
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.

Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Holding) segera merestrukturisasi korporasi. Induk perusahaan dan 14 PTPN ini akan 
menyederhanakan organisasi menjadi tiga subholding. Yakni, Sugar.co, Palm.co, dan Supporting.co. Sebagai salah satu anak 
perusahaan, PTPN VII menyambut baik perubahan ini.
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palm.coMenyambut 
Restrukturisasi
Korporasi

sugar.co
supporting.co
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Perubahan

S
atu ungkapan tentang konsep 
keabadian amat kita kenal. 
Kalimat itu berbunyi; “Satu-

satunya di dunia yang tidak berubah 
adalah perubahan itu sendiri .” 
Kalimat ini berubah dalam banyak 
versi, tetapi maknanya sama; “bahwa 
yang abadi adalah perubahan.”

Hampir semua orang mempercayai 
u n g k a p a n  i t u ,  t e t a p i  b a n y a k 
diantaranya masih terus mengeluh 
karena merasa hidupnya tidak ada 
perubahan. Banyak diantara kita 
memang memiliki  profesi  atau 
pekerjaan yang cenderung monoton. 
Pekerja pencetak batu bata, misalnya, 
kadang merasa bosan karena setiap 
hari hanya mengerjakan pekerjaan itu-
itu saja. Demikian juga dengan banyak 
pekerjaan lain.

Dengan rutinitas itu, kita sering 
menganggap hidup kita tidak berubah 
a t a u  s e t i d a k n y a  m e n y a t a k a n 
perubahannya sangat lambat. Yang 
perubahannya lambat itu seperti 
pertambahan penghasilannya yang 
dianggap segitu-segitu saja. Atau 
merasa jenuh karena dari pagi sampai 
sore cuma bergelut dengan itu-itu saja. 
Dari Senin sampai Ahad, dari tanggal 
satu sampai tanggal 30, dari tahun 
lahir hingga hampir mati.

Rasa bosan i tu sesuatu yang 
manusiawi. Tetapi, merasa bahwa 
hari-hari kita tidak berubah, mungkin 
harus kita telaah lagi. Kebosanan yang 
menghadirkan rasa tidak berubah itu 
boleh jadi  karena ki ta  kurang 
memaknai apa itu perubahan. 

Pada posisi sebaliknya, ada orang-
orang yang ingin terus berada pada 
situasi yang sama seperti saat ini. 
Mereka pada umumnya adalah orang-
orang yang memiliki banyak aset, 
banyak harta, banyak kemapanan, 
punya kekuasaan, dan segudang 
k e g e m i l a n g a n  l a i n .  M e r e k a 
menginginkan dunia terus melayani 

kebutuhannya, keinginannya, dan 
semua bisa dikondisikan, bahkan 
tunduk kepada perintahnya.

Tidak ada yang salah dengan sikap 
atau kecenderungan itu. Sebagaimana 
ada siang ada malam, baik ada buruk, 
sifat itu manusiawi atau dalam bahasa 
agama kita sebut sebagai sunatullah. 
Namun, harus diketahui bahwa 
dinamika dunia akan senantiasa 
mengakomodasi perubahan. Dan, 
para pakar terus memperingatkan 
bahwa setiap orang yang ingin meraih 
cita-citanya, harus siap dengan 
perubahan.

Dalam konteks perusahaan yang 
kita cintai ini, PTPN VII, bahwa apa 
yang kita rasakan saat ini adalah buah 
dari sikap semua insan utama PTPN 
VII yang mau berubah. Perusahaan 
kita sempat mengalami perlambatan 
kinerja yang cukup akut, lalu kita 
menyikapi dengan tekat “berani 
berubah”. Tentu, berubah dari pola 
lama menuju pola baru yang lebih 
produktif, akuntatabel, transparan, 
dan fair.

Mengambil hikmah dari apa yang 
sudah terjadi adalah langkah terbaik. 
Sesungguhnya, musibah itu telah 
mengajarkan kepada kita tentang 
bagaimana caranya berubah, caranya 
bangkit. Lebih dari itu, kita menjadi 
tahu, juga telah menjalani bagaimana 
perubahan itu berproses. Ini sangat 
penting karena perjalanan kita masih 
jauh dan panjang. Serta, jalan di 
depan kita akan terus dan penuh 
perubahan.

