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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.

Ulang Tahun
Transformatif

Sudah 37 tahun
saya di PTPN, 

baru kali ini mengalami 
progres secepat ini.

Muhammad Abdul Ghani
Direktur Utama PTPN Holing
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Kebijaksanaan

Kisah Su. Kita tidak tahu 
persis cerita-cerita lahir dan 
tenar melintasi zaman itu 

fakta atau suatu peristiwa nyata. 
Namun, kisah-kisah itu melegenda 
dan terus menjadi bahan dasar untuk 
menggambarkan bagaimana 
manusia berperilaku bisa 
bercermin dari drama-drama 
dari para su itu.

Saya tertarik dengan salah 
satu kisah tentang seorang raja 
s a n g a t  b e r k u a s a  t e t a p i 
mempunyai kecacatan sik. 
Yakni, salah satu matanya 
buta dengan kelopak yang 
tertutup rapat. Cerita ini juga 
sudah banyak diadaptasi 
dengan beberapa versi. Entah 
pula siapa pencipta cerita 
pertamanya.

Alkisah, suatu hari sang raja ingin 
dibuatkan lukisan diri. Maka, dia 
memerintahkan kepada hulu balang 
agar mencarikan tiga pelukis terbaik 
di negerinya untuk melukis dirinya. 
Kepada para pelukis itu, sang raja 
menjanjikan hadiah terbaik jika 
berhasil  memuaskan hatinya. 
Sebaliknya, pelukis yang tidak 
berhasil akan dihukum.

Dalam waktu bersamaan tiga 
pelukis mengerjakan tugasnya. 
Setelah selesai, sang raja akan 
memeriksa hasil  lukisan satu 
persatu.

Pelukis pertama menyerahkan 
lukisannya yang sangat indah, 
natural is ,  dan persis  dengan 
keadaan sang raja. Lukisan itu 
sangat  mirip dengan kondisi 
aslinya. Yakni, seorang raja yang 
tinggi besar, gagah berwibawa, 
tetapi sebelah matanya buta.

Meski hasil gambarnya presisi, 
sang raja tidak suka dengan lukisan 

itu. Dan itu mengakibatkan sang 
pelukis pertama dihukum.

Pelukis kedua mendatangi raja 
dengan penuh keyakinan bahwa dia 
akan mendapat hadiah besar. 
Lukisan diri raja yang dia buat sangat 
bagus. Pilihan warnanya indah dan 
serasi. Sosok sang raja yang tinggi, 
besar, memakai mahkota, duduk di 
singgasana mewah, dengan wajah 
yang sangat tampan. Kecacatan pada 
salah satu matanya disempurnakan 
oleh sang pelukis sehingga wajah 
sang raja terlihat sempurna.

Melihat lukisan itu, sang raja 

kaget. Akhirnya, sang pelukis juga 
mendapat hukuman karena telah 
m e n g u b a h  k e a d a a n  y a n g 
sesungguhnya menjadi seolah-olah 
sempurna.

Pada giliran pelukis ketiga, hasil 
gambarnya tidak begitu detail. 
Lukisan tidak fokus kepada potret 
d i r i ,  t e t a p i  m e m p e r l i h a t k a n 
panorama. Yakni, sosok seorang raja 
yang sedang latihan memanah di 
tanah lapang dengan lingkaran 
target berada di kejauhan.

Sang raja berdiri dengan busur 
melengkung tertarik oleh tali di 
posisi  tengah yang tertambat 
pangkal anak panah. Tali busur itu 
menempel di pipi dengan sebelah 
matanya terpejam sebagai ekspresi 
sedang membidik target.

Lukisan itu tidak terlalu indah, 
tetapi anatominya proporsional. Sang 
raja senang dengan lukisan itu yang 
kemudian memberi hadiah besar.

***

Sekali lagi, saya menduga cerita 
ini adalah rekaan belaka. Namun, 
dibalik apakah dramatisasi atau 
fakta, tujuan dari kisah ini sangat 
jelas bagi kita tentang bagaimana 
memet ik  h ikmah.  Tak  harus 
dijelaskan terlalu gamblang untuk 
menjelaskan makna dibalik kisah 
ini. Sebab, setiap kita pasti memiliki 
kepekaan yang cukup untuk 
menyimpulkan setiap peristiwa.

