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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
A. PT. Indah Kiat 

PT.indahkiat didirikan tanggal 07 Desember 1976 dan memulai 

kegiatan usaha  pada tahun 1978,kantor pusatindahkiat terletak di Sinar Mas 

Land Plaza, Menara 2, Lantai 7 Jalan M.H. Thamrin nomor 51, Jakarta 10350 

indonesia dan mempunyai pabrik yang berlokasi di tanggerang dan serang, 

jawabarat serta di perawang. 

PT. Indah Kiat adalah perusahaan kertas yang berkedudukan di 

Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Tualang. PT. Indah Kiat memiliki 

pedoman tata kelola perusahaan menjadi dokumen fundamental untuk 

menerapkan praktek bisnis yang sehat dan beretika sebagaimana diharapkan 

oleh Perusahaan dan stakeholder-nya. Pengaturan tata kelola perusahaan 

dalam pedoman ini meliputi pokok-pokok pelaksanaan tata kelola perusahaan 

yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran. Pedoman ini juga 

mengatur organ-organ utama serta perangkat pendukung. Pengelolaan 

informasi, sistem pengendalian intern, etika dan budaya perusahaan, perlakuan 

terhadap stakeholders dan pengaturan terhadap benturan kepentingan juga 

diuraikan di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini. 

Pada Tahun 1986, hak kepemilikan Indah Kiat dibeli oleh Sinar Mas 

Group yang dipimpin oleh Bapak Eka Cipta Wijaya. Setahun kemudian 

merupakan masa transisi dari Bapak Boediono Jananto kepada Teguh Ganda 

11 
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Wijaya, putra Bapak Eka Wijaya. Pada tahun ini pula produksi pulp 300 

ton/hari tercapai setelah dilakukan modifikasi fasilitas produksi. Pembangunan 

fase I pabrik kertas di Perawang dimulai pada Tahun 1988 dengan memasang 

I line mesin kertas budaya yang berkapasitas 150 ton/hari. Adanya pabrik ini 

menjadikan pabrik Perawang sebagai pabrik pulp dan kertas terpadu. 

Pada Tahun 1989 dilakukan pembangunan pabrik pulp fase II 

Perawang dengan peresmian oleh Presiden RI Bapak Soeharto bertempat di 

Lokseumawe Aceh dengan nama KKA. Kemudian pada Tahun 1990, 

pembangunan pabrik fase II di Pinang Sebatang dimulai dengan pemasangan 

mesin kertas berkapasitas 500 ton/hari yang merupakan salah satu mesin 

kertas budaya terbesar di Asia.
6
 

Pada Tahun 1994 pabrik pulp fase II beroperasi secara komersial dan 

bergabung bersama-sama dengan pabrik pulp fase I dan II untuk menghasilkan 

pulp yang bermutu tinggi sehingga kapasitasnya dapat ditingkatkan dari 800 

ton/hari menjadi 1.300 ton/hari. 

Kemudian pembangunan pabrik pulp fase IV dilakukan pada tahun 

berikutnya dengan kapasitas 1.600 ton/hari, dimana uji coba operasi 

dijadwalkan pada akhir Tahun 1996, di samping: 

a. Mengangkat dua anak angkat di Perawang, yaitu konveksi dan tukang 

kayu. 

b. Membantu pemerintah dengan menerima tenaga kerja. 

c. Menerima sertifikat ISO 9002. 
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d. Menerima penghargaan dari Menteri Urusan Peranan Wanita sebagai 

perusahaan Pembina Nakerwan terbaik di Riau. 

e. Menerbitkan majalah info kiat. 

f. Mendirikan sekolah TK dan SD YPPI. 

Tahun 1996 merupakan tahun penghargaa bagi PT. Indah Kiat, selain 

mendapat penghargaan Upakarti dari Presiden juga mendapat penghargaan 

peringkat biru, lingkungan hidup dari Menteri Kesejahteraan Lingkungan 

Hidup menyangkut lingkungan yang sehat. Pada tahun yang sama, produksi 

percobaan pabrik pulp IV dan persiapan pembangunan pabrik kertas III 

dilakukan. 

