
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.

FilantropiFilantropiFilantropi

MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA MAJALAH PTPN VII No. 94/MEI 2022

Pagar Sosial Korporasi
Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy menyapa Gilang (5 tahun) saat menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum 
duafa di Kantor Direksi. Selain ibadah vertikal dan sosial, aksi lantropi juga menjadi properti virtual bagi perusahaan. Yakni, 
menciptakan harmoni korporasi dengan masyarakat sekitar yang menjadi pagar sosial.
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Tetangga

A
da satu pepatah tua yang 
menyebut “saudara terdekatmu 
adalah tetanggamu.” Pepatah 

ini ditafsirkan dengan banyak versi. 
Versi yang paling banyak adalah, bahwa 
tetangga adalah orang pertama yang 
a k a n  m e n o l o n g m u  k e t i k a  k i t a 
membutuhkan bantuan. Versi ini 
memang mengambil seting kasus dari 
sisi jarak teritori. Sebab, tetangga adalah 
orang yang tinggal sangat dekat dengan 
tempat tinggal kita.

Namun, seiring perkembangan 
zaman, ada tafsir lain dari istilah 
tetangga ini. Pendekatannya bukan lagi 
soal jarak sik, tetapi tentang “siapa 
yang paling cepat menolong ketika kita 
sangat membutuhkan.” Versi ini cukup 
subur karena kata “tolong” juga bukan 
lagi soal tenaga, pikiran, makanan, alat-
a l a t ,  a t a u  b a n t u a n  l a i n  s e m i s a l 
pertolongan pertama ketika terjadi 
darurat atau gangguan kemanan.

Pada versi ini, pertolongan bisa 
diremote. Butuh bantuan darurat lapar, 
saudara kita yang tinggal di Surabaya, 
misalnya, bisa memesankan makanan 
via layanan online. Butuh uang segera, 
tinggal transfer. Butuh bantuan darurat 
k a r e n a  s a k i t ,  v i a  t e l e p o n  b i s a 
m e n g u n d a n g  a m b u l a n s .  B u t u h 
konsultasi kesehatan, tinggal buka 
layanan dokter virtual. 

Masih banyak lagi hal-hal urgen yang 
seolah-olah kita tak butuh tetangga sik 
lagi. Mau hajatan, tinggal sewa. Dari 
sewa piring sampai katering, bahkan 
sampai pawang hujan. Dan masih 
banyak hal lagi.

Lalu, apakah penganut tetangga versi 
kedua ini tidak lagi butuh tetangga sik? 
Tidak! Dia tetap butuh tetangga sik. 
Sebab, secepat apapun bantuan transfer 
uang, layanan online food, atau lainnya 
semacam pemadam kebakaran, tidak 
akan secepat ligatnya aksi tetangga. 
Tetangga memang kadang tidak kita 
hitung perannya, padahal sangat 
penting bagi kita.

Bagi sebagian orang yang memiliki 
cukup harta, menggenggam kekuasaan, 

dan  mempunyai  pengaruh luas , 
mungkin ada yang menganggap 
tetangga sik kurang penting. Tetapi 
pada suatu titik waktu tertentu, dia akan 
merasakan betapa tetangga adalah 
komunitas akan sangat memberi warna 
hidup kita.

K a l a u  k i t a  g u n a k a n  r u m u s 
matematika, dalam 24 jam sehari, atau 
dalam tujuh hari sepekan, atau yang 
lebih lama lagi, di lokasi mana yang 
paling banyak kita berhenti dalam 
setahun. Okelah Anda pejabat tinggi 
yang pekerjaannya banyak di luar kota, 
hitungannya tetap lebih lama di rumah. 
Sebab, pekerjaan di luar bisa berpindah-
pindah tempat, tetapi di rumah? Ya, 
hanya di kamar, ruang keluarga, dapur, 
halaman, dan seterusnya. Seberapapun 
luas rumah Anda.

