
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.

Mengoperasionalkan 
Nilai-nilai AKHLAK

Berbagai upaya dilakukan PTPN VII untuk menginternalisasikan tagline AKHLAK menjadi budaya perusahaan (corporate culture). 
Kampanye dan sosialisasi transformasi nilai-nilai itu telah mewujud dalam perilaku yang bermuara kepada kinerja yang terus 
membaik dan memenuhi kriteria good corporate governance (GCG).
FOTO: Beberapa karyawan PTPN VII Unit Kedaton melakukan selebrasi usai sosialisasi core value AKHLAK beberapa waktu lalu.
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Nilai tambah

H
ampir  se t iap  kal i  k i ta 
berdoa diawali dengan 
kalimat bersyukur kepad 

Alloh SWT., Tuhan Yang Maha Esa. 
Selanjutnya, berbagai ungkapan 
permohonan kepada Tuhan agar 
terus diberikan kesehatan, kebaikan, 
kelancaran, kekuatan, dan aneka 
l a i n n y a .  K e t i k a  d o a - d o a  i t u 
disampaikan di tempat kita bekerja, 
hampir selalu juga bersyukur karena 
masih bisa menjalankan tugas dan 
kewajiban pada pekerjaan kita.

Dua kata pada rasa syukur terakhir 
pada tulisan ini, yakni “tugas” dan 
“kewajiban” ini seolah-olah hanya 
b e r m a k n a  b a h w a  t u g a s  d a n 
kewaj iban k i ta  hanya kepada 
pekerjaan kita sehari-hari. Dalam 
satu sistem organik, seseorang 
memang mempunyai tugas dan 
kewajiban khusus. 

Penugasan lazimnya, pada suatu 
level jabatan, diberikan batasan berupa 
job desk atau deskripsi pekerjaan. Job 
desk akan berisi tugas dan tanggung 
jawab dengan batas-batas tertentu. 
Demikian juga dengan hak-haknya. 
Selain hak normatif seperti gaji, 
tunjangan, insentif, dan lainnya.

Menjalankan tugas dan tanggung 
jawab sebagaimana  deskr ips i 
peker jaan memang bukan hal 
mudah. Tugas dengan kerumitan 
tinggi tentu hanya akan dibebankan 
kepada personel yang mempunyai 
kompetensi cukup. I jazah dan 
berbagai sertikat pelatihan adalah 
salah satu bukti normatif bahwa 
seseorang layak untuk menduduki 
suatu jabatan. Namun, kemampuan 
riil teknis operasional di lapangan 
justru lebih penting.

Bagi seorang karyawan, selembar 
i jazah dan kemampuan teknis 
operasional sudah cukup untuk 
menjalankan tugas dan kewajiban di 

tempat kerjanya. Namun, dua modal 
itu belum cukup untuk menjadi 
e l e m e n  p e n d o r o n g  k e m a j u a n 
perusahaan. Ia hanya sebagai “alat” 
u n t u k  m e n j a l a n k a n  m e s i n 
perusahaan tetapi belum menjadi 
suplemen yang memberi energi 
t a m b a h a n  u n t u k  m e l a k u k a n 
akselerasi.

Belasan tahun lalu, para penggiat 
motivator ramai-ramai membuat 
visual tentang bagaimana para 
manajer atau pimpinan perusahaan 
menyeleksi calon karyawan. Dengan 
berbagai versi, video-video motivasi 
itu menggambarkan sosok-sosok 
yang kemudian terpilih. Mereka 
adalah person-person yang memiliki 
nilai tambah atau value added.

Pada salah satu video digambarkan 
bagaimana reaksi seorang calon 
karyawan ketika hendak masuk ke 
ruang wawancara harus melewati 
suatu taman kecil. Lalu, di pinggir 
taman itu terdapat keran air yang 
tidak tertutup sempurna sehingga 
ada air yang terus mengalir. Pada 
versi lain, di dekat pintu ruang 
wawancara terdapat kotak sampah 
yang terguling. Dan di lokasi-lokasi 
itu terpasang kamera pengintai alias 
CCTV.

Melalui rekaman CCTV, sang 
pewawancara yang nota bene adalah 
membentuk kebijakan seleksi calon 
k a r y a w a n  d e n g a n  m u d a h 
menentukan siapa yang terpilih. 
Mereka yang terpilih adalah sosok-
sosok yang peduli dengan apa yang 
terjadi di lingkungannya, meskipun 
itu bukan tugas dan tanggung 
jawabnya. Yakni, calon karyawan 
yang menyempatkan menutup keran 
air sehingga tidak bocor dan calon 
karyawan yang membetulkan posisi 
kotak sampah yang terguling.