Produksi PT Indah Kiat secara garis besar, pada awalnya pabrik yang 

berada di Perawang memproduksi bubur kertas, lalu setelah itu hasilnya 

dikirim ke pabrik yang berada di Serang untuk diproduksi ulang menjadi 

kertas kemasan, setelah itu hasil produksi dikirim kembali ke pabrik yang 

berada di Tangerang untuk diolah menjadi kertas cetak dan tulis untuk segera 

dipasarkan kepada konsumen. 

Visi PT. Indah Kiat adalah menjadi perusahaan bubur kertas nomor 

satu di Indonesia yang berdedikasi menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi 

para pelanggan, pemegang saham, karyawan dan masyarakat. 

Sedangkan misi PT. Indah Kiat Perawang adalah mempertahankan 

posisinya sebagai produsen pulp dan kertas dengan biaya rendah serta pelaku 

utama di pasar Indonesia dan Asia yang tumbuh pesat, dengan mengandalkan 

keuntungan pada sumber bahan baku, efisiensi produksi, serta jaringan 

distribusi yang luas. 
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Tujuan yang dimiliki oleh PT. Indah Kiat adalah menghasilkan pulp 

dan produksi kertas dengan kualitas sesuai persyaratan secara konsisten, 

menghasilkan produk-produk dengan harga yang wajar dan bersaing, 

pengiriman dan pelayanan yang tepat.
7
 

Aturan Perilaku berfokus pada relasi antar-individu di dalam 

Perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan 

berkembang di lingkungan Perusahaan, yaitu kejujuran, integritas, disiplin dan 

tanggung jawab. Aturan ini mengatur perilaku individu komisaris, direksi, dan 

karyawan serta hubungan dengan stakeholder, termasuk di antaranya 

pembinaan dan pengembangan karyawan dan tanggung jawab sosial 

Perusahaan. 

Melalui pengaturan di dalam Aturan Perilaku Insan Perseroan ini, 

diharapkan dapat tercipta iklim dan lingkungan kerja yang kondusif, yang 

mampu mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya 

mampu meningkatkan produktifitas kerja. Kedua pedoman tersebut bersifat 

dinamis dan adaptif sesuai dengan kondisi dan dinamika lingkungan bisnis 

Perusahaan, sehingga keduanya akan senantiasa diperbaharui agar mampu 

menyelaraskan dengan perubahan yang senantiasa terjadi dalam dunia usaha. 

Perusahaan juga telah melengkapi infrastruktur dengan pedoman-pedoman 

yang lain, yaitu Buku Panduan Direksi dan Komisaris. 

Komitmen untuk melaksanakan pedoman tata kelola perusahaan juga 

ditunjukkan oleh Komisaris Perusahaan PT. Indah Kiat yang telah 

menerbitkan Code of Conduct bagi Komisaris, antara lain berisi: 

                                                             
7
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1. Tata tertib intern komisaris 

2. Hubungan surat menyurat komisaris 

3. Program pengenalan komisaris baru 

4. Pengembangan dan pelatihan komisaris 

5. Pedoman perilaku/etika komisaris.  

Tujuan Board Manual adalah untuk mempermudah kerja Komisaris 

dan Direksi dan pengembanganya selalu dilakukan sesuai kebutuhan 

Perusahaan. Panduan ini lahir dari komitmen dan niat baik dari jajaran Direksi 

dan Komisaris Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang 

lebih transparan, akuntabel, fairness, mandiri sesuai dengan prinsip-prinsi 

yang selama ini menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. 

Board manual ini diharapkan menjadi panduan bagi Direksi 

Perusahaan dalam harmonisasi gerak langkah dengan jajaran komisaris dalam 

rangka pemenuhan semua kepentingan Stakeholders. Penatausahaan 

Perusahaan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip yang menghendaki 

kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ Perusahaan. Kewenangan, 

tugas, hubungan kerja masing-masing organ Perseroan didefinisikan secara 

jelas dan dijalankan secara konsisten yang pelaksanaannya tetap mengacu 

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

B. CV. Sinar Gemilang Abadi 

CV. Sinar Gemilang Abadi didirikan pada tanggal 25 April 2008 

dengan Akta Notaris yang ditanda tangani oleh Salmah Khairani, SH, Notaris 

di Pekanbaru, dengan Direktur bernama Novayanti  sebagai anggota atau 
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pesonalianya. CV. Sinar Gemilang Abadi adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang beroperasi di daerah Kota 

Pekanbaru dan Siak. 