Lebih dari sekadar waktu, di rumah 
adalah tempat untuk rehat. Seindah 
apapun taman, senyaman apapun hotel 
tempat kita menginap, dan segala 
kemewahan lain di luar sana,pada 
akhirnya kita tetap memilih di rumah. 
Meskipun uang kita cukup untuk 
membayar semua itu selama hidup.

Dalam konteks ini, rumah dengan 
tetangga yang baik, rukun, akrab, saling 
membantu, saling menjaga, tempat 
bertegur sapa, saling mengingatkan, 
d a n  s e a b r e k  u r u s a n  s o s i a l 
kemasyarakatan lain amatlah utama. 
Sebab, dengan tetangga yang baik, akan 
t u m b u h  s e m u a  p o t e n s i  k i t a . 
Lingkungan rumah akan menjadi 
tempat rekreasi terbaik yang akan 
merefresh  pikiran dan energi. Ia akan 
mengalahkan tempat-tempat piknik 
t e r k e m u k a  d i  b u m i  s e k a l i p u n . 
Lingkungan yang saling mendukung 
akan menjadi persemaian ide tersubur 
yang akan memacu semangat kerja kita.

Lalu, apa hubungannya dengan PTPN 
VII?

Dalam konteks tempat berproduksi, 
PTPN VII sebagai entitas usaha juga 
mirip dengan rumah kita.  Untuk 
menjalankan manajemen,  proses 
produksi, dan etalase citra negara, 
p e r u s a h a a n  k i t a  i n i  s a n g a t 
membutuhkan tetangga dan lingkungan 
yang nyaman untuk berusaha.Oleh 
karena itu, seluruh unsur pimpinan di 
PTPN VII wajib memiliki pemahaman 
tentang konsep bertetangga yang 
komprehensif.

Sebagai perusahaan yang asetnya 
berada di tengah masyarakat dan tanpa 
sekat pagar, konsep bertetangga yang 
diterapkan harus benar-benar pas. 

Perpaduan antara bertetangga yang 
mengedepankan kedekatannya teritori 
dan kedekatan psikis harus benar-benar 
diterapkan.

Tentang keharusan bertetangga 
dengan baik ini bukan konvensi atau 
imbauan belaka. Amanat ini diperintah 
secara tegas oleh undang-undang negara 
yang kita kenal sebagai Tanggung Jawab 
Sosial Lingkungan (TJSL) atau biasa 
disebut CSR, corporate social responsibility. 
Ada prosentase dari  keuntungan 
perusahaan yang harus disalurkan 
kepada lingkungan untuk keperluan 
sosial kemasyarakatan. Ini adalah 
konsep dasar “bertetangga” versi 
pemerintah.

Terjemahan dari TJSL atau CSR ini 
sama sekali bukan soal berbagi belaka. 
Lebih dari sekadar nilai rupiah, sebentuk 
barang bantuan, atau semacam fasilitas, 
pemerintah menginginkan dengan 
program CSR ini akan terhubung rasa 
kemanusiaan antara para pengelola 
perusahaan dengan lingkungannya. 
Yakni, tetangga.

J i k a  d a l a m  u n d a n g - u n d a n g 
disebutkan besarnya CSR pada suatu 
perusahaan BUMN adalah 1% dari 
keuntungan, dan kita setahun untung 
Rp100 miliar, apakah penyaluran Rp1 
miliar kemudian sudah selesai? Saya 
jawab tidak. Harus lebih dari itu. Lalu, 
apakah harus Rp2 miliar, Rp5 milar, atau 
bahkan lebih? Tidak juga.

Dengan keuntungan Rp100 miliar, 
untuk CSR tetap Rp1 miliar alias 1%. 
Lalu, apa lebihnya? Lebihkanlah nilai-
nilai kemanusiaan. Para manajer dan 
pejabat lain hadir pada acara resmi, 
setengah resmi, bahkan nonformal di 
tengah masyarakat, berbaur, mengobrol, 
tanya kabar, respek, dan lainnya itu 
nilainya sangat besar. Bahkan lebih dari 
“satu miliar”.

