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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

A. Sejarah PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

 

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan salah satu BUMN hasil 

penataan kembali (Restrukturisasi / Konsolidasi) BUMN Sub Sektor 

Perkebunan dan Pemerintah. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dibentuk 

berdasarkan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 

1996, merupakan konsolidasi dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan 

XXXI (Persero), serta ex Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) 

Lahat dan ex Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di 

Bengkulu. (PTPN VII wikipedia Indonesia) 

 

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan perusahaan BUMN milik 

pemerintah Indonesia, kepemilikan perusahaan ini dimiliki pemerintah 

Indonesia yang memiliki saham dominan diatas 50 % (Major Stakeholder) 

sehingga fungsi manajemen dan kebijakan perusahaan digerakkan oleh 

pemerintah melalui kementrian BUMN.  sebelum dimiliki oleh pemerintah 

Indonesia,  PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebelumnya merupakan 

perkebunan nasionalisasi dari Pemerintah Belanda, terutama  PT Perkebunan 

X (Persero) dan PT Perkebunan XXXI (Persero). PT Perkebunan X (Persero) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
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semula adalah perusahaan perkebunan milik Belanda yang beroperasi di 

wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Melalui proses nasionalisasi, 

perusahaan tersebut diambil-alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957. 

Sementara itu PT Perkebunan XXXI (Persero) pada mulanya berawal dari 

kebijakan Pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk mengembangkan 

industri gula di luar Pulau Jawa pada tahun 1978.  

 

Perusahaan perkebunan ini pada awalnya merupakan proyek pengembangan 

PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada 

tahun 1980, proyek pengembangan ini ditetapkan menjadi badan usaha sendiri 

dengan nama PT Perkebunan XXXI (Persero) yang berkantor pusat 

di Palembang. Sementara itu Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI 

(Persero) yang berkantor pusat di Jakarta dan Proyek Pengembangan PT 

Perkebunan XXIII (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya merupakan 

proyek Perkebunan Inti Rakyat yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an, 

namun karena rentang kendali yang terlalu jauh mengakibatkan rendahnya 

efisiensi pengelolaan proyek serta kondisi topografi alam yang cukup berat 

mengakibatkan tingginya biaya eksploitasi proyek sehingga proyek tersebut 

berjalan kurang optimal sehingga diperlukanya penggabungan (merger) ketiga 

perusahaan pengembangan tersebut menjadi PT Perkebunan Nusantara VII 

(Persero). 

 

Akte pendirian PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dibuat oleh Notaris 

Harun Kamil, SH. dengan Akte nomor.40 tanggal 11 Maret 1996, akte 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
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pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan 

keputusan No.C2.8335 HT.01.01 tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan 

telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI No.80 tanggal 4 Oktober 

1996 dan Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan 

Perseorangan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII dibuat oleh Notaris Sri 

Rahayu H.Prasetyo, SH dengan Akte No. 08 tanggal 11 Oktober 2002 dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan 

keputusan No. C-20863 HT.01.04.TH.2002. Akte Pendirian PT Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) yang dibuat oleh Ny. Agustina Sulistiowati, SH 

nomor 4 tanggal 13 Januari 2004.  

 

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) melakukan usaha dalam bidang 

perkebunan dengan beberapa komoditas andalan dan pokok yang 

dibudidayakan.  Komoditi yang sedang dibudidayakan oleh PT Perkebunan 

Nusantara VII sebanyak 4 komoditas, yaitu kelapa sawit, karet, tebu, dan teh. 

Wilayah kerja pengelolaan tersebar di Propinsi Lampung sebanyak 10 Unit 

Usaha, persebaran distrik dan unit usaha pada PT Perkebunan Nusantara VII 

disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Persebaran distrik dan unit usaha pada PT Perkebunan Nusantara VII. 

Distrik Unit Usaha Komoditi 

Bengkulu Talopino Kelapa Sawit 

 

Padang Pelawi Karet 

 

Ketahun Karet 

Bantuasin Betung Krawo Kelapa Sawit 

 

Betung Kelapa Sawit 

 

Bentayan Kelapa Sawit 

 

Musilandas Karet 

 

Tebenan Karet 

 

Talang Sawit Kelapa Sawit 

 

Cinta Manis Tebu 

Muara Enim Sungai Lengi Inti Kelapa Sawit 

 

Sungai Lengi 

Plasma Kelapa Sawit 

 

Sungai Niru Kelapa Sawit 

 

Beringin Karet 

 

Baturaja Karet 

 

Senabing Karet 

 

Pagar Alam Teh 

Way Sekampung Kedaton Kelapa Sawit dan Karet 

 

Bergen Kelapa Sawit dan Karet 

 

Way Berulu Karet 

 

