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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.

Memasuki tahun 2021 PTPN VII mulai mencatatkan keuntungan. Restrukturisasi manajemen 
secara menyeluruh telah berhasil melewati fase penyelamatan (rescue), pemulihan (recovery), dan 
memulai menapaki fase keberlanjutan (sustainable).
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Mencintai	Detail	Perusahaan

D
ari banyak panduan dasar 
profesi, saya terkesan dengan 
satu kalimat yang menjadi 

pegangan operasional  seorang 
wartawan. Kalimat itu berbunyi; 
“Wartawan itu bergaul dengan 
p e m i k i r a n  b e s a r ,  t e t a p i  t e t a p 
mencintai detail”.

Bergaul dengan pemikiran besar, ini 
maknanya sangat luas dan dalam. 
Umumnya, pemikiran-pemikiran 
besar itu ditekuni oleh seorang saintis 
a t a u  i l m u w a n .  M e r e k a 
mendedikasikan hampir seluruh 
kemampuannya, untuk mempelajari, 
m e n e l i t i ,  m e n g a n a l i s i s , 
mengeksplorasi ,  menguji  coba. 
Tujuannya, menemukan teori baru, 
teknologi baru, fenomena baru, dan 
lainnya yang bersifat inovasi. Itulah 
mengapa para ilmuwan umumnya 
hanya memiliki kepakaran di satu 
bidang ilmu saja. Artinya, dia tahu 
banyak tentang satu hal saja.

I n i  b e r b e d a  d e n g a n  p r o f e s i 
wartawan. Banyak wartawan berasal 
dari latar pendidikan yang sangat 
beragam. Kita tahu dari sejarah bahwa 
dr. Soetomo yang mendeklarasikan 
Sumpah Pemuda pada 1928 itu adalah 
seorang dokter yang juga wartawan. 

Beberapa nama wartawan lain bisa 
kita telusuri gelar akademiknya. Ada 
y a n g  s a r j a n a  h u k u m ,  s a r j a n a 
pertanian, sarjana ekonomi, bahkan 
tidak sekolah tinggi. Itulah mengapa 
t a k  b a n y a k  w a r t a w a n  y a n g 
menyandang gelar spesialis. Tugas 
mereka menuntut tahu –minimal 
sedikit-sedikit--, tentang banyak hal. 

Prolog ilustrasi dalam tulisan ini 
memang menghadap-hadapkan dua 
profesi, tetapi tidak ada maksud untuk 
membandingkan, apalagi untuk 
kemudian menilai mana yang lebih 
baik diantaranya. Saya hanya ingin 
menarik benang merah yang bisa kita 

petik dan menjadi semacam pola pikir 
pada setiap insan utama PTPN VII, 
terutama pada level pimpinan.

Pada inspeksi ke unit-unit kerja 
PTPN VII, saya sering melemparkan 
pertanyaan kepada karyawan yang 
h a d i r .  P e r t a n y a a n n y a  s a n g a t 
mendasar. Yakni tentang diri kita, 
tentang perusahaan kita, tentang 
tempat di mana kita mengunduh 
rezeki untuk keluarga kita. Beberapa 
pertanyaan itu antara lain, apa visi-
misi PTPN VII, berapa kekayaan 
perusahaan PTPN VII ,  berapa 
utangnya,  berapa untung atau 
ruginya? Ironisnya, tak banyak yang 
memberi jawaban benar.

Ibarat tubuh, ini adalah pertanyaan 
tentang tubuh kita. Terasa aneh jika 
ada pertanyaan berapa tinggi badan 
kita, berapa berat badan kita, apa 
tujuan hidup kita, dan mungkin 
pertanyaan lain yang bersifat pibadi 
tetapi kita tidak bisa menjawab. 

Kebanyakan dari karyawan hanya 
bergaul dan fokus dengan lingkup 
kerja yang setiap hari menjadi rutinitas 
saja. Pada seorang pemanen atau 
penyadap, memang harus fokus 
kepada pencapaian target harian yang 
kemudian terakumulasi penjadi 
produktivitas. Tetapi, jika dia memiliki 
pengetahuan tentang kondisi riil saat 
dia bekerja, sangat mungkin akan 
muncul ide dari dalam hati untuk bisa 
meningkatkan produktivitasnya.

Kita tidak boleh memandang 
sebelah mata kepada saudara-saudara 
kita yang berada di lapangan. Ibarat 
permainan sepakbola, teori sehebat 
apapun dari seorang pelatih, bola akan 
kalang kabut jika pemain tidak 
memiliki motivasi menang. Bahkan 
o l e h  p e m a i n - p e m a i n  t e r b a i k 
sekalipun.