Dinamika perubahan yang dialami 
seseorang atau suatu entitas lembaga 
j u g a  a k a n  b e r b e d a - b e d a 
magnitudonya. Orang-orang dengan 
tugas sederhana, tanggung jawab 
kec i l ,  dan  r i s iko  min im tentu 
d i n a m i k a n y a  a k a n  r e n d a h . 
Guncangannya juga tidak keras. Pun 
dengan frekuensinya akan jarang-
jarang. Rasio itu juga sama antara 
perusahaan kecil dengan perusahaan 
besar, lembaga kecil dengan lembaga 
besar, orang kecil dengan orang besar, 
urusan kecil dengan urusan besar, dan 
seterusnya.

N a m u n ,  d a l a m  d i n a m i k a 
perubahan yang tinggi, masih akan 
tetap ada orang-orang yang di 
dalamnya memilih opsi aman dengan 

tidak ikut bergerak untuk berubah. 
Orang-orang itu biasanya sudah 
merasa cukup dengan dirinya sendiri. 
Dia sudah merasa aman dan nyaman 
dengan kondisi sekarang. Tetapi, para 
p a k a r  t e l a h  s a m p a i  k e p a d a 
kesimpulan, bahwa orang-orang yang 
memilih berdiam di zona nyaman 
(comfort zone) itu, sesungguhnya dia 
sedang berada di zona tidak aman 
alias kursi panas. Risikonya, dia akan 
t e r b a k a r  d a n  t e r l e m p a r  d a r i 
kedudukannya.

Kita telah melewati masa krisis 
perusahaan dengan sukses memasuki 
masa konsolidasi yang sustainable. Ini 
kondisi yang cukup aman secara 
positioning, tetapi menjadi tantangan 
ke depan. PTPN VII sebagai bagian 
dari PTPN Grup akan mengalami 
perubahan sangat fundamental. 
Yakni, akan menjadi bagian yang 
d i l e b u r  d a l a m  s u b h o l d i n g 
perkebunan.

Pemegang saham telah bulat untuk 
m e m b e n t u k  t i g a  s u b h o l d i n g 
perkebunan berdasarkan komoditas. 
Yakni, Sugar.Co untuk wadah semua 
industri gula putih yang dimiliki 
PTPN, termasuk PTPN VII. Lalu, 
Palm.Co yang akan menjadi rumah 
bagi industri kelapa sawit. Komoditas 
karet juga akan melebur di Palm.Co 
ini. Dan ketiga, Supporting.Co, tempat 
berhimpunnya aneka komoditas 
minor dan usaha non core yang selama 
ini ada.

Perubahan struktur organisasi ini 
adalah salah satu jawaban atas 
tantangan untuk berubah. Dan 
perubahan ini pasti akan berdampak 
luas kepada seluruh tatanan yang saat 
ini ada.

Untuk menjadi pengetahuan kita, 
bahwa kebijakan yang diambil pasti 
sudah melalui pertimbangan matang 
dan holistik. Hampir tidak ada 
keputusan suatu organisasi besar 
seperti  PTPN Grup yang tidak 
mengakomodasi kebutuhan semua 
pihak. Oleh karena itu, saya mengajak 
kita semua untuk terus memperbaiki 
diri, meluruskan niat, memperbaiki 
lingkungan kerja, menyumbang 
resources untuk kebaikan bersama, 
dengan cara melakukan perubahan 
menuju lebih baik, lebih produktif, 
lebih berwawasan ke depan. n

sintesa

Ryanto Wisnuardhy

Direktur PTPN VII
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warta	utama

Roadmap 
Holding Perkebunan Nusantara
Subholding sugar.co
(Industri Gula)
Subholding palm.co
(Industri kelapa sawit+karet)
Subholding supporting.co
(Industri teh, kakao, kopi, 
tembakau, properti, hospitality, dll.)  
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Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Holding) terus mensosialisasikan 
rencana restrukturisasi organisasi. Dari 14 PTPN yang ada, akan digabung dalam 
tiga subholding berdasarkan komoditas. Kini, semua bersiap bersaing 
memantaskan diri.
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warta	utama

PTPN VII 
Bersiap Masuk Subholding

Board of Management (BoM) PTPN VII. (kiri) Okta Kurniawan (SEVP Business Support), Ryanto Wisnuardhi (Direktur), Dicky Tjahyono (SEVP 
Ops. 2), Budi Susilo (SEVP Ops. 1).

Rencana Holding Perkebunan Nusantara 
(PTPN III Holding) melebur seluruh PTPN 
kedalam tiga subholding disambut PTPN 
VII dengan antusias.
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warta	utama

palm.co
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warta	utama

sugar.co
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warta	utama

supporting.co
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wartawarta

Danrem 043/Gatam

PTPN VII Wajib Dijaga

Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen Ruslan Efendi saat menyampaikan sambutan di hadapan pejabat utama PTPN VII.
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warta

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy memperkenalkan gula 
dan teh retail yang diproduksi PTPN VII kepada Danrem 
Brigjen Ruslan Efendi.