Rejosari Kelapa Sawit 

 

Pematang Kiwah Karet 

 

Way Lima Karet 

Way Seputih Bekri Kelapa Sawit 

 

Padangratu Kelapa Sawit 

 

Tulung Buyut Karet 

  Bungamayang Tebu 

 Sumber : PTPNVII.co.id, 2012 

Tabel 6 menunjukkan bahwa persebaran distrik dan unit usaha pada PT 

Perkebunan Nusantara VII di Propinsi Lampung yaitu sebanyak 10 Unit 

Usaha (6 Unit Usaha di Distrik Sekampung dan 4 Unit Usaha di Distrik 

Seputih), Sumatera Selatan sebanyak 14 Unit Usaha (7 Unit Usaha di Distrik 

Muara Enim dan 7 Unit Usaha di Distrik Banyuasin), dan Bengkulu sebanyak 
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3 Unit Usaha dibawah wilayah Distrik Bengkulu. Komoditas yang paling 

banyak diusahakan di PT Perkebunan Nusantara VII adalah kelapa sawit dan 

karet. 

B. Keadaan Umum 

 

1. Sejarah Perkembangan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha 

Rejosari 
 

 

Unit Usaha Rejosari merupakan salah satu unit usaha PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) dan awal mulanya Unit Usaha Rejosari adalah 

perkebunan karet milik Belanda yang di Nasionalisasi pada tahun 1957.  

Setelah mendapat bantuan kredit dari World Bank tahun 1973, perusahaan 

dapat mengembangkan usaha dan melaksanakan konversi dengan beberapa 

jenis tanaman/komoditi, antara lain karet, kelapa, kakao, dan kelapa sawit. 

Tahun 2007 seluruh tanaman telah dikonversikan menjadi kelapa sawit.   

 

Setelah dikuasai Indonesia, perusahaan ini awalnya bernama Perusahaan 

Perkebunan Negara (PPN) Sumatera Selatan. Pada tahun 1963 namanya 

berubah menjadi PPN Aneka Tanaman dengan direksi di Medan. Pada 

tahun 1968 nama perusahaan ini kembali berubah menjadi PNP X 

(Perusahaan Negara Perkebunan X). Pada tahun 1980 PNP X kembali 

mengalami perubahan nama yaitu PTP X (persero) dengan kantor direksi 

di Bandar Lampung dan merupakan BUMN. Akhirnya pada tahun 1994, 

setelah sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, atas kebijakan 

pemerintah PTP X dan PTP XXI digabung menjadi PTPN VII.   
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2. Lokasi dan Letak Geografis Unit Rejosari 

 

 

Unit Usaha Rejosari terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung. Jarak  Unit Usaha 

Rejosari dari Ibukota Propinsi adalah 27 km, dari kota Kabupaten 

Lampung Selatan 70 km, dari Pelabuhan Panjang 35 km, dan dari Kantor 

Direksi 22 km. Topografi wilayah perkebunan pada umumnya datar dan 

bergelombang. Jenis tanah perkebunan kelapa sawit Rejosari adalah 

Podsolik Merah Kuning dengan tekstur tanah liat-liat berpasir. Curah 

hujan rata-rata pertahun yaitu 1500 – 2100 mm dengan hari hujan pertahun 

sekitar 77 – 122 hari, sedangkan bulan kering 3 - 4 bulan/tahun. 

 

C. Tata Letak Perusahaan 

 

Unit Usaha Rejosari terdiri dari lima bangunan utama sebagai penunjang 

dalam kegiatan pengolahan kelapa sawit. Bangunan utama tersebut antara lain 

kantor sentral, laboratorium, bengkel, pabrik pengolahan CPO, dan gudang. 

Selain lima bangunan utama tersebut terdapat juga sarana dan prasarana 

lainnya seperti jembatan timbang, loading ramp, fat-pit, kolam pengolahan 

limbah, gudang abu (incinerator), stasiun pengolahan air (water treatment), 

tangki timbun (storage tank), mushola, kantin, dan pos satpam. 

 

Bagian depan bangunan adalah kantor pusat (sentral) yang letaknya 

berdekatan dengan jalan dan pintu masuk. Kantor pusat merupakan tempat 

bagi para staf dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha 

Rejosari yang terbagi menjadi beberapa ruangan diantaranya ruangan Sinder 
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Kepala Tanaman, Sinder Kepala T U K, dan lain-lain. Pada bagian belakang 

kantor pusat terdapat gudang untuk menyimpan berbagai material yang 

berhubungan dengan proses pengolahan kelapa sawit. Pada bagian kiri gudang 

terdapat bengkel yang digunakan untuk memperbaiki peralatan yang rusak 

selama proses produksi. Di bagian kiri bengkel terdapat ruang kerja Sinder 

Kepala Teknik dan Teknologi. 

