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Ikhtiar PTPN untuk
Stabilitas Pangan

VISI

Visi dan Misi

Menjadi
perusahaan
agribisnis yang
tangguh dengan
tata kelola yang
baik.

MISI

PTPN Grup sebagai BUMN Perkebunan penghasil CPO (crude palm oil, minyak mentah sawit) bahan baku minyak goreng mulai
menggarap produk hilir dengan mendirikan pabrik minyak goreng. Saat ini, PTPN baru memiliki beberapa pabrik minyak
goreng dengan produksi hanya 6 persen dari produksi nasional. Kondisi itu membuat PTPN belum maksimal dalam ikut serta
stabilisasi pasar.
Foto: Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy melayani pembeli pada operasi pasar
minyak goreng dan gula putih di PKOR Way Halim, akhir Januari 2022.

Menjalankan usaha
perkebunan karet, kelapa
sawit, teh,dan tebu dengan
menggunakan teknologi budi
daya dan proses pengolahan
yang efektif serta ramah
lingkungan.
Menghasilkan produksi bahan

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 guna

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 untuk menciptakan lingkungan
bisnis yang kondusif.
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sintesa

Titik Balik
Ryanto Wisnuardhy
Direktur PTPN VII

K

ata turn around dalam Bahasa
Indonesia berarti berbalik,
berputar haluan, atau banyak
juga yang mengartikan sebagai locus;
titik balik. Istilah ini banyak di pakai
dalam bidang manajemen untuk
menggambarkan suatu keadaan atau
perubahan radikal pada perjalanan
suatu entitas usaha.
Dalam perjalanan hidup, baik
individual maupun kolektif pada suatu
komunitas, turn around sering terjadi.
Dalam makna berbalik, berputar
haluan, atau berputar arah, turn around
bisa diartikan sebagai suatu strategi
yang memang dirancang supaya suatu
saat akan bertemu dengan titik balik itu.
Dengan kata lain, turn around dilakukan
by design.
Namun, pada kondisi tertentu, turn
around menjadi suatu keadaan kritis
yang terjadi pada seseorang atau
komunitas sehingga memaksa untuk
balik arah. Ini seperti ketika kita melaju
pada suatu jalan, lalu bertemu jalan
buntu yang disebabkan oleh sesuatu.
Turn around, baik by design maupun
terpaksa, dalam dunia bisnis yang
meniscayakan perubahan mempunyai
nilai tinggi. Dalam konteks by design,
turn around akan menjadi jawaban
untuk menjawab tantangan perubahan
yang demikian pesat. Sementara yang
dipaksa keadaan, turn around menjadi
solusi untuk menghindari stagnasi.
Tak ubahnya dengan PTPN VII,
perusahaan yang kita cintai ini
mengalami fase turn around ini awalnya
karena terpaksa karena kondisi yang
kurang sehat. Namun, tidak ada yang
perlu disesali, karena ternyata “dibalik
musibah terdapat hikmah”. Sangat
mungkin, jika kita tidak mengalami
perlambatan kinerja yang cukup akut,
kita terlambat berubah yang membuka
peluang jatuh fatal.
Kita sempat mengalami jatuh-bangun
lebih dari lima tahun ketika kondisi
buruk itu terjadi. Hikmahnya, saat situasi
sulit, pintu-pintu yang biasanya ramah,