CV. Sinar Gemilang Abadi terdiri dari seorang Direktur dan beberapa 

personalia yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi 

perkantoran, mempersiapkan dokumen-dokumen dan sebagainya. Dalam hal 

ini tugas personalia pada prinsipnya dilakukan melalui arahan dan petunjuk 

dari direktur. 

 Adapun bidang usaha dari CV. Sinar Gemilang Abadi adalah: 

1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengadaan barang dan jasa. 

2. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli barang-barang keperluan 

perusahaan. 

3. Menjalankan usaha dalam bidang jual beli barang-barang bekas 

perusahaan. 

4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa. 

5. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan. 

6. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengadaan barang.8 

Dalam hal menerima permintaan dari masyarakat atau instansi 

pemerintah dalam penyediaan permintaan barang dan jasa, maka dokumen 

yang harus dipersiapkan adalah  sebagai berikut: 

1. Surat Perjanjian 

2. Syarat-syarat Khusus Perjanjian 

                                                             
8
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3. Syarat-syarat Umum Perjanjian 

4. Daftar harga 

5. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran perjanjian. 

Sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka kedua belah pihak wajib 

melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, yakni: 

a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan membayar 

kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. 

b. Pihak kedua wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian. 

Pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak 

sesuai dengan perjanjian, yakni pihak kedua harus melakukan pembayaran 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan pihak pertama 

menyediakan permintaan mobil sebagaimana yang diminta oleh pihak kedua. 

Pihak Kedua harus melakukan kewajibannya untuk melakukan 

pembayaran sesuai  dengan kesepakatan bersama, dan pada saat sudah lunas 

maka pihak kedua mendapatkan Bukti Pelunasan dari pihak pertama, dan 

pihak pertama berkewajiban untuk memberikan barang yang diperjualbelikan 

tersebut sesuai dengan perjanjian. 

Struktur kepemimpinan CV. Sinar Gemilang Abadi terdiri dari: 

a. Direktur. 

b. Wakil Direktur 

c. Sekretaris 

d. Bendahara 
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e. Ditambah dengan pengawai personalia yang bertugas menyelesaikan 

administrasi perkantoran. 

Di sini terlihat bahwa struktur kepemimpinan yang ada pada CV. Sinar 

Gemilang Abadi tidak terlalu banyak, karena secara operasional perkantoran 

telah dilakukan secara keseluruhan oleh bagian administrasi. Sedangkan 

tingkat pimpinan melakukan pengurusan dengan relasi-relasi di lapangan, dan 

mengadakan perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan bidang usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

 

C. Perjanjian  Jual Beli Barang-Barang Bekas 

PASAL 1 

Harga 

Harga jual beli barang bekas yang di setujui kedua belah pihak adalah 

Rp.410.000,-Pc (empatratus sepuluh ribu rupiah per piece) untuk Bulk tank 

bagus 1000 kg bekas dan Rp.50.000,-/pc(limapuluh ribu rupiah per piece 

untuk bulk tank rusak 800- 1000 kg bekas. Harga tersebut belum termasuk 

PPN 10% 

 

PASAL 2 

JUMLAH HARGA BARANG 

Jumlah barang bekas meliputi bulk tank bagus 1000 Kg bekas sebanyak 150 

pc (seratus lima puluh piece) dan bulk tank Rusak 800-1000 kg bekas 

sebanyak 250 pice (dua ratus lima puluh piece). 
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PASAL 3 

JAMINAN 

Apa bila dalam pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, 

setelah selesai perhitungan, uamh jaminan dari Pihak II sebesar Rp 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bulk tank bagus 1000 kg bekas dan 

Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) unruk bulk tank rusak 800-1000 Kg 

Bekas akan di kembalikan oleh pihak pertam I tanpa perhitungan bunga. 

