
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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Seorang penyadap karet di Kebun PTPN VII Unit Kedaton menggunakan senter di kepala sebagai alat bantu penerangan. Menyadap ketika embun 
masih basah akan menghasilkan getah lebih banyak.

MENJEMPUT GETAH MENJEMPUT GETAH 
SELAGI BASAHSELAGI BASAH
MENJEMPUT GETAH 
SELAGI BASAH



indeks
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Sapa Subuh Menyentuh Para 
Penggali Produksi
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Pintu	Rasa

A
d a  s a t u  k a l i m a t  y a n g 
mengatakan “Strategi dan 
teknologi pencurian akan selalu 

selangkah lebih maju dari strategi dan 
teknologi pengamanan.”  Statemen ini 
tampaknya dibangun lewat sejarah 
empirik kehidupan. Yakni, bahwa 
hampir tak ada sesuatu fenomena di 
dunia ini yang luput dari ancaman 
kejahatan dan penyimpangan.

Dari sisi perangkat, teknologi kunci 
sebagai benteng pengamanan untuk 
akses suatu ruang maupun benda yang 
ingin dilindungi, akan selalu muncul 
pencuri yang bisa menjebol. Bahkan, 
kunci yang menggunakan teknologi 
tinggi sekalipun, semisal kode angka, 
cips, barkode, pin, password ,  dan 
sebagainya diciptakan, tetapi berita 
pembobolan tetap saja masih kita dengar. 

Selain teknologi,  kejahatan juga 
menggunakan strategi atau lebih sering 
disebut modus. Banyak sekali contoh 
tentang modus dan sering dibagikan oleh 
rekan kita melalui grup-grup media sosial. 
Modus kejahatan ini bukan reka teknologi, 
tetapi olah rasa yang dikemas dalam satu 
skenario yang membuat kita tertipu. 

Salah satu contoh adalah adanya 
sindikat yang menelepon dan mengaku 
dari Kepolisian. Mereka menjebak kita 
dengan mengatakan “anak” ki ta 
ditangkap karena narkoba.  Lalu, 
diperdengarkan tangisan “anak” kita 
yang minta tolong dibebaskan. Terakhir, 
orang yang mengaku polisi minta 
mengirimkan uang agar bebas.

Mengapa kita masih sering tertipu? 
Jawabannya, karena kita pada umumnya 
tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. 
Kita tidak pernah berpikir ingin mencuri 
uang di bank, selain karena dosa, juga 
karena pikiran kita sudah memastikan 
bahwa pengamanan bank sangat ketat. 
Kita bisa terpedaya mentransfer uang 
kepada penipu yang mengaku polisi 
k a r e n a  k i t a  t i d a k  p e r n a h 
membayangkan bagaimana mengelabui 
orang sampai sejauh itu skenarionya.

Ilustrasi tentang strategi dan teknologi 
kejahatan itu, pada levelnya memiliki 
kemiripan dalam keseharian kita. Bagi 
seorang pemimpin, dalam menjalankan 
kebijakan akan selalu ada kendala dan 
tantangannya. Pada suatu kebun, 
misalnya, seorang manajer menerapkan 
semua prosedur kepada seluruh atafnya 
di lapangan sebaik mungkin. Dan, setiap 
manajer  memiliki  gaya dan cara 
mengoptimalkan seluruh resourcesnya 
masing-masing.

Namun,  s t ra tegi  apapun yang 
d i g u n a k a n ,  a k a n  s e l a l u  a d a 
penyimpangan bahkan perlawanan. 
Sistem pencatatan kehadiran, misalnya, 
k e t i k a  m e s i n  m o d e l   n g e r  p r i n t 
diterapkan, dalam beberapa bulan 
sangat efektif. Namun, bulan berikutnya, 
ada oknum yang selalu terlambat 
bahkan absen, tetapi tercatat hadir 
penuh. Bagaimana caranya? Tentu tak 
boleh disampaikan di sini.