saat itu tertutup, bahkan membisu ketika
kita mengetuk. Setiap mata memandang
kita dengan pesimistis. Alam pikiran kita
jadi terganggu sehingga memunculkan
paranoida.
Beruntungnya, kesadaran bersama
bahwa situasi kritis ini harus dilawan
menggelora pada setiap insan utama
PTPN VII. Ada spirit bangkit yang
sangat besar ketika “pertanyaan
terakhir” disampaikan. Yakni,
“Berjuang bangkit atau menyerah kalah
dan kita hilang?” Pertanyaan ini
penting dijawab karena ketika ingin
nama PTPN VII tetap ada, harus ada
pengorbanan keringat, air mata,
bahkan dari seluruh insan PTPN VII.
Jawaban seluruh insan PTPN VII
yang menyatakan siap lebih berkeringat dengan segala sumberdayanya
bisa kita petik hari ini. Saat itu,
beberapa jenis insentif sempat
ditiadakan dan diesienkan. Bahkan,
beberapa bulan hak-hak normatif
karyawan sempat terlambat, meskipun
tetap tertunaikan. Ada riak-riak kecil,
tetapi dengan kesadaran bersama
dalam satu frekuensi, akhirnya tetap
mendapat jalan keluar. Dan saat ini,
keringat dan air mata kita mulai
memberi harapan masa depan.
Di akhir 2021, ketika kita menutup
buku dan mengkalkulasi semua
transaksi, ada lompatan kinerja yang
luar biasa baik. Beberapa tahun kita
didera kerugian, tetapi tahun 2021 kita
mulai mencatat keuntungan. Memang
belum signikan, tetapi dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya, ini adalah
titik balik yang akan mencatatkan
legacy bagi perjuangan kita. Maka, tak
berlebihan jika tahun 2021 saya sebut
sebagai turn around year bagi PTPN VII.
Kalau boleh saya tarik istilah turn
around ke istilah yang agak relijius,
maka saya akan menyepadankan kata
titik balik itu dengan kata “hijrah”.
Hijrah, sebagaimana yang dilakukan
Nabi Muhammad SAW ketika pindah
secara lokus dari Mekah ke Madinah,
ternyata bukan sekadar tempat. Maka,
hijrah pada tubuh manajemen PTPN
VII adalah meninggalkan pola-pola
lama dan mengganti dengan pola baru
yang jauh lebih baik.
Lalu, apa keunggulan dan hasil yang
dicapai PTPN VII dengan menggunakan pola baru yang lebih baik itu?
Untuk menjawab itu, paling
gampang dan paling normatif adalah

menggunakan indikator angka sebagai
alat ukur. Jika anak sekolah dinilai dari
rapotnya, maka perusahaan dinilai dari
laporan keuangannya, berapa
untungnya. Jika untung, maka positif
dan jika rugi, ya kebalikannya.
Sebagai catatan, kinerja keuangan
PTPN VII pada 2021 berhasil
membukukan keuntungan. Ini artinya
kita sudah berada pada tren positif.
Lebih dari sekadar angka positif,
seluruh manajemen juga sudah hijrah
dari berbagai pola lama ke pola baru
yang lebih terukur, akuntabel,
transparan, dan mengacu kepada
prinsip fairness. Dan nilai-nilai ini yang
harus dijaga jangan sampai lepas.
Prinsip-prinsip ini menjadi prasyarat
untuk menjalankan manajemen sesuai
dengan good corporat governance (GCG).
Pemenuhan prinsip GCG ini adalah
pilar utama, selain karena PTPN VII
adalah BUMN yang harus
dipertanggungjawabkan kepada
publik, juga karena GCG adalah sistem
yang menjamin kelancaran operasional.
Dan PTPN VII telah menjalankan GCG
dengan sangat baik. Ini dibuktikan
dengan hasil audit BPKP yang memberi
nilai sangat baik kepada PTPN VII.
Hasil positif dari keputusan kita
untuk hijrah ini adalah langkah yang
sangat tepat. Sebagaimana orang yang
menyatakan hijrah, semua insan PTPN
VII harus terus menguatkan hati untuk
berniat terus menempuh jalan terang
ini ke depan. Ini penting saya ingatkan,
sebab, ada pepatah bijak menyebut
“Kemiskinan adalah cobaan, sementara
kekayaan adalah ujian.” Artinya, ketika
kita mulai laba, mulai bisa leluasa
mengelola keuntungan, maka ujian dan
godaan setan akan terus berkelindan.
Ayo kita maknai titik balik atau turn
around PTPN VII yang sedang mulai
kita raih ini sebagai hijrah yang kafah,
hijrah yang sempurna. Kita tidak
menyebut siapa yang paling berjasa
atas pencapaian ini, sebab semua
pimpinan terdahulu telah meletakkan
pondasi kuat untuk menyangga beban
ini. Juga semua insan utama PTPN VII,
dari yang mengukir rupiah dari setetes
getah, sebutir berondolan, seruas tebu,
dan sehelai daun teh, sampai yang
bertugas di semua level pekerjaan.
Kita sudah dan sedang membuktikan
bahwa PTPN VII bisa! Ini menjadi modal
kuat untuk mendukung PTPN Juara!
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warta utama

Mengejar Peran Stabilitasi
dengan Brand Nusakita
Media Agro 7 4

Menteri BUMN Erick Thohi berbincang dengan Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy sebelum meninjau Operasi Pasar Minyak Goreng
dan Gula Putih

Tangga 17 Agustus 2021 Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Holding) meluncurkan Nusakita sebagai
brand nasional produk-produk hilir dari komoditas yang dibudidayakan. Brand yang langsung masuk ke
pasar retail itu juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah ketika terjadi guncangan harga melalui
operasi pasar.
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warta utama

Walikota Bandarlampung Eva Dwiana ikut melayani pembeli minyak goreng dan gula putih.
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warta utama

Seorang pembeli operasi pasar PTPN Grup menyampaikan
rasa terimakasihnya kepada panitia.
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warta utama

Rombongan saat meninjau kebun karet PTPN VII Unit Padangpelawi

Gerai Operasi Pasar PTPN Grup di depan Stadion Sumpah Pemuda.