Kisah-kisah yang diformat dengan 
narasi maupun visual video itu 
menggambarkan dengan sangat jelas 
apa itu tugas dan tanggung jawab 
dengan apa itu tugas dan tanggung 
jawab plus nilai tambah. Dalam kisah 
itu, jelas yang dimaksud nilai 
tambahnya adalah kepedulian 
terjadap lingkungan. Mereka adalah 
orang-orang yang kemudian dipakai 
karena memiliki kepekaan dan 

berwawasan lebih dari sekadar tugas 
dan tanggung jawabnya.

Dari ribuan pendaftar untuk 
menjadi calon karyawan ternyata 
hanya beberapa yang dinyatakan 
lolos. Padahal, orang-orang yang 
tidak menutup keran dan kotak 
sampah itu tidak melanggar aturan 
dan telah menjalankan tugas dan 
kewajibannya. Sekali lagi, dia telah 
s e l e s a i  d e n g a n  t u g a s  d a n 
kewajibannya, tetapi tidak memiliki 
nilai tambah.

Tentu, tidak juga semua calon 
karyawan yang menutup keran dan 
membetulkan kotak sampah itu 
diterima, tetapi pijakan pertama yang 
dipakai untuk seleksi adalah faktor 
itu, bukan besarnya nilai di ijazah 
maupun pengalaman kerjanya.

M e n g a p a  p a r a  m o t i v a t o r 
merekomendasikan orang-orang 
yang memiliki kepekaan sosial dan 
kepedulian untuk diterima? Itu 
karena orang-orang dengan nilai 
tambah itu yang akan menjadi 
penggerak utama kemajuan suatu 
e n t i t a s .  S o a l  k e a h l i a n  d a n 
kompetensi, menurut para pakar, 
akan lebih mudah diajarkan dan 
diasah seiring perjalanan.

Lalu, apakah kita saat ini sedang 
menjalankan tugas dan kewajiban? 
Jika jawaban kita “iya”, maka 
s e s u n g g u h n y a  k i t a  h a n y a 
penumpang yang sesungguhnya 
tidak seberapa dibutuhkan. Tidak 
ada salahnya seorang manajer ikut 
mengatur parkir mobil yang tidak 
rapi, misalnya. Tentu tidak harus 
turun langsung. 

Akan sangat baik seorang satpam 
menegur direktur karena berpakaian 
tidak rapi,  misalnya kerahnya 
terlipat. Tetapi tidak harus secara 
langsung. Caranya, dengan memberi 
tahu ajudan atau siapa yang pantas, 
bahwa kerah baju direkturnya 
terlipat.

Contoh kerapian parkir dan kerah 
terlipat itu hanya contoh. Pada 
faktanya, sangat banyak hal-hal 
serius dan urgen yang seharusnya 
kita lakukan, meskipun bukan tugas 
dan tanggung jawab kita. Tidak perlu 
frontal, tetapi tercapai.

PTPN VII Jaya, Berkah, Juara!

sintesa

Ryanto Wisnuardhy

Direktur PTPN VII
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warta	utama
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Mengubah Budaya Kerja
Mengakselerasi Kinerja

Kinerja PTPN VII yang sempat memburuk 
memberi alarm terhadap manajemen tentang 

bagaimana korporasi dikelola. Beruntung, sinyal 
bahaya itu ditangkap dengan cermat. Mengubah 

budaya kerja yang kompetitif menjadi 
jawabannya.
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Dalam setiap kesempatan, semua unsur pimpinan terus mengkampanyekan tagline AKHLAK sebagai corporate culture baru. Dirut PTPN Holding 
bersama BoM PTPN VII saat meninjau kebun tebu Unit Bungamayang.

”Dalam bangun segitiga piramid yang dibangun 
di PTPN VII, unsur pimpinan atau Board of 
Management (BoM) akan menjadi sponsor 
utama perubahan.

warta	utama
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warta	utama
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warta	utama
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Kunjungan Komisaris Utama PTPN VII ke Unit Musi Landas juga untuk menguatkan budaya planters-Akhlak.

Doa bersama adalah salah satu poin penting dalam menginternalisasi nilai-nilai Akhlak. 
Foto karyawan PTPN VII Unit Padang Pelawi.

Apel pagi adalah salah satu momen strategis 
untuk menyampaikan pesan tentang Akhlak. 
S u a s a n a  a p e l  d i  P T P N  V I I  U n i t 
Rejosari-Pematang Kiwah

Internalisasi Akhlak di PTPN VII Unit Kedaton.

