
“Back to Basic”, 
KembaliKan FoKus Ke arah Kebun

BERITA UTAMA
Tindak LanjuT Gema miTra,
ProGram PercePaTan
PenanGGuLanGan kemiskinan

PERISTIWA
ruPs TaHunan BsP 2013

FOKUS CSR-COMDEV
Hari karTini: meneLadani 
PerjuanGan karTini

BERITA UTAMA

P E M B A W A  A S P I R A S I  &  I N F O R M A S I  C S R / C D  G R U P  B S P 

Edisi XXIV / Volume VII / Juli 2013

ISSN : 1978-3272



EDISI XXIV VOL VII
Juli 2013

05 08

26

BERITA UTAMA

LAPORAN KHUSUS

Salam Redaksi   02
Daftar Isi    03
Catatan Editor   04
Surat Pembaca   04
Fokus CSR-Comdev     14
Wajah BSP    20
Ruang Opini   22
Ragam Harmoni   24
Galeri Kebersamaan   25
Laporan Khusus   26
CSR Unit    28
Potret Unit    30
Oleh-Oleh    33
Divisi BSP    34
Kilas Peristiwa   36
Info HRD    38
Quiz    38

12DIALOG

“BACK TO BASIC”, 
KEMBAlIKAn FOKUS 

KE ARAh KEBUn

TInDAK lAnjUT GEMA MITRA,
PROGRAM PERCEPATAn

PEnAnGGUlAnGAn KEMISKInAn

Deputi VII Kemenkokesra RI
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
dan Pemberdayaan Masyarakat

PIAlA DAnOnE 2012
TIM SSB BAKRIE ASAhAn URUTAn KE-9

“PERAnGI KEMISKInAn,
CITA-CITA SAyA DARI KECIl”
Kemiskinan dan ketidakadilan 
menjadi prioritas dalam hidupnya dari 
kecil. Ternyata, keinginannya dalam 
mengentaskan kemiskinan itulah juga 
menjadi salah satu latar belakang ia 
dalam membentuk Gema Mitra (Gerakan 
Prakarsa Masyarakat Membangun 
Indonesia Sejahtera). 

Direktur Utama BSP, M. Iqbal Zainuddin, mengatakan 
kebijakan back to basic ini merupakan kesempatan untuk 
lebih memfokuskan perhatian ke area perkebunan. Hal 
tersebut juga sebagai tujuan guna mencapai hasil kebun 
yang baik dan efisien. 

“Kami peduli, kami bermitra, inilah slogan Gema Mitra yang 
kami rumuskan untuk mengajak berbagai pihak mengambil 
peran aktif  dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia,“ 
ungkap Sudjana Royat, Deputi VII Kemenkokesra RI dalam 
sambutannya di acara Sosialisasi dan Tindak Lanjut Gema 
Mitra. 

Munculnya pemain bola yang yang berprestasi dan bermental 
juara terlahir dari proses pembinaan yang panjang sejak usia dini. 
Momentum prestasi SSB Bakrie Asahan seyogyanya menjadi cambuk 
dan pemacu pembinaan yang berkualitas dan berkelanjutan di 
Asahan. Selamat kepada pembina dan pelatih SSB Bakrie Asahan, 
semoga tahun depan menuai prestasi yang terbaik! 

Dr. Ir. Sudjana Royat, D.E.A

Kita patut mengucap syukur atas beberapa peristiwa dalam kurun waktu enam 
bulan belakangan ini, yang terakhir adalah Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) II yang berlangsung sukses pada Senin, 8 Juli 2013 di Hotel Gran 

Melia, Jakarta. Kita ucapkan selamat kepada M. Iqbal Zainuddin yang diamanahkan 
sebagai Direktur Utama serta kepada Direktur lainnya, yaitu: Rudi Sarwono, B. 
Chandrasekaran, Andi W. Setianto, dan C.S. Seshadri. Tak lupa, kita ucapkan terima 
kasih sebesar-besarnya atas kerja keras dan kontribusi yang telah dilakukan oleh 
Bambang Aria Wisena, yang kini menjabat sebagai Komisaris bersama Komisaris 
lainnya: Soedjai Kartasasmita, Bungaran Saragih, Anton Apriyantono, Bobby Gafur S. 
Umar, M. Eddy Soeparno, dan Anindya N. Bakrie.

Pada Harmoni edisi ke-24 ini, redaksi menyuguhkan berita utama mengenai “Back 
to Basic” dengan nara sumber utama M. Iqbal Zainudin dan tanggapan dari Head 
BSP Area Sumbar dan Bengkulu. Suguhan berita utama lainnya adalah mengupas 
lebih lanjut tentang perkembangan program Gema Mitra dan Perkasa. Berita utama 
yang terakhir adalah program pemberdayaan ternak sapi di Area Bengkulu. Sangat 
menarik disimak karena desa binaan di sana merupakan salah satu desa sentra sapi 
Bengkulu Utara. 
Pada kolom dialog, kami menghadirkan Sudjana Royat, Deputi VII Kemenkokesra 
RI Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, 
salah satu orang yang mendalangi program Gema Mitra. Fokus CSR kali ini diisi 
dengan peringatan hari Kartini, pelepasan tukik, dan kegiatan rutin donor darah 
tahunan. 

Tim SSB Bakrie Asahan menorehkan prestasi di piala Danone Cup 2013. Bagaimana 
aksi mereka? Simak liputannya di Laporan Khusus. Masih bernuansa olahraga dan 
alam, mari kita tengok Tour de Singkarak di Sumatera Barat di kolom Oleh-Oleh. Pada 
berita Peristiwa, kami menghadirkan RUPS BSP 2013 dan peran serta BSP dalam 
SOM1 APEC. 

Masih banyak berita dan informasi menarik seputar BSP lainnya. Terakhir, seluruh 
staf redaksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, 
dan selamat berhari raya Idul Fitri 1434 H, mohon dimaafkan lahir batin dan semoga 
kita menjadi insan yang lebih baik setelah Ramadhan, aamiin. 

Salam,

Redaksi

 Hasil RUPS II BSP Tahun 2013 menetapkan M. Iqbal Zainuddin sebagai Direktur Utama menggantikan posisi 
Bambang Aria Wisena yang diangkat menjadi Komisaris. Selamat atas jabatan dan amanah baru ini.
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Salam I S I
Daftar

 Foto manajemen BSP Area Sumbar.
Kiri ke kanan:

Indra Sevril, Misran Sugianto, Bermansyah 
Sinaga, Saud Marbun



Tahun 1998 adalah tahun reformasi, masa kebebasan bangsa Indonesia dari rezim 
Orde Baru yang sentralistik menjadi desentralisasi kekuasaan. Hal ini ditandai 
dengan pengaturan daerah provinsi, kabupaten/kota, serta desa/kelurahan 

mendapatkan kekuatan yang besar dan legitimate untuk mengelola daerahnya masing-
masing melalui penetapan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang otonomi 
daerah. UU tersebut direvisi kembali dengan ketetapan UU No.32 tahun 2005 tentang 
pemerintahan daerah dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 
2005 tentang desa. Otonomi daerah memberikan harapan baru bagi pemerintah dan 
masyarakat untuk membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya. 
Otonomi daerah, memberi peluang, membuka ruang dan mengembangkan kreativitas 
masyarakat dalam mengelola daerahnya serta potensi lokalnya. 

Dalam konsep otonomi daerah, peran utama pengelolaan daerah dilimpahkan ke tingkat 
kabupaten dan kelembagaan di bawahnya. Pemerintah kabupaten bersama kecamatan 
diharapkan mampu mendorong pemerintah desa menyelenggarakan pemerintah desa 
secara utuh dan mandiri sesuai dengan kewenangannya baik urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. Namun faktanya otonomi daerah hanya berputar dan 
didominasi di tingkat pemerintah kabupaten, sehingga banyak desa berjalan terseok-seok 
dan ketergantungan kepada pemerintah kabupaten. Dampak otonomi desa yang belum 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan ini berdampak pada program pemberdayaan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari data BSP bahwa laju penurunan 
tingkat kemiskinan di Indonesia lambat disebabkan oleh salah satunya kelemahan 
birokrasi di Indonesia.

Masa transisi ini menjadi penting kita ketahui bersama dalam kaitannya dengan 
program pemberdayaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan perusahaan. Artinya 
perusahaan dan masyarakat perlu melihat posisi strategis kelembagaan di tingkat desa 
yang seharusnya mampu berperan lebih kuat dan mandiri dalam mengurusi daerah 
dan masyarakatnya. Sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan fokus kepada penguatan kelompok-kelompok masyarakat, UKM, 
koperasi, dan lain-lain, juga mengarahkan kegiatannya sehingga terwujud kelembagaan 
desa yang mandiri dan berdaya.

BSP memiliki komitmen yang jelas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) 
untuk masyarakat/ Community Development (CD) di sekitar perusahaan yang dikenal 
dengan nama Perkasa atau Pemberdayaan Masyarakat Kebun Karet, Kelapa Sawit, 
dan Oleokimia. Perkasa dirancang sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desa 
khususnya dengan penguatan fungsi kelembagaan desa serta kelompok masyarakat 
melalui pendampingan desa oleh karyawan yang juga berperan sebagai kader komunitas 
atau tim CSR/CD. 

Sinergi yang terbentuk antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam 
Forum Perkasa menantikan harapan bersama bersama bahwa desa-desa khususnya di 
ring satu perusahaan mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana perkembangan 
perusahaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Gema Mitra (Gerakan Prakarsa Masyarakat 
Membangun Indonesia Sejahtera) diluncurkan 26 November 2012 oleh Menkokesra RI, 
Agung Laksono bersama CFCD, dan 7 perusahaan termasuk tiga unit usaha BSP, yaitu PT 
Bakrie Pasaman Plantations, PT Agrowiyana, dan PT Air Muring. Gema Mitra mendukung 
pendekatan kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah, mulai dari klaster 
I hingga klaster IV yang difokuskan pada kemitraan dengan multipihak dan pencapaian 
Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015. 

Dengan adanya Perkasa dan Gema Mitra tersebut, persoalan kemiskinan dan masalah sosial 
lainnya di desa makin berkurang dan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa lebih 
mandiri dan berperan kuat mengayomi kehidupan masyarakatnya, sehingga keharmonisan 
dan kesejahteraan bersama terwujud. Perusahaanpun bisa menjalankan aktivitas 
operasionalnya dengan lancar berdampingan dengan masyarakat sekitarnya. Semoga. 

Redaksi menerima tulisan, surat pembaca, 
opini, foto kegiatan untuk dimuat di 

HARMONI dan dikirim
ke alamat Redaksi HARMONI

Saya usul dan sangat berharap HARMONI 
turut mengampanyekan terminologi 
Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang benar sesuai dengan acuan 
yang ada dalam ISO 26000 SR, sehingga 
penggunaannya tidak rancu dengan 
terminologi Community Development (CD). 
Adapun CD adalah salah satu dari tujuh core 
subject ISO 26000, yang istilah resminya 
disebut CID atau Community Involvement & 
Development. Guna menambah wawasan 
Pembaca, saya kutip rujukan http://www.
iso.org/iso/iso26000, silahkan telaah pada 
tautan Discovering ISO 26000. Salut atas 
eksistensi HARMONI. Sukses selalu.

HARMONI memberikan banyak 
informasi terkait perkembangan 
perusahaan secara umum di BSP. 

Majalah tersebut menjadi bukti sebuah 
tanggung jawab internal yang sangat 
baik untuk menyampaikan berbagai 
kegiatan perusahaan kepada berbagai 
pihak, baik internal perusahaan sendiri, 
karyawan maupun untuk pihak eksternal 
atau masyarakat luas. Semoga HARMONI 
menjadi bagian dari “sustainability 
reporting” yang dilakukan oleh BSP dalam 
menyampaikan aktivitasnya. Semoga 
pula program-program pemberdayaan 
masyakarat (Community Development) yang 
beraneka ragam di BSP bisa terus berlanjut. 
Sukses Selalu BSP dan Majalah HARMONI. 

PEMBACASURAT
“Back to Basic”, 

KembaliKan FoKus Ke arah Kebun
“Toko kita ini ada di kebun, lalu penjaganya ada di kota. Kalau toko 

di kebun dan penjaga di kota, lalu siapa yang jaga toko?”

Direktur Utama 
BSP, M. Iqbal 
Zainuddin, 

mengatakan 
kebijakan back to 
basic ini merupakan 
kesempatan untuk 
lebih memfokuskan 
perhatian ke area 
perkebunan. Hal 
tersebut juga sebagai 
tujuan guna mencapai 
hasil kebun yang baik 
dan efisien.

“Kebun ibaratnya 
segala sesuatu itu 
datang dari sana, 
uangnya pun datang 
dari sukses tidaknya 
kita berkebun. Kalau kebunnya baik, apapun juga 
produknya bagus dan sesuai dengan standar, 
laporan keuangannya pun lebih bagus. Jadi 
startingnya harus dimulai dari kebun. Kita semua 
yang ada disini, baik itu supporting, operational, 
finance, HRD, dan lainnya, ada baiknya kita lebih 
fokus ke kebun. Ibaratnya toko, toko kita ini ada 
di kebun, lalu penjaganya ada di kota. Kalau toko 
di kebun dan penjaga di kota, lalu siapa yang jaga 
toko,” jelas Iqbal Zainudin.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya 
pada majalah Harmoni Edisi XXIII, BSP akan 
mengarahkan perubahan back to basic. Dimana 
struktur perusahaan akan dikembalikan menjadi 
upstream dan downstream, yang artinya 
perkebunan sawit dan karet akan kembali 
disatukan. Sekiranya begitulah yang dikatakan 
Direktur Utama BSP 2012-2013, Bambang A. 
Wisena.

“Menurut pertimbangan struktur by product 
akan lebih bagus apabila didukung dengan 
infrastruktur dan kesiapan sumber daya 
yang baik. Nah, kita belum siap sepenuhnya 
mencapai persyaratan tersebut, sehingga kita 
berpikir untuk mengembalikan lagi ke sistem 
yang standar,” jelas Bambang A. Wisena 
ketika ditemui beberapa waktu lalu.

Bambang Priatmono
Head Corporate 
Communications BNBS/ 
Komite CSR CFCD

Wawan Carwan 
Abdinegara
General Manager 
Bakrie Amanah

Tanggapan Redaksi :
Terima kasih atas perhatian dan 
usulannya. Kami memahami istilah CSR 
untuk masyarakat atau Community 
Development sebagaimana menjadi 
tagline Harmoni adalah pembawa 
aspirasi & informasi CSR/CD Grup BSP. 

PERKASA MENDUKUNG 
OTONOMI DESA

 M. Iqbal Zainuddin, Direktur Utama BSP.
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UTAMABerita
EDITORCatatan



Demi menantikan bagaimana 
progress dan prospek ke depan, Iqbal 
menambahkan, harus ada komitmen  
dan kesepakatan bersama terkait 
kebijakan ini. Dengan demikian, 
segala harapan dan peningkatan 
yang signifikan akan segera dapat 
dicapai dari segala aspek walaupun 
memang masih tetap membutuhkan 
waktu yang panjang.

“Yang terpenting adalah pandangan 
bersama. Memang di kebun itu tak 
bisa instant. Kita butuh komitmen 
bersama, komitmen bersama ini 
yang tidak bisa kita bicarakan dalam 
waktu setahun. Karena produksi di 
kebun itu, tidak mungkin dibicarakan 
dalam waktu setahun lalu langsung 
bisa progress. Kita butuh waktu 
memang. Tapi kalau kita sudah 
punya harapan dan pandangan 
bersama, saya rasa pasti akan lebih 
mudah mencapainya. Intinya kita 
tahu, apa sih kebutuhan kebun kita,” 
lengkap Iqbal.

Dirinya juga mengatakan, untuk 
mengantisipasi bermacam kendala 
yang mungkin ada, keterbukaan 
serta kepercayaan antarpihak dan 
stakeholders sangat dibutuhkan. 
Selain itu perhatikan pula apa yang 
menjadi prioritas, baik itu prioritas 
jangka panjang maupun jangka 
pendek. 

“Tentu kita harus ada prioritas. 
Dalam prioritas itu, ada masalah-
masalah yang perlu kita bicarakan 
yang sifatnya jangka pendek untuk 
kita hadapi dalam waktu dekat. Kita 
harus banyak berbicara dengan 
semua pihak, baik internal maupun 
eksternal. Keterbukaan stakeholders 
juga dibutuhkan. Jelaskan apa 
kondisi kita sekarang. Dengan 
keterbukaan ini diharapkan bisa 
timbul rasa kepercayaan diantara 
kita, itu yang terpenting dalam 
bisnis,” pungkasnya.

Apa yang dikatakan M. Iqbal 
Zainuddin terkait kembalinya 
kebijakan back to basic ini juga 
diamini oleh Head Region II, Edi 
Sukamto. Menurutnya adanya 
kebijakan tersebut merupakan 
suatu kesempatan untuk lebih 

“Budaya kebun itu pula akan kita 
sinergikan dengan planters-planters 
baru. Kalau tanaman kita fokuskan 
secara terus menerus dan kita 
berkembang secara inovasi, pastinya 
produktivitas kita akan meningkat,” 
tambahnya.

Dirinya juga mengungkapkan, sejauh 
diberlakukannya back to basic ini, 
perubahan sudah mulai dirasakan di 
hampir setiap unit. Dengan kontrol 
yang lebih tercipta, secara otomatis 
budaya berkebun telah kembali 
menjadi habit bagi karyawan dan 
seluruh jajarannya.

“Saya berharap, image BSP sebagai 
planters akan kembali seperti dulu. 
Sehingga suatu karyawan, dimulai 
dari staff hingga ke tingkat manager 
mempunyai goodwill tersendiri 
dalam jiwanya. Kita harus belajar 
dari sejarah, dari BSP masih 
bernama Uniroyal,” tandasnya.

Ditanggapi positif 
oleh Karyawan Dan 
pimpinan Unit
Sementara di lain waktu, kebijakan 
back to basic ini ternyata mendapat 
tanggapan positif dari karyawan dan 
pimpinan unit. Beberapa waktu lalu, 
ketika melakukan pendampingan 
kegiatan CSR di BSP Area Sumatera 
Barat, Pasaman Barat, dan BSP Area 
Bengkulu di Air Muring dan Ketahun, 
tim redaksi HARMONI melakukan 
wawancara dengan beberapa 
diantaranya terkait hal tersebut.

Area Head BSP Area Sumbar, 
Bermansyah Sinaga, mengartikan 
slogan back to basic adalah motivasi 
bagi karyawan agar meningkatkan 
produktivitas mulai dari tahap panen, 
pengangkutan, dan pengolahan.

“Saya mengartikan back to basic 
adalah melakukan perubahan 
yang terbaik sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhan saat ini. Mari 
kita perhatikan dengan cermat 
terhadap sistem panen di kebun, 
pengangkutan, dan pengolahan 
di pabrik. Tidak ada toleransi 
terhadap buah mentah, sedangkan 
premi, dan sanksi mengikuti aturan 
sesuai TBS yang dipanen. Karena 
hal ini yang sangat mendasar dan 
berpengaruh ke proses berikutnya,” 
jelas Bermansyah, ketika ditemui 
disela-sela pemantauannya di lokasi 
re-planting Estate Sungai Aur.

