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Hingga saat ini sangat sulit 

melihat karakter seseorang, dimana apa 

yang diucapkan itulah yang 

dilaksanakan / dilakukan. Tuntutan dari 

setiap insan adalah jadilah orang yang 

ber Integritas, apa yang kita katakan 

seharusnya itulah yang kita lakukan,  

sehingga orang dapat meniru / 

meneladani sikap baik yang kita miliki, 

sebab hal ini adalah wujud daripada 

tanggung jawab. Boleh disimpulkan 

bahwa zaman sekarang ini yang 

menjadi barang langka bukan lagi emas, tetapi sebuah Integritas ataupun 

kejujuran. 

 

Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, saya selaku penulis tepat 

pada tanggal 8 - September - 2014 atau genap selama 17 ( tujuh belas ) tahun 

bekerja di Sinar Mas Group yang sangat saya banggakan, tepatnya di Seksi 

PPM 3, PAD # 2 Departement, PAP Divisi 17 tahun yang lalu diterima sebagai 

karyawan di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang seksi PPM # 3 hingga 

saat ini. PPM 3 adalah merupakan salah satu Mesin pembuat kertas terbesar di 

Perawang Mill dengan kapasitas rata-rata 1100 Ton / Day, dengan design speed 

1500 MPM. 

 

Banyak suka dan duka silih berganti selama menapaki perjuangan bekerja 

di PPM 3, dan satu hal yang tidak boleh saya lupakan  yang menjadi spirit, 

teladan  dan motivasi bagi saya pribadi, adalah seorang sosok  kerabat sekaligus  



teman satu team di PPM 3 beliau adalah Bapak Saaluddin. Semenjak pertama 

sekali bertemu dengan beliau, beliau telah menunjukkan sikap yang sangat 

berbeda dengan yang lain, beliau begitu sangat merasakan ada sesuatu yang 

masih kurang ketika beliau tidak memberi sesuatu kepada teman satu team 

ataupun yang menjadi anak buah beliau sesuatu yang berarti. Transfer ilmu / 

pengalaman dari beliau sangat saya rasakan. Suku, agama, latar belakang 

pendidikan, tidak menjadi sesuatu penghalang bagi beliau untuk berbagi 

sesuatu. 

 

Selama tiga bulan pertama bekerja di PPM 3, Pak Saaluddin adalah salah 

seorang instruktur training Operational Mesin PPM 3 yang sangat berkesan bagi 

saya, walaupun hanya latar pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah 

lanjutan Atas ( SLTA ), tetapi cara penyampaian beliau ketika memberi training 

tidaklah kalah dengan dosen saya yang bergelar Doctor ketika saya kuliah di 

Fakultas Teknik disalah satu Universitas Negeri di Provinsi Riau. Penjelasan 

beliau begitu sangat sunguh - sungguh dan dengan sepenuh hati. 

 

Sebelum bergabung di PPM 3, kurang lebih delapan tahun beliau sudah 

bekerja di PPM 2 PT Indah kiat Pulp & Paper Tbk, dengan bekal pengalaman 

beliau itulah, beliau ingin menuangkan segala ilmu dan pengalaman beliau 

kepada kami karyawan baru yang sedang menjalani masa training di PPM 3, dan 

hingga saat ini beliau kurang lebih 21 ( dua puluh satu ) tahun sudah 

mengabdikan diri di Perusaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Perawang Mill. 



 
PPM 3  REWINDER 

 
Kurang lebih tiga bulan menjalani masa project di PPM 3, beliau 

diberangkatkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ( PT IKPP ) ke United State 

of America ( U S A ) tepatnya di Winconsin, dimana mesin PPM 3 di fabrikasi. 

Sekembalinya dari negeri Paman Sam beliau semakin menunjukkan sikap yang 

luar biasa bagi lingkungan pekerjaan dan sekitarnya supaya bagaimana sikap 

yang semakin mencintai pekerjaan, bekerja dengan sungguh - sungguh, belajar 

yang tiada akhir, satu bahasa yang tidak mungkin terlupakan dari beliau adalah 

bahwa bekerja itu adalah Ibadah !  

