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Menjadi
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agribisnis yang
tangguh dengan
tata kelola yang
baik.

MISI

Harga komoditas kelapa sawit menanjak signiﬁkan dalam beberapa bulan terakhir. Tren ini diikuti
harga karet yang juga naik, meskipun merambat. Euforia sawit terus berlangsung, tetapi karet juga
masih sangat prospektif di PTPN VII. n Baca Rubrik Wawancara Halaman. 9
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sintesa

Tabayun

Ryanto Wisnuardhy
Direktur PTPN VII

B

eberapa waktu lalu, saya
berbicara di depan puluhan
wartawan pada acara media
gathering. Saya membuka sambutan
dengan mengutip ayat Alqur'an
tentang tabayun, konrmasi. Pilihan
mengutip kitab suci bukan karena
saya orang alim apalagi ahli agama,
tetapi karena perihal tabayun ini
begitu penting. Bahkan, saking
pentingnya sampai dituangkan ke
dalam Alqur'an.
Kalimat yang saya kutip itu ada di
Surat Al Alhujurot ayat 6, yang
artinya: Wahai orang-orang yang
beriman! Jika seseorang yang fasik
datang kepadamu membawa suatu
berita, maka telitilah kebenarannya, agar
kamu tidak mencelakakan suatu kaum
karena kebodohan (kecerobohan), yang
akhirnya kamu menyesali perbuatanmu
itu.
Ayat ini memang sangat pas
dengan profesi wartawan.
Sebagaimana tugas seorang pewarta,
dia harus memastikan semua yang
dia tulis teruji kebenarannya
sehingga pembaca mendapat
informasi yang bisa dipertanggung
jawabkan. Itulah mengapa seorang
wartawan biasanya sangat kritis dan
cenderung banyak tanya sampai
detail.
Selain karena tanggung jawab
untuk bisa membuat berita yang
paling pas, tabayun atau konrmasi
kepada nara sumber ternyata
memang keharusan bagi suatu berita
yang akan disiarkan. Yang saya
ketahui, ada istilah di profesi
wartawan adalah cover both side,
memberi ruang kepada kedua belah
pihak untuk menjelaskan. Misinya,
agar tidak ada pihak yang dirugikan
dari berita yang ditayangkan.

Apakah tabayun hanya
dibutuhkan oleh seorang yang
berprofesi sebagai wartawan? Tidak.
Semua kita, apapun profesinya, dan
di manapun tugasnya, sebagai
mahluk sosial yang hidup saling
membutuhkan orang lain, tabayun
sangat penting. Sebab, sering kali
kita bertemu dengan orang lain,
mengobrol, lalu mendapati
informasi tentang sesuatu.
Setiap orang memiliki kadar
kepekaan yang berbeda.
Pengalaman hidup, pergaulan,
penguasaan ilmu, wawasan
berpikir, dan kecenderungan
kepada suatu paham atau bisa juga
etnik kerap terakumulasi menjadi
sifat. Sifat itu kemudian menjelma
menjadi kecenderungan sikap.
Orang awam biasanya akan
mudah percaya kepada suatu kabar
atau berita yang disampaikan oleh
seseorang yang berpangkat, bergelar
tinggi, terlihat alim, berharta
banyak, dan lainnya. Padahal, boleh
jadi informasi yang disampaikan
tidak benar karena sudah ada
kepentingan di balik yang
disampaikan.
Sebaliknya, orang dengan atribut
tinggi cenderung mengabaikan apa
yang disampaikan oleh kalangan
bawah. Meskipun secara praktik,
orang bawah tersebut jauh lebih
pengalaman karena setiap hari
dalam hidupnya bergelut dengan
apa yang disampaikan.
Hal itu juga akan terjadi dalam
interaksi di suatu sistem dalam
dunia kerja. Perkataan seorang
atasan umumnya akan lebih
dipercaya oleh anak buahnya.
Demikian sebaliknya. Dan,
hubungan kerja dengan dasar saling
percaya itu adalah sebaik-baik
interaksi.
Namun, apakah saling percaya
akan selamanya baik? Belum tentu.
Pada saat tertentu, seseorang,
apapun pangkat dan jabatannya,
akan dapat melakukan sesuatu yang
seharusnya tidak dilakukan. Sebab,
akan ada pada suatu kesempatan
seseorang mendapat pengaruh dari