Dirinya juga mengungkapkan, pasca 
pencanangan semangat back to basic 
ini, terlihat perubahan yang berarti 

di kebun. Salah satunya laporan 
pada dua minggu terakhir ini 
yang menunjukkan peningkatan 
rendemen dari 20 menjadi 21,7. 
Dari segi sumber daya manusia, 
pemanen juga semakin giat bekerja, 
demikian halnya kinerja para krani 
dan mandor.

“Jika produktivitas seperti ini bisa 
dipertahankan dan semua lini kerja 
mengikuti semangat ini, maka BPP 
mampu mencapai target budget ” 
lanjutnya.

Setali tiga uang dengan dengan 
Bermansyah, Head Area Bengkulu, 
Edison Sembiring juga mengatakan 
hal yang sama. Dirinya memahami 
arahan direksi untuk back to basic 
dengan makna mempertahankan 
sistem terbaik.

“Pada dasarnya pekerjaan di kebun 
karet telah standar, ada SOP dan 
tugas yang jelas. Mulai dari tahap 
penderes, mandor, asisten, dan 
manajer. Jadi mari kita kembali 
ke sistem yang sebenarnya, 
sistem yang terbaik disini, atau 
back to home ke kebun,” ujarnya 
bersemangat.

Tidak hanya di Sumatera Barat, 
perubahan signifikan juga 
dirasakan BSP Area Bengkulu. Pada 
semester satu tahun 2013, BSP 
Area Bengkulu mampu mencapai 
kinerja lebih dari separuh dari 
target budget.

“Anda bisa lihat hasil review hari 
ini. Di bagian target net income 
dan yield untuk bulan Januari 
sampai Juni 2013, menunjukkan 

mengeluarkan image dari BSP sebagai 
perusahaan perkebunan.

 “Kita ini planters, konsentrasi kita 
adalah di kebun. Marilah sama-sama 
kita perlihatkan roh kebun kita. Jadi 
yang kita perkuat adalah bagaimana 
kita bisa menjadi planters sejati. Yaitu 
fokuskan perhatian ke arah kebun,” 
ujarnya menegaskan.

Langkah-langkah untuk mencapai 
tujuan tersebut, menurutnya harus 
diawali dengan menciptakan budaya 
berkebun di setiap jiwa karyawan. 
Dimana akan direncanakan mulai 
dari pimpinan unit beserta jajarannya 
sampai ke level head department 
akan berpindah lokasi ke kebun. 
Sedangkan yang berada di provinsi 
dan kabupaten hanya sebatas kantor 
perwakilan.

pencapaian mendekati 60%,” 
ungkap Edison dalam acara review 
bulanan bersama para manajer dan 
asisten di Air Muring.

Dengan adanya hal tersebut, 
direksi berharap karyawan 
mempertahankan kinerja yang telah 
berada pada posisi terbaiknya. 
Dan terpenting adalah fokus dalam 
penyesuaian kegiatan-kegiatan 
yang kurang mencerminkan budaya 
kebun. Karena di kebun kelapa 
sawit dan karet lah, karyawan kita 
semua membangun kehidupan, 
berkarya, dan mengabdi untuk 
bersama-sama meraih masa depan 
yang lebih baik. 

Budaya kebun itu pula 
akan kita sinergikan 

dengan planters-
planters baru. Kalau 

tanaman kita fokuskan 
secara terus menerus 
dan kita berkembang 

secara inovasi, pastinya 
produktivitas kita akan 

meningkat. 

 Edison Sembiring, Area Head Bengkulu.

 Edi Sukamto, Region Head II.

 Bermansyah Sinaga, Area Head BSP Area Sumbar.
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BSP Area Sumbar (Pasaman Barat), 
Area Jambi, dan Area Bengkulu 
Utara telah berkomitmen dalam 

menjalankan Gema Mitra itu bersama 
dengan Kemenkokesra, Corporate Forum 
for Community Development (CFCD), 
Pemda Pasaman Barat, Pemda Tanjung 
Jabung Barat dan Pemda Bengkulu Utara 
yang ditandai dengan penandatangan 
kerja sama kegiatan (MoU) pada akhir 
tahun lalu di Jakarta. Selanjutnya 
dilakukan sosialisasi agar pemahaman 
bersama tentang visi, tujuan, dan 
target Gema Mitra kepada pemangku 

kepentingan Gema Mitra sehingga tujuan 
Gema Mitra dapat tercapai.

Tujuan Gema Mitra adalah mengisi gap 
pada  pemetaan kondisi keadilan sosial, 
keadilan ekonomi, demokrasi dan tata 
kelola pemerintahan yang baik (3 dimensi 
IKraR-Indeks Kesejahteraan Rakyat), 
menumbuhkan kepedulian pada semua 
pihak mengisi gap pada 3 dimensi IKraR, 
menumbuhkan gairah pada semua pihak 
untuk terlibat sebagai Relawan Mitra 
Kesra (RMK), ikut serta memastikan hak-
hak dasar masyarakat terpenuhi secara 
bermartabat dan mengembangkan ruang 
dialog pemangku kepentingan Gema Mitra.

Beberapa informasi penting disampaikan 
oleh pihak Kemenkokesra kepada peserta 
antara lain pemerintah telah menyusun 
dan meluncurkan IKraR dan program 
Aliansi Strategis untuk Penanggulangan 
Kemiskinan atau yang lebih dikenal 
dengan nama program SAPA (Strategic 
Alliance for Poverty Alleviation). IKraR 
dan SAPA dapat diakses melalui situs: 
www.sapa.or.id. IKraR menunjukkan data 
perkembangan tiap daerah (Kabupaten/
Provinsi) di Indonesia dari 3 indikator 
yakni tingkat keadilan ekonomi, 
keadilan sosial, dan keadilan tata kelola 
pemerintahan, sedangkan SAPA sebagai 
wadah kerjasama strategis menghimpun 
beberapa pemerintah daerah bersama 

lembaga swadaya masyarakat untuk 
memperbaiki kondisi indeks daerah 
tersebut.

Dalam pertemuan tersebut juga 
ditunjukkan potret kemiskinan di 
Indonesia, perbandingan alokasi anggaran 
dan biaya penanggulangan kemiskinan 
serta laju penurunan kemiskinan yang 
bersumber dari data BPS. Jumlah 
anggaran penanggulangan kemiskinan 
mencapai Rp106,8 Trilyun tahun 2013 
dan Rp70,1 trilyun tahun 2012, sedangkan 
biaya yang dibelanjakan rata-rata per 
orang miskin sebesar Rp3,7 juta/orang 
tahun 2013 dan Rp2,4 juta/orang tahun 
2012. Namun demikian, laju penurunan 
kemiskinan setiap tahun tidak sesuai yang 
diharapkan, tidak lebih dari 2 persen/
tahun. Tahun 2011, laju penurunan 
kemiskinan hanya mencapai prosentase 
0,8 persen dan 0,84 persen pada tahun 
2012.

Dengan demikian, program 
penanggulangan kemiskinan tidak 
bisa lagi didekati dari aspek perbaikan 
ekonomi saja, karena terbukti besaran 
anggaran biaya yang diberikan tidak 
mampu menurunkan laju kemiskinan 
dengan cepat.

Program Tindak 
LanjuT gema miTra
BSP Area Sumbar di Pasaman Barat 
dan Area Bengkulu Utara merumuskan 
beberapa program sebagai  tindak 
lanjut Gema Mitra dan wujud program 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang lebih dikenal dengan sebutan 
Perkasa (Program Pemberdayaan 
Masyarakat Kebun Kelapa Sawit, 
Karet, dan Oleokimia). Perusahaan 
mengidentifikasi kembali potensi internal 
dan keunggulan perusahaan yang dapat 
dioptimalkan dalam mewujudkan tujuan 
Gema Mitra serta menjalin komunikasi 
partisipatif dengan pemerintah desa dan 
masyarakat.

Di Pasaman Barat, perusahaan 
membangun kebun dan pabrik kelapa 
serta mengembangkan program Inti 
Plasma sejak awal berdirinya. Jumlah 
kebun plasma sekitar 5700 Ha, dan 
perusahaan menjalin kemitraan 
melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang 
menghimpun seluruh petani. Melalui 
pendampingan serta pengelolaan 
kebun dan koperasi yang baik, tingkat 
pendapatan masyarakat meningkat 
dan berdampak pada penurunan 
terhadap kondisi kemiskinan di daerah 
Pasaman Barat. Selain itu, perusahaan 
mengimplemantasikan berbagai 
jenis program CSR/CD baik di bidang 
pendidikan, ekonomi, keagamaan, 
kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan 
tanggap bencana alam.

Paska sosialisasi Gema Mitra, perusahaan 
mulai merumuskan inisiatif baru yang 

diharapkan terwujud dan berjalan dengan baik di tahun 
2013 antara lain:

1. Menjejaki pembuatan kebun kelapa sawit milik Nagari 
S (Bumdes) di Nagari Aur ±20 Ha secara bertahap 
sehingga diharapkan Nagari memiliki pendapatan 
tetap; 

2. Merancang sekolah Lapang Kelapa Sawit (Kebun 
Percontohan) bekerja sama dengan Kelompok Plasma 
Suka Maju di Air Balam, dengan tujuan membuka 
kesempatan belajar teknis budi daya kelapa sawit 
kepada petani non plasma atau swadaya di sekitar 
perusahaan;

3. Penyusunan kurikulum muatan lokal SD/SMP Bakrie 
Utama selama 1-2 jam per minggu/bulan bekerja sama 
dengan Yayasan Bakrie Utama, dan Manajer Kebun. 
Hal ini bertujuan memberikan wawasan dan ilmu 
sedini mungkin kepada pelajar tentang kelapa sawit; 

4. Optimalisasi lahan kebun perusahaan dan plasma 
untuk tanaman kangkung dan Pakis di Air Balam 
pada lokasi-lokasi kosong dan kondisi tanaman dapat 
tumbuh dengan baik. 

Perusahaan juga mulai melakukan pembenahan terhadap 
program internal kepada karyawan yang terkait dengan 
pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) dengan 
memperlihatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui 
klinik perusahaan, penyelenggaraan sekolah di Yayasan 
Pendidikan BPP, program KB, program pencegahan dan 
penanggulangan penyakit menular, sanitasi rumah, sarana 
air bersih serta program penanaman pohon dalam hutan 
konservasi dan areal terbuka lainnya. 

Di Bengkulu Utara, perusahaan juga menindaklanjuti 
kegiatan CSR sebagai wujud implementasi Gema Mitra di 
PT Air Muring dengan meluncurkan program CSR bernama 
Perkasa di masyarakat Kec. Putri Hijau dan ditandai dengan 
pemilihan ketua Forum Perkasa sebagai jembatan komunikasi 
berbagai pihak pada tanggal 24 September 2012. BSP Area 
Bengkulu Utara telah berpartisipasi dalam Gema Mitra 
bersama Pemda Bengkulu Utara dan Kemenkokesra pada 
tanggal 11 November 2012 di Jakarta dan dilanjutkan  dengan 
kegiatan sosialisasi Gema Mitra kepada seluruh stakeholder 
yang dihadiri oleh Bupati, Ketua DPRD, Bapeda, Kepala Dinas, 
Camat, Tokoh masyarakat, kades dan Pengurus Perkasa, tim 
CSR, Kemenkosra di rumah dinas Bupati Bengkulu Utara, 21 
Mei 2013.  

Jalinan dan hubungan yang harmoni antara perusahaan 
dengan masyarakat yang berdomisi di Kec. Putri hijau 
dan Bengkulu Utara pada umumnya sangat dekat dan 

erat. Perusahaan mengembangkan komunikasi yang 
intensif, keterbukaan informasi, dan kerja sama yang padu 
antara karyawan dan masyarakat. Sikap gotong royong dan 
kekeluargaan telah tercipta sejak awal perusahaan berdiri, 
sehingga tak heran karyawan pun sering mengatakan bahwa 
perusahaan ini tidak perlu membuat pagar untuk menjaga 
keamanan perusahaan terhadap masyarakat sekitar, cukuplah 
pagar “sarang laba-laba” tetapi memiliki daya tahan seperti 
tembok Berlin. Dengan demikian, nilai-nilai dan hakekat program 
CSR/Perkasa dan Gema Mitra dalam menanggulangi kemiskinan 
dan harmonisasi dalam kemitraan pada dasarnya telah 
diimplementasikan di perusahaan ini.

Perpaduan tata kelola desa yang baik dalam pelayanan dan 
optimalisasi dan potensi perusahaan untuk peningkatan 
pendapatan masyarakat memberikan hasil dan dampak 
terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya 
pengembangan kemitraan kebun dan pemasaran karet berhasil 
meningkatkan penghasilan petani dan juga pelayanan desa 
kepada orang-orang tidak mampu. Inilah yang diharapkan dan 
yang menjadi tujuan Gema Mitra; saling peduli, saling bermitra, 
dan harmoni.

Berikut ini beberapa inisiatif sebagai tindak lanjut Gema Mitra di 
Bengkulu Utara antara lain:

1. Penyempurnaan 8 profil desa, penguatan sekretariat 
Perkasa dan peran Forum Perkasa; 

2. Kegiatan dan pelatihan teknis budi daya karet untuk 
seluruh kelompok tani secara bertahap di 8 desa binaan 
masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes) di setiap desa;

3. Penyusunan l Kegiatan Replanting Kebun Masyarakat 
dan Kredit Bibit Karet bagi kebun-kebun petani yang 
telah mencapai usia tua;

4. Penyusunan kemitraan petani padi di desa binaan untuk 
pemenuhan kebutuhan beras karyawan;

5. Inventarisasi kegiatan perusahaan lainnya dan inisiatif 
karyawan bersama masyarakat di 8 desa sebagai 
bentuk kegiatan CSR dan memberikan dampak yang 
baik terhadap hubungan perusahaan dan masyarakat.

Ada asa yang tak terputus dan upaya berkelanjutan oleh berbagai 
pihak mewujudkan cita-cita bersama dalam penanggulangan 
kemiskinan di Indonesia. Pemerintah tetap tak boleh abai 
terhadap kewajibannya, meskipun perusahaan dan masyarakat 
menunaikan kewajibannya, sehingga jelas bentuk sinergi dalam 
penanggulangan kemiskinan ini. BSP bersama area usaha mulai 
melangkah secara bertahap hingga seluruh area usahanya kelak 
mampu menggemakan Gema Mitra di wilayah operasinya serta di 
bumi Indonesia yang kita cintai ini. 

Tindak LanjuT Gema miTra,
Program PercePatan

Penanggulangan KemisKinan
“Kami peduli, kami bermitra, inilah 

slogan Gema Mitra yang kami 
rumuskan untuk mengajak berbagai 
pihak mengambil peran aktif  dalam 

penanggulangan kemiskinan di 
Indonesia“, ungkap Sudjana Royat, 
Deputi VII Kemenkokesra RI dalam 

sambutannya di acara Sosialisasi dan 
Tindak Lanjut Gema Mitra (Gerakan 

Prakarsa Masyarakat Membangun 
Indonesia Sejahtera) di Pasaman Barat 

(21 Mei 2013) dan di Bengkulu Utara 
(27 Mei 2013) yang juga dihadiri oleh 

Pimpinan Area dan Tim CSR PT Bakrie 
Sumatera Plantations Tbk (BSP) area 
Pasaman Barat dan Bengkulu Utara 

serta tim Kemenkosra RI.

SKEMA KERJASAMA MULTI PIHAK
DALAM PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

IKraR SAPA Gema 
Mitra

Mapping Kemiskinan
Membangun Trust, 

Konsensus dan Kemitraan 
antar Stakeholder

Memperkuat Kemitraan 
dalam memberikan pelayanan 

masyarakat Miskin

•	 Rencana Aksi
•	 Mekanisme
•	 Kelembagaan

Filling the gap
•	 Region
•	 Social Group yang belum terlayani
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Sebagai bentuk realisasinya, 
dilaksanakan pemberiksaan kesehatan 
sapi, inseminasi buatan, pemberian 

vitamin secara gratis selama tiga bulan 
dan pemberian Kartu Identitas Sapi dan 
Kartu Sehat Sapi. Program ini diharapkan 
menjangkau seluruh sapi masyarakat yang 
diperkirakan jumlahnya mencapai 457 
ekor. 

“Hari ini, kami memberikan vitamin 
untuk tiga bulan ke depan dan 
memberikan tanda pengenal pada 
setiap sapi. Ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian perusahaan terhadap 
masyarakat di desa ini. Kalau melihat 
potensi desa Karya Pelita ini, tidak 
mustahil bisa menjadi lumbung sapi 
nasional. Banyak yang bisa kita perbuat 
asal niat baik ini bisa diterima dan saling 
berkerja sama di antara kita bisa terjaga. 
In sya Allah, program ternak ini kan 
meningkatkan taraf hidup kita semua,” 
ujar Darma Setiawan selaku CSR dan 

PemBerdayaan ternak 
menuju Desa sentra sapi

HR Manager PT Air Muring dalam kata 
sambutannya di acara tersebut.

Dengan antusias, masyarakat desa 
Karya Pelita menyambut baik kegiatan 
ini. Dalam kesempatan yang sama 
pula, Kepala Desa Karya Pelita, Sunardi 
mengharapkan dukungan aktif dari 
masyarakat sekitar untuk turut serta 
dalam mengharumkan nama baik desa 
mereka, terutama melalui terjaganya 
populasi dan kelestarian ternak sapi.

”Saya mohon dukungan pro-aktif dari 
seluruh masyarakat, tanpa dukungan 
masyarakat semua tidak akan berjalan. 
Melalui ternak ini, marilah kita bersama-
sama berjuang agar desa kita dinobatkan 
sebagai desa terbaik tingkat Provinsi 
tahun ini,” ujar Sunardi berharap.

Dirinya mengatakan, salah satu tujuan 
diadakannya program Kartu Sehat Sapi 
ini adalah untuk menjaga keamanan sapi. 

pelatihan budi daya karet di desa Karya 
Pelita. Kegiatan tersebut disusun oleh 
karyawan dan tim CSR  yang akan 
bergerak ke semua desa di sekitar PT Air 
Muring. Hal ini seperti yang disampaikan 
CSR dan HR Manager PT Air Muring, 
Darma Setiawan di acara yang sama.

“Beberapa waktu yang lalu kami telah 
melatih beberapa kelompok tani karet.  
Karena PT Air muring yang bergerak 
pada komoditas karet ini mempunyai  
ilmu dan keterampilan budi daya karet 
yang baik dan hal ini bisa bermanfaat 
untuk dibagikan ke masyarakat. Ini 
merupakan kewajiban agar ilmu tersebut 
bisa ditransfer untuk dilakukan. Artinya 
misi ini dilakukan agar warga di sekitar 
perusahaan bisa mengetahui bagaimana 
cara melakukan budi daya karet yang 
benar,” jelasnya.

Sementara Endri Kuswanto, Team Leader 
CSR menambahkan, menurutnya yang 
dibutuhkan oleh Desa Karya Pelita agar 
tumbuh dan berkembang lebih maju 
dengan fokus pada pengembangan 
potensi yang ada, seperti karet dan sapi 
ini. Sehingga sinergi peran perusahaan, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
dibutuhkan agar mampu mewujudkan 
hal tersebut sebagaimana visi Desa Karya 
Pelita dengan nama ELOK: Ekonomi 
masyarakat meningkat, Layanan 
kepada masyarakat, Olahraga menuju 
masyarakat sehat dan Ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 

“Intinya bagaimana taraf ekonomi, 
pengetahuan, dan kecerdasan kita ini 
bisa meningkat. Dengan meningkatnya 
pengetahuan tersebut, otomatis 
pendapatan kita juga akan naik,” 
pungkas Darma. 