Sebaliknya, jika pemain memiliki 
motivasi yang sama besar karena 
mengetahui posisi timnya bakal 
hancur jika tidak menang, teori dan 
p e l a t i h  s e d e r h a n a p u n  b i s a 
memenangkan pertandingan. Tak 
heran jika seorang pelatih umumnya 
memberi target-target tertentu kepada 
setiap pemain agar bisa lolos dari 
lubang jarum.

Sikap karyawan yang tidak peduli 
dan tidak mau tau tentang posisi 
perusahaan boleh saya sebut sebagai 

abai. Sebab, pengetahuan kita tentang 
detail posisi dan masalah pada 
perusahaan ini akan menjadi bagian 
dari pertimbangan untuk mengambil 
posisi. Posisi itu yang kemudian akan 
memunculkan simpati, empati, lalu 
akan dikonversi secara operasional di 
pekerjaan kita.

Pada posisi kita sebagai karyawan 
memang tidak boleh mengambil 
peran sebagai saintis atau sebaliknya 
menjadi wartawan. Kita harus berada 
di tengah dengan menjalankan tugas 
sesuai dengan norma yang telah 
ditetapkan, tetapi juga peduli dengan 
kondisi makro perusahaan.

Dalam operasionalnya, posisi ini 
akan menghasilkan sikap bijak bestasi 
dalam menyampaikan pendapat, 
memberi usulan, menuntut hak, atau 
hal lainnya. Dan itu berlaku pada siapa 
saja, baik unsur pimpinan maupun 
saudara-saudara kita yang bekerja di 
lapangan sebagai garda terdepan.

Namun, ketidaktahuan banyak 
karyawan tentang posisi  detail 
perusahaan selama ini tampaknya 
tidak mengurangi sense of crisis, rasa 
peduli kepada kesulitan perusahaan. 
Fakta ini terlihat betapa semua kita 
mempunyai semangat bangkit yang 
membara, meskipun terara agak 
terlambat. Dan Alhamdulillah, saat ini 
kita merasakan mulai pulihnya PTPN 
VII yang kita cintai ini.

Pengetahuan akan detail dari setiap 
masalah yang ada pada perusahaan ini, 
m e n u r u t  s a y a  h a r u s  m e n j a d i 
pengetahuan setiap insan-insan utama 
PTPN VII. Kita adalah kumpulan 
orang-orang dewasa yang memiliki 
l a t a r  p e n d i d i k a n  c u k u p  d a n 
pengalaman serta wawasan yang luas 
untuk mengolah informasi secara bijak.

Adalah kewajiban bagi setiap insan 
utama PTPN VII untuk menjadi 
humas atau public relation yang baik 
bagi  kepent ingan perusahaan. 
K e t i d a k t a h u a n  a k i b a t 
ketidakpedulian kita terhadap apa 
yang terjadi pada perusahaan hanya 
akan menghasilkan sikap apatis dan 
cenderung salah penilaian. Kemudian, 
produk informasi yang keluar dari 
sang apatis adalah hoaks yang 
cenderung menyesatkan. Ini jangan 
sampai terjadi pada PTPN VII.

Salam PTPN VII Gemilang!

sintesa

Ryanto Wisnuardhy

Direktur PTPN VII



Perusahaan SehatPerusahaan Sehat
Saatnya Memacu Saatnya Memacu 
PerformaPerforma

Perusahaan Sehat
Saatnya Memacu 
Performa
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Sejak awal 2020, Media Agro 7 selalu menyelipkan 
pertanyaan “Apakah PTPN VII bisa bangkit dengan 
performa seperti ini?” Semua narasumber menyebut 
sangat optimistis dengan catatan. Dan, optimisme itu 
mulai terbit dengan membaiknya kesehatan 
perusahaan.

warta	utama
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warta	utama
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warta	utama

Gula putih Walini produksi PG Cintamanis
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warta	utama

Kebun teh Pagarlam
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warta	utama
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wawancara

Andian YuwonoAndian YuwonoAndian Yuwono
General Manager 
Unit Cintamanis 
PT Buma Cima Nusantara

Saatnya Gula Saatnya Gula 
Kembali Kembali BerjayaBerjaya
Saatnya Gula 
Kembali Berjaya
Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja industri gula 
PTPN VII melambat signikan. Nilai kerugiannya yang 
besar sangat mengganggu cash ow korporasi. Namun, 
dengan kerja keras, pada musim giling 2021, gula akan 
berkontribusi besar terhadap keuntungan.



wawancara
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Kekompakan tim di on farm menjadi awal tercapainya target.
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wawancara

Performa pabrik terus dijaga dengan menguatkan pengawasan
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opini

