusuk mengikuti sesi tukar pengetahuan itu. 
Tak ketinggalan, para isti Kepala Bagian dan 
para istri Manajer Unit yang bergabung dari 
lokasinya masing-masing.

Dalam pengantarnya, Ny. Emmy Arum 
menyampaikan selamat kepada Seksi 
Pendidikan IKBI yang mengisi pertemuan rutin 
dengan webinar. Menghadirkan seorang pakar 
untuk berbagi ilmu, kata dia, adalah nilai lebih 
dari sekadar bertemu rutin.

“Kami sampaikan apresiasi kepada panitia 
dan terima kasih kepada ibu-ibu IKBI dari 

Kandir dan semua Unit yang bergabung. 
Insyaalloh webinar ini penting dan bermanfaat 
karena ada transfer ilmu dari ahlinya. Lebih 
penting lagi, karena bahasan kita hari ini 
mengenai pangan fungsional, di mana seorang 
ibu sangat berperan dalam menyediakan 
pangan untuk keluarga,” kata dia.

Sementara itu, dalam paparannya, Ruhil Fida 
menerjemahkan apa yang dimaksud dengan 
pangan fungsional. Mengutip Hippocrates, 
seorang lsuf, sejak 2.500 tahun lalu yang 
mengatakan “Jadikan makananmu sebagai obat 
dan jadikan obatmu dari makanan.” Master 
ilmu pangan ini menjelaskan, bahwa sebaiknya 
manusia tidak membutuhkan obat dalam 
bentuk serbuk, cair, tablet, ataupun injeksi 
untuk mendapat kesehatan, tetapi cukuplah 
dari makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Ruhil Fida mengutip beberapa denisi lain 
dari istilah pangan fungsional. Tetapi secara 
ringkas dia menyebut, pangan fungsional 
adalah sebentuk bahan makanan yang 
dikonsumsi oleh manusia dalam rangka 
mempertahankan hidup yang sehat. Lebih 
spesik lagi, pangan fungsional terdiri dari 
aneka nutrisi yang berfungsi untuk melayani 
kerja organ tubuh secara optimal dan seimbang.

Ruhil yang juga master dalam bidang 
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WEBINAR IKBI PTPN VII

Ayo	Pilih	Pangan	Fungsional

Suasana webinar IKBI PTPN VII
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pendidikan ini menegaskan, pangan fungsional 
dalam denisi ini bukan yang sudah diracik 
menjadi satu bentuk tertentu. Kebutuhan 
vitamin, mineral, zat besi, dan lainnya itu, kata 
dia, mungkin bisa dipenuhi dengan satu formula 
dengan kandungan zat-zat dimaksud. Namun, 
formula tersebut tidak dapat dikategorikan 
sebagai pangan fungsional.

“Secara konkret, pangan fungsional tetap 
berupa bahan-bahan pangan yang belum 
diekstraksi menjadi formula tertentu. Itu ada 
pada nasi atau yang sejenisnya untuk 
pemenuhan karbohidrat, ada buah dan sayur 
untuk kandungan vitamin dan serat, dan ada 
daging, ikan, dan makanan lain dengan 
kandungan yang dibutuhkan tubuh,” kata dia.

Namun demikian, pangan fungsional 
mempersyaratkan porsi yang sesuai atau 
seimbang dengan kebutuhan tubuh. Pada bayi, 
anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua 
membutuhkan nutrisi yang mungkin sama, 
tetapi dosis atau takarannya berbeda. Bahkan 
kesamaan usia bisa berbeda kebutuhan 
nutrisinya jika dibedakan dengan jenis 
kelaminnya.

Diskusi atau pertanyaan dari peserta begitu 
sesak karena tema yang dibawakan sangat dekat 
dengan ibu-ibu. Berbagai pertanyaan yang 
mengarah kepada kebiasaan putera-puteri 
mereka berkaitan dengan gaya hidup dan pola 
makan menyeruak di sepanjang sesi tanya jawab.

Saalah satu pertanyaan dari peserta mengenai 
urgensi meninggalkan makanan siap saji atau 
junk food dijawab dengan leluasa oleh Ruhil. 

Ruhil Fida mengatakan sebutan junk food 
(makanan sampah) disematkan lebih karena 
unsur kelengkapan sebagai menu makan 
seimbang tidak terpenuhi.

“Disebut junk food atau makanan instan itu 
lebih karena dinilai nilai gizi dan nutrisinya 
tidak lengkap. Misalnya, kita beli ayam goreng 
siap saji, itu kan menunya hanya ayam, nasi, 
plus sambal saus. Tidak ada sayur atau buah 
atau yang lainnya. Dimaksud junk foof karena 
secara keseimbangan gisi tidak layak,”kata dia.