 Sunardi, Kepala Desa Karya Pelita.

  Pendataan dan pemeriksaan sapi di Desa Karya Pelita.

Pertengahan Juni lalu, PT Bakrie 
Sumatera Plantations (BSP) Tbk area 

Bengkulu, PT Air Muring bekerja sama 
dengan Dinas Peternakan Kabupaten 
Bengkulu Utara memberikan bantuan 

pelayanan kesehatan ternak secara 
gratis kepada masyarakat Desa 

Karya Pelita, Kecamatan Putri Hijau, 
Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan 

CSR/CD di bidang ekonomi merupakan 
bagian kegiatan pemberdayaan petani 

ternak dan dukungan perusahaan 
terhadap implementasi program Desa 

Karya Pelita sebagai salah satu desa 
sentra sapi di Bengkulu Utara.

Program tersebut juga diakuinya sebagai 
pembelajaran atas pengalaman pahit 
tahun 2010 silam, dimana banyak warga 
yang mengeluh kehilangan sapi dan 
ternak lainnya.

PELATIHAN BUDI DAyA KARET, 
DESA KARyA PELITA
Tidak hanya membantu di bidang 
peternakan, dalam waktu dekat ini PT 
Air Muring juga berencana mengadakan 

Intinya bagaimana taraf 
ekonomi, pengetahuan, 

dan kecerdasan kita 
ini bisa meningkat. 

Dengan meningkatnya 
pengetahuan tersebut, 
otomatis pendapatan 

kita juga akan naik
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Sejak kapan berkecimpung 
dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kemenkokesra?
Sejak Juni 2005. Karir saya dimulai 
di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 
sejak tahun 1982, kemudian dari PU 
disekolahkan ke Perancis selama 6 tahun. 
Sepulangnya dari Perancis, tahun 1996, 
saya ditarik masuk ke Bappenas oleh 
Ginanjar Kartasasmita yang dulu menjadi 
Ketua Bappenas. Kemudian setelah saya 
menangani Tsunami Aceh–Nias dan 
menyiapkan master plan, saya diminta 

Menkokesra untuk menangani hal yang 
lebih berat lagi, kebetulan di Kesra 
saya diberi tugas sebagai Deputi Bidang 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Waktu itu Sri Mulyani yang mendorong 
saya pindah ke Kesra. Jadi saya 
sampaikan ke beliau bahwa inilah yang 
saya cita-citakan dari kecil, melawan 
kemiskinan dan ketidakadilan. Tapi 
memang dari sejak karir saya di PU, saya 
sudah bertugas mengurus kemiskinan, 
termasuk dalam mendesain Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) tahun 1999. Cikal bakal PNPM ini 
sudah dimulai dari tahun 1998 untuk di 
desa, saya terlibat di bagian perkotaannya. 
Saya bergerak di sana mendorong 
pemberdayaan masyarakat di berbagai 
pihak, jadi keyakinan saya bahwa kita bisa 
mengatasi kemiskinan dengan program 
pemberdayaan, bukan hanya asal kasih. 

Ada peristiwa dalam kemiskinan 
yang membuat hati terenyuh?
Saya pernah berjanji pada seorang nenek 
tua yang meninggal karena miskin. Saya 
ingin bantu tapi tidak mampu, kan saya 
waktu itu hanya pegawai rendahan. 
Dia butuh obat yang banyak dan saya 
hanya bisa antar ke Rumah Sakit, tapi 
Rumah Sakit menolak. Sampai akhirnya 
dia meninggal, tapi saya berjanji akan 
berjuang dengan mempertaruhkan nyawa 
untuk melawan ketidakadilan. Sehingga 
tidak boleh ada lagi orang miskin seperti 
nenek itu ditolak oleh Rumah Sakit.

Motivasi tetap semangat dalam 
menanggulangi kemiskinan?
Saya melihat di negara ini masih ada 
ketidakadilan, jadi saya berontak. 
Bahwa negara ini harus adil, tapi saya 
tidak mungkin kan bikin pasukan atau 
masuk advokasi revolusi. Satu-satunya 
jalan adalah menguatkan akar rumput, 
masyarakat kecil ini harus diberdayakan. 
Dia harus punya usaha dan menjadi tuan 
bagi usahanya, jangan mereka dijadikan 
korban pemerasan oleh calon-calon mafia. 
Jadi selama masih ada ketidakadilan, saya 
pasti berjuang disana.

Itu menjadi salah satu faktor 
latar belakang menggagasi 
Gema Mitra?
Bukan saya yang menjadi tokoh 
Gema Mitra, tetapi masyarakat yang 
menjalankan. Saya hanya mencoba 
merumuskan dari aspirasi mereka.

Sekarang kemiskinan juga ada 
di perusahaan?
Ya, persis itu. Kita akan capek sendiri 
kalau menuntut, mendemo perusahaan, 
atau advokasi. Lebih baik kita membuat 
kemitraan. Ayo, kalau misalnya mau 
menangani. Kita berikan pemahaman 
pada perusahaan bahwa rakyat miskin 
di sekitar kita itu ada yang dianggap 
musuh. Kalau mereka diperlakukan 
dengan baik, justru mereka yang akan 
menjaga perusahaan. Itulah yang kita 

capaikan, jangan membuat perusahaan 
itu membenteng-bentengi masyarakat. 
Ini tugas Kemenkokesra, raihlah 
masyarakat menjadi mitra anda semua. 
Pada waktunya mereka akan berguna 
menjaga perusahaan. Mereka tidak rela 
perusahaan ini dirusak dan dihancurkan. 
Pemahaman ini harus ada di setiap 
perusahaan. Kebanyakan program 
perusahaan kita tertutup, itu salah.

Lihat perusahaan Gudang Garam 
waktu jaman kerusuhan dulu, banyak 
provokator yang mau membakar. 
Tetapi dijaga oleh masyarakat, karena 
masyarakat mendapatkan manfaatnya 
dengan adanya perusahaan itu. 

Tentang Gema Mitra?
Ini adalah instrumen bagi semua 
sebagai gerakan sosial untuk melawan 
ketidakadilan. Gema mitra itu 
membangun kemitraan dari seluruh 
kepentingan, karena kemiskinan tidak 
hanya ditangani dengan satu bola 
saja untuk seluruh Indonesia. Setiap 
daerah berbeda-beda, antar desa yang 
satu dengan desa yang lain juga beda. 
Karena itu kita harus punya solusi yang 
unik juga untuk masing-masing, yang 
bisa merumuskan hal ini bukan hanya 
di Jakarta, bukan planner-planner di 
Bappenas atau di Kementerian. Justru 
yang bisa merumuskan apa yang terbaik 
bagi masyarakat adalah masyarakatnya 
itu sendiri. 

Karena itu kita dorong agar dalam Gema 
Mitra ada forum kemitraan, intinya 
adalah masyarakat miskin harus punya 
usaha. Kalau belum kuat secara individu, 
dia harus berkelompok. Kelompok 
inilah yang dibina oleh semuanya, oleh 
tetangganya, oleh perusahaan, oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, 
pemerintah punya tugas mengaitkan 
satu usaha dan usaha lainnya, ini yang 
dilakukan di PNPM. Mereka akan kuat 
kalau ada kemitraan antar mereka.

Itulah misi kami untuk melawan 

Deputi VII Kemenkokesra RI
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

“PERANGI KEMISKINAN, 
CITA-CITA SAyA DARI KECIL”

ketidakadilan ekonomi, sosial, maupun 
budaya. Tidak hanya masyarakat biasa, 
tetapi juga kelompok masyarakat yang 
dimusuhi, semua kita latih, jadi ada 
kepedulian untuk kelompok-kelompok 
yang termarjinalkan itu. Mereka tetap 
warga negara, harus diurus. Dengan 
PNPM yang pesertanya 88 juta ini, kita 
juga arahkan agar masyarakat tidak 
gampang menyelesaikan solusi dengan 
kekerasan, tapi dengan dialog. Semua 
pasti ada solusinya.

Progress Gema Mitra?
Gema Mitra sudah di 32 Kabupaten. 
Bahkan ada yang lebih jauh lagi, di kota 
Palu sudah mulai Gema Mitra. Di sana 
dicanangkan ’Kemiskinan Nol’. Jadi 
menghimpun berbagai kemampuan dari 
pemerintah usaha, daerah, kemampuan 
dari perusahaan, dan kemampuan dari 
masyarakatnya sendiri. Ternyata bisa 
kalau dipadukan. Mereka cari semua, 
siapa yang belum dapat bantuan. Itulah 
yang kita sebut zero poverty, artinya 
kemiskinan nol seluruh insan di kota 
Palu, semuanya mendapatkan bantuan. 
Mungkin belum optimal tapi semuanya 
terjangkau.

Jangka waktu?
Kalau dari masa pemerintah SBY, 
berakhir tahun 2014. Tapi kita berharap 
pemerintah selanjutnya bisa melanjutkan. 
Kita sudah siapkan dana anggaran, 
semua ada di masyarakat dan bergulir di 
masyarakat pula, serta berkembang terus. 
Bilamana pemerintah tidak melanjutkan, 
masyarakat akan jalan sendiri.

Antisipasi penyimpangan dana?
Kami ada mekanismenya. Kami sangat 
keras untuk masalah itu. Tidak boleh ada 
korupsi sedikit pun di PNPM dan tidak 
boleh memanipulasi untuk tujuan money 
politic, untuk kampanye dan sebagainya. 
Kami langsung sanksi keras, kami 
keluarkan, kami berhentikan dananya, 
dan pelakunya kami laporkan dan sudah 
banyak yang dipenjara. 

DR. IR. SUDJANA ROyAT, D.E.A

Kemiskinan dan ketidakadilan 
menjadi prioritas dalam hidupnya 
dari kecil. Ternyata, keinginannya 

dalam mengentaskan kemiskinan 
itulah juga menjadi salah satu latar 
belakang dalam membentuk Gema 
Mitra (Gerakan Prakarsa Masyarakat 
Membangun Indonesia Sejahtera), 
yang sudah diluncurkan November 
tahun lalu. Gema Mitra merupakan 
gerakan dari Kementerian Koordinator 
Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) 

untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat dalam pemenuhan hak-hak 
dasar warga sesuai amanah konstitusi 
negara, yang juga diharapkan 
sejalan dengan indikator Millenium 
Development Goals (MDG’s).

Terkait hal tersebut, HARMONI sempat 
berbincang khusus dengan pria yang 
memiliki hobi melukis dan bermain 
keyboard ini. Berikut beberapa petikan 
wawancaranya.
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 Foto bersama di kebun BSP Pasaman Barat.

 Semarak karyawan BSP Area Sumbar ikut serta donor darah.

 Area Head Sumut I bersama HR dan CSR Manager Sumut I 
melakukan donor darah.

 Peserta donor darah dari karyawan & staf BSP Sumut I.

 Kapolsek Nibung diambil darahnya di JOP, Nibung, Bengkulu. Doa bersama peserta donor darah beserta Tripika di BSP JOP, 
Nibung, Bengkulu.

Februari 2013 lalu, tepatnya tanggal 
10 setiap tahunnya, grup Bakrie 
memperingati hari jadinya yang 
menginjak usia ke-71. Di ulang 
tahun Bakrie ke-71, sebagaimana 
tahun-tahun sebelumnya selalu 
dimeriahkan dengan berbagai 
kegiatan yang bermanfaat bagi 
masyarakat sekitar perusahaan. 

Sebagai salah satu Kelompok 
Usaha Bakrie, PT Bakrie Sumatera 
Plantations Tbk (BSP) pun tak 

pernah absen memeriahkan HUT Bakrie 
ke-71 tersebut, salah satunya dengan 
menyelenggarakan kegiatan donor darah 
di beberapa area kebun BSP bersama 
karyawan dan masyarakat sekitar. 

Kondisi perusahaan yang terbatas saat ini, 
semangat BSP tetap eksis untuk senantiasa 
bersama bahu-membahu memberikan 
manfaat dan kontribusi positif kepada 
masyarakat yang membutuhkan darah 
melalui PMI. Sesuai dengan komitmen 
BSP terhadap Tri Mitra Bakrie, yakni 

KARyAWAN DAN MASyARAKAT SUMBANG DARAH
Keindonesiaan, Kemanfaatan, dan 
Kebersamaan. Kali ini donor darah 
diselenggarakan di beberapa area saja, 
diantaranya BSP Area Sumut I, BSP Area 
Sumbar, dan Area Bengkulu. 

Di BSP Area Sumut I, penyelenggaraan 
donor darah diikuti oleh masyarakat 
sekitar kebun dan karyawan perusahaan. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan atas 
kerja sama BSP Area Sumut I dengan PMI 
kabupaten Asahan dan Unit Transfusi 
Darah (UTD) RSU Kisaran. Dari 74 
peserta Donor Darah yang hadir, jumlah 
kantong darah yang berhasil dikumpulkan 
sebanyak 72 kantong. Dua orang peserta 
tidak bisa mendonorkan darahnya 
dikarenakan tidak memenuhi persyaratan 
medis sebagai pendonor. Kantong darah 
yang terkumpul tersebut kemudian 
diserahkan kepada PMI Kab. Asahan 
untuk kemudian disalurkan ke UTD RSU 
Kisaran dan digunakan untuk membantu 
masyarakat yang membutuhkan.

Antusiasme juga terlihat dari karyawan 
BSP Area Sumbar untuk memeriahkan 
HUT Bakrie ke 71. Sebanyak 200 orang 

karyawan dan keluarga karyawan ikut 
mendonorkan darahnya pada tanggal 3 dan 
4 April 2013 lalu. Dari kegiatan tersebut 
terkumpul 121 kantong darah yang langsung 
diserahkan kepada Unit Donor Darah (UDD) 
PMI Pasaman Barat yang baru terbentuk ini.

Menurut Sekretaris PMI Pasaman Barat 
(Pasbar) dan Kepala UTD, Budi Sudjono 
menyampaikan, “Kegiatan donor darah di 
BSP Area Sumbar sangat bermanfaat untuk 
memenuhi kebutuhan darah masyarakat 
Pasbar dan diharapkan berkelanjutan, serta 
beberapa perusahaan perkebunan lainya juga 
dapat mencontoh kegiatan ini”.

Yang menarik dari kegiatan Donor Darah 
di BSP Area Bengkulu (PT Julang Ocha 
Permana-Nibung) diikuti oleh karyawan, 
masyarakat sekitar dan yang spesial adalah 
Kapolsek Nibung pun ikut mendonorkan 
darahnya. Jumlah Kantong darah yang 
berahsil dikumpulkan pada acara tersebut 
sebanyak 47 kantong. Dengan demikian 
total kantong darah yang berhasil 
dikumpulkan BSP adalah sebanyak 240 
kantong darah. Semoga setetes dari kami 
bermanfaat bagi mereka. 
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 Ibu paguyuban BSP Sumut II dengan pengurus paguyuban BSP Sumut I.

 Ibu-ibu paguyuban BSP Sumut I dan II menghibur para hadirin 
dengan lantunan lagu usai lomba karaoke.

 Peserta lomba menerima hadiah dan foto bersama dengan Nahum Panggabean, Region Head I dan Suyatno, Estate Head Sumut II.

 Peserta lomba memasak ikan arsik. Tari tradisional oleh anak-anak staf dan karyawan BSP Sumut II.

PT Grahadura Leidong Prima (BSP Sumut 2) 
melaksanakan peringatan tersebut pada 24 April 
2013 bersamaan dengan acara arisan keluarga staff 

bertempat di mess HO PT Grahadura Leidong Prima dan 
dihadiri oleh Ibu-ibu paguyuban BSP Sumut 2, pengurus 
paguyuban BSP Sumut I, staf dan karyawan BSP Sumut II.

Acara peringatan Hari Kartini tahun ini mengambil tema 
“Dengan Semangat Hari Kartini Mari Kita Kembangkan 
Daya Kreativitas dan Kekeluargaan Sesama Ibu-Ibu 
Paguyuban PT Grahadura Leidong Prima (BSP Sumut II)” 
dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: Pembacaan 
puisi, Ibu May Huzaimah (OJT Tax & Insurance Officer) 

membacakan puisi untuk mengenang jasa Ibu Kartini. 
Tari tradisional anak-anak staf dan karyawan estate 
BSP Sumut 2 membawakan tarian tradisional sebagai 
hiburan pembuka peringatan Hari Kartini. Lomba 
karaoke yang diikuti sebanyak 13 (tiga belas) orang 
peserta ibu-ibu paguyuban staff PT Grahadura Leidong 
Prima yang masing-masing peserta membawakan 2 lagu 
yang terdiri dari 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas pilihan 
peserta.

Selain itu juga mengadakan lomba memasak ikan 
Arsik, kegiatan lomba memasak ini menampilkan 
peserta ibu-ibu paguyuban staf PT Grahadura Leidong 
Prima sebanyak 5 (lima) orang yang mewakili tiap-tiap 
departmen dan pemilihan Pasangan Serasi oleh staf BSP 
Sumut 2.

Ibu Suyatno (Istri dari Leidong Makmur Estate Head) 
selaku Ketua Ibu Paguyuban BSP Sumut II dalam 
sambutannya menyampaikan untuk mendukung 
perjuangan Ibu Kartini dalam mengangkat derajat kaum 
wanita yaitu dengan memberikan contoh yang teladan 
bagi anak dan keluarga.

HARI KARTINI: MENELADANI PERJUANGAN KARTINI
Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April 
sebagai penghormatan atas Pahlawan Nasional 
Indonesia sebagai pelopor perjuangan kaum 
perempuan, simbol persamaan gender dan 
emansipasi wanita Indonesia. Peringatan Hari 
Kartini ke-134 dilaksanakan di beberapa unit/
area usaha yakni di Sumbar untuk region II dan di 
Sumut II untuk region 1 serta di Kalsel.

Nahum Panggabean selaku Region 1 Head dalam kata 
sambutannya menyampaikan peringatan Hari Kartini 
bukan hanya sekedar meniru cara berbusana Ibu Kartini 
melainkan dengan meneladani perjuangan Ibu Kartini 
dalam membela emansipasi kaum wanita demi kesetaraan 
derajat dengan kaum pria, beliau juga menghimbau agar 
tidak membeda-bedakan gender dalam berkarya.

Semoga makna hari Kartini tahun ini bukan sekedar 
memperingati dengan berbagai kegiatan tetapi muncul 
Kartini-Kartini baru yang melegenda seperti Ibu Kartini.  
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melePas 
tuKiK 

 Pelepasan Penyu Sumbar (tukik).

 Bambang A. Wisena turut serta dalam kegiatan melepas tukik.

Partisipasi BSP Area Sumbar dalam menyukseskan 
program Pemda Sumatera Barat dalam pelestarian 
penyu di Sumatera Barat. Perusahaan melaksanakan 
kegiatan CSR bidang lingkungan dengan pelepasan 
anak penyu (Tukik) dari hasil penangkaran  yang 
berada di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, 
Kota Pariaman. Acara ini dilakukan pada saat 
kunjungan Direksi dan Istrinya ke kebun BSP 
Area Sumbar. Melepas Tukik juga sebagai simbol 
pentingnya perhatian semua pihak menjaga habitat 
laut dan pelestarian lingkungan, baik di wilayah 
pantai, laut dan daratan. 