luar. Ia nekat melakukan
kebohongan karena tertekan, karena
didesak kebutuhan, tidak enak
karena sudah lama berteman, dan
kondisi buruk lainnya.
Lalu, bagaimana kita bisa menilai
bahwa orang itu sedang berbohong
kepada kita?
Sekali lagi saya belajar dari
ilmunya wartawan. Yakni, sikap
skeptis. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia denisi skeptis adalah
sikap ragu-ragu atau kurang
percaya. Tetapi dalam konteks ini,
skeptis yang dimaksud adalah sikap
kritis terhadap setiap informasi yang
masuk ke telinga kita, untuk
kemudian menganalisis,
menimbang, mengkonrmasi,
bahkan jika perlu dikonfrontasi.
Informasi yang disampaikan diuji
material dengan kondisi lapangan.
Sikap skeptis memang terasa
kurang terpuji, tetapi pada kondisi
tertentu sangat diperlukan. Namun
demikian, memutuskan untuk
mengambil sikap skeptis juga ada
ilmunya, yakni mitigasi. Dan untuk
mempunyai mitigasi yang baik juga
membutuhkan pengetahuan yang
luas.
Akan terlalu dalam kalau kita
membahas tabayun sampai kepada
ilmu mitigasi yang kemudia menuju
berbagai risiko. Dalam konteks kita
bekerja di PTPN VII, perusahaan
yang kita cintai ini, mari kita olah
setiap informasi yang masuk ke
telinga kita dengan seksama. Jika
informasi yang masuk terasa tidak
berimbang, cenderung mengadaada, apalagi mengarah ke tnah,
mari kita tabayun.
Temukan jawaban yang sebenarnya atas apa yang disampaikan oleh
satu pihak tentang satu pihak lain.
Jadilah penyampai informasi yang
baik dan bijaksana, dan jadilah
penerima informasi yang bisa
mengelola dengan baik. Sebab, boleh
jadi informasi yang sampai ke
telinga kita ada muatan provokasi
yang ketika kita sikapi dengan salah,
maka akan mencelakakan suatu
kaum. n
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warta utama

Kunjungan Komisaris Utama dan Direktur PTPN VII di Unit Waylima. Komoditas karet akan menjadi penopang utama PTPN VII setelah kelapa
sawit.

Menjemput
Masa Depan Karet
Bukan sekadar keuntungan ekonomi, budidaya karet
alam memiliki multiier effect yang luas. Dari ketenagakerjaan, stok bahan baku, hingga deforestry. Jika
dikelola dengan baik, karet menjanjikan masa depan.
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warta utama

Rombongan Komisaris PTPN VII meninjau pabrik karet PTPN VII Unit Wayberulu. Produk karet PTPN VII sangat diminati pasar internasional
untuk industri manufaktur.
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warta utama

Dua karyawan pabrik karet PTPN VII Unit Tebenan sedang bekerja mengolah karet remah. Selain dari kebun sendiri,PTPN VII akan lebih intensif
membeli karet petani untuk memenuhi kapasitas produksi dan

Media Agro 7 6

warta utama

Beberapa karyawan penyadap sedang setor lateks di STL PTPN VII Unit Waylima. Lateks akan diolah menjadi karet kualitas tinggi.
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warta utama

Karyawan PTPN VII Unit Kedaton sedang membawa hasil deresan karet di Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan.
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wawancara

Karet
Masih
Prospektif!
Euforia naiknya harga kelapa sawit saat ini seolah
mengalihkan perhatian dari komoditas karet. Meskipun
belum cemerlang, tren produksi dan harga karet PTPN VII
terus naik. Beberapa faktor menguatkan rasa optimistis
bahwa karet masih punya masa depan.

Dicky Tjahyono
Senior Executive Vice President (SEVP)
Operation 2 PTPN VII
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wawancara

K

aret menyumbang
laba yang cukup
besar untuk
perusahaan.
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wawancara

Semangat dan kekompakan tim karet untuk bangkit.
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opini

Anak “Jago Kandang”
Apakah Gangguan Kepribadian?
Anak jagoan kandang
atau Mutism bukan
berarti selalu buruk.
Indah Rumingsari, M.Pd.
Dosen,
Wakil Ketua IKBI PTPN VII
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opini
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warta

BUMN Muda PTPN VII siap menjemput konvergensi bisnis agro

BUMN MUDA PTPN VII

Menjemput Konvergensi Bisnis Agro
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warta
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mitra binaan

Eva Herawati (berdiri) menunjukkan salah satu busana sulam usus di teras rumahnya yang juga menjadi tempat remaja puteri menyulam.