Sebagai  mahluk sosial,  kita 
membutuhkan kerjasama dengan 
o r a n g  l a i n ,  p i h a k  l a i n ,  d a n 
lingkungan. Dalam interaksiya, baik 

di keluarga,  lingkungan, 
t e m p a t  k e r j a ,  k i t a 
membutuhkan rasa untuk 
menciptakan suasana nyaman.

Pada dasarnya, akan selalu 
ada opsi terbaik, pilihan yang 
t i d a k  m e r u g i k a n  a t a u 
menyakiti orang lain, jalan 
ke luar  yang  b isa  sa l ing 
mendukung. Pilihan atau opsi 
“apa adanya” dan vulgar juga 
tidak selalu baik. Demikian 
pula opsi menutupi semua 
k e b u r u k a n  d e n g a n 
memanipulasi seolah-olah 

semuanya baik-baik saja, bahkan 
terl ihat  lebih baik dari  yang 
sebenarnya, juga membahayakan.

Tindakan atau pengambilan 
keputusan oleh “pelukis ketiga” 
yang menggambarkan seorang raja 
b u t a  s e b e l a h  y a n g  s e d a n g 
membidikkan anak panah adalah 
hasil dari pikiran yang bijaksana. 
S a n g  p e l u k i s  t i d a k  h a n y a 
m e n g a n d a l k a n  k e l i h a i a n n y a 
memainkan kuas dengan cat warna-
warni di atas kanvas, tetapi dia 
menggunakan pikiran dan hatinya 
yang diramu dengan keahliannya 
melukis.

Mari melukis hari-hari  kita 
dengan kecerdasan akal logika, 
dipadu dengan rasa yang datang 
dari hati, dan diwujudkan dengan 
kompetensi yang kita miliki. Mari 
kita pilih langkah “kebijaksanaan” 
sebagai basis pertimbangan kita 
melangkah.

PTPN VII Jaya, Berkah, Juara!

sintesa

Ryanto Wisnuardhy

Direktur PTPN VII

Gandewa	Sang	Pemanah
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Lompatan dengan Tagline
“PTPN Juara!”

Board of Management PTPN VII bersama seluruh karyawan menguatkan tekat Juara pada peringatan HUT ke 26.

Memperingati Hari Ulang Tahun ke 26/2022, PTPN 
secara grup mengalami lompatan kinerja luar 
biasa. Proses transformasi yang dilakukan di 

semua lini telah mengubah kata “rugi” menjadi 
“untung”. 

warta	utama
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wartawarta

Dua truk pengangkut tandan buah segar (TBS) di PTPN VII Unit Betung sedang bersiap mengantar ke pabrik.
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warta
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PKB SPPN VII—PTPN VII

Soliditas Pekerja 
Bangkitkan PTPN VII

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy bersama Ketua Umum SPPN VII M. Baasith menandatangani PKB 2022-2023.

wartawarta
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Perjanjian Kerja Bersama Manajemen PTPN VII dengan SPPN VII menjadi penguat soliditas untuk bangkit.

warta



KUNJUNGAN PWI LAMPUNG

“Kami Hemat dan Bertumbuh”

Media Agro 7 14

Direktur PTPN VII Didampingi SEVP Business Support Okta Kurniawan menerima kunjungan PWI Lampung.

wartawarta
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warta
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wartawarta

PABRIK KARET TULUNGBUYUT

Juara karena Perawatan

Kekompakan dan komitmen tinggi seluruh pekerja di PTPN VII Unit Tulungbuyut mengantar pabriknya menjadi juara.
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warta

Manajer PTPN VII Unit Tulungbuyut Ilfendri 
bersama staf foto di depan pabrik.

Ilfendri bersama Maskep TP dan Asisten Tata Usaha.



