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“Kami Lebih 
Percaya PTPN VII”

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.

Keberadaan pabrik kelapa sawit, karet, dan gula PTPN VII yang aktif membeli hasil kebun petani sangat penting sebagai 
stabilitas harga. Konsistensi PTPN VII dalam penentuan harga, transparansi timbangan, dan potongan yang kompetitif 
membuat pemasok loyal dan lebih percaya kepada perusahaan BUMN ini. 

Foto: Empat pemasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit berpose di depan truk pengangkut sawit di PTPN VII Unit Bekri.
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Relaksasi

Da r i  m e d i a  s o s i a l ,  k i t a 
mendapat banyak sekali 
k e a r i f a n  h i d u p  d a l a m 

bentuk kalimat-kalimat bijak. Banyak 
o r a n g  y a n g  b e l u m  m e m b a c a 
bukunya, tetapi sudah tahu saripati 
dari pesan-pesan utamanya. Itu 
karena para cerdik-cendekia yang 
sudah khatam membaca, membuat 
konklusi, lalu dishare melalui media 
sosial. Sungguh, yang awam menjadi 
sangat beruntung.

Tentang kalimat-kalimat bijak ini, 
salah satu yang ingin saya kutip 
adalah tentang “pilihan yang sangat 
bergantung kepada situasi.” Ini 
dimulai dari satu pertanyaan tanpa 
keterangan; “Berharga mana, emas 
atau kayu kering?”

Dari kalimat itu kemudian muncul 
satu kalimat penuh pesan. “Ketika 
ki ta  tercebur ke  lautan tanpa 
pertolongan, maka lima kilogram 
emas di kantong pun kita buang. 
Sementara ,  kayu ker ing  yang 
terapung-apung di air menjadi 
barang yang kita kejar-raih!”

Tidak perlu banyak kata untuk 
menjelaskan kalimat itu. Yang justru 
ingin saya bahas adalah bagaimana 
upaya seseorang ketika sudah meraih 
kayu kering yang bisa sedikit 
membantu mengapung di atas 
p e r m u k a a n  a i r  d a n  m e m b e r i 
kesempatan untuk mengambil napas.

***
Benar, kayu kering yang ada dalam 

pelukan itu telah menyelematkan 
hidup kita. Kayu kering yang pada 
situasi normal sangat tidak berharga 
itu, kini menjadi pertaruhan apakah 
hidup ini akan berlanjut atau dalam 
beberapa waktu lagi akan berhenti. 
Kayu kering itu memberi ruang 
kepada kita untuk mengatur napas, 
memulihkan energi setelah berjibaku, 

berpikir jernih untuk mengatur 
strategi lanjutan, termasuk memberi 
isyarat “SOS” bahwa kita dalam 
situasi bahaya. Kayu kering ini bisa 
disebut sarana relaksasi.

Namun, jangan arahkan konotasi 
kata relaksasi ini sebagaimana 
kondisi normal. Kata relaksasi 
memang berkata dasar relaks atau 
sering kita sebut dengan rileks. Rileks 
artinya santai, ngaso, rehat, istirah, 
plesir, tamasya, atau kata-kata lain 
yang bermakna enjoy. 

Kata relaksasi dalam konteks 
sebongkah emas atau sepotong kayu 
kering ini adalah sebuah tabung 
oksigen, sebotol infus, sekantong 
transfusi darah, napas buatan, atau 
bahkan setrum pacu jantung. 
Relaksasi  ini  bersifat  darurat , 
e me r g e n cy ,  g a w a t ,  da n  ma sa 
kedaluarsanya yang sangat pendek. 

Lengah sedikit kita merangkul kayu 
k e r i n g ,  o m b a k  t s u n a m i  a k a n 
memporak-porandakan Anda. 
Dalam situasi itu, energi kita sudah 
habis sehingga kemungkinan untuk 
b a n g k i t  h a n y a  a k a n  m e n j a d i 
fatamorgana.

Lalu, apakah narasi ini hanya 
p e r m a i n a n  k a t a - k a t a  y a n g 
menyambungkan logika satu dengan 
lainnya? Tidak! Saat ini, kita sedang 
berada pada situasi genting ini. Kita 
sedang memeluk kayu kering setelah 
berupaya keras untuk mendayung 
dengan tangan kosong belum mampu 
mengarahkan ke pantai. Siapa kita? 
Ya, kita adalah PTPN VII. Perusahaan 
yang sangat kita cintai ini.

Tahun lalu,  kita terombang-
ambing di tengah samudera yang 
mengamuk. Kita sudah kehabisan 
bahan bakar, tenaga sudah mulai 
layu, pandangan sudah berkunang-
kunang. Matahari yang semula 
h a n g a t ,  l a m b a t  l a u n  m e n j a d i 
penyengat yang memeras peluh 

h ingga  tubuh menjadi  penat . 
Sementara, sore menjelang malam 
yang membawa pesan gelap telah 
mendekat.