Seminar wen IKBI PTPN VII ini berlangsung 
lebih dari satu jam. Sebagai penutup, Ria 
Bambang Hartawan menutup dengan mengutip 
Quran Surat Albakoroh 168. “Wahai manusia, 
makanlah  yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi. Dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu. (HUMAS PTPN VII/LB)

warta



Terpaan angin laut Selat Sunda menggempur 
bukit di atas Pantai Teluk Nipah dan Pantai 
Sudul, Kalianda, Lampung Selatan tanpa 

henti. Gunung anakan yang berada di Afdeling 
Kalianda, bagian dari PTPN VII Unit Bergen itu 
bertambah tangguh. Batu-batu lapis yang 
terbentuk ratusan tahun itu kini menjadi berkah 
bagi PT Optima Nusa Tujuh (ONT). 

Anak perusahaan PTPN VII ini segera memulai 
babak baru dengan eksploitasi batu basalt secara 
massif. Sudah ada kontrak pesanan sebanyak tiga 
juta meter kubik dari PT Halo Tambang Berjaya 
(HTB) untuk memenuhi permintaan batu untuk 
pembangunan kawasan terpadu Patimban, Banten.

Berada di ketinggian 120 meter di permukaan 
laut, lokasi tambang batu ini menyimpang 
cadangan atau deposit batu sekitar 25 juta meter 
kubik. Batu dengan ciri hitam, keras, berlapis-lapis 
ini jika dikeruk hingga menjadi 50 meter diatas 
permukaan laut akan menghasilkan 25 juta meter 
kubik. Sedangkan jika hanya sampai 80 meter, 
akan dihasilkan sekitar sembilan juta meter kubik.

“Ada permintaan batu sebanyak tiga juta meter 
kubik yang speknya sangat sesuai dengan batu 
yang kita miliki di Afdeling Kalianda. Untuk itu, 
kami bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT 
HTB untuk mengeksploitasi,” kata Arif Syaifudin 

Zuhri, Direktur Utama 
PT ONT usai penanda 
tanganan naskah kerja 
sama di Kantor Direksi 
PTPN VII.

Penanda tanganan 
dilakukan Arif Syaifudin 
Zuhri dari PT ONT dan 
Deny Aventra sebagai 
Direktur Utama PT HTB. 
Hadir dan turut 
menyaksikan, Isyuzhar 
mewakili Direksi PTPN 
VII dan Komisaris PT HTB Hartarto Lojaya. 
Beberapa pejabat dari dua perusahaan ini juga 
hadir.

Arif mengatakan, dalam kontrak kerja ini, 
kedua belah pihak sepakat untuk melayani order 
batu dengan melakukan kerja sama olah. PT ONT 
bertindak sebagai pemegang hak konsesi lahan 
dan Izin Usaha Pertambangan, sedangkan PT 
HTB akan menyediakan prasarana untuk 
eksploitasi.

“Kami akan memasok batu untuk kebutuhan PT 
Halo Tambang Berjaya di Banten sebanyak 125 ribu 
meter kubik per bulan sampai estimasi kebutuhan 
tiga juta meter kubik. Selain jenis batunya yang 

Media Agro 7 30

warta

BATU BASALT PT ONTBATU BASALT PT ONTBATU BASALT PT ONT

Deposit	25	Juta	Meter	KubikDeposit	25	Juta	Meter	KubikDeposit	25	Juta	Meter	Kubik



Media Agro 7 31

memang sesuai spek, lokasi kami juga sangat strategis. 
Kami akan segera bangun dermaga tongkang untuk 
kelancaran distribusi via laut,” tambah mantan 
Kasubbag Humas, Protokoler, dan Biro Direksi PTPN 
VII itu.

Sementara itu, Zulhelmi, pengawas eksploitasi batu 
basalt di lokasi tambang mengatakan, ada beberapa 
jenis batu yang bisa disediakan dari lokasi ini. Ukuran 
terbesar adalah jenis boulder yang merupakan batu 
utuh yang bentuk dan ukurannya mengikuti alur serat 
batu di alam. Selain digali dengan alat berat, pihaknya 
juga bisa menggunakan cara peledakan.

“Jenis batu boulder ini ukurannya besar dan utuh. 
Bentuknya rata-rata empat persegi panjang dengan 
lebar 40—60 centi meter dan panjangnya bisa sampai 
tiga meter. Ukuran di bawah itu, kami giling menjadi 
batu olahan dengan berbagai ukuran untuk 
kebutuhan konstruksi,” kata Zulhelmi.