Board of Management (BoM) PTPN VII berfoto bersama pendamping IKBI sebelum memotong tumpeng tanda ulang tahun ke 26 PTPN Holding 
dan PTPN VII. Ulang tahun ke 26 ini menjadi awal bagi PTPN VII memasuki fase sustainable atau fase keberlanjutan. Kinerja tahun 2021 
mengakhiri "puasa" selama lebih dari lima tahun. Dengan sukacita, ulang tahun pada fase ini diwarnai dengan rasa syukur, doa bersama, 
pengajian, dan ramah tamah.

etalase
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ULANG TAHUN SUSTAINABLE
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BERBAGI 250 PAKET SEMBAKO

IKBI Pengikat Rindu Sesama

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy secara simbolis menyerahkan bantuan.

wartawarta
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warta

Pengurus IKBI foto bersama usai acara

Para wakil penerima bantuan mendapat 
amanah untuk menyapaikan paket-paket 

sembako kepada yang lain

Pengurus IKBI Kantor Direksi PTPN VII 
menengadahkan doa bersama pada acara 

Bakti Sosial Pembagian Sembako
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warta

PENGHARGAAN PTPN AWARD 2022

PTPN VII Terhemat 
dan Tertumbuh

Direktur PTPN VII berpose dengan latar belakang ier HUT ke 26 PTPN.

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy saat mengikuti perhelatan PTPN
Award 2022 secara virtual

Mencermati data dan memverikasi ke lapangan dengan cermat menjadi kunci 
dalam proses pembiayaan efektif menuju perusahaan hemat.
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warta

”Kami memang bekerja keras bukan untuk 
memperoleh penghargaan ini, tetapi lebih 
agar perusahaan kami bangkit dan jaya 
kembali.
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warta

CPO Sungai Lengi Kejar RSPO

P
asar minyak kelapa sawit mentah (CPO, 
crude palm oil) dunia yang 
mempersyaratkan memenuhi standar tinggi 

dari hulu sampai hilir mendorong PTPN VII 
untuk terus meningkatkan mutu. Hal ini juga 
menjadi komitmen PTPN VII Unit Sungai Lengi 
yang terus menyiapkan diri untuk mendapatkan 
sertikat internasional. Yakni, Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertikat ini akan 
menjadi penambah kepercayaan produk CPO 

PTPN VII karena seluruh proses sangat ketat dengan 
ramah lingkungan.

Dalam rangka meraih RSPO, PTPN VII Unit Sungai Lengi 
dikunjungi konsultan sertikasi dari PT Koompasia 

Enviro Institute yang berpusat di Medan, Sumatera 
Utara, akhir Maret lalu. Dalam pertemuan itu, 
Manajer PTPN VII Unit Sungai Lengi Heria 
Kusworo menyatakan pihaknya terus 
memperbaiki semua elemen yang dibutuhkan 
untuk memenuhi persyaratan memperolah 
RSPO.

“Kalau tingkat nasional, yaitu ISPO ( Indonesian 
Sustainable Palm Oil), seluruh unit milik PTPN VII 

sudah tersertikasi. Tetapi untuk RSPO, sedang proses 
untuk mendapatkannya,” kata Heri, sapaan akrabnya.

Heria mengatakan, sebagai perusahaan produsen CPO yang dimiliki pemerintah, RSPO menjadi salah 
satu prasyarat yang harus dipenuhi. Sertikat itu, kata dia, akan menjadi bukti otentik bahwa semua 
proses produksi CPO PTPN VII memenuhi keamanan dan kelestarian lingkungan hidup. (HUMAS 
PTPN VII)

Foto bersama usai pertemuan dengan tim konsultan RSPO.
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KOMITMEN PRODUKSI PADANG PELAWI

Tanda Tangan itu Tanggung Jawab!

A
NGKA-ANGKA yang tertera di kertas dengan kolom-
kolom berjudul RKAP Semester I/2022 yang terletak 
di depan meja itu seolah sakral. Di hadapan 

Manajer, Asisten Tanaman Wilayah I, dan Asisten 
Tanaman Wilayah II PTPN VII Unit Padang Pelawi, para 
mandor deres, mandor I Tanaman, dan Asisten Tanaman 
membubuhkan tanda tangan. Sebelum teken, satu persatu 
mereka membacakan angka-angka itu.