 

D.   Struktur Organisasi Umum 

 

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari secara struktural berada di 

bawah pimpinan seorang administratur (ADM). administratur dibantu oleh 

Sinder Kepala antara lain :  

1. Bidang Teknik dan Teknologi dikepalai oleh Sinder Kepala Teknik dan 

Teknologi (Sinka T & T), yang membawahi 4 orang sinder yaitu sinder 

pengolahan I, sinder pengolahan II, sinder teknik instalasi listrik/air dan 

sinder traksi. 

2. Bidang Pembukuan dan Administrasi dikepalai oleh Sinder Kepala Tata 

Usaha Dan Keuangan (Sinka T U K), yang membawahi sinder umum dan 

sinder tata usaha dan keuangan. 

3. Bidang Tanaman dikepalai oleh Sinder Kepala Tanaman (Sinka Tanaman), 

yang bertugas mengelola perkebunan. Sinka Tanaman ini membawahi 5 

orang sinder afdeling. 

4. Bidang Kemitraan dikepalai oleh Sinder Kepala Kemitraan yang 

membawahi seorang sinder kemitraan. 
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Struktur organisasi Unit Usaha Rejosari adalah vertical artinya garis komando dari 

atas ke bawah. sedangkan garis pertanggungjawaban dari bawah ke atas.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.   Bagan Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha    

                    Rejosari 

 

 

E.  Manajer pengolahan CPO di PPKS PT Perkebunan VII unit usaha 

Rejosasri 

 

Penelitian dilaksanakan di areal agroindustri PT Perkebunan VII Unit Usaha 

Rejosari yang dipimpin oleh seorang ADM sebagai kepala agroindsutri yang 

dalam hal ini sekaligus pengusaha agroindustri.  Sinder Teknik, Sinder 

Pengolahan dan Kepala Laboratorium merupakan pimpinan atau manajer  

Pekerja Pekerja Pekerja 

Mandor Krani Mandor Mandor & 

Krani 

S i n d e r S i n d e r S i n d e r 

ADM 

Sinka T & T Sinka T U K Sinka Tanaman Sinka Kemitraan 

S i n d e r 



 

 

47 

yang memilik tanggung jawab langsung terhadap ADM dalam mengolah TBS 

menjadi CPO.  

Untuk area pengolahan CPO, terdapat pimpinan yang mengatur manajemen 

pengolahan CPO dari input TBS hingga output CPO, dalam agroindustri 

independen pimpinan berupa Administratur (ADM) merupakan pengusaha dan 

manajer umum utama yang bertanggung jawab keseluruhan keragaan 

agroindustri, sedangkan Sinder Teknik, Sinder Pengolahan dan Laboratorium 

merupakan manajer yang bertanggung jawab terhadap proses konversi TBS 

menjadi CPO dan melaporkan proses kepada ADM . 

 

1. Administratur (ADM) 

 

Tugas pokok ADM adalah melaksanakan kebijaksanaan Direksi di unit 

pelaksana perusahaan (kebun) meliputi bidang tanaman, teknik, 

administrasi, pengolahan, keuangan, kesehatan, dan umum. ADM 

menyampaikan masukan, pendapat, saran kepada direksi baik diminta 

maupun tidak mengenai upaya peningkatan, perbaikan atau 

penyempurnaan pengelolaan perusahaan. Secara terperinci uraian tugas 

ADM adalah  : 

a. Memimpin dan mengelola unit pelaksana perusahaan sesuai dengan 

kebijakan Direksi. 

b. Megelola dan menjaga asset perusahaan secara efektif dan efesien serta 

bertanggung jawab atas mutu hasil kerja bidang tanaman, teknik, 

administrasi, pengolahan, keuangan, dan umum. 
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c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 

(RKAP), Rencana Operasional (RO), dan Surat Permintaan Modal 

Kerja (SPMK) serta mengawasi pelaksanaannya. 

d. Memperhatikan dan mengusahakan kasejahteraan karyawan beserta 

keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

e. Selalu memelihara hubungan yang harmonis dengan instansi 

pemerintah dan lembaga lainnya guna kepentingan perusahaan dan 

masyarakat lainnya. 

f. Memberikan motivasi pada karyawan dalam ruang lingkupnya agar 

tercipta prestasi kerja yang optimal sehingga mendapatkan produktifitas 

yang tinggi. 