Tampak dalam acara tersebut Direktur Utama Bambang 
Aria Wisena, Direktur Operasional M. Iqbal zainuddin, 
Region II Head Edy Sukamto, Area Head Bengkulu Edison 

Sembiring, Area Head Sumbar Bermansyah Sinaga beserta Staf 
Area Sumbar dan Ibu-Ibu Paguyuban BSP melepaskan anak 
penyu (Tukik) tersebut ke laut lepas pada tanggal 10 Mei 2013 
dengan senang dan bersemangat. 

Setiap orang dalam Tim BSP ini juga berkesempatan melihat 
proses penangkaran, dan juga melepas sejumlah Tukik ke laut 
lepas. Kegiatan konservasi seperti ini sungguh sangat-sangat 
penting bagi kelestarian keberadaan penyu-penyu di laut 
khususnya daerah Sumatera Barat. Mengingat status penyu di 
Indonesia merupakan hewan-hewan yang harus dilindungi, 
sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 7 tahun 1999 
tentang Pengawetan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang 
Dilindungi.

Di tempat penangkaran, ada beberapa jenis anak penyu yang 
dijaga dan ditangkarkan secara oleh masyarakat dan pemda. 
Jenis penyu yang dilepas adalah Jenis penyu hijau (Chelonia 
Mydas), penyu sisik (Eretmochelys Imbricata) serta penyu 
lekang (Lepidochelys Olivacea), kesemuanya merupakan penyu 
lokal. Penyu yang dapat dilepas ke laut memiliki umur yang 
cukup bervariasi, yaitu berkisar 50-90 hari. 

BERSEMANGAT
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Sebutan ’Tukang Masak’ bagi pria 
ramah ini sebenarnya bermula dari 
coba-coba. Sebelum bekerja menjadi 

Chief Executive Chef di PT Bakrie Pasaman 
Plantations, dirinya sempat beberapa kali 
mencoba memasak beberapa resep untuk 
kelangsungan hidupnya sendiri. Beruntung, 
banyak orang yang menyukai masakannya.

”Saya tidak pernah belajar memasak. Awal-
awalnya bisa memasak itu waktu saya baru 
bekerja disini. Waktu itu saya masih bekerja 
di PT Bumi Hutani Lestari (BHL), gaji 
tidak begitu cukup untuk banyak makan, 
karenanya saya mencoba memasak untuk 
diri sendiri banyak yang bilang masakan 
saya enak. Mulai dari situlah saya terus 
memasak,” ujar lelaki berusia 36 tahun itu.

Beberapa menu andalan pun telah berhasil 
diciptakan lewat tangan dinginnya itu. 
Seperti contohnya menu masakan Pakis, 
Bebek Lado Hijau, Asam Manis Ikan, Sup 
Ayam, dan Sambal Terasi, menjadikan 
Sunardi berhasil membuat makanan mess 
ala resto.

Kepintarannya dalam memasak itu juga 
menjadikan seorang Direktur Utama BSP, 
Bambang Aria Wisena, menyukai segala 
masakan yang dibuatnya. ”Kalau Pak 
Bambang, dia suka semua apa yang saya 
masak. Ada juga yang menyukai Bebek dan 
Merpati Goreng,” tuturnya.

Selain memasak, pria ini juga memiliki hobi 
berternak dan berkebun di waktu luangnya.

”Jika sedang tidak ada tamu, saya di rumah. 
Berternak sedikit dan menanam sayur-
sayuran untuk kebutuhan di rumah, supaya 
tidak perlu beli lagi ke pasar. Sering juga 
menanam bunga-bunga untuk dirangkai 
jika ada tamu. Jadi bunga hasil tanaman 
saya bisa dipinjam untuk jadi hiasan disini,” 
pungkasnya. 

Wanita yang selama kurang lebih tiga 
tahun bergabung di bagian Sekretariat 
PT Bakrie Pasaman Plantations ini, 

mengaku selalu mengedepankan nama baik 
perusahaan dalam menjalankan tugasnya 
sebagai bentuk kontribusi dalam bidang 
pekerjaannya.

”Kebetulan tugas saya salah satunya untuk 
meng-ekspose ke atasan ketika ada surat 
masuk dari instansi-instansi lain. Bentuk 
kontribusi untuk menjaga nama baik 
perusahaan kita di luar, tentunya salah satunya 
surat-surat tersebut harus cepat ditanggapi. 
Jika tidak, nanti efeknya lain, jangan sampai 
yang mengirim surat bertanya-tanya,” imbuh 
Nina, begitu dirinya kerap disapa.

Kuliah jurusan D3 Teknik Mesin hampir 
membawanya menjabat sebagai supervisor 
di bagian maintenance di Pabrik, namun 
sayangnya Ia menolak. ”Disana terlalu banyak 
laki-lakinya. Jadi saya minta dipindahkan,” 
ungkapnya.

Disela waktu kerjanya, ibu dari tiga orang 
anak ini mengatakan dirinya sangat hobi 
bermain dengan anak-anaknya. Tak jarang 
juga ia kerap berpergian untuk sekedar jalan-
jalan dan menghilangkan rasa jenuh setelah 
sekian lama berkutat dengan setumpuk 
pekerjaan.

Terkait dengan kegiatan sosial perusahaan, 
Nina mengatakan sangat mendukung berbagai 
program sosial yang dicanangkan oleh 
perusahaannya. ”Saya mendukung sekali. 
Karena di lingkungan perusahaan ini masih 
banyak yang kurang mampu. Terutama 
bedah rumah yang dilaksanakan beberapa 
waktu lalu. Saya sangat mendukung, tetapi 
harus dipilah-pilah dulu siapa yang harus 
diikutsertakan dalam program bedah rumah 
tersebut. Tambah lagi dengan program 
bantuan bibit ke masyarakat, itu juga sangat 
bagus,” tutur Nina. 

Menjadi Driver PT BSP, membuatnya 
selama kurang lebih 20 tahun 
senantiasa menemani beberapa 

atasannya dalam berpergian. Berbagai 
pengalaman yang didapat, menjadikan 
dirinya mendapat penghargaan kala 15 tahun 
menjabat sebagai Driver disana.

”Dulu awalnya saya menjadi supir dari 
Manager Estate, kemudian pernah pindah ke 
pabrik untuk menjadi supir Rudi Kuswandi. 
Setelah itu bulan September mulailah ada 
Direktur di Sumatera Barat, disitulah aku 
ditarik ke Padang. Sampai akhirnya kini saya 
menjadi supir dari Pak Bermansyah Sinaga,” 
cerita pria berkostum safari itu.

Rutinitasnya dalam berpergian inilah yang juga 
membuat Menek, begitu dirinya akrab disapa, 
menjadi hafal dengan kondisi jalanan di daerah 
Pasaman. Menurutnya kondisi jalanan dari 
kebun PT. Bakrie Pasaman Plantations, sampai 
ke kota Padang kini sudah berubah menjadi 
rusak.

”Jalan mungkin lebih banyak yang rusak 
dibanding jaman dulu. Mungkin karena 
semakin banyak kendaraan, membuat jalanan 
menjadi lebih rusak,” katanya.

Lahir di tanah Medan, tepatnya di Mandailing 
Natal, membuat pria berkumis dan murah 
senyum ini menyukai beberapa makanan khas 
daerahnya. Salah satu favoritnya adalah menu 
Ubi Tumbuk. Ketika ditanyakan soal makanan 
favoritnya itu, Menek bercerita dengan lengkap.

”Soal Ubi Tumbuk, beda-beda cara 
memasaknya. Beda kampung, ya beda pula 
caranya. Ada yang pakai cabai, ada juga yang 
tidak. Ada yang pakai ikan teri, dan ada pula 
yang pakai ikan asin. Intinya hanya daun ubi 
ditumbuk dan digulai. Kalau digulai berarti 
pakai santan. Pasangannya biasanya dengan 
ikan asin yang dibakar,” tutup Ayah tiga orang 
anak ini. 

Sebagai anggota dari sebuah 
perusahaan, sudah pasti merupakan hal 
yang wajib untuk membina hubungan 

baik antara perusahaan dengan masyarakat 
di sekitar masyarakat. Begitulah kiranya 
yang dikatakan Isdi dari PT Air Muring. 
Bekerja dengan ikhlas juga merupakan 
pedoman hidup ayah dari dua orang anak 
ini dalam menjalankan profesinya.

”Dengan ikhlas, apa pun demi perusahaan 
akan kami laksanakan. Di samping itu kami 
juga turut serta dalam memajukan PT Air 
Muring ini. Salah satunya karena dekat 
dengan masyarakat, maka kita juga harus 
membina baik antara perusahaan dengan 
lingkungan. Jika kita baik, mereka akan 
berpikir jika mau berbuat hal-hal yang 
negatif,“ tutur pria yang dulunya sempat 
bekerja di PT Huma Indah Mekar ini di 
Lampung.

Mungkin hal itulah yang menjadikannya 
berhasil mendapatkan promosi atas prestasi 
kerjanya. ”Saya merasa senang sekali. 
Sekali lagi saya berterimakasih kepada 
managemen BSP, semoga kedepannya saya 
bisa bekerja lebih baik lagi. Dan akan selalu 
saya tingkatkan kinerja saya,” ujarnya 
merasa bangga.

Dengan didukung sang Istri, Isdi juga 
menginisiasikan beberapa aktivitas demi 
semakin mempererat hubungan akrab 
dengan masyarakat di lingkungan sekitar 
perusahaan. “Jadi bukan hanya saya yang 
melakukan itu, tapi juga saya didukung oleh 
istri. Karena istri juga kenal dengan ibu-ibu 
disini. Salah satu yang saya laksanakan 
adalah membawa tim dari PT Air Muring 
ini bersilaturahmi melalui pertandingan 
bola voli. Saya juga membina anak-anak 
SMP sampai SMA. Dari situ nampaknya 
keakraban antara staff PT Air Muring dan 
desa sekitar lebih akrab dan adem ayem,“ 
ujar Isdi mengakhiri pembicaraan. 

BERMULA DARI MEMASAK 
UNTUK DIRI SENDIRI

MENJAGA NAMA BAIK 
PERUSAHAAN

Pria yang kerap disapa Gawar ini, 
sebelumnya sempat ditugaskan 
di PT Julang Oca Permana (JOP). 

Namun ternyata pertimbangan 
keluarga dan permohonan dari kerabat 
terdekatnya yang kembali membawanya 
untuk bergabung kembali di PT Air 
Muring dan menjabat sebagai Corporate 
Social Responsibility (CSR) Officer 
disana. 

Meskipun baru tiga bulan menjabat 
sebagai CSR Officer, namun bapak 
tiga anak ini tetap memegang teguh 
tanggung jawab dalam pekerjaannya. 
”Hal terpenting bagi saya, dimana pun 
saya bekerja dan apa pun tanggung 
jawab yang diberikan, saya bangga dan 
senang. Terlebih saya bersyukur, karena 
background saya hanya SLTA tetapi bisa 
disejajarkan dengan kawan-kawan yang 
sarjana sebagai staf,” ucapnya dengan 
bangga.

Lewat jerih payahnya selama ini, 
anggapan bahwa dirinya capable di 
bidang lingkungan lah yang selama ini 
menjadi kekuatannya untuk melangkah. 

Dengan mendekatkan diri kepada 
masyarakat, Gawar berharap, ada 
rasa kebersamaan antara masyarakat 
dengan perusahaan untuk memiliki dan 
memajukan perusahaan itu sendiri. 
”Menurut saya, saya berkewajiban untuk 
menjaga konsesi dan perusahaan ini 
sebaik mungkin. Sehingga kini dengan 
adanya wadah forum Perkasa itu, saya 
bisa lebih leluasa memanfaatkannya 
untuk berkecimpung disitu. Nanti pada 
gilirannya, masyarakat sekitar tidak 
berpikir untuk mengganggu keberadaan 
perusahaan, justru mereka bisa punya 
rasa kebersamaan untuk memiliki dan 
memajukan perusahaan ini”,
tandasnya. 

ENRI KUSWANTO
Team Leader & CSR Officer 

PT Air Muring

SUNARDI
Chief Executive Chef 

PT Bakrie Pasaman Plantation

NINA SEfNITA
Sekretariat 

PT Bakrie Pasaman Plantation

RATIH SyAIRILLA ALMEE
Personal Assistant to 

Chief Corporate Secretary, Jakarta

HALOMOAN
Driver 

PT Bakrie Pasaman Plantation

ISDI
Team Leader Divisi 1

PT Air Muring

BERTUGAS MENJAGA 
PERUSAHAAN

PENyUKA UBI TUMBUKBERHUBUNGAN BAIK 
DENGAN MASyARAKAT

Life isn’t about finding yourself. Life is 
about creating yourself. Making good 
of yourself, seperti itulah motto yang 

mengilhami Ratih Syairilla Almee, ST. Lahir 
di Jakarta, 21 Juni 1983, anak pertama 
dari 2 bersaudara ini adalah Personal 
Assistant to Chief Corporate Secretary-BSP. 
Sehari-harinya ia bekerja mengatur waktu 
dan kegiatan Chief Corporate Secretary, 
membantu Tim Corporate Secretary untuk 
segala keperluan administrasi. 

Dukungan dari koleganya di kantor 
membuat hambatan kerja yang dia hadapi 
itu berhasil dilaluinya. “BSP memberikan 
pembelajaran dan pengalaman yang baru 
untuk saya. Ditambah dengan teman-teman 
yang sudah seperti keluarga, kekompakan 
yang terus dijaga. Sehingga tercipta 
keharmonisan yang seimbang dan saling 
mendukung”, jelasnya.

Ditemui di ruangan kerjanya, wanita 
yang hobi travelling dan shopping ini 
membeberkan pengetahuannya tentang 
CSR kepada Tim Redaksi. Menurutnya 
CSR adalah jendela interaksi perusahaan 
dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga 
hubungan diantara keduanya lebih 
harmonis layaknya hubungan kekerabatan. 

“Semoga CSR tetap maju karena kegiatan 
CSR sangat memberikan informasi 
tentang karyawan dan lingkungan sekitar 
yang kadang sering terlupakan saat kita 
sudah berada di dalam kantor. Selain itu, 
dengan adanya kegiatan CSR dan majalah 
HARMONI ini, kita dengan mudah saling 
mengenal meskipun tidak bertemu,” 
imbuhnya. Oleh karena itu ia berpesan agar  
program CSR selalu mempunyai inovasi 
dan kreatifitas yang terus berkelanjutan, 
sehingga dapat menambah nilai positif dan 
nilai kreatif baik bagi perusahaan maupun 
bagi stakeholdersnya.

MAKING GOOD Of 
yOURSELf
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BSPWajah WAjAh BSP



PERAnAn DAn 
FUnGSI hRD 
di industri 

Perkebunan

HRD adalah singkatan 
dari Human Resources 
Development. Dalam ilmu 
terapannya, HRD biasa disebut 
sebagai “Personalia” atau 
“Kepegawaian”. HRD dalam 
manajemen juga biasa disebut 
dengan “Human Capital” 
atau “Human Resources 
Management”. Menurut 
Raymond A. Noe (2000), “Human 
Resources Management refers 
to the policies, practices, 
and systems that influence 
employees’ behavior, attitudes, 
and performance”.

Arti lain dari Human Resources 
Development (Sumber Daya 
Manusia/SDM) adalah suatu 

proses menangani berbagai masalah 
pada ruang lingkup karyawan dan 
tenaga kerja lainnya untuk dapat 
menunjang aktivitas organisasi atau 
perusahaan demi mencapai tujuan 
yang telah ditentukan. Manajemen 
sumber daya manusia juga dapat 
diartikan sebagai suatu prosedur 
yang berkelanjutan yang bertujuan 
untuk memasok suatu organisasi 
atau perusahaan dengan orang-
orang yang tepat untuk ditempatkan 
pada posisi dan jabatan yang tepat.

Di dalam industri perkebunan 
baik perkebunan sawit ataupun 
karet, peranan HRD sangat vital 
dan dengan perkembangan zaman 
sekarang ini HRD sudah menjadi 
Business Partner (HRBP) di dalam 
organisasi/perusahaan. Hal-hal 
yang menjadi peran dasar HRD 
dalam industri perkebunan adalah 
menjalankan dan mengawal hal-hal 
fundamental dalam menjalankan 
roda organisasi/perusahaan. Bicara 
perkebunan tidak hanya bicara 
masalah operasional (estate/
factory), tapi juga bicara supporting 
untuk operasional yang memang 
semua lini saling terkait dan 
membutuhkan. Kompetensi yang 
harus dimiliki seorang HRD officer 
di industri perkebunan dituntut 
harus memiliki kemampuan secara 
generalis artinya pemahaman akan 
pengetahuan dalam menjalankan 
manajemen sumber daya manusia 
haruslah mumpuni.

HRD merupakan salah satu bagian 
terpenting dari perusahaan, 
analogi dalam tubuh manusia 
peranan HRD adalah jantung yang 
fungsinya mengatur peredaran 
darah dalam tubuh. Dalam situasi 
krisis, dimana segala sesuatu 

berubah dengan cepat seperti 
sekarang ini, HRD perlu membekali 
diri dengan beberapa survival skill 
yang memadai. Terdapat beberapa 
kompetensi utama yang mutlak 
dimiliki oleh mereka yang berpraktik 
di bagian HRD. Berikut ini adalah 
ulasannya:

STRATEGIC THINKING
Strategic thinking merupakan 
kemampuan esensial yang harus 
dimiliki oleh praktisi HRD. Bahkan 
bagi mereka yang berada di 
level eksekutif, kompetensi ini 
perannya krusial. Mengapa? Hal 
ini disebabkan karena seorang 
pemimpin HRD harus dapat 
menerjemahkan strategi perusahaan 
ke dalam bentuk praktik dan 
kebijakan HRD yang tepat. Intinya, 
supaya praktik dan kebijakan 
HRD yang diadopsi selaras 
dengan strategi dan tujuan utama 
perusahaan.

EffECTIvE MANAGEMENT Of 
CHANGE
Dalam situasi krisis seperti saat ini, 
perubahan terjadi dengan cepat, 
sehingga sering kali perusahaan 
harus melakukan adaptasi dengan 

cara melakukan perubahan 
atau “change”. Seorang 
praktisi HRD harus dapat 
mengelola perubahan yang 
terjadi di organisasi 
secara efektif. Misalnya, 
dalam suatu perubahan 
tentunya akan selalu 
terjadi penolakan. Oleh 
karena itu, salah satu 
tugas HRD antara lain 
bagaimana dapat 
melakukan pendekatan 
kepada karyawan 
supaya dapat menerima 
perubahan yang ada. Kemudian 
praktisi HRD juga perlu 
menjamin 
terciptanya 
komunikasi 
yang tepat 

bagaimana Anda dapat memahami 
orang lain dalam suatu pekerjaan 
dan menggunakan pengetahuan 
tersebut untuk memengaruhi dalam 
hal positif seperti pencapaian 
tujuan organisasi. HRD juga dapat 
membantu mewujudkan keunggulan 
organisasi dalam 4 (empat) pilar 
sebagai berikut:

1. Peran HRD sebagai partner/
mitra strategis perlu lebih 
dikembangkan secara lebih luas 
dalam berbagai aspek, misalnya 
saja mampu mempresentasikan 
rencana organization 
development yang paling optimal 
bagi manajemen. 