Proses yang dilaksanakan awal April 2022 di Gedung 
Pertemuan PTPN VII Unit Padang Pelawi itu berlangsung 
hikmat. Meski diselingi berbagai gurauan, para mandor 
menyatakan tekat dan optimistis bisa mencapai angka target yang 
telah ditetapkan.

Manajer PTPN VII Unit Padang Pelawi Tri Sutanto mengatakan, penanda tanganan komitmen produksi ini 
adalah tentang kepercayaan dan kesungguhan. Ia menyebut, angka-angka target atau RKAP yang ditanda tangani 
oleh para mandor dan asisten bukan tanpa perhitungan matang. Semua aspek sudah dihitung bahwa potensi itu 
ada dan pencukupi.

“RKAP atau target itu bukan asal-asalan. Ini sudah berdasarkan kajian mendalam dari data lapangan. Artinya, 
sesungguhnya potensi itu ada dan nyata. Kalau tidak tercapai, maka harus ada yang ditinjau lagi karena pasti ada 
faktor x yang harus dibenahi. Kita sudah tanda tangan, maka kita harus bertanggung jawab atas komitmen ini,” 
kata dia.

Mantan Manajer PTPN VII Unit Betung ini mengajak semua elemen dalam tim besar Unit Padang Pelawi untuk 
saling mendukung. Sebab, kata dia, aspek yang bisa mewujudkan pencapaian target produksi itu ada pada 
kekompakan dalam tim.
“Saya mengajak kita semua untuk bahu-membahu mencapai target ini. Kita harus bangkit karena hanya dengan 
kebangkitan yang akan memperbaiki masa depan kita,” kata dia. (HUMAS PTPN VII) 

warta

Masing-masing diminta membacakan RKAP sebelum menanda tangani.

Salah satu mandor saat membubuhkan tanda tangan
komitmen produksi
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REKRUTMEN KARYAWAN BARU

Memilih Planters Sejati

Salah satu calon karyawan PTPN VII menjadi terbaik I dalam onboarding (pelatihan) se PTPN Grup atas nama Ilham Rahadi Pamungkas mendapat 
ucapan selamat dari BoM.

warta



warta

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy membekali calon karyawan dengan nilai-nilai Akhlak.
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warta
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ENING. Suara burung, 

Haneka hewan, dan sesekali 
deru kendaraan menjadi 

atmosfer utama kebun kelapa sawit 
PTPN VII Unit Bentayan. Namun, 
sepekan sekali setiap Senin pagi, 
keheningan itu selalu terkoyak. 
Sekumpulan orang-orang rutin 
berseru keras dengan kalimat yang 
sama di beberapa lokasi.

Pada setiap afdeling, suara 
“teriak-teriak” itu menggelora 
seolah ingin memecah kesepian. 
Suaranya keras, teriakannya 
lantang. Diawali dengan pertanyaan 
seseorang, lalu belasan bahkan 
puluhan orang menjawab dengan 
lebih antuasias.

“Semangat Pagi...!”
    “Pagi.. Pagi.. Pagi.. Luar Biasa”

“Siapa Kita...?
 “Planters Tangguh”
“Salam Planters...”
 “Berakhlak-Pantang Menyerah”
“PTPN...”
 “Jaya-Berkah-Juara!”
Kalimat itu berganti bersahutan 

antara pemandu dengan puluhan 

peserta pada agenda rutin “Lingkar 
Pagi” pada pekerja. Meski tak 
membentuk lingkaran, para 
karyawan PTPN VII yang bertugas 
di unit paling ujung Provinsi 
Sumatera Selatan itu hampir tak 
pernah absen.

Manajer PTPN VII Unit Bentayan 
Budi Susanto mengatakan, Lingkar 
Pagi adalah salah satu upaya 
manajemen membangun semangat 
kerja dengan prinsi kebersamaan. 
Beberapa pesan utama yang harus 
menjadi muatan pada apel Lingkar 
Pagi adalah evaluasi kinerja, 
proyeksi kegiatan saat ini, dan 
menentukan tujuan atau target yang 
akan dicapai.

