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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Berdiri Perusahaan 

 

Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang bertempat di jalan 

Raya Teuku Umar No. 300 Telp.(0721) 702233 Bandar Lampung. PTPN VII 

(Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agribisnis 

perkebunan yang pembentukannya merupakan konsolidasi dari PTP X, PTP 

XXXI. Proyek pengembangan PTP XI dikabupaten Lahat dan proyek 

pengembangan PTP XXIII di Provinsi Bengkulu. PTPN VII (Persero) didirikan 

berdasarkan peraturan pemerintah RI No.12 tahun 1996 tanggal 14 februari 1996, 

wilayah kerja PTPN VII (Persero) meliputi 3 Provinsi yang terdiri dari beberapa 

unit usaha yaitu : 10 unit usaha Provinsi Lampung, 13 unit usaha di Provinsi 

Sumatera Selatan dan 3 unit usaha di Provinsi Bengkulu. Pada saat ini telah 

terbentuk wilayah Distrik yakni: Distrik Banyuasin, Distrik Muara Enim, Distrik 

Bengkulu. Luas areal TM kebun inti PTPN VII (Persero) saat ini adalah 68.105 

Ha, areal plasma 47.111 Ha dan areal kemitraan 18.307 Ha. 

 

B. Visi, Misi, Tujuan, dan NIlai-nilai Budaya Perusahaan 

 

1. Visi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

“ Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh dan berkarakter 

global”. 
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2. Misi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) 

 

a. Menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, teh, tebu, 

kelapa sawit. 

b. Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integrasi 

vertikal. 

c. Menggunakan teknologi budidaya dan proses efisien dan akrab dengan 

lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar baik untuk pasar dosmetik 

maupun internasional. 

d. Memperhatikan kepentingan shareholders (pemegang saham) dan 

stakeholders khususnya pekerja mitra petani, pemasok dan mitra usaha untuk 

bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuh kembangkan 

perusahaan. 

 

 

3. Tujuan Perusahaan 

 

Sesuai akta pendirian perusahaan, tujuan peusahaaan adalah: 

a. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor perkebunan 

sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh dalam skala usaha 

yang ekonomis. 

b. Menjadi perusahaan yang profitable, makmur (wealth), dan berkelanjutan 

(sustainable) sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi 

pembangunan regional dan nasional. 
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4. Nilai-nilai Budaya Perusahaan 

 

Budaya perusahaan yang ditumbuhkan yaitu, mengutamakan kebenaran formal 

dan material melalui keteladanan, keterbukaan, kebersamaan dalam meningkatkan 

produktivitas. 

 

 

C. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Wilayah kerja PTPN VII (Persero) tersebar di 3(tiga)  Provinsi yang terdiri atas 3 

(tiga) unit bisnis strategis dan 26 (dua puluh enam) unit usaha yang dikepalai oleh 

manajer wilayah dan manajer unit usaha, secara struktural direksi dibawahi 

manajer wilayah unit usaha organisasi dikantor pusat terdiri dari 12 (dua belas) 

bagian yang dikepalai oleh kepala bagian. 

 

 

D. Susunan Dewan Komisaaris dan Direksi 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.: SK-387/MBU/2013 tanggal 

21 November 2013, susunan Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) adalah sebagai berikut : 

Komisaris Utama  : Prof. Dr. Ir.H. Ahmad Ansori Mahjik, M. Sc  

Komisaris Anggota  : Harun Sulkam, SH 

  Komjen Pol (Purn.) Drs. Nanan Soekarna 

  Dr. Ir. Haryono, M. Sc 

  Prof. Robert A. Simanjuntak, M.Sc. Ph. D 
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.: S-276/MBU/2013 tanggal 10 

juni 2013, susunan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah 

sebagai berikut : 

 

Direktur Utama : Ir. Kusumandaru NS, MBA 

Direktur Produksi : Ir. Muhammad Natsir, SH 

Direktur SDM dan Umum : Budi Santoso, SH 

Direktur Keuangan : Drs. H. Agoes Riyanto 

Direktur Pemasaran Perencanaan & Pengembangan : Ir. Rafel Parasian 

Sibagariang, M. MA 

 

Dalam rangka meningkatkan keterampilan pekerja setiap tahunnya PTPN VII 

(Persero) mengadakan berbagai macam pelatihan. Program pengembangan SDM, 

meliputi kursus jabatan, seminar lokakarya, in house training / millday dan 

program pelatihan persiapan purnakarya bagi para pekerja yang menjelang masa 

pensiun. 

 

1. Dewan Komisaris 

 

Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham yang bertugas mengawasi 

segala tindakan Direktur dan menjaga agar tindakan Direktur tidak merugikan 

perusahaan Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS (Rapau 

Umum) Dewan Komisaris untuk ikut aktif dalam menjalankan kegiatan 

operasi perusahaan. 
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2. Direktur Utama 

 

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan melakukan 

koordinasi tugas para Direktur bidang agar dapat tercapai pelaksanaan 

operasional perusahaan secara teratur, terarah, terkendali dan terpadu. 

