
VISIT MILL QPP PRODUCTION  

“Buah karya para Maestro pekerja pabrik profesional” 

 

Sebuah perkembangan yang menggembirakan dalam sejarah dunia pencetakan Al-Qur’an di 
Indonesia tergambar dalam acara Visit Mill QPP Production yang diberlangsungkan di salah 
satu mill APP yang berlokasi di Tangerang sepanjang tahun 2014 ini.    

Bagaimana tidak, selama kurun waktu berlangsungnya kegiatan pencetakan Al-Qur’an di 
Indonesia yang sudah berlangsung sangat lama, baru kali ini terwujud satu kunjungan Akbar 
oleh Asosiasi Penerbit Al-Qur’an Indonesia (APQI) yang beranggotakan hampir semua 
perusahaan penerbit dan percetakan Al-Qur’an di seluruh nusantara, di pabrik PT. Indah Kiat 
Pulp & Paper (IKPP) Tangerang Mill  yang merupakan produsen penghasil kertas Al-Qur’an 
terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai angka 12.000 ton per tahunnya.  
Sebuah pertemuan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh mereka yang memiliki concern 
dalam dunia percetakan Al-Qur’an. IKPP Tangerang sendiri  sebagaimana yang disampaikan 
dalam salah satu presentasinya, selama ini telah mengekspor kertas Al-Qur’an bermutu tinggi 
yang disebut QPP dengan merk Sinar Tech ke pasar internasional terutama negara-negara 
Timur Tengah seperti Mesir, Turki, Suriah, Lebanon, dan berbagai negara lainnya dengan nilai 
penjualan mencapai USD 12 juta per tahunnya.  

Adalah Citra Yulia, Manajer Marketing IKPP Tangerang yang punya andil besar dan pertama 
kali menggadang-gadang pertemuan bersejarah ini. Kepeduliannya mengenai pentingnya 
sebuah kualitas dan kehalalan kertas untuk bahan dasar kitab suci Al-Qur’an memang patut 
diacungi jempol. Dengan kepiawaiannya sebagai seorang Manajer Marketing, ia pun 
menyampaikan visinya yang mulia tersebut kepada semua pihak yang selama ini terlibat dalam 
kegiatan pencetakan Al-Qur’an. Bukan hanya kepada kalangan penerbit ataupun pusat-pusat 
percetakan di Indonesia saja, bahkan ia pun pergi berkeliling ke berbagai penjuru belahan dunia 
memperkenalkan kertas Al-Qur’an berkualitas tinggi hasil pabrikan IKPP Tangerang tersebut. 
Beberapa kelebihan QPP Sinar Tech yang sering ia sampaikan adalah teksturnya yang 
didesain khusus hingga mampu bertahan tidak rusak sampai 100 tahun dalam pemakaian 



normal, serta kehalalannya yang terjamin bebas dari zat ataupun enzim yang bersifat najis 
maupun bahan-bahan yang tidak layak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kitab suci 
Al-Qur’an. Sebuah terobosan yang sangat bermanfaat bermanfaat untuk memberikan rasa 
aman bagi umat, serta solusi atas maraknya kualitas kertas Al-Qur’an yang cenderung cepat 
lapuk ataupun berubah warna, sebagaimana yang sering didapati di kebanyakan Masjid 
ataupun Musholah , khususnya dikampung-kampung ataupun pelosok terpencil lainnya. 
Adapun mengenai kehalalan dan berbagai kelebihannya tersebut, hal itu nyata dibuktikannya 
melalui sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan  ISO 9706 yang telah dilabelkan 
kepada produk QPP Sinar Tech miliknya.   