 

PASAL 4 

PEMBAYARAN 

a. Pihak II harus membayar kepada pihak I dalam 1 (satu) kali pembayaran 

dengan pembayaran sebesar Rp.67.650.000,- (150 pc x Rp. 410.000,- + 

PPn 10%) untuk Bulk Tank Bagus 1000 kg Bekas dan Rp. 13.750.000,- 

(250 pc x Rp 50.000,- +PPn) untuk  Bulk Tank Rusak 800-1000kg Bekas, 

yang diambil 

b. Perhitungan kwantitas pengembalian berdasarkan perhitungan bersama 

dengan petugas General Material Departemen (GMD) dan ini menjadi 

dasar pembayaran atas pengambilan barang bekas oleh  pihak II kepada 

pihak I 

 

PASAL 5 

PENGAMBILAN 

1. Pihak II wajib menambil barang bekas tersebut sebanyak yang telah di 

lelang, yaitu 150 pc untuk Bulk Tank  Bagus 1000 kg bekas dengan 

toleransi 10% pengambilan barang bekas dapat di hentikan/diselesaikan 
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sesuai dengan duluan mana yang telah tercapai, jumlah barang ( pasal 2) 

atau maa waktu Perjanjian (pasal 6) 

2. Pihak I menjamin barang bekas yang di lelang adalah barang bekas final, 

dengan artian kata tidak akan terjadi pernyotiran barang bekas di 

kemudian hari. 

PASAL 6 

MASA BERLAKU PERJANJIAN 

Perjanjian jual beli barang bekas ini berlaku, terhitung tanggal 05 Oktober 

2009 sampi dengan 05 November 2009. 

 

PASAL 7  

HARI & WAKTU KERJA 

Hari dan waktu kerja (pengambilan) adalah dari hari senen s/d jumat, pukul 

o8:00 s/d 11:30 dan 13:30 s/d 16;30 WIB. 

 

PASAL 8 

PERATURAN-PERATURAN 

a. Setiap truk yang memasuki lokasi pabrik harus melaporkan diri kepada 

pihak keamanan / security pihak I untuk menimbang kosong dan keluar 

menimbang pula setelah bermuatan. 

b. Saat masuk kelokasi pabrik, setelah truk di timbang dalam keadaan kosong 

harus di temani oleh satpam sampai di seksi yang bersangkutan (General 

Materiat) untuk melapor pemuatan barang bekas tersebut. Dan setelah 

selesai muat, petugas General Material beserta satpam yang mendampingi 

sampai di tempat timbangan 
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c. Setiap teruk setelah selesai memuat barang bekas harus di lengkapi dengan 

PASS BARANG KELUAR (PBK) dan SURAT TIMBANGAN, baru di 

perbolehkan keluar dari lokasi pabrik. 

d. Lokasi pengambilan barang bekas adalah sesuai dengan tempat dan 

tumpukan yang telah di tentukan oleh petugas General Material 

(mengambil barangbekas yang ada diluar dari lokasi/tumpukanyang telah 

di tentukan). 

e. Segala peralatan perkerjaan yang menyangkut pekerjaan pengambilan 

barang bekas tersebut dan buruh kerja pemuatan serta keselamatan kerja 

menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak ke II 

f. Pihak II tidak di benarkan memindah alihkan hasil pelelangan tersebut 

kepada pihak lain dengan alas an apapun. 

g. Pihak II wajib menjaga keberhasilan lingkungan pada saat masuk lokasi 

pembongkaran, pemuatan barang bekas dan transportasi pengeluaran 

barang bekas serta wajib mematuhi peraturan- peraturan dalam lingkungan 

perusahaan pihak I yang berhubungan dengan kebijakan lingkungan ISO 

14001 

PASAL 9  

SANKSI-SANKSI 

a. Pihak II harus menyelesaikan pengambilan sesui dengan waktu yang telah 

di tentukan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan 

pengambilannya, maka perjanjian ini dengan sendirinya batal dan uang 

jaminan Pihak II tidak dapat di kembalikan. 
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b. Apa bila pengambilan barang bekas kurang dari 150pc untuk bulk tank 

bagus 1000 kg bekas dan250 pc untuk bulk tank rusak 800-1000 kg bekas 

dalam waktu yang telah di sepakati, maka pihak I berhak membatalkan 

perjanjian ini secara sepihak sertauang jaminan pihak ke II tidak di 

kembalikan, tanpa ada alasan apapun, kecuali banyak jumlah penumpukan 

barang bekas oleh pihak I tidak mencapai 150 pc untuk bulk tank bagus 

1000 kg bekas dan pc untuk bulk tank rusak 800-1000 kg bekas maka 

pihak II di bebaskan dari sanksi tersebut di atas. 