D i  l a p a n g a n ,  s e o r a n g  t e n a g a 
pelaksana yang bertahun-tahun berkutat 
dengan pekerjaan yang sama akan 
memiliki pengalaman luas. Dalam 
aplikasi pemupukan tanaman, misalnya, 
s a n g k i n g  h a f a l n y a ,  d i a  m a m p u 
menyelesaikan pemupukan satu hektare 
hanya dalam dua jam dengan aplikasi 
300 kilo gram pupuk. Padahal, pada 
pekerja pemula, pekerjaan itu harus 
dilakukan setidaknya enam jam. 
(Angka-angka hanya asumsi).

Di balik kemahirannya, dia juga tahu 
seluk beluk sisi negatifnya. Diam-diam 
dia tahu di mana tempat paling aman 
untuk menyembunyikan karung pupuk 
yang akan diselewengkan. Dia juga 
membaca jadwal mandor melakukan 
inspeksi. Dia akan menggambar model 
kerja sama dengan penadah. Apa moda 
angkutan agar tidak terdengar, apakah 
pakai motor, sepeda, dipanggul, atau 
dilarung dengan ban di air sungai. Dan 
seterusnya. Dengan kalimat yang lebih 
kasar, setiap kita, pada bidang pekerjaan 
yang kita jalani setiap hari, selain mahir 
akan semakin tahu bagaimana cara 
mencuri yang aman.

Modus tidak selalu dari teknik keras, 
tetapi melalui psikologis. Ada diantara 
a n a k  b u a h  k i t a  y a n g  m e m i l i h 
pendekatan sisi kemanusiaan seperti 
hobi, pelayanan lebih, bahkan sisi 
relijiusitas. Model ini, modus yang 
secara umum disebut “penjilat” juga tak 
kalah merugikan. Bahkan, imbasnya 
lebih tragis dari sekadar pencurian 
pupuk dan sejenisnya.

Adalah hukum alam bahwa manusia 
hidup alam dua sisi. Ada baik-buruk, 
ada terang-gelap, ada putih-hitam, ada 
lurus-bengkok, dan seterusnya. Namun, 
p a d a  d a s a r n y a ,  s e t i a p  o r a n g 
menginginkan dalam seluruh perjalanan 
hidupnya berjalan baik-baik saja, terang-
terang saja, lurus-lurus saja, dan 
seterusnya. Dan, ketika kemudian yang 
terjadi adalah buruk, bengkok, jahat, dan 
sejenisnya, pasti ada faktor negatif.

Faktor-faktor yang mengarahkan ke 
jalan buruk itu sangat beragam. Dari 
karena kekurangan materi, pengaruh 
orang lain, sampai kepada rasa tidak 
suka atau kejengkelan, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, seorang pemimpin atau 
manajer sepantasnya memberi rasa 
nyaman kepada seluruh anak buah agar 
p o t e n s i - p o t e n s i  m i r i n g  i t u  b i s a 
diminimalisasi.

I lmu manajemen sumber  daya 
manusia sudah dipelajari sejak zaman 
lama. Teori-teorinya juga dinamis 
mengikuti tren dan perkembangan 
zaman. Namun, ilmu-ilmu itu terus 
tertinggal dengan zamannya. Ini terbukti 
bahwa dengan menerapkan teori 
manajemen modern apapun, orang 
masih saja ngakali atau mencari akal 
untuk bisa berkelit. 

Hanya Kitab Suci yang memberi ilmu 
manajemen SDM, hubungan manusia 
dengan Tuhan dan dengan alam semesta, 
yang tak berubah dan tetap sesuai. 
Namun, kita memiliki kitab suci yang 
berbeda-beda, sesuai dengan keyakinan. 
Dan, satu opsi pola interaksi yang secara 
naluriah berlaku universal adalah pintu 
rasa melalui pola relasi keluarga.

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 
dan anak-anak memiliki relasi yang tak 
pernah bisa disamakan dengan pola 
hubungan jenis apapun. Bahkan, ikatan 
batin yang menitis melalui pertalian 
darah akan menjadi saluran gaib yang 
bersifat naluriah. Anak di rantau sakit, 
ibu punya rasat. Kodratnya seorang ibu 
cerewat, tetapi sama sekali bukan rasa 
benci. Bapak marah, itu sikap tanggung 
jawab untuk memperbaiki langkah.