Menggunakan alat crusher, selama ini pihaknya 
memproduksi batu koral ukuran 5x7 cm, 3x4 cm, 1x2 
cm, jenis screening, dan abu. Masing-masing ukuran 
digunakan untuk kebutuhan konstruksi beton seperti 
pembangunan jalan gedung, rumah, jembatan, dan 
lainnya. Juga untuk pengecoran jalan dan bangunan 
lain.

“Penggunaannya macam-macam, tetapi rata-rata 
untuk konstruksi bangunan. Kalau yang abu, itu 

biasanya dibeli untuk ready mix (bahan beton cor),” 
kata dia.

Tentang harga, Zul mengaku batu dari tambang 
milik PT ONT ini bervariasi. Untuk jenis boluder, 
pihaknya menjual dalam satuan ton. Alasannya, karena 
ukurannya sangat beragam dan bentuknya juga 
bervariasi. “Harga boulder Rp90 ribu per ton,” kata dia.

Selain batu olahan, pihaknya juga menjual remah 
batu campur atau yang biasa disebut sabes dengan 
harga Rp45 ribu per meter kubik. Harga ini sudah 
termasuk ongkos menaikkan ke atas truk dengan alat 
berat. “Kalau muat sendiri Rp35 ribu per kubik,” kata 
dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

warta

Foto salah satu hamparan batu di atas bukit Afdeling Kalianda yang 
menyimpan deposit batu basalt.



B
ak permadani, rumput hijau di permukaan tanah datar 
tercukur rapi itu mengundang decak ketika memasuki 
Kompleks Perkantoran PTPN VII Unit Padang Pelawi, 

Bengkulu. Di sisi barat dan timur terdapat gawang berwarna putih 
yang menjadi penanda utama bahwa itu adalah lapangan sepak 
bola. Selain gawang standar, ada dua gawang kecil portabel yang 
teronggok di tengah, tetapi tidak permanen.

Menjelang sore, setiap Selasa dan Sabtu, lapangan bola kaki 
milik PTPN VII Unit Padang Pelawi itu terlihat anak-anak 

berlatih. Tujuh orang dewasa terlihat memberi instruksi, 
memeragakan teknik, dan menyemangati anak-anak yang 
berjumlah lebih dari 30 orang itu. Mereka adalah para 
pelatih dari Sekolah Sepak Bola (SSB) Avrilia Haviz milik 
Ed Hamizi.

Aktivitas anak-anak SSB ini menjadi warna yang 
memperindah dinamika dan aktivitas warga PTPN 
VII Padang Pelawi dan sekitarnya. Beberapa orang 
tua, bahkan membawa serta istri dan anaknya yang 
masih balita, mengantar dan menunggui anak yang 
menjadi siswa di SSB ini berlatih. Ada raut ceria 
dan berharap anak mereka kelak menjadi pemain 
sepak bola profesional.

“Saya ini baru mau mengantar anak mendaftar. 
Saya memang hobi sepak bola dan berharap 
anak saya jadi pemain profesional. Kalaupun 
nggak kesampaian, ya paling enggak badannya 
sehat dan kuat. Lagi pula, dari olah raga sepak 
bola ini melatih mental juga,” kata Suhaimi, 
salah satu orang tua yang mengantar anaknya 
mendaftar.

Tentang SSB Avrilia Haz, Ed Hamizi yang 
mengaku sebagai petani itu tertarik lebih karena 
hobi. Pengalamannya sebagai pemain sepak bola 
di tingkat lokal memberi dorongan untuk 
menumbuhkan sepak bola di daerahnya di 
Kabupaten Seluma agar bisa lebih baik.

“Saya cuma petani yang hobi sepak bola saja. 
Ini modal nekat aja. Saya melihat lapangan 
PTPN VII ini bagus, kemudian saya minta izin 

untuk menggunakan untuk latihan. 
Alhamdulillah diberi izin. Saya bersyukur banget 

dan terima kasih kepada PTPN VII,” kata dia.
Berbekal hobi, pria tegap berusia 40 tahun itu 

membangun obsesi untuk mendirikan sekolah sepak 
bola. Pada 2018, ia mengadopsi nama anaknya, Avrilia 

Haviz untuk diabadikan menjadi yayasan untuk 
menaungi sekolah sepak bola yang dia dirikan. Selain 

SSB, dia juga membentuk klub sepak bola senior untuk 
ikut dalam kompetisi Divisi 3 PSSI Bengkulu.