Angka Rp1 miliar mungkin sangat 
sedikit jika dibagi ke semua unit kerja di 
PTPN VI I  yang  te rsebar .  Maka , 
kewajiban kita pada semua pimpinan 
unit, staf, dan semua karyawan di 
lapangan, tambahkan dengan sifat-sifat 
terpuji, respek, egaliter, tidak jaim, dan 
sifat lainnya. Niscaya nilai Rp1 miliar itu 
akan berlipat-lipat makna kesejatiannya. 
Sebab, ada pepatah nilai uang bisa 
dijengkali, tetapi nilai kebaikan tidak 
bisa diingkari.

Mari kita perbaiki akhlak kepada siapa 
saja, terutama kepada masyarakat 
sekitar agar kita bisa bekerja dengan 
aman, nyaman, dan menguntungkan. 
PTPN VII Jaya, Berkah, Juara!

sintesa

Ryanto Wisnuardhy

Direktur PTPN VII
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warta	utama

TJSL, 
Membangun 
Harmoni 
Ekosistem
Usaha

IKBI sebagai organisasi para istri karyawan 
tak ketinggalan mendukung program sosial 

dengan berbagi sembako.

Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 
(TJSL) PTPN VII akan terus dikuatkan. Bukan 
sekadar bantuan, TJSL diikhtiarkan untuk 
membangun harmoni, pagar sosial, dan 
mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Program TJSL bagi PTPN VII dan 

BUMN lain terus dikuatkan. 

Tujuannya bukan sekadar 

mengamankan perusahaan dari 

gangguan masyarakat sekitar, 

tetapi lebih untuk membangun 

harmoni, edukasi, dan 

menyejahaterakan masyarakat.
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Anak-anak yatim dan duafa tampak ceria usai menerima santunan dan buah tangan dari PTPN VII Unit Rejosari-Pematang Kiwah.

warta	utama
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Peduli Pendidikan, PTPN VII juga membantu pembangunan asrama pondok pesantren.

warta	utama
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warta	utama

Menjadi seorang pimpinan unit itu tidak 

cukup hanya dengan kemampuan teknis 

dan kompetensi manajerial.
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warta	utama

PTPN VII terus menggulirkan program Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan (TJSL) untuk membangun harmoni, pagar sosial, dan 
mendorong kesejahteraan masyarakat. 
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Manajer PTPN VII Unit rejosari-Pematang Kiwah saat menyerahkan santunan kepada seorang warga di sela acara santunan anak yatim.

warta	utama
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KUNJUNGAN MENTERI BUMN ERICK THOHIR

PTPN Menjaga Stabilitas Nasional

wartawarta

Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendengarkan penjelasan dari Direktur PTPN VII Ryanto 
Wisnuardhy
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warta

Direktur PTPN VII (baju putih) menjelaskan paket minyak goreng dan gula produksi PTPN Grup yang dijual murah 
di Operasi Pasar kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
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Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan kepada 
awak media usai meninjau pasar murah.

Suasana pelayanan operasi pasar yang diselenggarakan PTPN VII bersama Holding Perkebunan Nusantara di Komplek Kantor Direksi PTPN VII 
Bandarlampung.

wartawarta
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warta

Pangdam II/SWJ:

“PTPN VII Harus 
Sinergi dengan Rakyat”

Foto bersama usai acara penyerahan santunan.

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan saat 
menyambut kedatangan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI 
Agus Suhardi di Wayberulu.
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Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi saat menyampaikan sambutan.

wartawarta

Alhamdulillah selama ini PTPN VII sangat 

baik hubungannya dengan lingkungan. 