Kita semua bergerak sekuat tenaga, 
secepat langkah, dan sepenuh 
kemampuan. Ikhtiar cukup memberi 
terapi harapan dengan membaiknya 
tatanan, tetapi energi untuk sampai 
dan berlabuh ke dermaga kesehatan 
perusahaan tampaknya sangat berat.

Beruntung,  ada  persetujuan 
restrukturisasi nansial yang memberi 
relaksasi kepada perusahaan. Pihak 
debitur memberi relaksasi atau 
penundaan kewajiban membayar 
utang korporasi yang selama ini 
sangat membebani laju perusahaan. 
Ya ,  hanya  penundaan,  bukan 
penghapusan. Dan, pada saatnya 
nanti, yakni pada 2029, kita harus 
memulai lagi babak baru pembayaran 
utang hingga selesai kewajiban.

“Kayu kering” itu sekarang sedang 
kita naiki. Ombak masih sangat besar, 
t e t a p i  k i t a  s u d a h  m u l a i  b i s a 
menguasai arus deras ombak, sudah 
mulai bisa mengarahkan perahu ke 
arah dermaga, sudah mulai bisa 
mengatur engine agar bahan bakar 
cukup hingga berlabuh.

Jangan dulu berpikir  bahwa 
kondisi saat ini yang terasa anteng, 
melaju cukup lancar,  berbagai 
kebutuhan dasar tercukupi, bahkan 
bisa bersedekah sedikit ini adalah 
situasi yang aman. Kita masih berada 
di belantara samudera yang setiap 
saat bisa menenggelamkan.

Oleh karena itu, saya mengajak kita 
semua untuk menjalankan proses 
operasional perusahaan ini dengan 
sepenuh hati. Jaga ritme tinggi 
dengan tetap waspada terhadap 
kemungkinan penurunan kinerja. 
Tidak boleh ada yang lengah, apalagi 
a b a i  t e r h a d a p  k e w a j i b a n n y a 
m e n j a l a n k a n  t u g a s  t a n g g u n g 
jawabnya.

Dengan irama kerja yang saat ini 
berlangsung, dengan kondisi alam 
yang mendukung, dengan situasi 
pasar yang kondusif, insyaalloh kita 
akan sandar dengan selamat di 
dermaga kejayaan. Keep spirit, 
harapan itu bisa kita wujudkan. n

sintesa

Ryanto Wisnuardhy

Direktur PTPN VII
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warta	utama

Membeli dan Mengedukasi PetaniMembeli dan Mengedukasi PetaniMembeli dan Mengedukasi Petani
Keberadaan pabrik kelapa sawit, pabrik karet, dan pabrik 
gula milik PTPN VII di tengah masyarakat sangat 
dibutuhkan. Selain menyerap bahan baku dari petani dan 
menjaga stabilitas harga, juga untuk mengedukasi petani 
tentang pentingnya menjaga kualitas. 

Direktur PTPN VII menjelaskan kebijakan 
perusahaan tentang pembelian bahan baku dari 
kebun petani. Dia menyebut, selain menjaga 
stabilitas harga, pembelian juga harus menjadi 
media edukasi petani.



Media Agro 7 5

Seorang petugas  keamanan sedang 
mengarahkan truk bermuatan TBS untuk 
ditimbang di PTPN VII Unit Bekri

warta	utama



Media Agro 7 6

warta	utama

Karyawan mengarahkan truk menuju lokasi 
sortasi.
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warta	utama

Proses sortasi atau memilah TBS dari truk. 
Proses ini menjadi pos paling krusial untuk 
mendapatkan produk yang berkualitas.
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warta	utama

Petugas timbangan sedang melakukan penimbangan karet di pabrik PTPN VII Unit Tulungbuyut. Timbangan yang pas menjadi jaminan 
kepercayaan petani menjual hasil kebunnya.
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warta	utama

Karet remah sebelum diolah di Pabrik PTPN VII Unit Tulungbuyut.
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warta	utama

Pabrik karet PTPN VII Unit Padangpelawi.
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warta	utama

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Talopino. Pabrik ini terus membeli TBS petani sebagai penyeimbang harga di pasaran..



wawancara
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Komoditas agro yang terus booming 
di Indonesia membuat persaingan 

semakin kompetitif. Namun, 
pasokan bahan baku di masa panen 
raya kerap merugikan petani. Butuh 

peran pemerintah untuk menjaga 
stabilitas harga.