Relasi keluarga adalah model yang 
harus menjadi acuan kita memimpin tim. 
Perlakukan setiap anggota tim kita 
sebagaimana kita  mencintai  dan 
menyayangi  anak.  Antaranggota 
keluarga akan saling mendukung untuk 
memperbaiki keadaan menuju masa 
depan yang lebih gemilang. Kita pakai 
pintu rasa agar tetap produktif dan 
hubungan yang menyenangkan. n 

sintesa

Doni P. Gandamihardja

Direktur PTPN VII
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Sapa	SubuhSapa	Subuh
Menyentuh	Para	Menyentuh	Para	
Penggali	ProduksiPenggali	Produksi

Sapa	Subuh
Menyentuh	Para	
Penggali	Produksi
Menyadap tanaman karet pada subuh itu 
ibarat menggali tanah di musim hujan. Air 
akan mudah didapat karena sedang berada 
pada siklusnya. Demikian juga getah.

Made, salah satu tim menyapa pekerja

warta	utama

Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja (tengah) saat berkunjung dan memotivasi karyawan PTPN VII Unit Wayberulu.
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warta	utama

Sugeng Budi Prasongko
Manajer PTPN VII Unit Wayberulu
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Tim I Sapa Subuh PTPN VII Unit Wayberulu

warta	utama
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Tim II Sapa Subuh PTPN VII Unit Wayberulu

warta	utama



warta	utama

Manajer PTPN VII Unit Waylima Moehammad Baasith bersiap melakukan inspeksi. Meski belum terlembaga, inspeksi subuh 
mulai diaktifkan.  

Media Agro 7 8



Doni P. GandamihardjaDoni P. Gandamihardja
Direktur PTPN VIIDirektur PTPN VII

Doni P. Gandamihardja
Direktur PTPN VII

Bekerja dengan upah berdasarkan prestasi terbukti 
menjadi model yang adil. Sebab, setiap pekerja terpacu 

untuk mencapai produksi tertinggi. Tak sedikit yang 
memperoleh penghasilan jauh di atas rata-rata.

“Saya	Pernah	“Saya	Pernah	
Gajian	Gajian	Rp11	Juta”Rp11	Juta”

“Saya	Pernah	
Gajian	Rp11	Juta”

Rudiyanto
Penyadap	Karet	PTPN	VII	Unit	Way	Lima

Media Agro 7 9

wawancara

Biodata
Nama  : Rudiyanto
Kelahiran  : Kedondong, 12 Maret 1986
Alamat  : Gunungrejo, Waylima,
                                 Pesawaran, Lampung
Keluarga  : - Bariah (Istri)
    - Reva Yunia 
                                   (Anak, kelas 1 MTs)
    -  Riyani Muthia 
                                   (Anak, 10 bulan)



wawancara
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Rudiyanto bersama rekan kerja Afdeling III PTPN VII Unit Waylima
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opini

Mengelola	Gaya	Komunikasi,	
Mengejar	KPI

Edy Santoso, MBA, Ak., CA, CMA,CRMP, CRGP*)

Gaya	komunikasi	
dalam	
kepemimpinan	Anda	

berperan	penting	dalam	
mencapai	key	performance	
indicator	(KPI).
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pro�il	unit

Upaya	Mengulang	KetenaranUpaya	Mengulang	Ketenaran
Tangkit	SerdangTangkit	Serdang

Upaya	Mengulang	Ketenaran
Tangkit	Serdang

Bekas kantor PTP X (sekarang PTPN VII) sisa bangunan Belanda di Afdeling Tangkit Serdang, Tanggamus. 



pro�il	unit

Salah satu Stasiun Tanki Lateks (STL) yang berada di Tangkit Serdang
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Sabar 
Mantan Mandor Besar 
PTPN VII Tangkit Serdang
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pro�il	unit

Proses penimbangan lateks di STL Tangkit Serdang

Suliyadi 
Asisten PTPN VII Afdeling IV Tangkit Serdang
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Mimpi	Heriyanto	
“Pasar	Kambing	Bagelen”

kemitraan

Heriyanto dengan kambing-kambingnya
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kemitraan