Danrem menyerahkan potongan kue ulang tahun PTPN
VII kepasa salah satu karyawan yang hadir
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wartawarta

LIGA PTPN AWARD 2022

PTPN VII Terhemat Se PTPN Holding

BoM PTPN VII menghancurkan simbol-simbol sifat negatif pada launching PTPN Juara beberapa waktu lalu. Meski hanya simbolik, tekat 
itu tercapai oleh PTPN VII dengana meraih Penghargaan Terhemat 2022
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warta

Kebun Karet PTPN VII Unit Waylima berhasil meraih juara pertama
se PTPN Grup.



ENTRY MEETING ASSESMENT GCG

Tahun 2021, Titik Balik PTPN VII

Media Agro 7 14

wartawarta

Kepala BPKP Provinsi Lampung Sumitro saat memberikan pandangan tentang GCG kepada manajemen PTPN VII.
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warta

Tim BPKP Provinsi Lampung didampingi BoM PTPN VII menyempatkan mengunjungi Danau Bekri, aset PTPN VII di Unit Bekri.
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wartawartaopini

Tujuh Tips Pendelegasian Tugas
Oleh:

Willy Mulyawan
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wartaopini

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



Dari puncak gugusan Gunung Pesawaran, gemericik air itu mengalir mengikuti alur Sungai Waylima. Membelah rindangnya kebun karet PTPN 
VII Unit Waylima, akumulasi air melebar di hamparan batu-batu kerikil yang menjaga kejernihannya. Di Desa Cipadang, Kecamatan 
Gedongtataan, debit air menjadi besar dan menjadi oasis bagi warga untuk menikmati keindahannya. Taman Wisata Beronjong, begitu warga 
menyebutnya, indah bagai lukisan yang menyejukkan pandangan.

etalase
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wartawarta

PTPN VII Dukung Kebun 
Edukasi Lamsel

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.
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Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum acara.

warta

Bupati Nanang Ermanto berdiskusi dengan jajaran PTPN VII di Pendopo Kebun Edukasi.



Media Agro 7 22

Bersih-Rapi-Indah, Bersih-Rapi-Indah, 
Wibawa Kantor DireksiWibawa Kantor Direksi

Bersih-Rapi-Indah, 
Wibawa Kantor Direksi

warta

Tim penjaga wibawa Kantor Direksi dari sisi kebersihan.
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warta

Tim kebersihan berfoto di depan RS-1, Rumah Dinas Direktur PTPN VII.



Media Agro 7 24

mitrabinaan

Maria dan Obsesi Pabrik Tepung Kribo

Maria menunjukkan salah satu produk olahan kuliner berupa asinan yang menjadi jalan rezekinya.
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mitrabinaan

Aneka lauk dan sayur matang olahan Maria yang siap dipesan
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warta

EVALUASI KINERJA TULUNGBUYUT

Memperkuat Kepemimpinan
Instinktif

Evaluasi di lapangan
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warta

Rapat evaluasi.
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warta

Kebun Beringin Bersiap Konversi
Kabag Ops. I PTPN VII Wiyoso saat meninjau rencana konversi komoditas Unit Beringin.

Wiyoso juga sempat melihat demplot atau contoh tanaman kelapa 
sawit di Unit Beringin
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warta

Menguatkan Harapan Betung Krawo
Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy didampingi Kabag. Ops. I Danil Solikhin meninjau kebun kelapa sawit Unit betung Krawo.
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warta

TAPPING SCHOOL UNIT TEBENAN

Menyelamatkan Investasi

Tapping School Tebe1.
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APEL UNIT PAGARALAM

“Cantik Kebunnya, 
Cantik Pabriknya, Bermutu Tehnya”

Kantin IKBI PTPN VII Unit Tulungbuyut yang dikelola Waginah.

warta



UNIT REJOSARI—PEMATANGKIWAH

Divisi Pemasaran HPN: 
“Kita Jaga Kualitas”
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warta

Tim Divisi Pemasaran HPN berfoto bersama di depan Pabrik Karet Pematangkiwah.



warta
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Hari Baik Sarbani dan Eko Waluyo



KUNJUNGAN SISWA

Belajar Sejarah dan Keindahan Pagaralam

Media Agro 7 35

warta

SMPIT Pala.



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 G20 Presidency

Recover Together
Recover Stronger
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