“Lingkar pagi ini wajib kita 
laksanakan sebelum bekerja di 
setiap afdeling. Ini adalah forum 
saling mengingatkan dan saling 
menguatkan. Ada brieng tentang 
evaluasi hasil kerja kemarin, 
bagaimana kita kerja hari ini, dan 
bagaimana rencana besok sehingga 
seluruh tujuan atau target tercapai,” 
kata dia. (HUMAS PTPN VII)

UNIT BENTAYAN

Tradisi Lingkar Pagi

Suasana brieng Lingkar Pagi di PTPN VII Unit Bentayan.

warta



S
EBANYAK 37 mahasiswa Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian 
Universitas Bengkulu (Unib) mengasah pengetahuan di PT Buma Cima 
Nusantara (BCN), anak perusahaan PTPN VII yang mengelola industri gula 

putih, akhir Maret 2022. Dua aspek teknis pada industri gula, yakni kebun (on farm) 
dan pabrik (off farm) menjadi sasaran menimba ilmu langsung kepada objek.

Diterima Manajer On Farm PT BCN Tri Widhiyanto, rombongan yang dipimpin 
Dr. Yulian, salah satu dosen, menyatakan ingin mengetahui kondisi objek industri 
yang selama ini hanya diketahui secara teori dan laboratorium. Yulian mengatakan, 
industri besar yang membudidayakan tanaman secara terpadu dan modern menjadi 
salah satu tujuan mahasiswa untuk menimba wawasan ilmu dan pengetahuan. Oleh 
karena itu, kata dia, pihaknya memilih PG Bungamayang untuk menjadi objek studi 
lapangan.

“Mahasiswa yang kami antar ini dari Jurusan Budidaya Pertanian. Mereka memang 
belajar intensif teori di kelas maupun praktek di laboratorium. Tetapi untuk skala 
yang lebih besar, mereka sangat butuh wawasan. Oleh karena itu kami arahkan ke 
sini,” kata dia.

Sementara itu, Tri Widhiyanto dalam pengantarnya mengatakan, pihaknya akan 
membuka diri kepada semua pihak, apalagi mahasiswa, tentang bagaimana industri 
gula dijalankan. Dari aspek paling mendasar dan awal, seperti pemilihan lahan yang 
cocok, pengolahan lahan, varietas, hingga budidaya tanaman lainnya bisa diketahui 
di lapangan.

Demikian juga dengan off farm atau pabrik, pihaknya akan memberikan wawasan 
yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. “Silakan dieksplorasi seluruh aspek di 
plantation PT BCN yang merupakan anak perusahaan PTPN VII ini. Kami senang para 
pemuda mahasiswa mempunyai ketertarikan kepada bidang ini,” kata dia.

Di lapangan, para mahasiswa ini dipandu oleh Eko Desmianto dan Krisna Angga Kurniawa 
selaku asisten tanaman untuk melihat proses on farm dari awal sampai tebu siap panen. Demikian juga di 
pabrik, dipandu Asisten Pengolahan Tohar Ariansyah, mereka diajak melihat setiap unit peranti pengolah tebu 
sehingga menjadi butiran gula kristal. (HUMAS PTPN VII)

warta
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STUDI LAPANGAN FP UNIB

Iptek dari PG Bungamayang

Mahasiswa Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu studi lapangan di PG Bungamayang
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warta

FIELD DAY UNIT BETUNG

Memantapkan Tri Tertib Panen

R
eputasi operasional PTPN VII Unit Betung yang selalu unggul menjadi 
pertaruhan seluruh pekerja. Unit yang mengelola kebun dan pabrik kelapa 
sawit ini terus menjaga ritme kerja dengan prinsip operational excellence 

agar pencapaian kinerja terus naik.
Tak berlebihan, Manajer PTPN VII Unit Betung Gunawan terus aktif untuk 

memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar. Secara berkala, ia 
melakukan inspeksi di setiap afdeling dan terus memacu semua pekerja untuk 

memaksimalkan penggalian produksi dan menuntaskan semua tugas yang menjadi 
tanggungjawabnya.