Indikatornya cukup jelas, yakni situasi 

usaha dan keamanan aset perusahaan 

yang terjaga.
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Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona didampingi Pangdam II Mayjen Agus Suhardi menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada 
warga sekitar.

warta

Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi menyempatkan
menjawab wawancara wartawan yang hadir mengikuti acara 
bakti sosial.
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AGEN BUDAYA PERUSAHAAN

AKHLAK Saja, Bukan yang Lain

Salah satu penyampai materi pada IHT.

wartawarta

Organisasi yang substainable adalah siap 

menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 

Bapak ibu akan menjadi role model bagi 

pelaksanaan nilai-nilai AKHLAK.
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Para calon agen perubahan budaya kerja foto bersama usah IHT.

warta



RS-1. 
Gadung dengan arsitektur zaman Belanda yang berada di Jalan Teuku Umar Kedaton, Bandarlampung ini adalah rumah dinas Direktur PTPN 
VII. Keberadaan Komplek Perumahan Dinas ini menjadi salah satu green area yang selain menyuguhkan keasrian, juga menyumbang kelestarian 
lingkungan dengan atmosfer yang segar dan bersih.

etalase
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THE 2nd NATIONAL TEA COMPTETITION 2022

Teh Gunung Dempo Juara

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy (tengah) didampingi Manajer Unit Pagaralam Acep Sudiar (kiri) berfoto selebrasi usai menerima 
penghargaan.

wartawarta

Kami akan dorong semaksimal mungkin 

agar Unit Pagaralam yang punya kebun 

dan pabrik teh ini tetap beroperasi 

maksimal.
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warta

Tim PTPN VII menunjukkan produk unggulannya.
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warta

Indahnya kawasan Kebun Teh Gunung Dempo disebut sebagai 
intangible asset oleh Komisaris Utama PTPN VII Nurhidayat.

Komisaris PTPN VII R. Wiwin Istanti didampingi Chief Ryan 
tampak menikmati suasana sejuk dan indahnya Komplek Pabrik 
Teh Gunung Dempo Pagaralam.
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warta

Dewan Komisaris PTPN VII saat meninjau pengolahan teh di Unit Pagaralam.
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KOMISARIS UTAMA:

“Jangan Terlena Harga tinggi”

Komisaris Utama PTPN VII Nurhidayat saat meninjau pabrik kelapa sawit.



Media Agro 7 25

Foto bersama di PTPN VII Unit Betung.

Nurhidayat memberi pengarahan kepada manajemen 
untuk tetap melakukan esiensi.

warta
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Petani Makmur, 
Mengatasi Kendala Pupuk

Perwakilan dari PT Pupuk Indonesia Burhansyah saat menyampaikan pemaparan.   

warta
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warta

SEVP Operasional 2 PTPN VII Dicky Tjahyono meminta para petani mitra untuk memanfaatkan Program Makmur secara tepat.

Foto bersama usai sosialisasi.
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BUKA GILING PT BCN

Kinerja Siklus
Konsolidasi

Penekanan tombol tanda dimulainya giling tebu PG Cintamanis 2022.

warta

Kabag Ops.II PTPN VII Wiyoso bersama Direktur PT BCN Putu 
Sukarmen dan para manajer pada seremoni buka giling.
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warta

Barisan tebu manten mewakili afdeling kebun menuju loading ramp sebagai simbol awal giling.
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Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy sebagai inspektur upacara memberi instruksi hormat kepada bendera merah putih saat apel perdana 
17 Mei 2022 usai masa pandemi.

warta

APEL PERDANA

Syukuri Hidup dan Saling
Memaafkan
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warta

Apel perdana ini digunakan Direktur untuk menyampaikan pesan-pesan syukur dan nasionalisme sebagai karyawan badan usaha milik negara.