2. Sinder  Kepala Teknik dan Teknologi (Sinka T & T) 

 

Sinder Kepala Teknik dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu 

ADM dalam melaksanakan kegiatan tata usaha, keuangan dan umum.  Secara 

terperinci tugas Sinder Kepala Teknik dan Teknologi adalah: 

a. membantu ADM mengkoordinir bidang teknik dan pengolahan serta 

bertanggung jawab dalam penyusunan RKAP, RO, SPMK dibidang 

teknik dan pengolahan 

b. membantu ADM dalam pengawasan dan pelaksanaan teknis teknik 

dan pengolahan 

c. mengevaluasi hasil kerja bidang teknik dan pengolahan dan rencana 

tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan kerja pada ADM. 
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3. Sinder Pengolahan 

Sinder pengolahan mempunyai tugas pokok memimpin segala kegiatan  

bidang pengolahan dan bertanggung jawab kepada sinder kepala teknik dan 

ADM. Adapun tugas sinder pengolahan secara terperinci adalah: 

a. Melaksanakan dan mengawasi jalannya instalasi pabrik untuk mencapai 

mutu dengan biaya yang sesuai 

b. Mengatasi kerusakan kecil dari alat-alat instalasi dengan segera untuk   

menghindari kerusakan yang lebih besar dan terhentinya pengolahan 

c. Melaksanakan dan mengawasi secara teratur operasi pengadaan air guna  

memperoleh mutu air sesuai dengan standar. 

 

5. Kepala Laboratorium 

Kepala laboratorium mempunyai tugas pokok dalam mengawasi mutu CPO 

dan inti sawit yang dihasilkan serta mengawasi penanganan dan pengolahan 

limbah. Secara terperinci tugas kepala laboratorium adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan dan mengawasi analisis CPO dan inti sawit yang 

diproduksi. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap mutu CPO dan inti sawit. 

c. Mencari jalan keluar apabila terjadi penyimpangan atau penurunan mutu 

CPO dan inti sawit yang diproduksi. 

d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada ADM tentang mutu  

CPO dan inti sawit yang dihasilkan setiap hari. 

e. Mengawasi penanganan dan pengolahan  limbah, baik limbah padat 

maupun limbah cair dan memberikan kepada ADM. 
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F. Fasilitas Umum dan Sosial 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dan 

dibutuhkan dalam mendukung kegiatan dan aktivitas pekerja. Keadaan sarana 

dan prasarana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

pelaksanaan kegiatan pekerja, selain itu keadaan sarana dan prasarana juga 

dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di PT Perkebunan Nusantara VII 

Unit Usaha Pematang Kiwah.  

 

1. Fasilitas Kesehatan 

Perusahaan menyediakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 

dengan sarana dan prasarana yang memadai dan ditangani oleh Dokter 

(mantri) dan Paramedis serta perawatan di rumah sakit yang ditunjuk bagi 

yang memerlukan apabila Puskesmas Rejosari sudah tidak mampu 

menangani, dan proses perawatan dijamin oleh asuransi BPJS. 

 

2. Fasilitas Olah Raga 

Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana antara lain lapangan sepak 

bola dan bola volley.     

 

3. Fasilitias Perumahan 

Perusahaan menyediakan perumahan.  Bagi pekerja yang tidak menempati 

rumah dinas karena keterbatasan rumah, maka pekerja diberi bantuan sewa 

rumah di Desa Rejosari. 
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4. Fasilitas Ibadah 

Perusahaan menyediakan masjid di Desa Rejosari sebagai sarana ibadah 

bagi pekerja beserta keluarganya dan penduduk sekitar di Desa Rejosari 

 

G.   Tenaga Kerja Agroindustri di PPKS 

 

Tenaga kerja yang digunakan dalam agroindustri pengolahan kelapa sawit 

unit usaha Rejosari adalah tenaga kerja tetap upahan.  Pendidikan pekerja di 

unit usaha Rejosari mulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan 

Strata 1 (S1), mayoritas pekerja PPKS pada umumnya sebagian berasal dari 

desa Rejosari.   Komposisi pekerja PPKS berdasarkan pendidikan dapat 

dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Komposisi pekerja berdasarkan pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

S3 - 

S2 - 

S1 - 

D3 - 

D1-D2 - 

SLTA 30 

SLTP 27 

SD 19 

Total 76 

Sumber : Estate Profil Unit Usaha Rejosari, 2014. 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja yang bekerja di PPKS 

Usaha Rejosari adalah berpendidikan SLTA.  Tenaga pekerja yang sebagian 

besar melakukan pekerjaan sebagai buruh upahan.  Sedikit sekali tenaga 

pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan S1 di Unit Usaha Rejosari, 
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karena pendidikan S1 bekerja pada tahap pimpinan seperti Sinder dan Asisten 

Perkebunan. Tenaga kerja PPKS memiliki upah sebesar Rp 1.620.000 

perbulan untuk setiap orangnya pada saat penelitian ini berlangsung 

 