Maka dalam acara Visit Mill QPP Production tersebut disampaikanlah mengenai sejarah 
penamaan QPP yang kini telah menjadi sebutan umum, untuk bahan kertas Al-Qur’an di dunia. 
Sebelumnya pasar kertas Al-Qur’an lebih banyak diisi kertas-kertas sekualitas HVS atau 
bahkan sejenis kertas buram yang banyak digunakan di pusat percetakan Al-Qur’an di 
Indonesia.  Hingga sekitar tahun 2002-an IKPP Tangerang kemudian memperkenalkan sebuah 
kertas yang dikembangkan dan didesain khusus untuk bahan dasar kitab suci Al-Qur’an QPP 
Sinar Tech, yang memiliki spesifikasi High Smoothness, dengan tingkat kehalusan sangat 
tinggi, High Opacity, yang menjadikan kertas tidak mudah berbayang meski dicetak bolak-balik, 
High Average, dimana pori-pori kertas menyebar secara merata untuk menjadikan setiap titik 
dan huruf Al-Qur’an dapat tercetak maksimal di setiap bagiannya.  Penamaan QPP sendiri 
sebenarnya berawal dari usulan salah satu loyal customernya kertas Al-Qur’an Sinar Tech yang 
ada di negeri Pakistan.  “ Pada waktu itu pencatatan system untuk ekspor mengharuskan kode 
nama produk terdiri dari tiga digit, dan atas usulan Mr. Sulaiman dari Pakistan maka kita 
namakan QPP, kependekan dari Qur’an paper yang sesuai dengan peruntukannya untuk kertas 
Al-Qur’an” Imbuh Citra Yulia dalam salah satu presentasinya.  

Sejarah kertas Al-Qur’an QPP yang melegenda dalam dunia percetakan Al-Qur’an  tentu saja 
membuat mata semua pihak terbuka lebar. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam dunia 
percetakan Al-Qur’an di Indonesia, selama ini para anggota APQI tersebut memang telah lama 
mengenal QPP dan menggunakannya untuk kebutuhan kegiatan percetakan Al-Qur’an mereka. 
Namun baru kali inilah mereka dapat mengunjungi pabrik tempat pembuatannya. Karenanya di 
ajang acara Visit Mill QPP Production tersebut, para peserta pun diajak untuk bersama-sama 
menyaksikan proses produksi kertas QPP, dari mulai jenis-jenis material halal yang digunakan, 
pulper atau proses pembuburan kertas, pengolahan di Paper Machine, hingga pengerjaan 
finishing dan system packagingnya. Hampir semua peserta dari kalangan penerbit dan 
percetakan menunjukan antusiasme yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta sepanjang tour dilangsungkan. Beberapa hal 
yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai pengawasan system halal dan bahan-bahan 
yang digunakan serta proses pembuatan pulper atau bubur kertasnya. Dalam tour tersebut para 
peserta juga diwajibkan mengenakan beberapa peralatan safety seperti helmet dan ear plug.  
Walhasil tour pun berjalan dengan aman dan  Indonesia boleh bangga mendapati kertas Al-
Qur’an dari pabrikan kota Tangerang ini telah dikenal dan digunakan oleh berbagai pusat-pusat 
percetakan Al-Qur’an di seluruh dunia. 



Citra Yulia memang pantas disebut sebagai seorang Maestro pekerja pabrik profesional. Dalam 
setiap presentasinya ia selalu berhasil menjadi magnet bagi semua audiensnya. Performanya 
yang lincah dan energik berpadu dengan segala kecerdasan dan keluwesannya. Seorang 
marketing handal yang selalu menjadi ujung tombak perusahaan, namun juga duta perusahaan 
yang  dengannya citra perusahaan senantiasa terlihat baik. Jika publik telah mengenal APP 
sebagai perusahaan kertas terbesar di Indonesia, maka karyawati pabrik berseragam biru dan 
biru muda ini adalah gambaran seorang karyawati yang tingkat keprofesionalannya mewakili 
gambaran perusahaannya itu sendiri. Lihat saja dalam  setiap inovasinya ia sering 
mensinergikan unsur kepentingan bisnis perusahaan dengan manfaat sosial yang dapat 
diterima masyarakat, serta hubungan baik dengan semua kalangan untuk kemungkinan deal-
deal strategis ataupun win-win solusion kedepan, yang sering disebutnya sebagai integrated 
marketing communication. Salah satu contohnya adalah penggunaan kertas QPP Sinar Tech 
sebagai bahan kertas Al-Qur’an wakaf. Dimana semua orang kini dapat mewakafkan Al-Qur’an 
berkualitas yang tahan lama hingga ratusan tahun terus dapat diambil manfaatnya oleh 
masyarakat.            