 

3. Direktur Produksi 

Direktur Produksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan tugas bidang 

tanaman, pengolahan teknik, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

unit pelaksanaan perusahaan didaerah tradisional, secara struktural 

membawahi bidang bagian tanaman (urusan admin dan evaluasi tanaman, 

urusan tanaman tebu, urusan tanaman kelapa sawit, urusan tanaman karet dan 

teh, urusan investasi tanaman), bagian teknik (urusan teknik mesin dan 

instalasi, urusan teknik sipil irigasi dan traksi, urusan pembangkit listrik 

tenaga uap dan air, urusan admin teknik), bidang pengolahan (urusan 

pengolahan kelapa sawit, urusan pengolahan karet dan teh, urusan pengolahan 

gula, urusan mutu, AMDAL dan admin pengolahan). 

 

4. Direktur SDM dan Umum 

 

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas memimpin, 

merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya 

Manusia (Personalia, Pegawai, Karyawan) dan bidang Umum (Umum dan 

Sosial, Hukum, Agraria dan Humas). Secara struktural membawahi bagian 

SDM (urusan personalia, urusan hak dan kesejahteraan pekerja, urusan 

pembinaan dan pengembangan SDM, urusan pelayanan kesehatan dan 
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SMK3), bagian umum (urusan hukum, urusan pertanahan, urusan rumah 

tangga, urusan sosial dan keamanan), bagian plasma dan kemitraan (urusan 

program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), urusan pengadaan bahan 

baku, urusan plasma dan pihak ketiga). 

 

5. Direktur Keuangan 

 

Direktur Keuangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan 

mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan akuntansi serta 

mengkoordinir pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan perusahaan didaerah, 

secara struktural membawahi bagian keuangan (urusan anggaran dan 

pengawasan (RKAP), urusan keuangan, urusan pajak dan asuransi), bagian 

akuntansi (urusan akuntansi, urusan analisa laporan keuangan, urusan 

verifikasi). 

 

6. Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan 

 

Direktur Pemasaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan 

mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan pemasaran baik 

untuk pemasaran lokal maupun ekspor. Secara struktural membawahi bagian 

pengkajian dan perencanaan pengembangan (urusan bidang tanaman, urusan 

bidang teknik dan pengolahan, urusan pengembangan bisnis), bagian 

pengadaan (urusan pengadaan bidang tanaman dan pengelolaan, urusan 

pengadaan bidang teknik, urusan administrasi pengadaan), bagian pemasaran 

(urusan pemasaran karet dan kelapa sawit, urusan pemasaran gula dan teh, 

urusan administrasi dan analisa pasar). 
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a. Tugas dan Bagian - bagian dikantor Direksi 

1) Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu Direktur Utama 

dalam mengadakan penilaian atas sistem pengadilan pengolahan (manajemen) 

dan pelaksanaannya dilingkungan PTPN VII (Persero) serta memberikan 

saran-saran mengenai fungsi pengawasan fungsional sesuai dengan yang telah 

digariskan perusahaan dalam meningkatkan efisien dan efektifitas pengolahan 

perusahaan dan mengevaluasi serta memberikan saran-saran perbaikan sistem 

dan prosedur. Bagian SPI diminta atau tidak diminta menyampaikan 

masukkan, pendapat, saran kepada Direktur mengenai upaya peningkatan 

perbaikan atau penyempurnaan pengolahan perusahaan. 

 

2) Bagian Pengkajian dan Pengembangan 

Bagian Pengkajian dan Pengembangan bertugas melaksanakan kebijakan 

Direksi dalam bidang pengkajian dan pengembangan serta bidang pengolahan 

plasma dan kemitraan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan diseluruh wilayah kerja PTPN VII (Persero) 

dengan tugas pokok melaksanakan upaya-upaya pembaharuan/pengembangan 

kebijakan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, 

mengkaji hasil-hasil penelitian dan usulan-usulan yang inovatif. Melakukan 

pengkajian dan pengembangan bisnis meliputi pengembangan skala usaha, 

industri hilir dan industri baru. Menyusun konsep kebijakan Direksi dan 

pedoman pelaksanaa pengolahan plasma, tebu, rakyat dan kemitraan serta 
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melakukan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengelolaan plasma, tebu, rakyat dan kemitraan. 

 

3) Bagian Tanaman 

Bagian Tanaman bertugas melaksanakan kebijakan Direksi dalam pengelolaan 

tebu, kelapa sawit, karet dan teh diseluruh wilayah kerja PTPN VII (Persero) 

yang meliputi perencanaan investasi, pemeliharaan, pemungutan hasil sesuai 

dengan standar teknis budidaya serta pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan diunit usaha dengan memperhatikan produktifitas dan efisien 

sesuai dari segi teknik dan ekonomis. 