Kilang beras (penggilingan padi) salah satu usaha Heriyanto



Seorang karyawan PTPN VII Unit Wayberulu yang bertugas memeriksa kepatuhan norma sadap sedang menginspeksi kebun, beberapa waktu 
lalu. Investasi kebun karet yang sangat mahal harus dikontrol pemanfaatan kulitnya sehingga tidak rusak dan boros. Selain terawat, 
pemandangan kebun juga indah. Tak jarang, lokasi kebun yang rapi menjadi spot foto bagi warga yang melintas.

etalase
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ELUMA---Desing suara kendaraan yang 

Smelintas cepat di Jalan Utama Seluma--Bengkulu 
sudah seperti musik latar pada keseharian 

Firman Rusmadi dan Farida Tasmi. Suami istri pemilik 
Toko Sari yang berada di jalur cepat itu sudah sangat 
terbiasa melayani pembeli dalam kebisingan.

Merintis warung kelontong sejak 2003, mereka 
hanya bermodal nekat dan sedikit uang simpanan. Di 
depan rumah orang tuanya di Desa Ketapang Baru, 
Kecamatan Semidang Alas Maras, Seluma, Bengkulu ia 
mendirikan kios yang menyerupai pos ronda dari 
kayu. Lalu, mereka memajang aneka manisan dan 
obat-obat pertanian.

Cikal bakal itu tampaknya menjadi benih jalan 
ekonomi keluarganya yang tersemai hingga tumbuh 
besar saat ini. Warung yang mulai berjalan dan 
transaksi kecil-kecilan dengan pembeli yang 
merupakan warga sekitar dilirik PTPN VII untuk 
memberi nilai tambah. Pada tahun itu pula, 
perusahaan BUMN Perkebunan yang punya unit kerja 
di Kabupaten Seluma itu memberi pinjaman dana 
hampir tanpa bunga kepada Firman.

“Saya buka warung ini cuma modal nekat. Pas mulai 
ramai, saya dengar ada informasi pinjaman dana dari 
PTP (PTPN VII). Saya usul pinjam, Alhamdulillah dapat 
Rp10 juta. Dari situ saya bisa kembangkan sampai 
seperti ini. Waktunya pas bener, pas saya butuh dana 
untuk nambah modal,” kata bapak tiga anak sambil 

menunjukkan toko kelontong yang cukup besar dan 
lengkap, toko buah, kios bensin, dan lapak pembelian 
TBS kelapa sawit miliknya.

Meskipun sedikit noise oleh suara bising kendaraan, 
Farida tampak sibuk melayani tetamu toko yang 
singgah untuk bertransaksi. Dia dibantu anak 
keduanya, bujang mahasiswa semester tiga di 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang 
sedang mudik karena pandemi virus corona. Juga si 
bungsu, gadis tanggung kelas tiga SMP yang juga 
sekolah daring. Sedangkan si sulung, bujang semester 
delapan di UMB harus kuliah tatap muka karena 
sedang menyelesaikan tugas akhir.

Di garasi rumahnya terparkir dua mobil pribadi 
keluaran cukup baru. Satu truk dan satu pikup terus 
menderu keluar masuk kampung untuk menjemput 
tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rakyat yang 
menelepon untuk dibeli. Selain truk dan pikup milik 
sendiri, beberapa truk dari luar juga silih berganti 
menurun-naikkan TBS yang sudah ditransaksikan.

Firman mengakui PTPN VII sangat berjasa besar 
dalam perkembangan usahanya. Hingga saat ini, ia 
sudah empat kali mendapat pinjaman yang tenor 
pembayarannya longgar dan bunganya hanya tiga 
persen per tahun itu. Pada pinjaman kedua, dia 
mendapat Rp15 juta, pinjaman ke tiga mendapat Rp25 
juta, dan terakhir pada 2020 dia mendapat Rp30 juta.

“Terus terang, saya berhutang budi sama PTPN VII. 