Namun tentu saja buah karya yang besar itu tidak hanya diciptakan dan menjadi milik Citra 
Yulia saja, melainkan masih banyak lagi para maestro profesional lainnya di pabrik IKPP – 
Tangerang, yang telah membuat kertas Al-Qur’an QPP Sinar Tech ini diekspor ke berbagai 
negara tujuan di seluruh dunia.  

Sebut saja Handoko Tan dari Departement Business Unit (BU) dan Samson Gunawan dari 
Departemen Production Planning Inventory Control (PPIC). Kontribusinya dalam event Visit Mill 
QPP Production juga tidak kalah dengan yang lainnya. Lihat saja ketika 12 September 2014 lalu 
dua maetstro ini dengan teamnya telah berjaya mendatangkan Badan Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, sebagai lembaga negara yang mengeluarkan surat 
Tashih atau surat verifikasi Departemen Agama untuk legalitas pencetakan Al-Qur’an dan 
penyebarannya di Indonesia,  dengan Lembaga Percetakan Al-Qur’an milik Kementrian Agama 
RI (LPQ), untuk bersama-sama melakukan kunjungan ke Pabrik IKPP – Tangerang guna 
menyaksikan proses produksi QPP sekaligus mendiskusikan perkembangan dunia percetakan 
Al-Qur’an di Indonesia.  

Sebuah pertemuan yang sangat penting  antara lembaga pentashih dan perumus undang-
undang pencetakan Al-Qur’an (Badan Lajnah), bersama Lembaga percetakan Al-Qur’an (LPQ) 
sebagai operator kegiatan pencetakan  Al-Qur’an milik kementrian Agama RI,  dengan  IKPP 
Tangerang Mill sebagai perusahaan produsen kertas Al-Qur’an di bawah payung APP, garda 
terdepan Sinar Mas Group  untuk industri kertasnya yang telah mendunia. Dan memang sudah 
seharusnyalah bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Al-Qur’an di Indonesia dapat 
saling mempererat silaturrahmi dan komunikasinya untuk kepentingan umat dan bangsa ke 
depan dalam menjaga dan memperkaya khazanah kreasi kualitas Al-Qur’an di Indonesia 
sebagai bagian dari perkembangan pencetakan Al-Qur’an di dunia. 

Kalau maestro kepiawaian dapat disematkan kepada Citra Yulia, maka Handoko Tan,  dan 
Samson Gunawan adalah dua orang kuat berkomitmen tinggi yang mampu mensinergikan 
seluruh unsur perusahaan untuk menjadi satu kekuatan yang begitu rapi dan kompak. Dalam 



ajang Visit Mill QPP Production, dua maestro inilah yang merapikan barisan internal 
perusahaan untuk memastikan acara tersebut dapat berlansung sukses.  Tidaklah mudah 
mensinergikan semua bagian perusahaan yang tengah berpacu memenuhi target produksi dan 
shipment, baik order lokal maupun ekspor yang terus berlalu lalang hampir setiap jamnya. 
Sebagaimana tidak mudah juga menggadang-gadang sebuah pertemuan besar perusahaan 
yang melibatkan dua lembaga negara  sebagaimana yang dilakukan oleh dua maestro pekerja 
pabrik profesional berseragam biru –biru muda ini.  