“Kami Menjaga “Kami Menjaga 
Stabilitas Harga”Stabilitas Harga”

“Kami Menjaga 
Stabilitas Harga”

Supomo
Manajer PTPN VII Unit Bekri
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wawancara

K
a m i  k o n s i s t e n 
dengan mutu dari 
dulu dan sampai 

kapanpun.
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wawancara
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VAKSINASI COVID-19 TAHAP IIVAKSINASI COVID-19 TAHAP II

Menuntaskan Ikhtiar PencegahanMenuntaskan Ikhtiar Pencegahan
VAKSINASI COVID-19 TAHAP II

Menuntaskan Ikhtiar Pencegahan

warta

Salah seorang karyawan sedang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari petugas medis
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Suasana vaksinasi Covid-19 tahap II di Klinik Pratama (Puskes) Kantor Direksi

warta
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warta

Kepala Bagian Tanaman PTPN VII Wiyoso dengan mendapat suntikan vaksin

Suasana vaksinasi Tahap II di Polres Seluma



ETAPE CILUKBA.
Satu ruas jalan di Kebun Karet Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton menjadi etape menyejukkan bagi pelintas dari Bandarlampung menuju Sabah 
Balau, Tanjungbintang. Perpaduan jalan mulus dan rerimbunan rambung (pohon karet) yang memayungi jalan terlihat sangat menawan. Warga 
sekitar menyebutnya sebagai “Tanjakan Cilukba” karena curmanya turunan sering “menenggelamkan” kendaraan dari pandangan.
Foto diambil awal Agustus 2021. n FOTO: ANDI FIRMANSYAH

etalase
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ETAPE CILUKBAETAPE CILUKBAETAPE CILUKBA
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wartawarta

Tapping School, 
Saling Mengingatkan

dan Berkumpul

Manajer PTPN VII Unit Padangpelawi saat menyadap di hadapan 
peserta tapping school.
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warta

Manajer PTPN VII Unit Waylima Moehammad Baasith saat memberi pengarahan pada acara tapping school.

Seorang peserta tapping school diminta memeragakan sadapannya
untuk mengukur ketepatan kepada norma sadap.
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KUNJUNGAN PJ.BUPATI MUARAENIM

Perkuat Community Development

Suasana pertemuan saat kunjungan Bupati Muaraenim di PTPN VII Unit Sungailengi

warta
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Dalam menjalankan usaha, PTPN VII Unit Sungailengi terus membangun sinergi dan menyalurkan CSR kepada masyarakat

warta

Foto bersama 
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warta

HUT KABUPATEN OKUHUT KABUPATEN OKU

Seratus Stel Seragam Seratus Stel Seragam 
untuk Petugas Kebersihanuntuk Petugas Kebersihan

HUT KABUPATEN OKU

Seratus Stel Seragam 
untuk Petugas Kebersihan

Foto bersama usai penyerahan bantuan
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warta
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warta

Manajer PTPN VII Unit Rejosari-Pematangkiwah Syafe’i Ritonga saat akan melepas pengiriman hewan kurban

IDUL ADHA 1442 H

Kurban dengan Protokol Kesehatan
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Gudang karet PTPN VII Unit Ketahun, Bengkulu

warta

Salah satu pengurus masjid saat menerima hewan kurban dari PTPN VII Unit Rejosari 
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opini

Mengenal Kecerdasan Majemuk Anak
Indah Rumingsari , M.Pd

Indah Rumingsari
Praktisi Pendidikan; 
Wakil Ketua IKBI PTPN VII

“Anak-anak yang bahagia akan 
siap terhadap segala situasi dan 
kondisi. Dia akan lebih mudah 
menemukan solusi.”
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opini
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Sekencang Akselarasi Sekencang Akselarasi 
“Sinder” Endang“Sinder” Endang

Sekencang Akselarasi 
“Sinder” Endang

Endang Z.Dalimunthe terus mengingatkan kepada penyadap tentang norma sadap sesuai SOP

Di bawah kepemipinan Sinder Endang Z. 
Dalimunthe, Kebun Karet Afdeling I PTPN 
VII Unit Waylima mampu menembus target 
produksi tahun 2021 dalam enam bulan 11 
hari.

pro�il	
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pro�il	
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Wabup Seluma Ajak PTPN VII Wabup Seluma Ajak PTPN VII 
Terus SinergiTerus Sinergi

Wabup Seluma Ajak PTPN VII 
Terus Sinergi

warta

Wakil Bupati Seluma Provinsi Bengkulu Gustianto saat menerima kunjungan dari PTPN VII  
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warta

Foto bersama Wakil Bupati Seluma Gustianto saat menerima kunjungan dari PTPN VII  



Komisaris, Direktur, SEVP, dan seluruh karyawan PTPN VII

turut bangga atas peluncuran produk ritel 

sebagai brand nasional 
dari Holding Perkebunan Nusantara



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

INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

17 AGUSTUS 2021
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