c. Penumpukan barang bekas harus habis di angkut sesuai dengan perjanjian 

dan pihak II wajib membersihkan lokasi tempat pengambilan pada 

tumpukan yang telah kosong apabila barang bekas pada tumpukan tersebut 

telah habis di ambil kecuali pada tumpukan tersebut masih terdapat barang 

bekas yang tersisa sedangkan jumlah pengambilan telah mencapai jumlah 

yang di lelang. Pihak I akan memotong uang jaminan pihak II sebesar 50% 

(lima puluh persen), apa bila tidak membersihkan lokasi tempat 

pengembalian. 

d. Apabila pihak II kedapatan menyertakan/mengangkut pula barang-barang 

bekas selain dari yang telah di sepakati dalam perjanjian ini maka pihak II 

wajib mengembalikan barang selundupan itu ketempat sebagai mana 

asalnya dan atas kecurangan tersebut pihak II dikenakan sanksi berupa 

denda 10 kali lipat dari harga barang tersebut dan persoalan selanjutnya 

akan di serahkan ke pihak yang berwajib. Disamping itu, pihak I dengan 

sendirinya membatalkan surat perjanjian inisecara sepihak dan supir yang 
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bersangkutan tidak di perkenankan lagi masuk kelokasi PT IKPP dan 

pihak II  tidak akan di ikut sertakan pada lelang selanjutnya (black list). 

 

PASAL 10 

PERSELISIHAN 

a. Apa bila di kemudian hari terdapat perselisihan pendapat mengenai 

pelaksanaan perjanjian jual beli ini, antara pihak I dengan pihak II maka 

kedua belah pihak telah setuju untuk menyelesaikan secara musyawara. 

b. Apa bila musyawara tidak tercapai kata sepakat, kedua belah pihak setuju 

memilih tempat kedudukan hukum yang tetap kepanitraan Pengadilan 

Negri Pekanbaru. 

 

PASAL 11 

LAIN-LAIN 

a. PIHAK KEDUA atas nama peribadi atau atas nama perusahaan, dilarang 

keras berkolusi ataumemberi tanda jasa/imbalan dalam bentuk apapun 

kepada semua karyawan di dalam grop PT.Indah Kiat PULP & PAPER 

Tbk. Bila mana PIHAK KEDUA dengan sengaja maupun tidak sengaja 

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan di atas , maka 

PIHAK PERTAMA berhak mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan, 

sebagai berikut : 

1) Pihak I berhak secara sepihak memutuskan/mengakhiri perjanjian ini. 

2) Segala uang jaminan Pihak II menjadi hangus beserta setoran yang 

belum di selesaikan pengambilan barang nya juga hangus dan untuk 

selanjutnya tidak di ikutkan lagi dalam tender 
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3) Pihak II wajib membayar 100 seratus dari nilai komisi berbentuk uang, 

barang atau dalam bentuk apapun kepada pihak I  

4) Pihak II harus membayar kembali semua penalty/denda dan sanksi 

diatas kepada pihak I dalam jangka waktu 1 minggu. 

b. Apa bila ternyata pihak II melakukan penyimpangan dari syarat-syarat 

dalam perjanjian ini maka uang jaminan pihak kedua akan di hanguskan 

dan perjanjian ini batal dengan sendirinya. 

c. Segala sesuatu yang belum di atur dalam perjanjian ini beserta perubahan-

perubahan yang di pandang perlu oleh kedua belah pihak, akan di atur 

dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

d. Perjanjian ini bermatrai cukup di buat dalam rangkap 2 dan mempunyai 

kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak memegang 1 rangkap. 

 

 

 

 

 

 

 