IGA Unit Kerja PTPN VII yang berada di 

TKabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan 
telah menjadi warna yang cukup kental di 

masyarakat. Bersanding dengan berbagai perusahaan 
besar, baik BUMN maupun swasta, PTPN VII terasa 
sudah menjadi bagian dari keluarga bagi stakeholder 
di Kabupaten Muaraenim.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD 
Muaraenim Liono Basuki bersama beberapa anggota 
dan staf saat berkunjung ke Kantor Direksi PTPN VII 
di  Bandarlampung,  beberaa waktu lalu.  Ia 
mengatakan, PTPN VII sebagai perusahaan milik 
negara sudah seperti aset milik Pemerintah 
Kabupaten Muaraenim juga.

“Sejarah PTPN VII di Muaraenim ini kan sudah 
sangat panjang. Boleh dibilang, PTPN VII ini adalah 
perintis perkebunan modern yang membuka daerah 
terisolasi, pemerataan pembangunan, membangun 
pusat-pusat ekonomi baru, dan melibatkan 
masyarakat maju. Makanya kami sangat dekat dan 
intensif saling menjaga,” kata Liono.

Liono mengakui, saat ini PTPN VII sedang dalam 
proses pemulihan setelah cukup lama mengalami 
perlambatan usaha.  Dia  menyatakan terus 
mendukung seluruh rencana dan proses bisnis PTPN 
VII agar segera pulih kembali.

“ A d a  r i b u a n  o r a n g  d i  M u a r a e n i m  y a n g 
mendapatkan rezeki dari proses bisnis PTPN VII di 
Muaraenim. Artinya, secara tidak langsung PTPN VII 

adalah salah satu pilar ekonomi warga yang harus 
tetap dijaga. Jika ada gangguan, maka bukan hanya 
PTPN VII saja yang rugi, tetapi banyak rakyat kami 
dan juga Pemda.”

Namun demikian, seiring mulai menggeliatnya 
bisnis PTPN VII, ia mengharapkan kontribusinya 
kepada pemerintah setempat maupun warga sekitar. 
Ia mengingatkan, Pemkab Muaraenim membutuhkan 
dukungan sektor dunia usaha untuk melaksanakan 
pembangunan. Demikian pula masyarakat, terutama 
yang berada di sekitar perusahaan, sangat penting 
untuk dibantu.

Menanggapi itu, SEVP Business Support PTPN VII 
Okta Kurniawan yang menerima kunjungan ini 
sangat menghargai inisiatif Legislatif Muaraenim. Ia 
mengatakan, pihaknya melalui berbagai program 
CSR akan lebih memperhatikan masyarakat sekitar.

“Atas nama manajemen, saya menyampaikan 
apresiasi kepada Bapak-bapak dari DPRD Muaraenim. 
Ini adalah kehormatan bagi kami dikunjungi karena 
kami belum sempat berkunjung. Masukannya sangat 
kami  pahami dan mudah-mudahan seir ing 
membaiknya kondisi perusahaan, kami akan 
akomodasi. Mohon dukungannya,” kata dia.

Ia menegaskan PTPN VII siap menerima saran-
saran untuk kemajuan perusahaan, apa yang harus 
diperbaiki dan dibenahi, sehingga nantinya bisa 
memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. 
(HUMAS PTPN VII)

Media Agro 7 32

warta

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan Foto bersama Ketua DPRD Muaraenim Liono Basuki dan Anggota.

Ketua DPRD Muaraenim: 

“PTPN VII Aset Kami Juga”
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warta

Komisaris Utama PTPN VII memeriksa TBS dari kebun Unit Bentayan, 
Sumsel.

Sumsel, Andalan
Sawit PTPN VII

SEVP Operation I Budi Susilo (kanan) menjelaskan kondisi tanaman
pascapemulihan.
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warta

Heri Suheri, salah satu anggota Komite Audit Dewan Komisaris
PTPN VII memverivikasi data dengan kondisi kebun.
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warta

Salah satu sudut kebun PTPN VII Unit Bentayan yang mulai pulih dan produktif.

Dengan angka yang sudah kami capai ini, 

kami yakin Unit Beka pada kinerja 2022 ini 

bisa melampaui RKAP.



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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