Momentum	Tepat	PTPN	VIIMomentum	Tepat	PTPN	VII
pada	Usaha	Firman	Rusmadipada	Usaha	Firman	Rusmadi
Momentum	Tepat	PTPN	VII
pada	Usaha	Firman	Rusmadi
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mitra	binaan
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mitra	binaan

Aktivitas usaha Firman Rusmadi bersama 
istrinya Farida Tasmi.
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SPPN	VII	Beri	Penghargaan	
Karyawan	Berprestasi

warta

Pengurus  SPPN VII Pusat foto bersama pengurus cabang Unit Tebenan, Sumsel 

Penyerahan penghargaan di Unit Tulungbuyut, Lampung



Media Agro 7 23

warta

Penyerahan 
penghargaan dan 
hadiah di Betung 
Kompleks, Sumsel

Suasana akrab pertemanan SPPN VII
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bina	lingkungan

N7FC-KEDAN7FC-KEDA

Kanal	Bakat	Kanal	Bakat	
Generasi	MudaGenerasi	Muda

N7FC-KEDA

Kanal	Bakat	
Generasi	Muda

Medi Yunarto
Sekretaris Badan Pengelola Olahraga (Bapor) 
PTPN VII Unit Kedaton

Tim N7 FC-Keda
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Penjahit	Dewi,	Pilih	Tenteram	
Asal	Tak	Rugi
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mitra	binaan
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mitra	binaan
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SPPN	VII	Kandir	Kawal	SPPN	VII	Kandir	Kawal	
Kesejahteraan	KaryawanKesejahteraan	Karyawan
SPPN	VII	Kandir	Kawal	

Kesejahteraan	Karyawan

Pengurus SPPN VII Cabang Kantor Direksi PTPN VII foto bersama usai Muscab.

warta



warta
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Suasana Musyawarah Cabang SPPN VII Kandir

Ricky FajarRicky Fajar
Ketua SPPN VII KandirKetua SPPN VII Kandir
Ricky Fajar
Ketua SPPN VII Kandir
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PTPN VII-PELINDO II BENGKULU-PT PTP

Membangun	Sinergi	
Optimalisasi	Aset

warta
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Para pejabat PTPN VII, PT Pelindo II Cabang Bengkulu, dan PT PTP MT foto bersama di lobi kantor direksi PTPN VII

warta
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inspirasi

“Istri	Itu	Navigator	Keluarga”
“Seorang suami membutuhkan istri sebagai pendamping 
dan semangat meraih rezeki. Suasana harmonis akan 
menuntun para suami memilih rezeki yang baik, halal, 
dan berkah untuk orang-orang terkasihnya.”

Enny	Arum	Sari,	Ketua	IKBI	PTPN	VII
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inspirasi



Selamat  Ulang Tahun
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“Semoga	senantiasa	sehat,	“Semoga	senantiasa	sehat,	
sukses	mengemban	tugas,	dan	berkah.”sukses	mengemban	tugas,	dan	berkah.”

“Semoga	senantiasa	sehat,	
sukses	mengemban	tugas,	dan	berkah.”

DIREKTUR, SEVP, DAN  SELURUH KARYAWAN PTPN VII DIREKTUR, SEVP, DAN  SELURUH KARYAWAN PTPN VII 
MENGUCAPKANMENGUCAPKAN

DIREKTUR, SEVP, DAN  SELURUH KARYAWAN PTPN VII 
MENGUCAPKAN

MAHMUD
KOMISARIS PTPN VII

(18 FEBRUARI 1967 - 18 FEBRUARI 2021)

NURHIDAYAT
KOMISARIS UTAMA PTPN VII
(28 FEBRUARI 1961 - 28 FEBRUARI 2021)



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)
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CEGAH PELANGGARAN KODE ETIK,
CIPTAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BERSIH

WHISTLE BLOWING SYSTEM
(SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN)

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

0812 7180 1687, 0812 7180 1907
0812 7180 1957

wbs.ptpn7@gmail.com

Faks: (0721) 774433

Media Agro 7 35

“Bangkit dari pandemi,“Bangkit dari pandemi,
pers sebagai akselerator perubahanpers sebagai akselerator perubahan

dan pemulihan ekonomi.”dan pemulihan ekonomi.”

“Bangkit dari pandemi,
pers sebagai akselerator perubahan

dan pemulihan ekonomi.”

(12 Januari - 12 februari 2021)

HARI PERS
NASIONAL

LAMPUNG 
2021

Teknologi, Kreativitas, Integritas

SELAMATSELAMAT
HARI PERS NASIONALHARI PERS NASIONAL

SELAMAT
HARI PERS NASIONAL

9 Februari 20219 Februari 20219 Februari 2021
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