Mungkin kita akan sedikit tercengang melihat kemampuan dan prestasi yang dapat diraih oleh 
para pekerja pabrik ini. Apa sebetulnya yang melatarbelakangi mereka di balik kinerja mereka 
yang luar biasa. Apakah ini memang sudah menjadi bagian system perusahaan yang harus 
dijalankan, ataukah ide dan hasil inovasi brilian mereka sendiri?. Lalu motivasi seperti apakah 
yang dapat melahirkan terobosan hebat seperti itu?. Apakah rewards dari perusahaan ataukah 
tuntutan kerja, atau semangat berkreasi yang memang sudah membudaya?.  

Yah …. Budaya kerja!. Mungkin itulah analogi yang paling bisa diterima.  Budaya kerja para 
pekerja pabrik profesional yang produknya telah mendunia. Budaya kerja yang membuat buah 
karya para pekerja pabrik ini pantas disejajarkan dengan para aktor bisnis eksekutif lainnya.  
Budaya kerja yang terus ditanamkan oleh perusahaan mereka melalui berbagai poster dan 
penanda lainnya, mengenai “Sinar Mas 6 Values” yang tersebar di hampir setiap area tempat 
kerja mereka. Budaya kerja yang menggambarkan nilai-nilai integritas, sikap positif, komitmen, 
perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas para karyawannya.     

Maka kira-kira seperti itu jugalah gambaran para maestro pekerja pabrik IKPP Tangerang 
lainnya yang ada dibalik seorang Citra Yulia, Handoko Tan, dan Samson Gunawan. Yang jika 
tanpa dukungan dari mereka pastilah tidak mungkin ketiganya dapat menghasilkan karya yang 
sedemikain rupa. Lalu seperti apa kiprah mereka semua di lapangan?. Kemampuan dan  skill 
apa saja yang mereka miliki,  yang bahkan Wakil Presiden Republik Iran Mohammad Javad 
Mohammad Zadeh tahun 2010 lalu pun pernah datang ke pabrik mereka sekedar untuk 
mengucapkan terima kasih dan melihat langsung proses pembuatan kertas Al-Qur’an QPP 
Sinar Tech yang telah sekian lama disupplai IKPP Tangerang ke negeranya?  

Rasanya tidak mungkin kita akan membahasnya satu persatu. Namun jika kita mau menilik 
lebih dalam lagi , pada dasarnya mereka itu tidak lain hanyalah para pekerja pabrik IKPP 
Tangerang yang luas pabriknya tidak seluas mill ataupun pabrik APP lainnya.  Namun nyatanya 
para pekerja pabrik berseragam biru dan biru muda ini tahu betul bahwa acara Visit Mill QPP 
Production bukanlah sekedar kunjungan dinas lembaga negara ataupun para mitra semata,  
melainkan bentuk sumbangsih nyata perusahaan melalui berbagai inovasi produknya yang 
banyak  mendatangkan kemanfaatan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. cukup 
jarang untuk perusahaan selevel pabrik  yang dalam sepak terjang bisnisnya senantiasa 
memperhatikan hubungan baik dengan semua unsur masyarakat dan juga pemerintahan. APP 
boleh berbangga hati memiliki anggota keluarga seperti mereka. Karena mereka dengan 
seragam biru dan biru mudanya pun merasa bangga dapat bekerja dan  menjadi keluarga besar 
APP, Sinar Mas.  



Dan sekali lagi event Visit Mill QPP Production ini hanyalah satu karya di antara ribuan karya 
gemilang lainnya. Oleh karena itulah tidak berlebihan rasanya jika kita menyebut orang-orang 
hebat dan kuat itu sebagai maestronya para pekerja pabrik profesional. Mereka tidak berkantor 
di puncak-puncak gedung tertinggi layaknya seorang top manajemen, akan tetapi kualitas kerja 
yang mereka miliki jauh di atas kualitas para pekerja pabrik pada umumnya.  

Waryo ,  

APP / IKPP Tangerang Mill / Team Business Unit Al-Qur’an/ 08811683919   

 

 

    

      

 

 

 

 

     

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

   