 

4) Bagian Teknik 

Bagian teknik bertugas menjalankan kebijakan Direksi dalam bidang teknik 

(mesin, instalasi, listrik, air dan bangunan sipil) yang meliputi perencanaan 

pelaksanaan dan pemeliharaan teknik diwilayah kerja perusahaan. Bagian 

teknik diminta atau tidak diminta untuk menyampaikan masukan kepada 

Direksi mengenaai upaya peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan 

perusahaan ditinjau dari aspek teknik. 

 

5) Bagian Pengolahan 

Bagian Pengolahan bertugas menjalankan kebijakan Direksi dalam bidang 

pengolahan diseluruh wilayah kerja PTPN VII (Persero) yang meliputi : 

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian 

bidang pengelolaan serta pengusahaan penyempurnaan dan peningkatannya. 
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6) Bagian Sumber Daya Manusia 

Bagian Sumber Daya Manusia bertugas menjalankan kebijakan Direksi dalam 

bidang pembinaan Sumber Daya Manusia mulai dari perencanaan, 

pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Manusia meliputi kegiatan 

bidang personalia, hubungan antar kerja, sosial ekomoni, dan kebijakan 

karyawan serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan 

produktifitas Sumber Daya Manusia. 

 

7) Bagian Umum 

Bagian Umum bertugas menjalankan kebijakan Direksi dalam bidang Hukum 

dan Agraria, kerohanian, olahraga, kesenian, pramuka, pembinaan koperasi 

pekerja, program kemitraan usaha kecil dengan BUMN dan program bina 

lingkungan (PKBL) serta humas dan keamanan. 

 

8) Bagian Sekretariat 

Bagian Sekretariat bertugas melaksanakan kebijakan Direksi di bidang 

pengembangan perusahaan kesekretariatan dan rumah tangga. Bagian 

Sekretariat diminta atau tidak diminta menyampaikan masukan dan saran 

kepada Direksi mengenai upaya, peningkatan, perbaikan atau penyempurnaan 

pengelolaan perusaahaan. 

 

9) Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan bertugas membantu Direksi dalam rangka pelaksanaan 

administrasi, mengkoordinir, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya 

perusahaan, menyusun Coorprate Plan (CP), Rencana Jangka Panjang (RIP) 

dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) fisik serta pembiayaan 
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finansial perusahaan, mengkoordinir kegiatan perencanaan dan pengawasan 

serta perumusan kebijakan operasional di bidang keuangan. 

 

10) Bagian Akuntansi 

Bagian Akuntansi bertugas melaksanakan kebijakan Direksi di bidang 

akuntansi secara tertib, akurat, dan tepat waktu yaang meliputi pembukuan 

administrasi tetap, hutang piutang, analisa biaya yang dituangkan dalam 

laporan keuangan dan laporan manajemen secara periodik. 

 

11) Bagian Pengadaan 

Bagian Pengadaan melaksanakan kebijakan Direksi di bidang pengadaan 

bahan, barang, dan jasa diseluruh wilayah kerja PTPN VII (Persero) bagian 

pengadaan diminta atau tidak diminta pengajuan masukan dan saran kepada 

Direksi mengenai upaya peningkatan, perbaikan, kemajuan perusahaan. 

Dalam pelaksanaanya pengadaan disesuaikan dengan instruksi dan wewenang 

sesuai dengan kebijakan manajemen. 

 

12) Bagian Pemasaran 

Bagian Pemasaran melaksanakan kebijakan Direksi di bidang pemasaran 

meliputi kegiatan pemasaran hasil produksi, baik pemasaran ekspor maupun 

pemasaraan lokal. 
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E. Persebaran Distrik atau Unit Usaha 

1. Bengkulu 

Distrik Bengkulu 

Nama unit usaha Penghasil  

Talopino Kelapa Sawit 

Padang Pelawi Karet 

Ketahun Karet 

 

 

2. Sumatera Selatan 

Distrik Bantuasin 

Nama unit usaha Penghasil 

Betung Krawo Kelapa Sawit 

Betung Kelapa Sawit 

Bentayan Kelapa Sawit 

Musilandas Karet 

Tebenan Karet 

Talang Sawit Kelapa Sawit 

Cinta Manis Tebu 

 

Distrik Muara Enim 

Nama unit usaha Penghasil 

Sungai Lengi Inti Kelapa Sawit 

Sungai Lengi Plasma Kelapa Sawit 

Sungai Niru Kelapa Sawit 

Beringin Karet 

Baturaja Karet 

Senabing Karet 

Pagar Alam Teh 

 

 