Respon PTPN VII yang memberi pinjaman lapangan 
disambuta antusias oleh Ed Hamizi. Sejak Agustus 2020, 
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Pembina SSB Avrilia Hafiz 



pria dengan sapaan akrab Ed ini mulai 
mengorganisasi instrumen untuk 
menjalankan program pelatihan dengan 
kurikulum sesuaistandar PSSI. Ada tujuh 
pelatih dia siapkan, termasuk dirinya yang 
telah mengantongi sertikat Lisensi D 
Pelatih Nasional PSSI, lalu menyediakan 
perangkat kerasnya.

Dari tujuh pelatih yang dia rekrut, kata 
Ed, semuanya guru olah raga. Dari mereka, 
sebanyak empat orang telah bersertikat 
atau lisensi pelatih dari PSSI. Dan yang 
lebih memberi harapan, tambah Ed, para 
pelatih ini dengan sukarela berbagi ilmu 
dan pengetahuan tanpa bayaran.

“Alhamdulillah mereka berjiwa ksatria 
semua untuk sepak bola Kabupaten 
Seluma. Mereka dengan sukarela. Kalaupun 
para siswa ini ada SPP atau bayaran Rp50 
ribu per bulan, itu cuma sebagai pengikat 
saja,” kata Ed yang didampingi Hadi 
Siswoyo, pelatih sik merangkap pelatih 
kiper ini.

Fasilitas yang dimiliki SSB Avrilia Haz ini 
baru berupa 100 butir bola berbagai ukuran, 
dua gawang mini, beberapa batang core, dan 
fasilitas pendukung latihan. Meskipun 
demikian, Ed tidak mau berharap banyak 
untuk adanya uluran pihak ketiga, apalagi 
yang berbau politik maupun pemerintahan.

“Saya bukan nggak mau bantuan, tetapi 
kalau ada embel-embel aneh-aneh, lebih 
baikberjalan begini saja. Saya dapat penjaman 
lapangan dari PTPN VII ini saja sudah terima 
kasih sekali. Karena dapat pinjaman, ya kami 

rawat dengan baik. Cuma kami agak 
terganggu karena kadang banyak kotoran 
sapi,” kata dia sambil menunjuk lapangan 
yang mulus menghijau.

Ke depan, dia akan berkordinasi dengan 
pihak PTPN VII untuk kemajuan sepak bola 
daerah yang bersinergi dengan masyarakat. 
Sebab, kata dia, olah raga sepak bola ini 
sangat dekat dengan masyarakat. Jika 
perusahaan punya daya dukung yang baik 
kepada klub sepak bola, masyarakat akan 
hormat.

“Nanti saya akan tawarkan pemasangan 
logo PTPN VII di kostum resmi kami. Kami 
akan bawa nama PTPN VII ke mana kami 
bertanding dan di level apapun. Insyaalloh 
kami bisa berkiprah tidak hanya di Seluma, di 
Provinsi Bengkulu, bahkan nasional,” kata 
dia. (HUMAS PTPN VII/LB)

Media Agro 7 33

warta

Anak-anak siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Avrilia 
Hafiz sedang melakukan latihan di Lapangan PTPN 
VII Unit  Padang Pelawi, Kabupaten Seluma, 
Bengkulu.





motivasi

Nama

P
ada satu majelis takziah, 
sohibul musibah 
mengundang penceramah 

untuk memberi tausiah. Tujuannya, 
agar memberi dukungan moril 
kepada keluarga besar agar tabah 
dan sabar ditinggalkan salah satu 
anggota keluarganya untuk 
selamanya. Juga memberikan 
nasihat kepada siapapun yang 
mendengar kearifan Tuhan tentang 
makna kematian.

Setelah mengucapkan salam, 
membuka ceramah dengan 
mukadimah syukur kepada Alloh 
SWT dan bersalawat untuk 
Rasululloh, sang penceramah 
memberi jeda. Lalu, seperti 
menirukan pengumuman yang biasa 
kita dengar dari pengeras suara 
masjid, sang ustadz berseru dengan 
serius:

“Assalamualaikum 
warohmatullohi wabarokatuh. 
Innalillahi wainna ilaihi rojiuun. 
Telah meninggal dunia, Bapak 
(sang ustadz menyebut nama salah 
satu jemaah yang saat itu juga 
hadir). Jenazah berada di rumah 
duka (dia menyebut nama daerah) 
dan akan dimakamkan besok bakda 
salat zuhur.

Semoga almarhum husnul 
khotimah dan keluarga yang 
ditinggalkan diberi kesabaran. 
Wassalamualaikmu warohmatullahi 
wabarokatuh.”

Mendapati pengumuman itu, 
jemaah terdiam. Ada yang mencoba 
menyahut dengan guyonan: “Ah, 
Ustadz becanda aja. Ini orangnya 
ada di sini!”