 

Selama beberapa tahun bekerja di PPM 3, begitu banyak prestasi yang 

beliau raih, banyak inovasi baru dan perbaikan. Berbagai penemuan - penemuan 

beliau temukan, beberapa ide - ide brillian beliau kemukakan. Dari sekian banyak 

prestasi yang beliau raih salah satu prestasi yang sangat luar biasa dan sangat 

membanggakan PPM 3 adalah ketika Produksi Rewinder PPM 3 banyak 

mengalami degradasi kualitas kertas. Dan beberapa bulan total effisiensi PPM 3 

sangat rendah, kertas yang masuk ke gudang ( Handed to Ware House ) 

jumlahnya sedikit. Permasalahan quality yang terjadi adalah lipatan mati ( wrinkle 



) di Rewinder PPM 3. Sangatlah disayangkan ketika kertas sudah di produksi 

dengan baik hingga ke bagian Reel / good Finishing , ketika akan di gulung 

kembali di rewinder, kertas menjadi down grade akibat adanya lipatan mati di 

Rewinder. Permasalahan ini ternyata menjadi perenungan, dan timbullah analisa 

bagi beliau. 

 

Dengan ber modalkan methode Why – Why Analysis beliau mencoba 

beberapa kali penelitian, dan mencoba mendiskusikan, duduk bersama dengan 

unit terkait, berkat usaha dan kerja keras beliau, tercetuslah ide beliau dengan 

mendesign sebuah alat Pembersih Alur – Alur ( Groove ) di Cylinder Drum / 

Winder Drum PPM 3. Kesimpulannya penemuan ini berhasil, lipatan mati ( 

wrinkle ) hilang dan akhirnya Total Efficiency / Produksi naik. Dan sudah menjadi 

catatan sejarah di Perawang mill dan bahan sharing bagi sister company di Sinar 

Mas Group ketika temuan ini berhasil meraih juara pertama kompetisi Just Do it 

di Perawang Mill. 

 

Mill Head Prawang Mill sangat mengapresiasi temuan beliau tersebut. It’s 
Great  



 
Juara I Lomba Kompetisi Just Do It . Perawang Mill 

Melihat usia beliau yang tidak beberapa tahun lagi akan memasuki masa 

pensiun, namun semangat, dedikasi dan Integritas yang beliau tunjukkan 

sangatlah tidak berbeda ketika kesan pertama bertemu dengan beliau di PPM 3. 

Banyak hal, pelajaran, pengalaman, motivasi yang tidak terlupakan dari beliau, di 

sela - sela kesibukan pekerjaan beliau menyempatkan waktu kepada rekan satu 

pekerjaan, untuk berbagi bagaimana seorang pekerja harus mencintai pekerjaan, 

memakai waktu sebaik mungkin, bahwasanya pekerjaan itu adalah  salah satu 

anugerah terbesar dari yang Maha Kuasa, bagaimana seorang karyawan / buruh 

pabrik boleh dan mau mensyukri sekecil apapun pekerjaan / tanggung jawab 

yang sedang kita emban, dengan demikian kita boleh merasakan kebahagian, 

bekerja adalah Ibadah. Itu bahasa yang selalu beliau ucapkan untuk 

menyejukkan jiwa bagi rekan - rekan satu team. 
 

Hingga saat tulisan ini saya kerjakan, semenjak Mesin PPM 3 start - up 

tanggal 8 Oktober 1998 begitu banyak masalah operasional Mesin, Quality, 

Kelancaran produksi yang di alami PPM # 3. Dan dengan mengucap syukur 



kepada yang Maha Kuasa di awal Oktober 2014 PPM 3 berhasil mencapai 

speed Mesin hingga mendekati angka 1300 MPM dari 1500 MPM design Mesin, 

kejadian ini baru yang kali pertama. Produksi lancar, Quality terpenuhi, hal ini 

kembali catatan baru dan sejarah kali pertama PPM 3 yaitu mencapai speed di 

angka hampir 1300 MPM. Ini semua berkat usaha dan kerjasama team yang 

sangat baik. Once again It’s really a Great Job 

 

               
 

Tanpa disadari dengan continuous improvement  hingga meraih keberhasilan - 

demi keberhasilan selama prosess produksi di PPM 3, disadari atau tidak, 

dengan tidak melupakan adanya sosok seorang pekerja / karyawan, buruh  yang 

betul betul mempunyai sebuah Integritas yang sangat tinggi, hidup ini bukanlah 

seperti kita makan cabai, begitu dimakan langsung ada rasa. Tidak ada yang 

instant. “Masalah, pergumulan dan tantangan sudah bagian daripada kehidupan, 

Sukses adalah Prosess” Itulah sebagian lagi kutipan kata - kata indah dari 

beliau. 