“Risk-Based Internal Audit” 
untuk Kinerja Melejit

Edy Santoso
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opini
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wartawarta

UNIT TEBENANUNIT TEBENAN

Pekerja BorongPekerja Borong Rasa Karyawan Tetap Rasa Karyawan Tetap
UNIT TEBENAN

Pekerja Borong Rasa Karyawan Tetap

Pintu gerbang menuju PTPN VII Unit Tebenan
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wartawarta

Andri Andri 
Manajer PTPN VII Unit TebenanManajer PTPN VII Unit Tebenan

Andri 
Manajer PTPN VII Unit Tebenan
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WEBINAR NWLF

Gaya Hidup Sehat Wanita Aktif

warta

Dr. Yeni Febriyanti mempresentasikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan bagi wanita aktif.
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warta

Sarma Ida Ulina praktisi kebugaran menyampaikan tips bagi wanita aktif dan produktif.



etalase
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Satu unit truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melintas di depan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) PTPN VII Unit 
Bekri, beberapa waktu lalu. Pabrik ini sudah berumur, tetapi masih memiliki peforma sesuai kapasitas terpasang. Satu unit alat pres buatan 
Belanda tahun 1924 yang sudah tidak terpakai dijadikan etalase pabrik ini.

MENJAGA PERFORMA PABRIK TUAMENJAGA PERFORMA PABRIK TUAMENJAGA PERFORMA PABRIK TUA
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wartawartawarta

PEDULI COVID-19

Sembako 1.500 Paket
untuk Lamsel

Foto bersama usai ramah tamah dan penyerahan sembako secara simbolis.
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warta

Acara penyerahan sembako diisi dengan saling tukar informasi untuk menjalin sinergi.

warta

Tim dari PTPN VII menyempatkan foto di depan Kantor Bupati Lamsel.
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wartawarta

UNIT TULUNGBUYUT

Menjaga Produksi, Menjaga Kemanan



warta

PTPN VII PEDULI ATLET LAMPUNGPTPN VII PEDULI ATLET LAMPUNG

Peralatan SelamPeralatan Selam untuk Atlet PON  untuk Atlet PON   

PTPN VII PEDULI ATLET LAMPUNG

Peralatan Selam untuk Atlet PON   

Penyerahan bantuan satu unit kompresor untuk olahraga selam kepada Ketua KONI Lampung.
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SPPN VII Susun Draft PKBSPPN VII Susun Draft PKB
ORGANISASI PEKERJA

SPPN VII Susun Draft PKB

Ketua Umum SPPN VII menerima draft PKB 2022-2023 dari Ketua Tim Perumus.

warta
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MEETING AUDITOR

Ayo Konsultasi ke SPI!

Opening meeting SPI PTPN VII dengan Tim Audit PTPN III Holding.

warta	
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kemitraan

Sadi (kiri) di gerai busana muslimnya

KEMITRAAN

Antrean Pekerja PTPN VII 
Bentayan Di Toko Pasundan
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Busana muslim dan aksesoris koleksi Emma Hijab

kemitraan



KINERJA PTPTN VIIKINERJA PTPTN VII

Membuntuti Membuntuti Tren HoldingTren Holding
KINERJA PTPTN VII

Membuntuti Tren Holding

Lobi Kantor Direksi PTPN VII di Bandarlampung.
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wartawarta
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wartawarta	

Peserta sosialisasi Dapenbun secara virtual dari Kantor Direksi PTPN VII.

SOSIALISASI DAPENBUN

Bersiap Memasuki Masa Pensiun
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wartawarta

WEBINAR PEGADAIANWEBINAR PEGADAIAN

Muda Berencana, Muda Berencana, 
Pensiun BahagiaPensiun Bahagia

WEBINAR PEGADAIAN

Muda Berencana, 
Pensiun Bahagia

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan saat membuka webinar Pegadaian.
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KERJASAMA PT KNT—BNPT

Menjajaki Penggemukan Sapi

Foto Bersama usai pertemuan

wartawarta	
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wartabina	lingkungan

UNIT BENTAYAN

Sidomulyo, Desa yang 
Hampir Ditinggalkan

Pengurus Bumdes Desa Sidomulyo foto bersama petugas dari PTPN VII Unit Bentayan di depan Toko Sembako Ari
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wartabina	lingkungan

Ari berada di toko aneka kebutuhan pokok miliknya.
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warta

LINTASARTA CLUODEKA CONFERENCE

PTPN VII Terima Penghargaan 
IT Services Award



motivasi

Menyiapkan	Masa	Pensiun

Marhedi Efendi
Karyawan Bagian Sekretariat PTPN VII
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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

BERSATU
BANGKIT

DAN TUMBUH

28 Oktober 2021
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