2. HRD harus menjadi ahli yang 
dapat diandalkan (expert) 
dalam hal bagaimana organisasi 
dijalankan, seperti misalnya 
menjalankan administrasi yang 
efisien yang dapat menjamin 
bahwa biaya-biaya dapat 
ditekan namun kualitas dapat 
ditingkatkan dalam saat yang 
sama. 

3. Meningkatkan keunggulan daya 
saing dengan meningkatkan 
pola perilaku produktif 
karyawan. Dalam hal yang 
sama HRD mampu tampil 

mewakili karyawan dalam hal 
mempresentasikan kepentingan 
karyawan di hadapan manajemen 
dan di saat yang sama menjamin 
bahwa karyawan memberikan 
kinerja mereka yang optimal 
dalam mencapai tujuan bersama. 

4. HRD harus menjamin bahwa 
organisasi memiliki kapasitas 
untuk meraih dan mewujudkan 
perubahan yang positif, misalnya 
saja dalam hal mentransformasi 
visi perusahaan secara luas 
menjadi pola perilaku (behavior) 
yang spesifik dalam kaitan tugas-
tugas yang berkembang dan 
semakin kompleks, HRD harus 
menjadi semakin profesional.

Dalam perjalanannya, HRD 
merupakan suatu posisi unik 
yang dapat mewujudkan tujuan 
organisasi/perusahaan yang 
semakin baik, efisien, cepat tanggap, 
kompetitif, serta memiliki daya saing 
yang tinggi, melalui perannya dalam 
membentuk pola perilaku karyawan 
yang produktif. Terkait tuntutan ini 
marilah segenap praktisi HRD di 
perusahaan ini, dengan terus dan 
secara konsisten meningkatkan 
kompetensi serta profesionalisme 
kita sebagai mitra bisnis yang 
strategis bagi perusahaan dalam 
mencapai tujuannya. 

Darma Setiawan
Human Resources Manager BSP Area Bengkulu

dan positif mengenai perubahan yang 
terjadi, sehingga dapat menjembatani 
perbedaan yang ada.

BUSINESS KNOWLEDGE
Sebagai praktisi HRD yang bergerak 
di suatu organisasi bisnis, tentunya 
business knowledge menjadi sesuatu 
yang mutlak diperlukan. Hal ini penting 
karena praktik dan kebijakan HRD 
yang diterapkannya tentunya akan 
berpengaruh langsung maupun tidak 
langsung bagi bisnis itu sendiri. 

Business knowledge sendiri dapat 
diperoleh dengan cara learning, baik 
itu melalui training formal maupun 
otodidak. Diskusi dan tukar pikiran 
melalui forum internal maupun 
eksternal juga dapat menjadi sarana 
dalam memperluas cakrawala business 
knowledge.

INfLUENCING AND POLITICAL 
SKILLS
Terakhir, influencing dan political 
skills menjadi salah satu kompetensi 
penting. Dalam berkomunikasi, 
penting bagi praktisi HRD untuk dapat 
memengaruhi orang lain. 

Sementara itu, political skill, 
mungkin konotasinya negatif, padahal 
sesungguhnya tidak demikian. 
Political skill yakni kemampuan 
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OPInIRuang RUAnG OPInI



  Pimpinan dan mitra dalam kegiatan RUPS I di Hotel J.S. 
Luwansa 26 Juni 2013.

  Tindak lanjut program plasma Kalimantan Selatan bertemu dengan Pemda 
dan koperasi masyarakat yang dipimpin oleh Area Head BSP Kalsel Edy Prayitno 
dan Business Development Jakarta Erick Sitompul.

  Ibu-ibu dari PT. Monrad Intan Barakat pada saat pelaksanaan acara  memperingati hari Kartini.

 Pimpinan Area Sumbar, Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta 
siswa Kelas IX dalam pelepasan siswa SMP Bakrie Utama Sumbar.

 Perpisahan siswa kelas IX angkatan IV SMP Bakrie Utama 
Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

 Foto bersama panitia RUPS Tahunan BSP 2013 di Jakarta yang 
diselenggarakan dua kali.

 Area Head BSP Sumbar Bermansyah Sinaga bersama Kepala Sekolah dan 
Dewan Guru SMP Bakrie Utama usai pelepasan siswa kelas IX.

Baru-baru ini tepatnya tanggal 
18 Mei 2013, SMP Bakrie 
Utama Sungai Aur dipercaya 

sebagai “tuan rumah“ penyelenggara 
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 
(MKKS) SMP Negeri dan Swasta se 

Pasaman Barat. Acara ini diikuti 
sebanyak 61 orang kepala sekolah. 
Dan Alhamdulillah, pelaksanaannya 
berlangsung dengan baik. 

Acara ini dihadiri oleh Ir. Indra 
Sevril (HR Area Head), Ir. Edi Winata 
(Ketua YBPP), dan Drs. H.S. Pulungan 
(Ketua Harian YBPP). Penampilan-
penampilan yang disuguhkan oleh 
para siswa mendapat sambutan yang 
luar biasa dari peserta MKKS. Ini 
berkat hasil binaan guru-guru muda 
yang profesional di bidangnya masing-
masing. 

Seluruh peserta MKKS merasa betah 
dan senang mengikuti setiap mata 
acara. Di samping itu kenyamanan 
tempat acara cukup memuaskan 
peserta berkat dukungan dari 
perusahaan BPP. Penataan acara 
dan tempat berbeda dengan 
kegiatan MKKS sebelumnya. Banyak 

SMP BAKRIE UTAMA SUNGAI AUR
DI MATA PEMERINTAHAN 
KABUPATEN PASAMAN BARAT

mengatakan secara spontan bahwa 
MKKS kali ini terasa seperti mengikuti 
acara Indonesia Lawyers Club (ILC) 
yang diisi Bang Karni Ilyas di TV One.

Pada kesempatan itu, Devi Irawan, 
S.Pd, selaku Ketua MKKS SMP 
Pasaman Barat, melalui sambutannya 
mengatakan keinginannya untuk 
menggelar kembali acara bergengsi ini 
sebulan sekali di SMP Bakrie Utama, 
dan dengan hangat keinginan itu di 
restui oleh pihak pimpinan perusahaan.

Yusril, S.Pd, selaku Kepala Sekolah, 
mengucapkan terima kasih kepada 
perusahaan, teman-teman guru, 
dan karyawan YBPP yang telah 
mensukseskan acara ini, yang ke depan 
dukungan yang lebih tetap di harapkan, 
hari ini kita belum boleh berpuas diri, 
seperti pada lirik bagian akhir Mars 
SMP Bakrie Utama, MAJU TERUS DAN 
TETAP JAYA”. 

SMP Bakrie Utama Sungai Aur 
yang baru berusia muda, berdiri 
sejak enam tahun yang lalu telah 
mengukir berbagai prestasi. 
Sekolah seumur jagung ini tidak 
bisa dipandang sebelah mata. 
Terbukti setiap tahun selalu ada 
siswa yang menjadi utusan untuk 
berbagai lomba/kegiatan, mewakili 
Kabupaten Pasaman Barat ke 
tingkat Propinsi Sumatera Barat. 
Baik lomba bidang seni maupun 
olahraga. Sehingga SMP Bakrie 
Utama betul-betul menjadi salah 
satu sekolah yang diperhitungkan 
di bumi mekar ini.

PerPisahan sMP Bakrie UtaMa sUMBar
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hARMOnIRagam KEBERSAMAAnGaleri



SSB Bakrie Asahan
Juara Sumatera Utara & Kepri
Sebelum mencapai puncak kejuaraan di Jakarta, tim SSB Bakrie 
Asahan berhasil meraih juara di festival Sepakbola U-12 Danone 
Nations Cup (DNC) 2013 wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera 
Utara. Prestasi ini menunjukkan bahwa putra Asahan memiliki 
bakat dan kemampuan yang sama dengan daerah lainnya. 
Berkat binaan yang rutin serta dukungan PT Bakrie Sumatera 
Plantations Tbk, SSB Bakrie Asahan telah menorehkan sejarah 
persepakbolaan di wilayah tersebut. 

 "Prestasi ini menjadi bukti kalau anak Asahan memang layak 
tampil di ajang nasional," ujar Sekretaris KONI Asahan, Efi 
Irwansyah Pane.

Pembina tim SSB Bakrie Asahan, Sumantri, menuturkan bahwa 
timnya berangkat ke Jakarta pada 28 Mei dan akan bertanding 
di babak 15 Besar mulai 1 Juni 2013 di Stadion Brojonegoro, 
Kuningan. Dia mengatakan anak asuhnya dapat memboyong 
gelar juara pada pertandingan di Jakarta nanti. ”Tahun lalu yang 
menang dari Lhoksumawe, saya kira Kisaran juga bisa menang 
tahun ini,” harapnya. Rencananya, pemenang Danone Nasional 
tahun ini akan diganjar dengan berkunjung ke kota London, 
Inggris. Oleh sebab itu pihaknya meminta dukungan dari semua 
pihak, sehingga tim ini bisa bermain dengan maksimal. 

Menurut Efi, keberhasilan tim SSB Bakrie tampil menjadi juara 
dan akan mewakili Sumut di Final Festival DNC di Jakarta 
telah menambah catatan baik dalam program KONI untuk 
meningkatkan prestasi dan menjadikan Asahan sebagai “Bank 
Atlet”. Sehingga keberadaan SSB Bakrie patut mendapat 
perhatian yang lebih oleh berbagai pemerhati dan pecinta bola 
di Asahan. 

"Kita akan bantu tim SSB Bakrie agar mendapat dukungan dari 
Pemkab Asahan. Tidak hanya itu saat bertanding di Jakarta nanti 
kita akan menghubungi pihak Kerukunan Keluarga Kisaran (K3) 
agar turut memberi dukungan," kata Efi. 

Munculnya pemain bola yang yang berprestasi dan bermental 
juara terlahir dari proses pembinaan yang panjang sejak 
usia dini. Momentum prestasi SSB Bakrie Asahan seyogyanya 
menjadi cambuk dan pemacu pembinaan yang berkualitas dan 
berkelanjutan di Asahan.

Selamat kepada pembina dan pelatih SSB Bakrie Asahan, 
semoga tahun depan menuai prestasi yang terbaik!. 

 Pengarahan dan motivasi oleh pelatih.

 Foto bersama di depan gedung Bakrie Tower.

  SSB Bakrie Asahan dengan Pimpinan BSP Area Sumut I.

Di awal babak penyisihan, tim SSB Bakrie Sumut berada 
dalam satu Grup C (SSB DKI, Jateng, dan Jatim) dan 
mampu mengimbangi permainan SSB Jateng (Juara 1 

Danone 2013) dengan skor 0-0, dan sempat dikalahkan oleh 
SSB Jatim (0-1) dan mampu menaklukkan SSB DKI (1-0). 
Namun karena masing-masing tim hanya memiliki nilai 4, 
maka tim SSB Jateng dan DKI yang berhak masuk ke babak 
perempat final, karena selisih gol yang lebih banyak. 

Peringkat ke-9 tersebut berhasil direngguk tim SSB Bakrie 
Sumatera Utara setelah berhasil bermain melawan SSB 
Bali dan SSB Sumbar. “Hasilnya SSB Bakrie Sumut mampu 
mengalahkan kedua tim tersebut dengan hasil masing-masing 
1-0. Dengan demikian, SSB Bakrie Sumut terpilih sebagai tim 
peringkat ke-9 dari 15 tim yang ada,” jelas Sabarin.
 
Kedepan, lanjut dia, pelatihan akan difokuskan untuk 
meningkatkan semangat berjuang dan menghadapi tekanan 
di lapangan. “Kemarin itu saya lihat fokus anak-anak hanya 
pada bola saja, padahal dari sklill kita tidak kalah, rata,” jelas 
Sabarin, pelatih tim SSB Bakrie Asahan.

Sabirin mengaku pihaknya sudah merekrut anggota tim baru 
untuk pertandingan Danone Cup Tahun 2014. “Kita sudah pilih 
dan mereka akan kita latih supaya bisa bermain lebih bagus 
lagi,” tegasnya. 

tim sekolah sepak bola (ssb) bakrie asahan/sumut 
mengakhiri Final nasional Danone Cup 2013 di urutan 
ke-9. meski tak berhasil menggondol juara pertama 
namun tim mampu mengimbangi permainan. “Kita 
kemarin itu ada di “tim neraka”, poin kita sama dengan 
tim lainnya di grup,” kata pelatih ssb bakrie sabirin 
pada 5 juni 2013. pertandingan berlangsung di stadion 
sumantri brojonegro, Kuningan, jakarta.

Tim ssB Bakrie asaHan 
uruTan ke-9

PIAlA DAnOnE

CUP 2013
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KhUSUSLaporan lAPORAn KhUSUS



Dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Besar 
Muhammad SAW 1434 H, PT Grahadura Leidong 
Prima memeriahkannya dengan acara perlombaan 

yang diikuti oleh anak-anak karyawan dan staf PT 
Grahadura Leidong Prima yang dilaksanakan pada tanggal 
17 s.d 19 Juni 2013 di Mesjid Al Bakrie PT Grahadura 
Leidong Prima dengan tema “Mari Kita Tingkatkan Minat 
& Bakat Anak-Anak di Lingkungan PT. Grahadura Leidong 
Prima Agar Menjadi Anak Yang Berguna Bagi Nusa Dan 
Bangsa.” Adapun kategori yang diperlombakan adalah :

1. Pidato
2. Doa sehari-hari tingkat Iqra
3. Bacaan Shalat
4. Membaca Al Quran
5. Adzan

Antusias peserta sangat besar, ini dibuktikan dengan 
banyaknya keikutsertaan anak-anak staf dan karyawan PT 
Grahadura Leidong Prima dan beberapa anak yang berasal 
dari luar perusahaan dengan jumlah total peserta sebanyak 
88 orang yang berumur 4 sampai 13 tahun.

Group Nasyid anak-anak PT Grahadura Leidong Prima 
“Al Bakrie” juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan 
jalannya perlombaan tersebut dengan menyumbangkan 
beberapa lantunan lagu religi.  

Dalam kata sambutan pembukaan acara perlombaan anak, 
Fatta Matondang (Personalia Officer) selaku perwakilan dari 
PT Grahadura Leidong Prima mengatakan kegiatan ini baik 
dilaksanakan sebagai media pengembangan mental dan 
bakat anak-anak khususnya di PT Grahadura Leidong Prima 
dan semoga bakat anak-anak kita ini dapat dikembangkan 
sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional.

Pada tanggal 20 Juni 2013, PT Grahadura Leidong Prima 
melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 1434 H sekaligus sesi penyerahan piala, 
hadiah dan piagam penghargaan kepada para juara dan 
peserta perlombaan anak di Mesjid Al Bakrie PT Grahadura 
Leidong Prima.

Untuk kegiatan umum peringatan Isra Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 1434 H di PT Grahadura Leidong Prima 
memiliki tema “Dengan Peringatan Isra Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 1434 H, Mari kita Membenahi Diri untuk 
Disiplin & Menumbuh Kembangkan Amar Ma’ruf Nahi 
Mungkar di Lingkungan PT Grahadura Leidong Prima” yang 
diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz H. Jamaluddin 
Damanik. 

PERINGATAN ISRA MI’RAJ
NABI MUHAMMAD SAW 1434 H
PT GRAHADURA LEIDONG PRIMA

Penghargaan Zero Accident. BSP Area Bengkulu, PT 
Air Muring berhasil mencapai nihil kecelakaan di 
tahun 2012 dan anugrah Penghargaan Zero Accident 

2012 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja Muhaimin 
Iskdanra kepada Edison Sembiring di Jakarta pada bulan 
Maret 2013.  Semoga di tahun-tahun mendatang kinerja 
ini terus dipertahankan oleh karyawan dan pimpinan 
unit. Selamat dan sukses. 

Kuliah Umum di Universitas Bengkulu. Tim CSR 
bersama Kemengkokesra memberikan kuliah umum 
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta 

Potret kemiskinan di Indonesia usaia melakukan  kegiatan 
Temu Gema Mitra BSP dengan Pemda Bengkulu Utara. 
Materi disampaikan oleh Suwandi, VP CSR BSP dan Yauri, 
Staf Ahli Kemenkokesra kepada mahasiswa fakultas 
pertanian dan staf pengajar di ruang pasca Unib. 

Sebagai wujud perhatian dalam peningkatan 
mutu pendidikan di Indonesia, BSP Area Sumbar 
menperingati Hari Pendidikan tahun 2013 dengan 

tema " Membangun Pendidikan yang Berkarakter untuk 
Mewujudkan Insan Indonesia yang Bermutu di  Sei Aur, 

PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
Pasaman Barat selama dua hari pada tanggal 10 dan 11 Mei 
2013. Kegiatan ini dihadiri oleh direksi BSP ( bambang A 
Wisena & M. Iqbal Zainuddin) beserta istri dan paguyuban 
ibu-ibu BSP region II dengan mengikuti beberapa kegiatan 
yang bertemakan pendidikan di lokasi sekolah Bakrie Utama.
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 Indra Sevril, HR dan CSR Manager Area Sumbar.

Informasi awal kami peroleh bahwa 
pada kunjungan Direksi ke BSP Unit  
Sumbar (Bambang A Wisena dan Iqbal 

Zainudin) dan kegiatan Paguyuban Ibu-Ibu 
Region II BSP, Direksi BSP menjelaskan 
kembali perihal pentingnya kebijakan 
“Back to Basic”, agar perusahaan 
tumbuh lebih cemerlang dan sukses 
sebagaimana keberhasilan perkebunan 
di masa lampau. Hal tersebut diceritakan 
kembali oleh HR dan CSR Manager Area 
Sumbar, Indra Sevril. Menurutnya, dengan 
dikembalikannya budaya kebun yang dulu, 
ada harapan kebun akan menghasilkan 
produk yang lebih baik setiap harinya dan 
juga mampu memperbaiki kondisi yang 
kurang baik. Namun tidak hanya sampai 
disitu, ternyata peningkatan fungsi kontrol 
juga berperan utama dalam hal ini. 

“Makna “Back to Basic” adalah kembali 
ke kebun. Kita fokus ke kebun dengan 
target peningkatan produktifitas dan 
mewujudkan suasana kerja yang 
lebih kondusif sesuai dengan budaya-
budaya kebun kita,“ jelas Indra Sevril. 
Menurutnya, slogan itu juga akan 
mendorong frekuensi pemantauan dan 
kontrol ke internal akan lebih tinggi mulai 
dari area head, manager, asisten, krani 
hingga ke mandor dan pemanen.

Sementara Darma Setiawan, HR & CSR 
Manager BSP area Bengkulu mengatakan 
kebijakan “Back to Basic” bukanlah 
menjadi hal yang baru bagi BSP. Hanya 
saja hal ini digunakan secara teknis 
sebagai motivasi peningkatan kualitas 
dan kuantitas hasil perkebunan, sekaligus 
sebagai pengingat untuk tetap konsisten 
pada kebijakan tersebut. Tetapi Darma 
menilai perusahaan BSP mesti benchmark 
dengan perusahaan yang lebih maju di 

perkebunan agar dalam penyempurnaan 
blue print, sistem pengelolaan atau SOP, 
sistem keuangan dan lain-lainnya mampu 
menopang BSP menuju perusahaan yang 
terbaik di Indonesia.