Sementara sang pemilik nama 
cuma senyum-senyum saja. Ia tidak 
protes dengan “berita duka” itu 
karena sebelum acara dimulai, sang 
penceramah sudah minta izin 
kepada pemilik nama. Lalu, orang-
orang saling berbisik dan ada yang 
berkomentar agak keras. Ada yang 
bereaksi dengan menganggap 
penguman ustadz itu guyonan yang 
berlebihan.

Setelah agak reda, sang ustadz 
melanjutkan dengan bertanya 
kepada nama yang disebut dalam 
pengumuman itu. “Pak Pulan. 
Bagaimana perasaannya ketika 
nama Bapak disebut pada 
pengumuman tadi?” tanya ustadz 
seraya meminta jawaban langsung 
kepada orangnya.

“Iya, ustadz. Saya membayangkan 
orang-orang menangis, rumah saya 
ramai pelayat, mereka memasukkan 
uang ke baskom tertutup selendang, 
lalu...” kata orang itu.

Lalu, sang ustadz secara interaktif 
bertanya juga kepada jemaah lain 
yang ada dekat ustadz berdiri 
menyampaikan tausiah. “Apa yang 
bapak pikirkan ketika mendengar 
nama seseorang yang kita kenal itu 
meninggal dunia?”

Kemudian, orang yang ditanya itu 
bilang: “Saya kepikiran 
kebaikannya!”

Ustadz masih dilanjutkan dengan 
bertanya kepada jemaah yang lain. 
Dan jawabannya macam-macam. 
Dari yang serius sampai yang 
lelucon nekat. Ada yang bilang ingat 
perbuatan jahatnya selama ini, ingat 
sifat suka menolong orang, ingat 
ganteng dan cantiknya, ingat 
keramahannya, kasihan anak-
anaknya yang masih kecil, bahkan 
ada yang ingat jandanya.

Sang mubalig berhasil membawa 
suasana takziah itu terbawa suasana 
muhasabah diri. Jemaah diminta 
membayangkan jika nama kita 
disebut dan menjadi pusat perhatian 
orang-orang yang pernah 
mengenalnya. Jemaah juga diminta 
meneliti, apakah kalimat-kalimat 
yang muncul dari orang-orang yang 
masih hidup tentang kita.

“Memang hampir semua orang 
ketika mendengar seseorang yang 
kita kenal meninggal dunia, akan 
mengucap Innalillahi wainna ilaihi 
rojiuun. Semua datang dari Alloh 
dan akan kembali kepada Alloh. 
Ada yang meneruskan kalimat 
dengan doa harapan husnul 
khotimah, diampungi dosanya, 
ditempatkan di surganya, dan doa 
lainnya. Tetapi, apakah isi batin 
orang-orang itu seperti apa yang 
diucapkan? Belum tentu!” kata 
Ustadz.

Sang ustadz melanjutkan, lisan 
bisa bicara manis untuk menutupi 
isi hati. Dan doa dari dalam hati 
justru akan lebih tajam dari yang 
hanya diucapkan. “Boleh jadi orang-
orang itu dalam hatinya tersirat doa 
lain yang bersyukur atas kematian 
orang itu karena akan lepas dari 
gangguan. Dan jenis-jenis rasa lain 
yang kebalikan dari apa yang 
diucapkan.”

Mumpung belum disebut dari 
corong masjid yang didengar 
khalayak ramai, mumpung belum 
diumumkan di sound system kantor 
yang didengar semua teman kerja, 
ada kesempatan untuk memilih doa 
apa yang akan keluar dari orang-
orang ketika kita mati. Sebab, apa 
yang kita perbuat hari ini akan 
terakumulasi menjadi doa kumulatif 
dari semua orang yang mengenal 
kita.

Kita bersyukur diberikan 
instrumen berupa hati yang terisi 
dengan keimanan. Kita juga 
berterima kasih kepada orang 
masjid-masjid yang masih terus 
mengingatkan kita tentang 
pentingnya ketakwaan. Kita juga 
masih beruntung karena masih 
diberi pilihan untuk menuju 
kebaikan.

Dunia mencatat dan akan terus 
mengingat apa yang telah dilakukan 
seseorang semasa hidupnya. 
Cukuplah Firaun, Qorun, dan nama-
nama lain sejenis, jangan ada nama 
kita. Sebab, nama bukan hanya jati 
diri individu, tetapi anak, istri, orang 
tua, keluarga, bahkan tetangga kita 
ikut memikul. n

Bambang Hartawan
Sekretaris Perusahaan PTPN VII
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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
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