Tri Tertib Panen (TTP) menjadi salah satu yang menjadi fokus perhatian 
manajemen. Saat melakukan eld day di Afdeling II, Senin (14/3/22) lalu, Gunawan 
yang didampingin Asisten Kepala Tanaman Zein Shosan mengingatkan kembali 
kepada para pekerja, terutama pemanan, untuk menaati Tri Tertib Panen dengan 
seksama.

“Tri Tertib Panen ini menjadi salah satu aspek pokok dalam penggalian produksi. 
Pertama, tertib rotasi. Jika rotasinya tertib, pasti akan tembus dapat TBS berkualitas. 
Kedua, tertib kematangan. Satu tandan saja buah mentah turun, semua akan rusak. 
Ketiga, tertib kutip brondolan. Mungkin ada yang meremehkan berondolan, 

padahal itu nilainya besar. Kalau masih ada, bisa kena sanksi,” kata dia.
Kepada para pemanen dan para mandor yang mengawasi, Gunawan titip nasib dan 

nama perusahaan. Sebab, kata dia, jika ada yang melakukan pelanggaran, meskipun hanya satu 
orang, imbasnya akan ditanggung oleh semua orang di satu unit.

“Mari kita membangun rasa tanggungjawab bersama. Sebab, satu orang saja melanggar, kita semua 
kena. Bukan hanya kena sanksi, tetapi nama perusahaan kita juga tercemar. Oleh karena itu, mari kita jaga 
bersama,” kata dia. (HUMAS PTPN VII)

Field Day PTPN VII Unit Betung untuk memantapkan Tri Tertib Panen



W
ISATA Way Ratu, Desa Negararatu, Kecamatan Natar, Lampung 
Selatan mendapat dukungan dari PTPN VII Unit Rejosari-Pematang 
Kiwah. Bantuan berupa kayu dan papan untuk digunakan 

membangun gazebo, pondok-pondok, dan fasilitas lainnya itu disampaikan 
Manajer PTPN VII unit Rejosari-Pematang Kiwah Agus Faroni, Senin 
(14/3/22). Ia mengatakan, bantuan itu sebagai bentuk kepedulian 
terhadap lingkungan sekitar tempat usaha.

"Semoga dengan bantuan TJSL ini bisa bermanfaat untuk kemajuan 
lingkungan dan wisata desa yang ada di Negararatu,” kata Agus.

Kepala Desa Negararatu Herri Putra yang menerima langsung bantuan 
tersebut mengucapkan terima kasih kepada PTPN VII. Ia mengatakan, 
bantuan yang diberikan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
perbaikan fasilitas umum itu. 

“Semoga dengan bantuan TJSL dari perusahan PTPN VII bermanfaat untuk 
wisata desa yang ada di desa kami. Tempat wisata ini milik seluruh warga desa, 
pengerjaan pun dilakukan secara bersama. Hari ini perusahan milik negara hadir 
membantu untuk kemajuan desa dan wisata. Kami sampaikan terima kasih,” kata dia.

Herri Putra mengatakan, PTPN VII selama ini menjalin kemitraan dengan desa penyangga 
tempat usaha yang didirikan. Meskipun demikian pihak desa atau pun masyarakat tidak pernah 
menuntut apa pun.

“Hari ini mereka hadir dengan membawa bantuan untuk kemajuan wisata dan lingkungan desa. 
Kami ucapkan betul-betul terima kasih. Dengan bantuan ini wisata ini akan semakin indah dan 
semoga pengunjung terus ramai,” kata dia. (HUMAS PTPN VII).
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WISATA DESA WAY RATU

Ada Jejak Peran PTPN VII

warta

Susana Apel PTPN VII Unit Pagaralam di depan pabrik.

Manajer PTPN VII Unit Rejosari-Pematangkiwah Agus Faroni foto bersama Kades Negararatu dan staf lainnya.