”

Program ini merupakan agenda PTPN Grup
disetiap provinsi yang ada anak perusahaan
holding perkebunan nusantara, seperti di
Medan, Jawabarat, Jawa Timur dan
Lampung.
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warta utama

Panitia Operasi pasar PTPN VII foto bersama.
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ceo massage

Kepada Seluruh Planters PTPN VII
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wawancara

Muhammad Abdul Ghani
Direktur Utama PTPN III Holding

Operasional
PTPN VII
Paling Progresif

Sejak 2015, PTPN VII mengalami perlambatan
kinerja. Beban utang yang besar membuat
operasional korporasi terganggu dan berujung rugi.
Namun, manajemen cepat mengambil hikmah.
Hasilnya, kinerja 2021 mulai membukukan
keuntungan.
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wawancara

”

Saya ingin menyampaikan secara umum
kinerja PTPN Grup menurut saya sangat
luar biasa.

Media Agro 7 13

wawancara

”

Dan saya sangat optimistis bahwa PTPN
akan semakin sehat seiring perkembangan
di lapangan yang sangat menggembirakan.
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warta

Direktur PTPN VII saat memberi paparan evaluasi kinerja 2021 dan proyeksi kinerja 2022.

Chief Ryan:

“Jaga Sustainabilitas
dengan Akhlak!”
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warta

Media Agro 7 16

warta

Media Agro 7 17

etalase

PESONA DANAU BEKRI.
Di tengah bulak perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Bekri, panorama indah ini berada. Tiga unit danau yang dibangun sejak
zaman Belanda ini fungsi utamanya adalah sebagai tandon cadangan air untuk keperluan pabrik kelapa sawit yang dimiliki PTPN
VII. Namun, keindahannya menjadi sisi lain yang mempesona.
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warta

Produksi karet PTPN VII sempat terganggu oleh virus pestalotiopsis. Namun, seiring perbaikan kultur, masalah itu berangsur teratasi.
Foto: Kunjungan kerja Dewan Komisaris dan Direktur PTPN VII ke salah satu Pabrik Karet PTPN VII.

PTPN VII Kejar Produksi Karet
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warta

SEVP Op. II PTPN VII Dicky Tjahyono menunjukkan daun karet
yang terserang virus pestalotiopsis kepada Komisaris Utama
PTPN VII Hurhidayat.
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warta
Dirut Holding:

“PTPN VII Selangkah Lagi, Juara!
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warta

Media Agro 7 23

warta

Wabup PALI Sumarjono menerima suvenir berupa gula putih produksi PTPN VII.

KUNJUNGAN WABUP PALI

PTPN VII Dukung Pembangunan PALI
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warta
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warta

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy saat memberi pengarahan soal KSO Pabrik Kelapa Sawit Unit Talopino.

KSO PABRIK SAWIT TALOPINO

PTPN VII Gandeng PT CGG
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warta

Pabrik kelapa sawit PTPN VII Unit Talopino.
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warta

Komisaris Utama PTPN VII menyampaikan sambutan.

PABRIK TEH PAGARALAM

Komitmen Jaga Mutu
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warta

PTPN VII Unit Bentayan terus memanfaatkan momen-momen hari besar untuk memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa..

Komut PTPN VII Nurhidayat dan Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy berbincang di depan Pabrik Teh Pagaralam.
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warta

Peserta tapping school memperhatikan instruktur memberikan contoh sadapan sesuai SOP.

TAPPING SCHOOL

Gali Produksi, Kulit Lestari
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warta

Peserta tapping school foto bersama.
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mitra binaan

Kantin IKBI PTPN VII Unit Tulungbuyut yang dikelola Waginah.

MITRA BINAAN

Doa Waginah untuk PTPN VII
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mitra binaan

Media Agro 7 33

warta

Bentayan Tatap PTPN VII
Jaya, Berkah, Juara!

Pemberian penghargaan kepada pemanen dan mandor afdeling terbaik 2021
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manajemen

Ketika “Koordinasi” Menjadi Barang Mahal

Edy Santoso, MBA, Ak., CA, CMA,CRMP, CRGP*)
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Indonesia G20 Presidency

Recover Together
Recover Stronger

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