Salah satu nilai dalam budaya perusahaan 
Akhlak adalah kompeten. Untuk meningkatkan
kompetensi, karyawan dipacu dengan pelatihan



Media Agro 7 10

Akhlak, 
Budaya Kerja

Paripurna

D u a  t a h u n  l a l u  M e n t e r i  B U M N  E r i c k  T h o h i r 
mencanangkan Akhlak sebagai nilai-nilai utama di 
Kementerian BUMN. Sejak itu, semua entitas di bawah 
Kementerian BUMN mengadopsi dan menjadikan 
Akhlak sebagai budaya kerja perusahaan.

Hidayat
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
(SDM) PTPN VII
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wawancara

”Budaya itu adalah sikap dan prilaku yang 
dilakukan oleh sekelompok orang secara 
berulang-ulang. Sebagai contoh, budaya 
berjalan cepat orang Jepang, itu terbentuk 
karena kebiasaan.
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wawancara
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BP JAMSOSTEK:

PTPN VII Korporasi Platinum

warta

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan (kiri) saat 
menerima cendera mata dari Direktur Umum dan SDM BP Jamsostek.



SHARING SESSION KARYAWAN BARU

Dari Budaya Kerja Hingga Komoditas

Media Agro 7 14

SEVP Operation II Dicky Tjahyono saat memberi pembekalan kepada karyawan baru.

wartawarta
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Sekretaris Perusahaan PTPN VII Bambang Hartawan saat menyampaikan materi.

warta
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TANAM PERDANA TEBU

Menguji Varietas BM-16/50

Para pejabat utama PTPN Holding dan PTPN VII ikut menanam tebu.

wartawarta
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Direktur Utama PTPN Holding Muhammad Abdul Ghani memberi pengarahan tentang prospek industri gula 
PTPN grup pada agenda tanam perdana di Unit Bungamayang.

warta



WAJAH BARU. 
Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII di Jalan Teuku Umar No. 300 Kedaton, Bandarlampung setelah dipoles wajahnya. Manajemen 
berkeyakinan, suasana kerja akan lebih bersemangat dengan fasilitas dan kondisi gedung yang lebih berwibawa.

etalase
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KOMITMEN PENCAPAIAN PRODUKSI

Sinkronisasi Data dan Fakta

Kepala Bagian Operasional I Wiyoso terus memantau angka-angka RKAP masing-masing Unit yang menanda tangani KPP..

wartawarta
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warta

Board of Management (BoM) PTPN VII saat mengikuti agenda
penanda tanganan Komitmen Pencapaian Produksi (KPP) yang
dipandu oleh Mahmudi, Direktur Produksi dan Pengembangan
PTPN Holding. 
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FOTO UDARA

Memotret Kebun Sawit 

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan melihat pesawat Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang akan dioperasikan untuk memotret 
kebun kelapa sawit.

warta

”Terima kasih atas bantuan dari Tim PTPN V 
yang luar biasa. Juga kepada PTPN Holding 
yang mengirim tim ini ke PTPN VII.
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warta



Media Agro 7 24

warta

KUNJUNGAN KETUA UMUM IKBI PUSAT

Riskiyah Ghani: 
“Dampingi Anak sampai SMP”

Riskiyah Ghani, Ketua Umum IKBI Pusat ikut melayani pembeli pada Pasar Murah PTPN VII Unit Bungamayang.
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warta
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PTPN VII PEDULI

Asrama Amanah 7 
untuk Pondok Alfidaus

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy saat memotong pita tanda diserahkan dan diresmikan Asrama Amanah 7.

warta



Kehadiran pejabat PTPN VII disambut berbagai atraksi oleh para santri.

Media Agro 7 27

warta
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BAKTI SOSIAL WAYLIMA

Donor Darah dan Santuni
Anak Yatim

Anak-anak yatim bersama Manajer PTPN VII Unit Waylima foto bersama usai acara.

warta
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warta

Sejumlah relawan ikut mendonorkan darahnya.

Suasana acara bakti sosial di PTPN VII Unit Waylima.



warta
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BAKTI SOSIAL

Mustajabnya Doa Anak Yatim

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy saat menyalami Gilang, salah satu anak yatim yang disantuni.
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warta

Suasana santunan 
anak yatim piatu 
di Kantor Direksi.

Ryanto Wisnuardhy 
memberi sambutan 
dengan kisah inspiratif
tentang doa.
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warta

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan saat membuka webinar.

HARI KARTINI PTPN VII

Anak Tangkas karena Ibu Cerdas
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Manajer PTPN VII Unit Tebenan Willy Mulyawan saat menyampaikan sambutan.

warta

Duet pasangan Sumitro-Susi Purwati sebagai nara sumber webinar Hari Kartini sangat 
inspiratif.
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Manajer PTPN VII Unit Rejosari-Pematangkiwah saat memberikan santunan.

warta

SANTUNAN ANAK YATIM

Mengamalkan Surat Alma'un
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warta

Suasana penyerahan santunan.

Anak-anak menyimak ceramah agama.



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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