Dalam kondisi internal perusahaan 
yang memaksa untuk bersikap efisiensi 
secara financial, menurut Indra 
kebijakan tersebut bukan lah merupakan 
suatu problema. Namun pengeluaran-
pengeluaran yang tidak perlu harus 
tetap ditekan untuk menjaga financial 
perusahaan. “Secara operasional, hal itu 
tidak begitu mengganggu menurut saya. 
Karena pada prinsipnya operasional 
masih tetap bisa dibayarkan. Untuk panen 
dan perawatan juga tidak ditemukan 
adanya masalah. Cuma yang harus kita 
cermati adalah pengeluaran-pengeluaran 
yang dirasa tidak perlu. Inilah yang perlu 
kita tekankan dan kita efisiensikan,” 
tegasnya.

Meningkatkan 
Optimalisasi Kerja
Demi meningkatkan hasil produksi, 
optimalisasi berupa semangat dan disiplin 
kerja merupakan hal yang tidak bisa 
ditawar. Fenomena cuaca yang kurang 
mendukung untuk kondisi perkebunan 
bukan lah suatu alasan untuk mengurangi 
produktivitas dalam bekerja. Setidaknya 
hal itu yang ditegaskan oleh Area Head 
BSP Bengkulu, Edison Sembiring.

“Kita tidak bisa menyalahkan alam. Alam 
itu justru tantangan buat kita. Karenanya 
saya berpesan, pada saat kondisi cuaca 
normal sudah seharusnya agar kita bisa 
menggali potensi yang ada. Harapannya 
adalah dengan keadaan apapun kita 
harus tetap semangat bekerja,” tegasnya 
dalam acara review bulanan bersama para 
Manager dan Asisten.

Pengalaman penurunan performance 
pada bulan Mei lalu, telah dijadikan 
pelajaran agar lebih berbenah diri. Di 
lain pihak, Edison berpesan agar kontrol 
juga harus lebih ditingkatkan untuk lebih 
memerhatikan dan mengawasi kinerja 
sumber daya manusia di perkebunan dan 
menurutnya karyawan selalu  menjaga 
komunikasi di antara Asisten dan Manager 
dengan intensif.

Terlepas dari beberapa hal tadi, Edison 
juga mengakui adanya peningkatan 
prestasi dan produktivitas dalam tubuh PT 
Air Muring. Oleh karenanya ada beberapa 
karyawan yang dipromosikan sebagai 
imbalan hadiah atas prestasi mereka 
selama bulan April kemarin, diantaranya 
Isdi yang dipromosikan untuk menjabat 
sebagai Senior Asisten, dan Hotma Rima 
Panjaitan yang dipromosikan untuk 
menjabat sebagai Asisten I.

“Dalam kondisi apapun, prestasi harus 
tetap kita lihat. Kebetulan ada diantara 
kita yang prestasi lebih baik, jadi kita 
promosikan. Kita senang bahwa PT Air 
Muring atau Bengkulu secara umum 
dihargai, jadi kita promosikan untuk 
karyawan yang prestasinya sangat baik,” 
papar Edison seraya disertai tepuk tangan 
dari para Asisten dan Manager.

Peningkatan juga dapat dilihat pada 
semester pertama tahun 2013, BSP Area 
Bengkulu mampu mencapai target kinerja 
lebih dari separuh target budget. Dalam 
hasil reviewnya, ditunjukkan target net 
income dan yield untuk bulan Januari 
sampai dengan Juni 2013 menunjukkan 
pencapaian mendekati 60%. 

Di Pasaman Barat, Area Head BSP Sumbar, 
Bermansyah Sinaga mengambil langkah 

“Kebun adalah sumber kita. 
Kalau kita pinjam istilah agama, 
ibaratnya, shalat itu tiang 
agama, kalau shalatnya tidak 
kita perbaiki ya pribadinya akan 
susah. Begitu pula kebun, jika 
kebunnya tidak kita perhatikan 
dan kita perbaiki, maka ke 
depannya akan sulit,” seperti 
itulah yang pernah disampaikan 
oleh Direktur Operational BSP, 
M. Iqbal Zainuddin terkait 
kebijakan “Back to Basic”.  Lalu 
bagaimana respon BSP Unit 
Bengkulu dan Sumbar serta wujud 
mengimplementasikan kebijakan 
tersebut? Beberapa waktu lalu, tim 
HARMONI bertandang langsung 
kedua unit BSP tersebut untuk 
memperbincangkan hal serupa, 
adalah Area Head BSP Bengkulu 
dan Sumbar bersama beberapa 
staf yang melengkapi perbincangan 
hangat tim HARMONI di Bengkulu 
dan Pasaman Barat.

OPTIMAlISASI KERjA DAn KOnTROl
ADAlAh KUnCI UTAMA

 Karyawan dan Pimpinan BSP Area Bengkulu di kantor JOP.

 Pimpinan dan staf BSP Area Bengkulu Utara di kantor Air Muring.

  Area Head BSP Sumbar Bersama Staf Meninjau Hasil Panen di Kebun Sungai Aur Pasaman Barat.
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perbaikan dan penegakan aturan main 
dalam sistem panen. Perubahan kebijakan 
tersebut berdampak pada peningkatan 
produktifitas dan motivasi kerja karyawan.

”Kami telah memperbaiki premi panen 
dengan peningkatan lebih dari 100% 
sehingga hal ini mempengaruhi motivasi 
kerja pemanen, mandor, dan krani. Tugas 
selanjutnya adalah melakukan kontrol 
yang ketat di lapangan, sehingga tidak 
ada lagi panen buah mentah ” terang 
Bermansyah Sinaga dihadapan mandor.

”Dengan perbaikan kualitas TBS dari 
kebun Inti, juga akan berdampak sangat 
besar terhadap input  bahan baku di 
pabrik, kecepatan angkutan, dan bahkan 
waktu istrirahat karyawan. Jadi inilah 
kunci peningkatan produktifitas itu, 
perbaikan premi dan kontrol kualitas 
kematangan TBS  sangat signifikan 
terhadap peningkatan produksi”

Optimalisai kerja menurut Bermansyah 
Sinaga dapat dilakukan dengan perbaikan 
terhadap kualitas TBS dari masyarakat 
baik di tingkat petani plasma, petani 
swadaya dan pengumpul/pedagang. 

”Kami memperketat sortasi di Pabrik 
dan juga melakukan pembinaan dengan 
penyuluhan agar masyarakat lebih suka 
memetik TBS yang matang saja. Peran 
tim CSR, manager, asisten dan kelompok 
tani yang terbaik sangat berperan aktif 
melakukan hal ini” harapnya.

Pendekatan dengan 
Masyarakat
Hubungan akrab antara perusahaan 
dengan masyarakat selalu dijaga oleh 
Air Muring dan Bakrie Pasaman Barat.  
Karyawan dituntut peran aktifnya baik 
dalam kegiatan formal dan informal 
antara perusahaan dengan masyarakat 
maupun dalam internal masyarakat.  
Bentuk pendekatan dengan masyarakat 
tersebut salah satunya adalah dengan 
ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 
diadakan warga sekitar maupun lembaga 
desa yang ada.

“Dari aspek hubungan dengan 
masyarakat, saya selalu sampaikan ke 
semua karyawan bahwa saat bekerja kita 
memakai baju Bakrie atau Air Muring 
dengan embel-embel sebagai manager, 
asisten atau mandor, tetapi saat kita ada 
di masyarakat, kita simpan saja status itu, 
kita harus berbaur dengan masyarakat 
putri hijau ini layaknya masyarakat 
lainnya, inilah budaya bagi karyawan 
kebun itu,“ tegas Rizal Sitorus, Manager 
Kebun BSP area Bengkulu di Air Muring.

Contoh nyatanya dialami oleh Tumbur M. 
H. Siahaan, Afdeling Team Leader BSP 

Si Danau TerluaS 
Di ranah Minang

Selain pemandangan yang indah, 
Danau Singkarak juga memiliki 
keistimewaan yang lebih 

dibandingkan danau lainnya di dunia. 
Berbagai jenis ikan hidup pada danau 
air tawar itu. Setidaknya, saat ini ada 
19 jenis ikan, diantaranya ikan Asang, 

Piyek, Balingka, Baung, dan ikan Sasau. 
Juga ada spesies ikan langka yang 
mungkin hanya satu-satunya di dunia, 
bernama ikan Bilih (Mystacoleucus 
Padangensis). 

Ikan Bilih ini hanya hidup di Danau 
Singkarak, tidak dapat dibudidayakan 
di luar habitat aslinya, apalagi di 
akuarium, kolam, bahkan dalam jala 
terapung yang ada di Danau Singkarak 
sekalipun. Bentuk ikan Bilih mirip Teri, 
namun hidup di air tawar. Karenanya, 
ikan Bilih menjadi salah satu makanan 
khas Sumatera Barat. Biasanya ikan 
Bilih digoreng kering dan disajikan 
dengan sambal hijau. Bagi warga 
sekitar, ikan Bilih merupakan salah 
satu sumber mata pencaharian. Namun 
karena semakin langka, harganya pun 
bervariasi. Biasanya ikan tersebut dijual 
dengan harga Rp15.000/Kg. Akan tetapi 
jika sudah masuk ke pasar, harganya 
bisa meningkat menjadi Rp50.000/Kg.

Tour de Singkarak
Dengan suasana sekitar yang menawan, 
Danau Singkarak juga cocok digunakan 
sebagai tempat olahraga atau sport 
tourism. Seperti yang selama ini rutin 
diselenggarakan, adalah kejuaraan 
balap sepeda bertajuk Tour de 
Singkarak.

Tour de Singkarak merupakan 
kejuaraan balap sepeda resmi dari 
Persatuan Balap Sepeda Internasional 

Area Bengkulu mengenai kedekatannya 
dengan masyarakat begitu terjalin hingga 
dirinya dinobatkan sebagai Pembina 
Karang Taruna disana. Berbagai acara 
seperti bentuk kesenian tari dan olahraga, 
juga selalu dihadirinya.

“Di PT Air Muring ini, 
saya diajari berhubungan 
dengan masyarakat dan 
lebih mendekatkan diri 
dengan karyawan, serta 
membina hubungan yang 
baik supaya kita tidak 
terlalu kaku dalam bekerja. 
Kalau ada pertemuan 
karang taruna saya pasti 
kesana, karena saya aktif 
di Karang Taruna sebagai 
Pembina,” papar Tumbur. 
Sosialisasi demi terjaganya 
sebuah keharmonisan antar 
perusahaan dan warga 
selalu dijaganya, untuk 
mencegah terjadinya konflik 
antar masyarakat.

Sedangkan di Pasaman 
Barat, pembinaan 
masyarakat melalui koperasi 
dan kelompok petani 
plasma serta pemberdayaan 
masyarakat oleh Tim CSR/
CD BSP area Sumbar. 
Misalnya di sekitar kebun 
Air Balam, kelompok tani 
Suka Maju adalah kelompok 
tani teladan yang dijadikan 
rujukan bagi petani-petani 
sawit di sekitar perusahaan 

 Tumbur M. H. Siahaan, Afdeling Team Leader
BSP Area Bengkulu.

‘MenjaMah’ dengan luas kebun 54,5 ha.  Kelompok tani 
memiliki kinerja kelompok yang disiplin dan  
kerjas keras sehingga tingkat produksi TBS 
mampu mencapai Yield/Ha pada nilai 27,2 
kg di tahun 2012.

”Kami sangat senang jika petani-petani di 
sekitar perusahaan memiliki kebun-kebun 
yang bagus. Ada cita-cita kami mendirikan 
sekolah lapang usaha tani khusus kelapa 
sawit, sebagai wujud kepedulian kami juga 
terhadap kemajuan daerah ini. Kami disiplin 
mengelola kebun sebagaimana arahan 
perusahaan, baik saat panen maupun 
memupuk kebun ini, ada tabungan khusus 
pupuk sehingga yieldnya meningkat setiap 
tahun. ” jelas Daswir ketua kelompok tani. 

Berkunjung ke Ranah Minang, 
rasanya belum lengkap tanpa 
menyempatkan diri ke Danau 
Singkarak. Danau yang merupakan 
danau terluas di Sumatera Barat 
dan terluas kedua di Sumatera 
setelah Danau Toba ini, berada 
di dua kabupaten di Sumatera 
Barat, yaitu Kabupaten Solok dan 
Kabupaten Tanah Datar.

 Rizal Sitorus, Manager Kebun BSP Area Bengkulu, Air Muring.

“Di PT Air Muring ini, 
saya diajari berhubungan 
dengan masyarakat dan 
lebih mendekatkan diri 

dengan karyawan, serta 
membina hubungan 

yang baik supaya kita 
tidak terlalu kaku dalam 

bekerja”.

(Union Cycliste International) yang 
diselenggarakan setiap tahun di 
Sumatera Barat. 

Kejuaraan yang diselenggarakan 
pertama kali pada tahun 2009 
ini merupakan balapan jalan 
raya jarak jauh yang umumnya 
diadakan sekitar bulan April hingga 
Juni dan berlangsung selama 
seminggu. Kejuaraan ini telah 
menjalin kerja sama dengan Amaury 
Sport Organization yang menjadi 
penyelenggara Tour de France di 
Perancis.

Sesuai dengan namanya, Danau 
Singkarak menjadi bagian dari jalur 
lintasan Tour de Singkarak. Selain itu, 
beberapa kawasan wisata lain juga 
menjadi bagian dari jalur lintasan, 
termasuk Lembah Harau, Danau 
Maninjau, Kelok 44, Danau Diatas, 
dan Danau Dibawah. Dalam tiga kali 
penyelenggaraan Tour de Singkarak, 
kota Padang selalu menjadi titik start 
pelombaan dengan titik finish di 
dermaga Danau Singkarak. Namun 
pada Tour de Singkarak 2012, titik 
start lomba dipindahkan ke kota 
Sawahlunto, sedangkan titik finish 
dipindahkan ke Kota Padang. 

Sumber: tourdesingkarak.com

Sumber: tourdesingkarak.com
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HR OPERATION,

STRUCTURE ORGANIZATION

HUMAN RESOURCES 
DIRECTOR

HR OPERATIONS

PAYROLL

HR REGION 1 PERSONNEL 
MANAGEMENT

HR 
DOWNSTREAM

HR CORPORATE 
FUNCTION

HR REGION 2 HR SHARED 
SERVICES

HR BUSDEV & SIP

HR BARI

salaH satu Pilar utama PerusaHaan

Ibarat bangunan, Human Resources (HR) 
merupakan salah satu pilar utama bagi 

suatu perusahaan, tidak terkecuali bagi PT 
Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (BSP). 

Sebagai fungsi sentral yang menetapkan dan 
melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan 

regulasi ketenagakerjaan, sejatinya HR 
merupakan strategic partner dewan direksi 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena HR 
mempunyai fungsi untuk membuat strategi dan 
program bagi suatu perusahaan yang bertujuan 
mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM),  

peran penting itu juga direalisasikan dengan 
memproses semua kebutuhan karyawan dari 

proses ketenagakerjaan dimulai, sampai dengan 
hubungan ketenagakerjaan berakhir.

Pengembangan suatu SDM pun dimulai dari cara analisa 
kerja yang dilakukan oleh pihak HR ke berbagai 
divisi yang ada di perusahaan. Berbagai teknik dapat 

dilakukan, seperti observasi dan interview secara langsung. 
Dengan adanya kejelasan deskripsi dan spesifikasi kerja, 
karyawan diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya. 
Untuk mengukur kinerjanya pun, diperlukan suatu tolak 
ukur yang biasa disebut sebagai performance appraisal. 
Penilaian kinerja ini didasarkan pada apa saja deskripsi dan 
spesifikasi kerjanya, serta target yang harus dipenuhi.

Peran Hr  OPeratiOns
Seperti fungsi Human Resources Division pada 
umumnya, HR Operations Division (HR Ops) BSP 
berfungsi untuk mengarahkan, mengimplementasikan 
dan mengkoordinasikan semua kebijakan SDM, serta 
memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk 
mempraktikkan pengelolaan  sumber daya manusia dan 
office management dengan benar. Selain mengimplementasi 
dan mengkoordinasikan kebijakan, divisi HR Ops BSP 

juga berperan untuk mengembangkan sebuah kebijakan. 
Pengembangan strategi dan kebijakan hubungan industrial 
tersebut, diterapkan di seluruh BSP Group secara objektif. 
Merencanakan strategi sistem informasi manajemen SDM 
terkait Divisi HR Ops, juga tak lupa diimplementasikan 
di seluruh BSP Group. Dalam hal tersebut, menjaga serta 
membina hubungan yang harmonis dengan karyawan tentu 
sangat diperlukan.

Dalam organisasinya, HR Ops BSP tidak bekerja sendirian. 
Adalah Corp Organization and Talent Management (COTM) 
yang bekerja saling mendukung dan berkaitan dengan HR 
Ops. COTM berfungsi merancang konsep stategi kebijakan, 
sedangkan HR Ops berperan untuk mengimplementasikannya.

Bagian-Bagian HR Ops Bsp
Demi mencerminkan pekerjaan yang efektif dan efisien, 
tentunya suatu divisi perlu membagi tugas dan tanggung 
jawab kepada bagian-bagian yang membawahinya. Begitu 
juga divisi HR Ops BSP.

Untuk tugas perekrutan dan pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) di setiap wilayah regional, hal tersebut diemban 
oleh HR Region, HR Downstream, dan HR BUSDEV dan SIP. 
Adapun fungsi khusus dari ketiga satuan kerja tersebut antara 
lain : 1) Mengorganisir pelaksanaan operasional HR terkait 
promosi, mutasi, rotasi, rekrutmen, pemutusan hubungan 
kerja, hubungan industrial, dan performance management; 2) 
Merekomendasikan dan mengontrol pemenuhan kebutuhan 
SDM, pelatihan dan pengembangan karyawan, talent dan 
succession plan, compensation and  benefit; 3) Memastikan 
KSDM dilaksanakan di setiap area.

Dari fungsi kerja yang dilakukan tersebut, suatu HR Region, HR 
Downstream, dan HR BUSDEV dan SIP menghasilkan sebuah 
HR region performance report yang dikeluarkan setiap bulan. Di 
dalam melaksanakan tugasnya,   HR Region, HR Downstream, 
dan HR BUSDEV dan SIP melakukan review dan rekomendasi 
agar supaya terjadi harmonisasi compensation and  benefit, 
rekomendasi succession plan dan lain lain  yang berkaitan 
dengan perubahan staf perusahaan. 

Lain halnya dengan bagian Personnel Management yang 
lebih terfokus terhadap laporan penggunaan anggaran 
payroll. Untuk membuat laporan tersebut, bagian Personnel 
Management bertugas mengelola payroll dan administrasi 
kepersonaliaan, update data data karyawan, fasilitas bantuan 
kesehatan, program asuransi, program pensiun, hubungan 
industrial, pengelolaan cuti, dan juga kehadiran karyawan. 
Fungsi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 
pelaksanaan kebijakan terkait ketenagakerjaan juga dijalankan 
di bagian Personnel Management ini.

Untuk evaluasi dari kendala-kendala yang didapat, suatu bagian 
Personnel Management ini harus bisa memberikan masukan 
dan saran kepada Direktur HR, Kepala Divisi HR Operations, 
maupun Kepala Divisi lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan masalah ketenagakerjan.