BETUNG BERBAGI PENGETAHUAN

Pentingnya Membangun 
Citra Perusahaan

K
ebohongan yang disampaikan dengan bahasa yang apik, 
menarik, dan terus menerus bisa menjadikan orang 
percaya. Sebaliknya kebenaran yang tidak disuarakan, atau 

disampaikan tetapi dengan bahasa yang buruk, akan tertutup. 
Maka, sangat diperlukan menyampaikan kebenaran dengan bahasa 
yang baik dan informatif.”

Kutipan itu disampaikan Willy Mulyawan, Manajer PTPN VII 
Unit Tebenan saat memberi sambutan pada “Sharing Knowledge 
Kehumasan Pengelolaan Media Sosial” di PTPN VII Unit Betung, 
Sabtu (19/3/22). Willy menginisiasi forum yang diikuti para admin 
ofcial media sosial dari PTPN VII unit-unit wilayah Betung 
Komplek ini untuk menjawab tantangan era informasi bebas.

Penulis beberapa buku manajemen ini mengajak Rizka Firdaus, 
Admin Ofcial IG PT BCN Unit Bungamayang untuk menjadi narasumber. Willy mengatakan, era medsos yang 
sangat vulgar menuntut setiap organisasi, baik entitas usaha maupun lainnya, untuk mengisi ruang-ruang 
publik. Jika tidak, kata dia, reputasi organisasi itu bisa terdegradasi oleh berbagai informasi yang tidak 
bertanggungjawab.

“Citra entitas perusahaan, seperti PTPN VII ini, wajib dijaga. Sebab, jika kita abai dalam mengisi ruang-ruang 
publik dengan informasi yang positif, bisa diisi oleh orang lain yang mungkin punya motif tidak baik,” kata dia.

Forum berbagi ilmu pengetahuan itu dibuka Manajer PTPN VII Unit Betung Gunawan. Dalam 
sambutannya, Gunawan mengatakan, dunia informasi bukan lagi dominasi atau beredar di kalangan 
terpelajar atau tertentu, tetapi hampir semua lapisan sudah mengakses informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kesiapan dan kecakapan kita untuk berkomunikasi dengan pihak luar dengan baik.

“Saya berharap forum ini ditindaklanjuti dengan membangun media komunikasi pada semua unit agar 
informasi positif kita sampai kepada semua pihak. Citra perusahaan atau corporate image harus dibangun 
dengan berita-berita positif,” kata dia.

Pada peserta diskusi yang terdiri dari perwakilan unit kerja PTPN VII di wilayah Betung Komplek tampak 
antusias. Antara lain dari Unit Tebenan, Unit Betung Krawo, Unit Musi Landas, Unit Bentayan, dan Unit 
Talang Sawit. (HUMAS PTPN VII)
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warta

Manajer PTPN VII Unit Tebenan Willy Mulyawan saat menyampaikan sambutan.



warta
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OBSERVASI TANAMAN KARET

PT RPN Kunjungi Tebenan

S
ERANGAN virus pestalotiopsis yang 
menyebabkan gugur daun muda pada 
tanaman karet PTPN VII menjadi 

perhatian serius PT Riset Perkebunan 
Nusantara (RPN). Perusahaan riset yang juga 
anak perusahaan Holding Perkebunan 
Nusantara itu menerjunkan para penelitinya 
untuk melakukan observasi, pengawalan, 
dan pendampingan kepada unit-unit yang 

tanamannya terkena virus.
Salah satu unit yang terserang virus 

pestalotiopsis cukup akut adalah PTPN VII Unit 
Tebenan. Sejak dua tahun lalu, Unit yang berada di 

wilayah Sumatera Selatan itu menjadi objek 
pengamatan dari Pusat Penelitian Karet PT RPN. Yakni, dalam rangka mengatasi wabah yang 
mengakibatkan daun karet gugur beberapa kali dalam setahun.