 

Dengan usia bekerja selama tujuh belas tahun yang saya jalani hingga 

saat ini di satu unit yang sama yaitu PPM 3, tentulah mengalami kebosanan dan 

kejenuhan, bersyukur ketika mempunyai seorang rekan kerja yang mempuyai 

integritas, dimana disaat kita jatuh, semangat mulai melemah ada yang 

membangkitkan. Terimakasih Bapak Saaluddin 



 

Setiap individu terlahir dengan tangan kosong, tidak ada seorangpun yang 

terlahir dengan menggenggam emas ataupun benda lainnya , yang bisa untuk 

menjadi bekal melanjutkan perjuangan hidup di dunia. Ini menunjukkan bahwa 

apa yang kita miliki saat ini adalah semua hasil kerja keras dan doa - doa kita, 

jika kita memiliki nilai yang rendah itu adalah hasil usaha kita, jika kita memiliki 

nilai yang tinggi itu juga hasil usaha kita, perlu diingat bahwa hasil itu 

menggambarkan seberapa besar, seberapa sungguh - sungguh dan seberapa 

giat kita memperjuangkannya, seseorang boleh pintar tetapi apabila dia tidak 

berusaha maka bagaimana dia boleh berhasil ? Hidup yang diimbangi dengan 

kebijaksanaan, pengetahuan dan Integritas yang tinggi akan membuat kita 

berhasil. Berdoa dan bekerjalah dengan sungguh - sungguh untuk meraih impian 

kita, sebab kita semua memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk 

memiliki, memilih dan menetukan masa depan kita. 

 

Sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika masih boleh 

bekerja diperusahaan besar seperti Indah Kiat Pulp & Paper .Perawang Mill. 

Inovasi Teknologi yang tiada henti, continuous improvement membuat kondisi 

pekerjaan yang sangat dinamis. Karyawan sebagai asset tertinggi tentu harus 

bersinergi menghadapi perkembangan teknologi yang ada.  Dedikasi, skill dan 

tentunya integritas yang tinggi haruslah sudah menjadi milik kita bersama, 

supaya apa yang menjadi target Top Management dapat tercapai. Jika Target 

tercapai sudah barang tentu karyawan menuju ketingkat yang lebih sejahtra. 

Inilah yang menjadi harapan kita bersama. 

Diakhir tulisan ini saya ingin menyampaikan satu hal, jadilah kita 

karyawan / karyawati Sinar Mas group yang berintegritas. Sedikit kebaikan yang 

boleh kita lakukan setiap waktu tidak akan sia - sia . Alangkah sukacitanya ketika 

seorang nelayan dengan menggunakan sebuah perahu tradisional berhasil 

mengarungi samudera raya yang sangat luas, begitu derasnya gelombang badai 

yang dia lalui selama proses perjalanan, dan ketika sampai di satu tujuan dia 

akan menceritakan kepada orang - orang arti sebuah perjuaangan, arti sebuah 



kejujuran dan arti sebuah Integritas, dan pada akhirya orang dapat belajar dan 

melakukan apa yang baik yang sudah pernah kita lakukan. Inilah arti sukses 

yang sesungguhnya. Sejarah tidak akan bisa di beli, pengalaman harus dilewati. 

Pekerjaan adalah salah satu anugerah yang sangat besar yang di beri oleh 

Tuhan Yang Maha Pengasih, oleh sebab itu mari kita untuk tidak sia - siakan. 

Bekerja adalah Ibadah. Tidak ada alasan, marilah kita menjadi pekerja – pekerja 

yang ber integritas. 

 

Majulah terus Sinar Mas Group. Jayalah Perawang Mill. Begitu banyak 

orang yang menggantungkan cita - cita dan harapan demi masa depan yang 

lebih baik di Perusahaan yang sangat kita cintai ini. 
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