Sedangkan penyusunan anggaran pengadaan barang dan 
jasa terkait administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana 
dan prasarana perkantoran, dan akomodasi terkait fasilitas 
penunjang kerja, tanggung jawab tersebut dipegang oleh HR 
Shared Services Department.

sistem BsP
Kecanggihan teknologi bagi suatu perusahaan tentunya 
perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal tersebut guna 
mempermudah segala proses yang bisa diakses disetiap 
waktu. Untuk mendukung fungsi kerja, divisi HR Ops BSP 
memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menciptakan 
sistem yang mengandalkan akses internet. Sistem tersebut 
diantaranya ePMS Corporate Payroll dan BSP Portal.

ePMS Corporate Payroll merupakan sistem yang digunakan 
untuk memproses data karyawan dari database karyawan 
sampai dengan penggajian karyawan, sedangkan BSP Portal 
merupakan sarana intranet yang berisi informasi perusahaan 
seperti database user, peraturan perusahaan, cuti online, dan 
demografi online yang berisi data demografi PT BSP dan Group, 
Otorisasi Perjalanan Dinas (OPD) online yang digunakan untuk 
proses permintaan perjalanan dinas, time attendance yang 
digunakan untuk pencatatan kehadiran karyawan, stationery 
online yang digunakan untuk proses permintaan alat tulis 
kantor, dan medical online yang digunakan untuk  pencatatan 
medis karyawan.

Dari berbagai fungsi yang disebut di atas, divisi HR BSP bisa 
dikatakan berperan sebagai ‘tulang punggung’ perusahaan di 
dalam pengelolaan ketenagakerjaan. 
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Terdapat empat agenda dalam RUPS II tersebut, yaitu: 
Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata 
Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2012, Persetujuan dan pengesahan Neraca 
dan perhitungan laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2012, Penunjukan dan penentuan 
Akuntan Publik untuk melakukan audit Neraca, Laporan laba-
Rugi dan bagian-bagian lain laporan Keuangan Perseroan untuk 
Tahun Buku 2013; dan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Para pemegang saham perusahaan setuju mengangkat 
Muhammad Iqbal Zainuddin sebagai Direktur Utama yang 
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional. Selain itu, 
para pemegang saham juga menetapkan para direktur lainnya, 
yaitu: Rudi Sarwono, B. Chandrasekaran, Andi W. Setianto, dan 
C.S. Seshadri. Bambang Aria Wisena yang sebelumnya menjabat 
sebagai Direktur Utama, kini menduduki ke dalam struktur 
Dewan Komisaris bersama-sama dengan Soedjai Kartasasmita, 
Bungaran Saragih, Anton Apriyantono, Bobby Gafur S. Umar, M. 
Eddy Soeparno, dan Anindya N. Bakrie.  

BSP juga menjual 30.000 Ha lahan sawit yang hasil 
penjualannya akan digunakan untuk membayar utang kepada 
kreditur. Diharapkan proses ini bisa tuntas bulan Oktober 
2013. Terdapat 6 aset lahan sawit yang dilepas BSP, yaitu: 
PT Jambi Agrowiyana, PT Eramitra Agrolestari, PT Trimitra 
Sumberperkasa, PT Multrada Multi Maju, PT Padang Bolak Jaya, 
dan PT Perjapin Prima.

Kami ucapkan selamat bekerja untuk para direksi dan komisaris 
yang baru, dengan kebersamaan, kerja keras, dan kerja sama 
semua lini perusahaan kita yakin kedepannya BSP yang kita 
cintai ini makin berjaya. BSP Bisa !!! 

RUPS BSP 2013

Indonesia secara resmi mengawali masa keketuannya 
di APEC 2013 pada awal tahun 2013. Ibu Kota DKI 
Jakarta menjadi tuan rumah pertemuan APEC 
Indonesia 2013 pertama yaitu Pertemuan I (pertama) 
Tingkat Pejabat (First Senior Officials’ Meeting-SOM 
1) yang berlangsung pada  25 Januari-7 Februari 2013 
di Jakarta. Adapun tema APEC Indonesia 2013 adalah 
“Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth". 
Tema ini menjawab tantangan situasi dunia yang 
tengah berada dalam pengaruh krisis keuangan dan 
ekonomi serta tentunya mendukung kepentingan 
nasional Indonesia. 

BSP yang diwakili oleh Rudi Sarwono, Human Resources 
Director mempresentasikan tentang hubungan perusahaan 
dan masyarakat dalam program Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan tema pemberdayaan usaha kecil 
menengah (UKM) di masyarakat sekitar perkebunan. Hal ini 
sejalan dengan prioritas pembahasan yang diangkat SOM 1 
APEC pada tahun ini mengenai "Attaining the Bogor Goals” 
(mewujudkan Bogor Goals), Sustainable Growth with Equity 
(mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata) dan 
Promoting Connectivity (memperkuat konektivitas). 

Indonesia yang merupakan salah satu produsen terbesar untuk 
industri kelapa sawit sangat diperhitungkan dalam forum ini, 
karena industri ini telah dan terus berkontribusi terhadap 
perekonomian nasional dan juga terhadap perekonomian lokal. 
Sebagai perusahaan agro terintegrasi terkemuka dan tertua, 
insan BSP patut bangga karena dalam SOM 1 ini mendapat 
kehormatan diundang untuk berpartisipasi dalam acara 
berskala Asia-Pasifik tersebut. Rudi Sarwono mempresentasikan 

program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tema 
pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) di masyarakat sekitar 
perkebunan, dengan contoh-contoh best practices di unit: Bengkulu 
(pemberdayaan kelompok petani karet); Jambi (pemberdayaan 
kemitraan plasma perusahaan dengan masyarakat dan kerja 
sama pemanfaatan lahan tidur untuk budi daya sayuran). Tema 
kedua yang dijabarkan adalah program pendidikan remaja yang 
mengambil best practice di unit Sumut 1, yaitu gerakan pramuka 
swadaya di lingkungan pabrik karet. 

Adanya program CSR di BSP menunjukkan peran serta perusahaan 
dalam dua hal, yang pertama dalam skala mikro sosio-ekonomi 
yaitu memberdayakan dan memandirikan masyarakat di sekitar 
unit, dan dalam skala makro sosio-ekonomi yaitu keberlanjutan 
bisnis bagi perusahaan itu sendiri. Kita berharap ke depannya BSP 
menjadi tolok ukur dan panutan bagi perusahaan agro di Indonesia 
dalam penerapan CSR yang berhasil memberikan manfaat 
kepada pemangku kepentingannya (stakeholder), baik pemangku 
kepentingan di dalam perusahaan (karyawan dan pemilik saham) 
dan di luar perusahaan (masyarakat sekitar unit, kontraktor, dan 
masyarakat umum lainnya).

Asia-Pacific Economic Cooperation yang disingkat APEC atau Kerja 
Sama Ekonomi Asia-Pasifik. APEC merupakan forum ekonomi 
terkemuka di Asia-Pasifik yang bertujuan membantu pertumbuhan 
ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan di Asia-Pasifik. 
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menjadi ketua dan tuan 
rumah APEC pada tahun 1994 yang melahirkan “Bogor Goals”. 
Bogor Goals menjadi dasar untuk perdagangan terbuka dan 
investasi di kawasan Asia-Pasifik dengan target kerangka waktu 
untuk penerapan secara penuh perdagangan bebas pada tahun 
2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang.

Secara umum di SOM terdapat 14 kelompok kerja (Pokja/Working 
Group) yang secara rutin menggelar pertemuan untuk membahas 
hal-hal yang menjadi bidang kerjanya. 14 Pokja tersebut adalah: 
Kerjasama teknik pertanian, anti korupsi dan transparansi, 
kesiapsiagaan darurat, energi, kesehatan, sumber daya manusia, 
kelompok ahli tentang pembalakan liar dan perdagangan terkait, 
kelautan dan perikanan, kemitraan kebijakan tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan inovasi, kemitraan kebijakan tentang 
wanita dan ekonomi, usaha kecil dan menengah, telekomunikasi 
dan informasi, pariwisata, dan transportasi. 

BSP BeRPaRTISIPaSI
DalaM  PeRTeMuan 
TIngKaT TInggI I aPeC

B. Chandrasekaran.C.S. Seshadri.Rudi SarwonoM. Iqbal Zainuddin Andi W. Setianto.

Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) I 
pada tanggal 26 Juni 2013 tidak mencapai kuorum, 
PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (BSP) sukses 
menyelenggarakan RUPS II di Hotel Gran Melia hari 
Senin, 8 Juli 2013. 

PeRuBaHan SuSunan DIReKSI 
Dan Dewan KoMISaRIS 
PeRSeRoan
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http://quote.kontan.co.id/chart/saham/UNSP
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ULANGTAHUN
Juni06 2013
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•	 Putera Ketiga dari Budhi Atmaja Binartha (financial Control Officer-PT 
Bakrie Sumatera Plantations Tbk Corporate), pada hari Senin, 01 Juli 2013, 
Pukul 07:20 WIB, dengan berat 3,9 Kg dan panjang 51 Cm di RS Juwita Bekasi.

•	 Puteri Pertama dari Diah Anggraeni (Admin & Costumer Services Officer-PT 
Bakrie Sumatera Plantations Tbk), pada hari Jumat, 21 Juni 2013, dengan berat 
3,1 Kg dan panjang 48 Cm di Rumah Sakit Carolus Salemba.

•	 Puteri Pertama dari Amri Kaban (Afdeling 2 Team Leader Air Muring 
Estate-PT Air Muring Region 2 Area 3 Bengkulu), pada hari Kamis, 06 Juni 
2013, dengan berat 3,4 Kg dan panjang 52 Cm di Rumah Sakit Tiara Sella 
Bengkulu.

•	 Anak Keempat dari Agung Priadi (HR Region 1 Department Head-PT Bakrie 
Sumatera Plantations Tbk Corporate), pada hari Minggu, 09 Juni 2013, Pukul 
10:30 WIB, dengan berat 3,28 Kg dan panjang 48 Cm di Rumah Sakit OMNI Alam 
Sutra Tangerang.

•	 Putera Kedua dari Khairul Abdi (Procurement Officer-PT Air Muring Region 
2 Area 3 Bengkulu), pada hari Selasa, 04 Juni 2013, dengan berat 3,7 Kg dan 
panjang 51 Cm di Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu.

•	 Puteri Pertama dari Achmad ferdiansyah (Reseacher Officer-BARI), pada 
hari Kamis, 23 Mei 2013, Pukul 07:30 WIB, dengan berat 2,7 Kg di RSIK Kisaran.

•	 Puteri Pertama dari Agung P. Pasaribu (Wet Processing Officer-BARI), pada 
hari Selasa, 21 Mei 2013, Pukul 05:58 WIB, dengan berat 3,56 Kg di RS Columbia 
Asia Medan.

•	 Putera Kedua dari Suprayogi (Information & Comm. Technology 
Department Head-PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Corporate), pada hari 
Jumat, 17 Mei 2013, Pukul 09:07 WIB, dengan berat 2,68 Kg dan panjang 47 Cm.

•	 Putera Ketiga dari Syahri Wahyudi (Afdeling 1 Team Leader-Guci Estate PT 
Menthobi Makmur Lestari, BSP Area Kalteng), pada hari Selasa, 30 April 2013, 
Pukul 10:00 WIB, dengan berat 3,2 Kg dan panjang 47 Cm.

•	 Putera Kedua dari Ilhamd fithriansyah (Legal & Compliance Group Officer-
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk Corporate), pada hari Kamis, 18 April 
2013, dengan berat 3,15 Kg dan panjang 48 Cm, di Rumah Sakit Kemang Medical 
Care Jakarta Selatan.

•	 Putera Kedua dari Witjaksono Agung N. (Direct Procurement Officer-PT 
Bakrie Sumatera Plantations Tbk), pada hari Rabu, 17 April 2013, Pukul 15.43 
WIB, dengan berat 3,6 Kg dan panjang 49 Cm, di RS Brawijaya Women & Children 
Hospitals Jakarta Selatan.

•	 Anak Keempat dari Denny Dewanto (Management Reporting Departement 
Head-PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk), pada hari Kamis, 18 April 2013, 
Pukul 17.35 WIB, dengan berat 3,7 Kg dan panjang 49 Cm, di RSB Az-Zahra, 
Bogor Utara.

•	 Puteri Pertama dari Oki Satria Asfhiadhi (Afdeling Team Leader 4 Arang 
Arang 1 Estate-PT Sumbertama Nusa Pertiwi, Region 2 Area 1 Jambi), pada 
hari Senin, 08 April 2013 di RS MMC Jambi, Jam 07.55 WIB, dengan berat 2,8 Kg.

•	 Putera Kedua dari M. Padhrixardiansyah (Afdeling Team Leader 2 Arang 
Arang 1 Estate-PT Sumbertama Nusa Pertiwi, Region 2 Area 1 Jambi), pada 
hari Rabu, 03 April 2013 di RS MMC Jambi, dengan berat 2,7 Kg dan panjang 48 
Cm.

•	 Puteri Pertama dari Khairamadhani (finance & Marketing Officer-PT 
Julang Oca Permana Region 2 Area 3 Bengkulu), pada hari Rabu, 10 April 2013, 
Pukul 07:05 WIB di RS Ibu dan Anak Badrul Aini, Medan, dengan berat 3,1 Kg dan 
panjang 49 Cm.

•	 Putera Pertama dari Darma Setiawan (HR Area Head Region 3 Area 2 
Bengkulu), pada hari Kamis, 07 Maret 2013, Pukul 22:55 WIB, dengan berat 3,3 
Kg dan panjang 51 Cm.

•	 Putera Pertama dari Geri Widya Karim (Training Officer-PT Sarana 
Industama Perkasa (Kuala Tanjung), pada hari Rabu, 13 Februari 2013, pukul 
13.14 WIB, di RS Sri Pamela, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dengan berat 2,6 Kg 
dan Panjang 49 Cm.

KElAhIRAn

OBITUARI

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Abdullah, Bapak Mertua dari Bapak 
Supandi (HR Area Head – PT Bakrie Sumatera Plantations Region 2 Area 1 Jambi) 
pada hari Sabtu, 29 Juni 2013, pukul 03.15 WIB, di Kuala Tungkal, Jambi.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Abd. Chair Eng, Bapak Mertua dari 
Bp. Supriadi (Personalia Officer – PT Monrad Intan Barakat Region 1 Area 4 
Kalimantan Selatan) pada hari Sabtu, 08 Juni 2013  di Tj. Mulya Gg. Panitra Pulau 
Brayan, Medan.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak H. Aznal AS, Bapak Mertua dari Ibu 
Masdiana (Treasury Officer – PT Bakrie Sumatera Plantations Region 1 Area 1 
Sumut 1) pada hari Selasa, 21 Mei pukul  01.30 WIB dalam usia 70 Tahun, di 
Jalan Cokroaminoto Gg. Berdikari No. 5 kisaran, Sumatera Utara.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Mardjuki Ayahanda dari Bp. Ahmad 
Lukmanul Hakim (Financial Reporting Officer – PT Bakrie Sumatera Plantations 
Tbk Corporate ) pada hari Kamis, 16 Mei 2013 Pukul  23.00 WIB, dalam usia 75 
Tahun, di  Jl. Jampea Lorong 19 No. 5 Kelurahan Koja, Jakarta Utara. 

•	Telah meninggal dunia, Bapak Tigor Pandapotan Hutapea, Bapak Mertua dari 
Bapak A. Yakapemi N. (Tanah Raja Estate Department Head – Region 1 Area 1 
(Sumut 1)) -  PT Bakrie Sumatera Plantations pada hari Senin, 13 Mei 2013 pukul 
19:00 WIB,  dalam Usia 72 Tahun, di Jln. Mesjid Taufik No.119 Medan. 

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Amry Chaniago dalam usia 60 Tahun, 
(Surveyor Officer – BSP Kalteng) PT. Bakrie Sentosa Persada – Kalteng, pada hari 
Senin, 29 April 2013 pukul 10:00 WIB, di RS Islam Sultan Agung – Semarang.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Siti Salbijah Ibunda dari Bp. Bambang 
S. Laksanawan (Corporate Procurement Division Head – PT Bakrie Sumatera 
Plantations Tbk Corporate) pada hari Minggu, 21 April 2013,  pukul 20.00 WIB, di 
Jalan Gatot Subroto 264 Jagoan III – Magelang.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Rosmaini Ibu Mertua dari Bp. 
Suyatno (Leidong Makmur Estate Department Head – PT Grahadura Leidong 
Prima Region 1 Area 2 Sumut 2) pada hari Selasa, 16 April 2013,   pukul 20.45 
WIB, di Rumah Duka Desa Pdk. Pabrik Dusun Nuri Kebun Lama, Langsa – Aceh 
Timur.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Bairom Siregar Ibu Kandung dari Bapak 
Aswad Harahap (Personalia Officer – Region 2 Area 3 Bengkulu) pada hari Jumat, 
12 April 2013,  pukul 19.20 WIB, dalam usia 85 Tahun, di Desa Situmbaga Kec. 
Halongonan Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. 

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak H. Ali Soekardi Bapak Kandung dari 
Bapak H. Didi Adinegara (Operation Planning & Control Departement Head) pada 
hari Rabu, 03 April 2013  pukul 14.00 WIB, dalam usia 80 Tahun, di Jl. Letter 
Press No. 47 Kompleks Wartawan Medan.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Hajjah Satina Ibu Kandung dari Bapak 
Syamsul Kahar (Upkeep & Social Security Team Leader – PT Bakrie Sumatera 
Plantations Tbk Kisaran) pada hari Senin, 01 April 2013, pukul 09.00 WIB di 
Bunut Kisaran, Sumatera Utara. 

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Zaki Syafar Bapak mertua dari Bapak 
Puji Irianto (Lubuk Hijau Estate Departement Head) PT. Bakrie Sentosa Persada – 
Kalteng, pada hari Jum’at, 15 Maret 2013 pukul 10:00 WIB, dalam usia 80 Tahun, 
di Medan.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Amandara Zahra Putri tercinta dari Bapak 
Ambono Janurianto pada hari Rabu, 13 Maret 2013,  pukul 19.30 WIB, dalam 
usia 24 tahun, di RS Pelni Petamburan, Jakarta Pusat.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Yusnani Ibu Mertua dari Bapak Musa 
Berutu (Laboratory Team Leader – PT Guntung Idaman Nusa), pada hari Kamis, 
07 Maret 2013,  pada usia 65 Tahun pukul 08.30 WIB di RS Pirngadi Medan.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Dian Astuti, istri dari Bapak Aria 
Dwiatmo (SPT Process – PT Flora Sawita Chemindo) pada hari Rabu, 06 Maret 
2013, pukul 11.00 WIB, pada 48 Tahun di RS. Bunda Thamrin Medan,.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Drs. H. Juarsa, Bapak dari Bapak 
Moh. Arip Suryadi (Management Trainee Batch 9), pada hari Minggu, 03 Maret 
2013,  pukul 14.00 WIB, pada  usia 50 Tahun di Cirebon. 

•	Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Bachtiar, mertua laki-laki dari Bapak  
H.Machlan Efil (Security Team Leader)  Area Sumbar -  PT Bakrie Pasaman 
Plantations, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013, pada usia 65 tahun di 
Desa Sarik,Simp.3 Ophir, Kab.Pasaman Barat.