“Kami sudah beberapa kali datang ke sini untuk observasi sekaligus mengamati perkembangan treatmen 
yang telah dilakukan. Secara berkala kami juga mendapat laporan yang dibutuhkan untuk kami analisis di 
laboratorium. Hasilnya selalu kami update untuk kemudian menjadi rekomendasi,” kata Tri Rapani 
Febbiyanti yang didampingi Martini Aji, peneliti dari RPN yang melakukan kunjungan, Kamis (24/3/22).

Didampingi Staf Kantor Direksi PTPN VII Iskandar Muda dan Seviana Dewi, tim diterima Manajer PTPN 
VII Unit Tebenan Willy Mulyawan. Usai membahas strategi observasi, tim didampingi Askep Tanaman 
dan Asisten Afdeling I, II dan III melakukan pengamatan di lapangan.

Secara umum, Willy Mulyawan mengatakan, serangan virus yang selama ini sangat mengganggu 
produksi getah sudah cukup terkendali. Berbagai upaya sudah dilakukan, antara lain dengan fogging 
fokus dan pemeliharaan tanaman dengan maksimal. (HUMAS PTPN VII)

Tim RPN sedang meninjau kondisi tanaman karet di PTPN VII Unit Tebenan.



PKL SEKOLAH

Krawo Dulu Betung Kemudian

MESIN Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) PTPN 
VII Unit Betung yang terus menderu sepanjang hari itu 
mengurung ruang dengar setiap orang yang 
mendekat. Namun, suara pekak itu tak mampu 
meredam suara boiler pabrik saat melepas uap ke 
udara. Bahkan, Riska Bella, salah satu siswa SMK SN 
Betung yang saat itu sedang berkunjung ke pabrik itu 
terkejut hampir teduduk.

Insiden Riska terkejut itu menjadi lelucon selingan saat 
20 siswa dari tiga SMK Pertanian di wilayah Kabupaten 
Banyuasin itu melakukan studi lapangan di pabrik itu. 
Kunjungan itu untuk melengkapi tugas Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) di PTPN VII Unit Betung Krawo.

“Mereka kami ajak untuk berkunjung ke pabrik 
(kelapa sawit) Unit Betung untuk mempelajari proses 
pengolahan. Sengaja kami bawa ke sini karena di Beka 
(Betung Krawo) tidak punya pabrik. TBS yang kami 
hasilkan juga dikirim ke sini,” kata Tangguh Hartanto, 
Asisten Tanaman PTPN VII Unit Betung Krawo yang 
mendampingi para siswa didamping Haris Fanani.

Dua puluh siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 
delapan siswa perempuan itu berasal dari tiga sekolah. 
Yakni dari SMK Pertanian Pembanguan Negeri Sembawa, 
SMK SN Betung, dan SMK Suak Tapeh Kabupaten 
Banyuasin. Mereka telah melaksanakan PKL di Unit 
Betung Krawo selama dua bulan untuk mendalami 
budidaya kelapa sawit dari awal sampai panen.

Di Pabrik Kelapa Sawit Betung, para siswa diterima 
Wiwin Meliya Santi, Asisten Personalia di UPKS 
Betung. Kepada para siswa, Wiwin menjelaskan 
secara perinci proses pengolahan kelapa sawit dari 
mulai masuk ke komplek pabrik hingga diangkut 
tangki keluar dari pabrik berupa minyak sawit mentah 
(CPO, crude palm oil).

“Kalian boleh melihat proses produksi di seluruh 
bagian pabrik, tetapi harus mentaati peraturan, 
terutama peraturan tentang keselamatan. Nanti akan 
ada petugas yang mendampingi. Tidak boleh ada 
aktivitas di luar yang diperbolehkan oleh petugas 
pendamping,” kata dia.

Wiwin Meliya Santi menyampaikan kepada seluruh 
siswa untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik 
mungkin dalam pembelajaran ini. Para peserta dalam 
kesempatan ini sangat antusias menyerap materi yang 
dipaparkan oleh Asisten Teknik terkait proses 
pengolahan TBS kelapa Sawit. (HUMAS PTPN VII)
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Para siswa PKL saat mengunjungi PPKS Betung.



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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