Resonansi Ekonomi Sulam Usus Eva
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mitra binaan

Dua perempuan penyulam di bawah bimbingan Eva Herawati.
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etalase

Halaman Rumah Manajer

Halaman Rumah Dinas Manager PTPN VII Unit Waylima yang asri dengan latar belakang pemandangan Gunung Betung, Pesawaran. Spot ini
kerap menjadi tempat aktivitas warga, termasuk berfoto.
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warta

Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno saat menerima gula kemasan 1 kg merek Walini dari Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy.

KENALKAN GULA WALINI

Kapolda Lampung:
Bangga Produksi Negeri Sendiri
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warta

Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno mencermati gula kemasan merek Walini produksi PTPN VII yang dikenalkan Direktur
PTPN VII Ryanto Wisnuardhy.
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bina lingkungan

Manajemen PTPN VII sangat proaktif dalam upaya menanggulangi dampak Covid-19 dan bersinergi dengan berbagai kalangan.

PTPN VII DI MASA PANDEMI

Pencegahan, Filantropi, Berburu
dan Membeli Vaksin
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bina lingkungan

Berburu vaksin ke berbagai instansi agar mendapat kuota.
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bina lingkungan
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bina lingkungan

Bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19.
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warta

Salah satu mesin pengolah karet milik PTPN VII. Dengan kreativitas yang tinggi akan menghasilkan inovasi yang bisa menghemat pengeluaran
perusahaan.

KUNJUNGAN KOMISARIS

Inovasi untuk Optimalkan Utilitas Aset
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warta

Seorang karyawan sedang memperagakan cara menurunkan TBS melalui seluncuran ke bagian bawah.
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warta

Foto bersama usai seremoni sederhana perpisahan Wilson Sinaga.

Direktur: Tinggalkan
“Good Legacy”
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warta

Wilson Sinaga sebelum meninggalkan PTPN VII Unit Musilandas, unit yang terakhir dia pimpin.
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warta

Bupati Pesawaran Dendi Ramadona saat meninjau kegiatan vaksinasi.

VAKSINASI COVID-19

Sinergi PTPN VII-Dinkes
Pesawaran-Kodim 0421
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warta
MAULID NABI

Taatlah kepada Allah dan Rasul

Ustadz Ha Suyanto saat menyampaikan hikmah Maulid Nabi Muhammad
SAW 1443 H

Suasana pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H
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warta

Komisaris Utama PTPN VII Nur Hidayat mendapat penjelasan dari SEVP Operation II Dicky Tjahyono di Kebun Karet PTPN VII Unit Waylima.

KUNJUNGAN KOMISARIS

Kinerja Unggul Harus
Bermuara Keuntungan
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warta

Manajer PTPN VII Unit Wayberulu saat presentasi kinerja unit di depan Komut dan Direktur PTPN VII.
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warta
UNIT TULUNGBUYUT

Mengejar Produksi, Menjaga Investasi

Kepala Bagian Tanaman PTPN VII Wiyoso melakukan salam komando dengan Manajer PTPN VII Unit Tulungbuyut Agus Faroni.
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motivasi

Ibu

Andi Firmansyah
Karyawan Bagian Sekretariat PTPN VII

S

epotong video ceramah
seorang ustad tentang
dahsyatnya ibu sebagai
pintu kebaikan dibagikan ribuan
kali lewat media sosial. Sang
pengunggah video itu
tampaknya memang hanya
mengambil potongan tausiah
tentang ibu dan orang tua itu
karena pesan dan kisahnya amat
menyentuh.
Sang dai bercerita, ada seorang
ibu yang amat rindu kepada anak
laki-lakinya yang bekerja di kota.
Pada bulan pertama, sang ibu
menelepon; “Apa kabar, nak?”
Dari seberang sana, sang anak
menjawab kabarnya baik-baik
saja. Sang anak meminta maaf
karena belum bisa pulang
kampung karena sibuk
pekerjaan.
Bulan kedua, sang ibu
menelepon lagi dengan
tambahan pertanyaan; “Kabarnya
kamu baru beli mobil?” Si anak
mengiyakan dan meminta maaf
lagi belum bisa pulang.
Bulan ketiga, telepon ibunya
sama dengan bulan sebelumnya,
tetapi kabar yang dia terima
anaknya baru saja membeli mobil
baru. Itu juga diiyakan sang anak
dengan sekali lagi meminta maaf.
Di bulan keempat, pertanyaan
tambahannya; “Ibu baru ketemu
sama teman kamu tadi di pasar.
Katanya dia ketemu kamu
beberapa hari yang lalu di kota.