•	Telah meninggal dunia, Ibu Renti Boru Simamora), Ibu dari Bapak N. Aritonang 
(Infrastruktur Team Leader) PT. Sumbertama Nusapertiwi (BSP Unit Jambi), pada 
hari Senin, 25 Februari 2013, pada usia 90 tahun, di RS Sarimutiara Medan. 
Disemayamkan di Rumah Duka di Dolok Sanggul - Medan

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak H. Kharullah Tarigan Bapak Mertua 
dari Ibu Ginta Marlina (Research Team Leader – Seed Garden, Kisaran), pada hari 
Selasa, 26 Februari 2013 pukul 11:00 WIB pada usia 98 Tahun di Rumah Sakit 
Umum Tiga Binanga Tanah Karo.

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Soeidah binti Mhd Akil Ibu Mertua dari 
Bapak Abdullah Sani (Palm Oil Mill Head – PT.Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 
Sumut 1 Kisaran), pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 03:00 WIB pada PERnIK

AhAn

TELAH LAHIR
DENGAN SELAMAT DAN SEHAT

INNA LILLAHI 
WA INNA ILLAIHI 
RAJI’UN

TURUT 
BERBAHAGIA

ATAS 
PERNIKAHAN:

Titisan Sukma Abdi Windari, SP dengan Khairil yusuf. S pada hari Minggu, 19 Mei 2013 di Monumen Diponegoro, 
Tegalrejo, yogyakarta.

Miranti Afifah Putri dengan Rizky Paramasatya Nasution pada hari Minggu, 05 Mei 2013 di Balai Sudirman,
Panti Prajurit, Jl. DR Saharjo No. 268, Jakarta Selatan.

Adisti Chininta Putri, S.Psi dengan Hendra Hadiyatna Djatnika, S.Kpm pada hari Sabtu, 11 Mei 2013 di Gedung Graha 
Sriwijaya Pusser Arhanud, Jl. Sriwijaya Raya-Cimahi, Bandung.

Ismi Beby Lestari Harahap, SH dengan M. yan fauzan Sirait, SE pada hari Sabtu, 04 Mei 2013 di Jl. Asahan Km. 13 
Komp. PTPN 3 Kebun Bangun, Kisaran-Medan.

yanti Susanti dengan Rohmat Pujiono pada hari Minggu, 3 Maret 2013 di Galeri Cinde Jl. Pahlawan 58 Bandung.

usia 85 Tahun di Kampung Sambirejo RT. 022 RW. 04, Desa Mariana (Dekat Kantor PLN) 
Palembang, Sumatera Selatan

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Ibu Farida Ibu Mertua dari Bapak Faisal Habib (Data 
Admin Officer SIP Project Site Jambi –PT Batanghari Sawit Lestari), pada hari Rabu, 06 
Februari 2013 pada usia 70 Tahun di RSU Jambi. 

•	Telah berpulang ke Rakhmatullah, Bapak Suranta Bapak Mertua dari Ibu Meiliza 
Lisnasari (Poliklinik Team Leader – PT Huma Indah Mekar), pada hari Selasa, 22 Januari 
2013 . 

•	Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak H. Ir. Sofyan Amsi Bapak Mertua dari Bapak Eko 
Feri Sumantha (Afdeling Team Leader 3 Tulang Bawang Estate – PT Huma Indah Mekar), 
pada hari Minggu, 3 Februari 2013, Pukul  22.20 WIB, pada usia 62 Tahun, di Medan 
Johor. 

•	Telah berpulang ke Rahmatullah, Bapak Abumiarto, Bapak Mertua dari Bapak Kiki 
Syahruna (Area Head Kalteng), pada hari Rabu, 30 Januari 2013,  Pukul 21.00 WIB, pada 
usia 73 Tahun, di Lubuk Pakam - Sumut. 

HARMONI Edisi XXIV

1. Siapakah nama anggota baru Tim Redaksi Harmoni ?
2. Apa yang dimaksud dengan Back to Basic ?

3. Siapakah nama dan jabatan tokoh yang tampil dalam rubrik Dialog? 
4. Apa saja nama  bidang kerja yang  di kelola oleh 14 kelompok kerja SOM-APEC ?

5. Liputan apa saja yang tertuang dalam rubrik Fokus CSR?

Kirim Jawaban Anda ke: harmoni@bakriesumatera.com

Pemenang Kuis Harmoni edisi XXiii

Daniel Krisdianto, 
Factory Assistant at PT. Huma 

Indah Mekar – BSP Area Lampung

nursidin, 
Corporate – Jakarta.

sariati Marintan, 
Comdev. Doc. & License Officer 

PT BSP Unit Jambi

SUPANDI PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 10-May-71

SEKAR MAYA SARI PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 21-May-79

ADHE SUSANTO PT.AGROWIYANA 27-May-75

M. RIDUAN PT.AGROWIYANA 5-May-76

LUSI LESTARI PT.AGROWIYANA 12-May-79

ERNIWATI PT.AGROWIYANA 18-May-83

RUSMITA PT.AGROWIYANA 5-May-88

ARYA SANDROZA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 17-May-82

EDI WINATA PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 27-May-65

ZULFIAN PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 4-May-67

MARLON SIHOMBING PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 11-May-84

YARMAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 18-May-64

EFDI RUZALY PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 25-May-64

AZWAR PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 25-May-64

MOHAMMAD EDDY DWIYANTO SOEPARN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 6-May-65

MUHADI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 13-May-71

YANTO MANIK PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 10-May-75

M. HUSNA MUBARAQ PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 24-May-79

AHMAD LUKMANUL HAKIM PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 1-May-80

MASDAR PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 19-May-80

MUHAMMAD ALFIAN FANI ARIFIN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 20-May-81

TIUR MEI LAMTARIDA SIANTURI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 30-May-82

DWI MEIGHTY FOUR PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 10-May-84

EDI PURNAWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 15-May-85

DADAN RAMDHANI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 11-May-86

AHMAD RAMDANI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 17-May-86

SARI LUHUT SINAGA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 20-May-78

ERWIN SETYAWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 7-May-82

MUHAMAD HASBI PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 24-May-86

FAUZAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 19-May-86

ABDULLAH SANI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 2-May-62

M.IQBAL AL YAFASI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 25-May-64

AHMAD YAKAPEMI NGL. PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 10-May-68

SUHANDI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 3-May-69

TUMIN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 27-May-72

BENI SUSANTO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 3-May-76

BENNI DEDY SITOMPUL PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 12-May-79

MAWARDI NOOR PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 1-May-66

HARMIJON PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 28-May-72

DEDI ISKANDAR PANJAITAN PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 17-May-85

MUSA BERUTU PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 17-May-74

TEUKU MURSALIN PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 5-May-77

SYAIFUL AMRI PT.HUMA INDAH MEKAR 3-May-61

MEILIZA LISNASARI PT.HUMA INDAH MEKAR 30-May-71

BUDI SULISTYO PT.IKP 2-May-81

EKO SIGIT PRASETYO PT.IKP 22-May-81

RUSPAN RUSLAN PT.AIR MURING 2-May-68

ANTONIUS ERI TEGUH PT.AIR MURING 8-May-72

DIKDIK SODIKIN PT.AIR MURING 5-May-77

FRENGKI HARIANSYAH PT.AIR MURING 17-May-87

ZAKARIYA PT.JULANG OCA PERMANA 2-May-69

RUSNA BETI PT.JULANG OCA PERMANA 22-May-78

AMI PRIONO PT.JULANG OCA PERMANA 26-May-84

KHAIRAMADHANI PT.JULANG OCA PERMANA 5-May-87

MUHAMMAD IKHSAN PT.OLEO CHEMICAL 17-May-63

AMUL FAUZI PT.OLEO CHEMICAL 1-May-64

YOS ANTONIUS PT.OLEO CHEMICAL 6-May-64

MAIWANSYAH PT.OLEO CHEMICAL 31-May-65

MUHAMMAD ZUHRI PT.OLEO CHEMICAL 6-May-68

GUNORO PT.OLEO CHEMICAL 8-May-68

SUHARMIN PT.OLEO CHEMICAL 8-May-68

PURKAN TANJUNG PT.OLEO CHEMICAL 19-May-68

EDY KURNIAWAN PT.OLEO CHEMICAL 22-May-68

SUHARSO PT.OLEO CHEMICAL 2-May-70

SRI SUYATNI PT.OLEO CHEMICAL 3-May-70

IMRONSYAH PT.OLEO CHEMICAL 24-May-70

KAHARUDDIN ZEIN NASUTION PT.OLEO CHEMICAL 16-May-72

SYAHRIAN PT.OLEO CHEMICAL 29-May-80

SUPRIATNO PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 25-Jun-64

TRIADI PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 5-Jun-65

M. SYAHRUL PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 6-Jun-65

SUSILO PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 4-Jun-69

T. RICO ARDHIN PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 21-Jun-84

ROCKY FRANSISCO SURBAKTI PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 28-Jun-84

EKO YUNIARTO PT.AGRO MITRA MADANI 26-Jun-71

AGUS MULIADI PT.AGRO MITRA MADANI 6-Jun-73

YASOZIDUHU LASE PT.AGROWIYANA 2-Jun-67

HM DIMYATI RIDWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 5-Jun-37

ENIDAWARTI PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 3-Jun-62

SAHWIN PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 19-Jun-65

YUNARDO EDWIN PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 26-Jun-65

SUWANTO PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 6-Jun-66

ADE YUNUS PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 21-Jun-67

IRWANSYAH PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 9-Jun-68

DESVITA YUNI PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 5-Jun-81

ISYUNIHARTO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 1-Jun-62

ERICK SITOMPUL PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 13-Jun-63

SUWANDI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 27-Jun-64

SONNY DJOHAN WIRABUANA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 23-Jun-66

BOBBY GAFUR UMAR PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 23-Jun-68

ALI AKBAR NASUTION PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 10-Jun-70

WAWAN SULISTYAWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 26-Jun-70

RENDY BROTOMARGONO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 6-Jun-71

MOHAMAD BUDI SUSETIO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 2-Jun-79

KOKO PRIBADI TARIGAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 28-Jun-79

LOVELIN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 21-Jun-81

ROCHMAWATI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 29-Jun-82

FANDI YUNIAWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 12-Jun-83

RATIH SYAIRILLA ALMEE PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 21-Jun-83

YUNITA BUDIASTUTI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 18-Jun-87

WIJANTI LESTARI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 22-Jun-87
YURIKI DANDUNG 
HANDAYANINGRAT PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 26-Jun-87

DWI ARMAYA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 7-Jun-88

FRISKA PARDOSI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 18-Jun-88

FAHMI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 23-Jun-88

IKHWANISITA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 20-Jun-89

YUWANSYAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 9-Jun-74

TOHOM RICARDO SIAGIAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 18-Jun-74

EDI SUGIARTO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 19-Jun-80

SUHANA BUJANA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 11-Jun-81

INGGRID DAMAYANTI SIAGIAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 3-Jun-82

RIDWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 6-Jun-84

SYAHRI WAHYUDI PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 25-Jun-80

MUHAMMAD TAUFIK PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 26-Jun-84

SUMARDIANTO PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 9-Jun-86

IRMAN RIYANTO PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 27-Jun-87

PUJI IRIANTO PT.MENTOBI MITRA LESTARI 6-Jun-62

FREDDY HARTAWAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 11-Jun-68

EDY SUSANTO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 24-Jun-79

USMAN NUGROHO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 16-Jun-61

RUDI IRWANSYAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 5-Jun-70

ANDY MIRZA SAMOSIR PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 6-Jun-77

AHMADSYAH SILALAHI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 10-Jun-81

DEDDY JUNIANSYAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 4-Jun-85

NURLINA SIPAYUNG PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 1-Jun-54

SYAMSIAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 19-Jun-79

DINA AGUSTINA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 28-Jun-81

ZULHAM ARIFIN PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 26-Jun-72

PURWANTO PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 7-Jun-73

ZAHNURI PT.HUMA INDAH MEKAR 28-Jun-62

TRI WAHYUDI PT.HUMA INDAH MEKAR 16-Jun-78

JERRY MICHAEL MANUPASSA PT.HUMA INDAH MEKAR 24-Jun-80

SRI LESTARI DOLOKSARIBU PT.HUMA INDAH MEKAR 26-Jun-87

HOTMARINAWATY P PT.AIR MURING 19-Jun-81

AGUNG HARTO GUNAWAN PT.OLEO CHEMICAL 14-Jun-57

IRWANTO PT.OLEO CHEMICAL 12-Jun-63

UNTUNG PURBA PT.OLEO CHEMICAL 25-Jun-67

M.BAGUS SIGIT PRAMONO PT.OLEO CHEMICAL 8-Jun-68

CHANDRA HARTINA PT.OLEO CHEMICAL 1-Jun-70

ERWIN PT.OLEO CHEMICAL 4-Jun-71

ABDUL RAUF PT.OLEO CHEMICAL 3-Jun-77

KELBER PARNINGOTAN M PT.OLEO CHEMICAL 9-Jun-77

AHMAD RUSDI PT.OLEO CHEMICAL 16-Jun-78

ADIMAN SINAGA PT.OLEO CHEMICAL 5-Jun-85

NURSINGGIH SUGIHADI PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 11-Jun-66

MULIANTA SEMBIRING PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 1-Jul-67
DARMAWI PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 10-Jul-70
DHANY SAPUTRA PT.SUMBERTAMA NUSA PERTIWI 21-Jul-88
KARYANTI PT.AGROWIYANA 4-Jul-69
YULFIZARDI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 12-Jul-74
M. IDHAM PT.ERAMITRA AGROLESTARI 4-Jul-71
ALI AKBAR PT.ERAMITRA AGROLESTARI 3-Jul-87
HUSIN PT.JAMBI AGROWIJAYA 9-Jul-66
RAMLI PT.JAMBI AGROWIJAYA 23-Jul-67
SYAMSURI PT.JAMBI AGROWIJAYA 6-Jul-70
ADRIAL PT.JAMBI AGROWIJAYA 8-Jul-70
ASPEN PERI PT.JAMBI AGROWIJAYA 5-Jul-73
SUDUNG TAMBA PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 16-Jul-59
BUDI NASCO PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 27-Jul-63
CANDRIANA PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 8-Jul-64
NURSALIM RASYIDIN PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 7-Jul-69
TAFTIMAL PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 8-Jul-73
EDMAN ALHAKY PT.BAKRIE PASAMAN PLANTATIONS 5-Jul-80
SOESENO SOEPARMAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 4-Jul-50
MOHAMAD FAUZI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 31-Jul-69
EKO PRAMONO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 8-Jul-71
SUPRAYOGI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 31-Jul-77
NAFRISON PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 6-Jul-78
YULI AULIA RACHMAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 27-Jul-79
HENDRO JULIANTO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 16-Jul-80
PINKAN AMANDA RUMATE PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 16-Jul-80
ANDREAS YULIANTO KEBAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 14-Jul-83
CHARLES MANIHURUK PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 31-Jul-83
ANNISSA WULANDARI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 17-Jul-84
DIKNA DIKARIANI PUTRI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 28-Jul-84
ANDRIAN DWIPUTRA CAKRAWINATA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 19-Jul-86
SILVIA SARI PULUNGAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 22-Jul-86
MUHAMMAD FIRMANSYAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 16-Jul-88
ADI SULISTIYONO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 30-Jul-89
JUNAIDI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 6-Jul-74
HARI PRAMONO PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 16-Jul-79
RIZKI NURDIANSYAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 17-Jul-85
AGUNG SUXMA PRAWIRA TANJUNG PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 8-Jul-88
KASRY SIMANJUNTAK PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 11-Jul-88
AZIZAH ZUBAIDI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 14-Jul-71
WINDY JULIANI ULFAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 2-Jul-77
ZUL ASIKIN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 17-Jul-58
HABINSARAN NST. PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 28-Jul-60
RUDI ANTON SITANGGANG PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 22-Jul-66
SUKARLAN PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 3-Jul-67
SYAMSUL KAHAR PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 15-Jul-67
SURIANA PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 4-Jul-71
DHANI ABDI PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 9-Jul-83
RITA SAHRIATI HARAHAP PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 22-Jul-85
ISNAINI FATIMAH PT.BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS, Tbk 27-Jul-87
SAPARUDDIN NASUTION PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 8-Jul-60
SYAH IRWAN AZ PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 31-Jul-65
JOKO HARIYANTO PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 11-Jul-69
RUDI SWARDI PT.GRAHADURA LEIDONG PRIMA 4-Jul-75
KHAIRUL AKHYAR PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 14-Jul-60
JULIANUS PERANGIN ANGIN PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 10-Jul-70
SUPARMAN PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 4-Jul-76
HENDRY FAZRI ARDILES PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 18-Jul-82
WAHYU EDY WIBOWO PT.GUNTUNG IDAMAN NUSA 6-Jul-85
SOFYAN THOIB PT.HUMA INDAH MEKAR 31-Jul-42
DARYONO PT.HUMA INDAH MEKAR 24-Jul-72
RIZAL SITORUS PT.AIR MURING 7-Jul-67
IFAN SYAEFUL PT.JULANG OCA PERMANA 29-Jul-73
DARMA SETIAWAN PT.JULANG OCA PERMANA 29-Jul-81
FERDI ARIFIN PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 31-Jul-66
KURNIA PUTRA PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 23-Jul-84
MUHAMMAD ABDUL KODIR PT.MENTOBI  MAKMUR LESTARI 20-Jul-85
JEFLI LAMBOK SIMANJUNTAK PT.MENTOBI MITRA LESTARI 3-Jul-83
MURYADI PT.MULTRADA MULTI MAJU 27-Jul-58
AMRIZAL MANDAI PT.MULTRADA MULTI MAJU 13-Jul-62
NASKOLANI PT.PADANG BOLAK JAYA 27-Jul-64
UMAR HAFID PT.PERJAPIN PRIMA 21-Jul-82
SOUVENIER PT.OLEO CHEMICAL 6-Jul-54
SYUKRI PT.OLEO CHEMICAL 1-Jul-60
HAMONANGAN HASIBUAN PT.OLEO CHEMICAL 3-Jul-60
WINTI KOSASIH PT.OLEO CHEMICAL 23-Jul-60
TIMBUL H. NUSA PUTRA M PT.OLEO CHEMICAL 1-Jul-66
MUHAMMAD SOPIAN PT.OLEO CHEMICAL 16-Jul-67
RAHARYANTO SUSILO PT.OLEO CHEMICAL 19-Jul-68
AMBIADI GAYO LUWES PT.OLEO CHEMICAL 6-Jul-70
NIRWAN NASUTION PT.OLEO CHEMICAL 10-Jul-70
EDY HENRY SIAGIAN PT.OLEO CHEMICAL 8-Jul-71
HERI JULIANTO PT.OLEO CHEMICAL 21-Jul-74
GUSTI VITRA PT.OLEO CHEMICAL 26-Jul-82
FEMY KURNIATI PT.OLEO CHEMICAL 1-Jul-83
KARTIKA SITORUS PT.OLEO CHEMICAL 5-Jul-89
ERIKA JULIANTI MANDASARI PT.OLEO CHEMICAL 26-Jul-89
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PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
Marhaban ya Ramadhan

Mengucapkan

MOHON MAAF LAHIR & BATIN
Selamat Idul Fitri 1434 H,
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