3. Lampung 

Distrik Way Sekampung 

Nama unit usaha Penghasil 

Kedaton Kelapa Sawit dan karet 

Bergen Kelapa Sawit dan karet 

Way Berulu Karet 

Rejosari Kelapa Sawit dan karet 

Pewa Karet 

Way Lima Karet 
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Distrik Way Seputih 

Nama unit usaha Penghasil 

Bekri Kelapa Sawit 

Padangratu Kelapa Sawit 

Tulung Buyut Karet 

Bungamayang Tebu 

  
Sumber: PTPN VII (Persero) 

 

 

F. Masuknya GCG Dalam Lingkup PTPN VII (Persero) 

 

Dalam rangka economy recovery (perbaikan ekonomi), pemerintah Indonesia dan 

International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksir 

konsep Good  Corporate Governance (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan 

yang sehat. Sejak menandatangani latter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah 

satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolahan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk 

menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan 

penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) 

mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan komite audit 

(audit committee) sesuatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam 

melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang 

belum profesional. (Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: 

Sinar Grafika. Hal 1-2) 

 

Pada saat ini, prinsip GCG belum diterapkan sepenuhnya dilingkungan BUMN. 

Bahkan, masih terdapat BUMN yang belum memiliki kebijakan operasional 
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tentang penerapan GCG. Pemerintah, dalam hal ini menteri BUMN, cukup 

responsif dalam mengahadapi permasalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan 

ditetapkannya Surat Keputusan Mentri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 

pada Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha 

Milik Negara. Pasal 2 Kepmen BUMN Nomor KEP/117/M-MBU/2002 

menyatakan bahwa (1) BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance 

sebagai landasan operasionalnya (2) Penerapan Good Corporate Governance pada 

BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan 

ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN. (Keputusan 

Menteri BUMN Nomor Kep 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good 

Corporate Governance pada BUMN). 

 

Penerapan GCG di PTPN VII (Persero) dimaksudkan untuk lebih meningkatkan 

kinerja perusahaan dengan cara penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 

dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil. Serta mendorong pengelolaan usaha 

secara profesional, efisien, efektif, dan ekonomis maka dipandang perlu untuk 

melaksanakan prinsip GCG secara optimal. 

 

Demi mewujudkan falsafah, visi dan misi perusahaan, ketiganya harus dilakukan 

secara bersama-sama berdasarkan nilai-nilai budaya perusahaan. Nilai-nilai ini 

harus dijunjung, diresapi, dan diimplementasikan kepada seluruh jajaran 

manajemen dan pegawai PTPN VII (Persero) dengan cara mengkomunikasikan 

dan mensosialisasikannya ke setiap unit-unit yang ada di Perusahaan, termasuk 

kepada pegawai baru pada masa orientasi. Pada tahun 2012, perusahaan telah 

menerbitkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) sebagai bentuk implementasi 
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peningkatan dan penyempurnaan penerapan budaya perusahaan dan tata kelola 

perusahaan yang baik. Pedoman Perilaku ini harus menjadi panduan serta dianut 

oleh seluruh pegawai di lingkungan PTPN VII (Persero). Pedoman Perilaku berisi 

mengenai kebiasaan baik dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan 

tugas sehari-hari serta dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan 

 pihak-pihak stakeholders lainnya, yang mengatur antara lain : 

 

a. Komitmen & Sikap Pengurus Perusahaan dan Pekerja 

1. Komitmen Pengurus Perusahaan dan Pekerja 

2. Sikap Pengurus Perusahaan dan Pekerja 

 

b. Kewajiban 

1. Pengamanan Harta Benda 

2. Kerahasiaan Informasi 

3. Keterbukaan Informasi 

4. Kepemilikan Informasi dan Intangible Asset 

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

6. Kesempatan Kerja yang Sama 

 

c. Larangan 

1. Benturan Kepentingan 

2. Kegiatan Politik 

3. Jamuan Bisnis 

4. Hadiah, Donasi, Cendera Mata, dan Sumbangan 

5. Perbuatan Tercela 
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d. Hubungan dengan Stakeholder Lainnya 

1. Perilaku terhadap RUPS 

2. Perilaku terhadap Rekanan,Kreditur dan Bank 

3. Perilaku terhadap Pelanggan/Pembeli 

4. Perilaku terhadap Pesaing 

5. Perilaku terhadap Anak Perusahaan 

6. Perilaku terhadap Pemerintah 

7. Perilaku terhadap Masyarakat dan Lingkungan 

8. Perilaku terhadap Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian 

9. Perilaku terhadap Media Massa dll 

 

e. Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku 

1. Pemantauan Pelaksanaan Pedoman Perilaku 

2. Komitmen dan Tanggung Jawab 

3. Ketaatan terhadap Pedoman Perilaku 

4. Pelaporan Pelangaran Pedoman Perilaku 

5. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku 