Dan dia bilang bahwa kami baru
beli anjing seharga Rp40 juta.
Apa benar, nak?”
Sang anak kaget dan
membenarkan. Kali ini dia janji
bulan depan akan pulang
kampung menemui emak dan
bapaknya.
Namun, takdir berkata lain.
Belum sampai waktunya pulang,
sang anak mendapat kabar
bahwa ibunya meninggal.
Wallohualam, apakah kisah ini
rekayasa ala Abunawas atau
fakta, kita tidak tahu. Tetapi
sebagai ibrah atau pelajaran alias
hikmah, fakta mirip-mirip
dengan kisah ini bukan tidak ada,
bahkan banyak. Dan pada
penutup ceramahnya, sang
ustadz memberi pesan kearaifan
Tuhan dengan menyatakan
sesuatu yang amat mengerikan.
“Seberapapun takwamu
kepada Alloh SWT, walaupun
sholat lima waktumu cukup
seumur hidup, sholat sunah
tahajud, witir, duha, dan
semuanya dikerjakan. Meskipun
sedekahmu emas satu gunung,
kebaikanmu kepada sesama
melebihi cintamu kepada dirimu
sendiri, dan semua amal agama
telah ditunaikan. Jika kamu
durhaka kepada orang tua,
terutama ibu...Demi Alloh, semua
amalmu ditolak!”
***
Kisah yang berlandas kepada
kearifan agama itu meneguhkan
betapa posisi orang tua kandung
atau ibu demikian tinggi dan
berharga. Hadis yang amat
terkenal juga menyebut bahwa
“surga berada di telapak kaki
ibu!”
Ada lagi kisah, ketika
Rasululloh ditanya seorang
sahabat, tentang siapa manusia
yang harus paling dihormati?
Rasul menjawab, "Ibumu."

Kemudian dia bertanya lagi,
"Lalu siapa?" Rasul menjawab,
"Ibumu." "Kemudian lagi, ya
Rasul," tanya orang itu. "Rasul
menjawab, "Ibumu." Lalu, lakilaki itu bertanya lagi; "Kemudian,
setelah itu siapa, ya Rasul?"
"Bapakmu,” kata Rasululloh.
Kajian tentang posisi mulia
seorang ibu itu amat banyak. Hal
itu juga sebanding dengan
pengorbanan seorang ibu untuk
anak-anaknya. Tak ada seorang
manusiapun yang tak memiliki
ibu karena ia lahir dari rahim
seorang ibu. Dan proses kejadian
manusia untuk kemudian lahir
ke dunia juga menguji kekuatan
seorang ibu.
Seorang manusia terbentuk
dari pertemuan sperma pria
dengan sel telur seorang
perempuan. Lalu, pembentukan,
pertumbuhan, perkembangannya
berada di rahim ibu selama
sembilan bulan. Betapa sesaknya
perut seorang ibu, terutama pada
bulan-bulan terakhir, harus
menjalani hidup dengan beban di
perutnya. Tetapi apa yang
muncul dalam kesesakannya,
yakni kasih sayang dan cinta
kepada buah hatinya.
Saat janin hendak keluar, apa
yang dipertaruhkan seorang ibu?
Nyawa, ya nyawa yang artinya
adalah hidupnya. Betapa
kematian begitu dekat ketika
hendak melahirkan. Betapa masa
kritis itu harus dilalui, mau atau
tidak mau.
Setelah lahir hingga dewasa,
ibu adalah manusia paling
banyak berkorban. Sulit untuk
menghitungnya, padahal kita
semua sebagai manusia hampir
semuanya tahu persis.
Terima kasih ibu.
Selamat Hari Ibu. Surga
untukmu.
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Walini

MURNI DAN ASLI
DARI KEBUN MILIK NEGERI
PRODUKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

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

