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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

Minamas Plantation merupakan anak perusahaan Kumpulan 

Guthrie Berhad yaitu Sime Darby. Salah satu kelompok perusahaan terbaik 

di Asia Tenggara yang berasal dari Malaysia. Sime Darby memiliki 6 

bidang bisnis yakni plantation, property, healthcare, industrial, motors, 

dan energy and utilities. Dengan pengalaman Kumpulan Guthrie Berhad 

lebih dari 185 tahun sebagai pemain di industri kelapa sawit dunia, 

melatarbelakangi eksistensi Minamas Plantation yang layak 

diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan terkemuka di peta industri 

kelapa sawit. 

Berkantor pusat yang bertempat di kawasan Thamrin, Jakarta dan 

beberapa kantor perwakilan daerah yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia. Saat ini perusahaan memiliki 25 mill (pabrik), 5 bulking 

(tempat penampungan minyak), dan lebih dari 71 estate (kebun) yang 

dikelola oleh beberapa anak perusahaan. Mill, bulking dan estate milik 

Minamas Plantation tersebar di delapan Provinsi di Indonesia yang terdiri 

dari wilayah Aceh, Riau Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. 

Layaknya seperti perusahaan lainnya, Minamas Plantation memiliki 

core values yang menjadi nilai dasar perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya. Adapun beberapa core values Minamas Plantation yakni: 
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1. Respek dan Tanggung Jawab 

Menghargai individu yang kami temui serta menghargai 

lingkungan tempat kami beroperasi dan terus 

berkomitmen untuk bertanggung jawab atas setiap 

tindakan kami. 

 

2. Panutan 

Memperluas cakrawala pertumbuhan bisnis, usaha, dan 

kemampuan seluruh perusahaan kami melalui ambisi 

yang kuat, untuk mencapai hasil individual serta 

perusahaan yang luar biasa. 

 

 

3. Enterprising 

Mencari dan mengambil setiap kesemmpatan dengan 

cepat tangkas dalam menghadapi setiap tantangan. 

 

 

4. Integritas 

Menjungjung tinggi nilai-nilai profesional dan personal 

di seluruh interaksi dan keputusan bisnis. 

  

Hingga saat ini Minamas Plantation mempunyai total luas lahan 

sebesar 279.377 Ha, dengan luas lahan yang ditanami 204.504 Ha. Sisanya 

berupa pembersihan lahan dan prasarana seperti tempat tinggal untuk 

karyawan, masjid, gereja dan cadangan untuk reservasi. Melalui 72 unit 

perkebunan di lahan lebih dari 200 ribu hectare dengan 25 pabrik, dan 

kurang lebih 40.000 tenaga professional yang tersebar di Sumatra, 

Kalimantan dan Sulawesi, Minamas Plantation telah mampu menunjukkan 

performa kinerja terbaiknya. 
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2.2  Visi, Misi  dan Tujuan Perusahaan 

Sebagai perusahaan multinasional besar yang bergerak di bidang 

perkebunan, Minamas Plantation mempunyai visi dan misi yang menjadi 

pedoman dalam menjalankan bisnisnya, yakni: 

Visi:  

Menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit dunia yang terkemuka 

dengan nilai tambah produk dan layanan terbaik, teknologi yang inovatif 

dan karyawan yang handal. 

Misi:  

1. Sebagai produsen nasional terkemuka penghasil produk kelapa sawit 

berkualitas yang menerapkan praktek pengembangan terbaik dalam 

agronomi (ilmu tanah pertanian), proses pengolahan dan sumber daya 

manusia. 

2. Berkomitmen untuk mengembangkan masa depan yang berkelanjutan 

dan mengadopsi praktek lingkungan hidup terbaik untuk menjamin 

kelestarian leingkungan dalam seluruh operasinya. 

3. Memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat 

dan memastikan perkebunan Minamas dikembangkan secara 

bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

 

Tujuan Perusahaan: 

1. Untuk meyakinkan bahwa pembangunan yang sedang dijalankan dapat 

mendukung kelanjutan generasi mendatang. 

2. Untuk menjadi leader di bidang industry perkebunan kelapa sawit. 

3. Untuk menjadi perusahaan yang efisien dna memberikan keuntungan. 

4. Untuk mengembangkan karyawan menjadi yang terbaik. 
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2.3  Logo Perusahaan 

Gambar 2.1 Logo Minamas Plantation 

 

 

 

 

Adapun logo Minamas Plantation yang memiliki makna sebagai 

berikut: 

 Gambar daun sawit: 

o Menggambarkan komitmen Minamas untuk bergerak di bidang 

perkebunan kelapa sawit. 

o Pelepah digambarkan sebagai payung akan menaungi dan 

mengayomi serta memberikan perlindungan kepada seluruh 

pekerja dan masyarakat di sekitar area perusahaan. 

o Daun juga menggambarkan bahwa Minamas akan terus tumbuh 

dan berkembang guna mencapai keberhasilan dan kejayaan yang 

akan menghasilkan buah untuk dapat dinikmati seluruh 

masyarakat. 

 

 

 Bentuk Segi Empat: 

o Segi empat menggambarkan bentuk yang solid dan kuat yang 

terdiri dari beberapa bagian sisi. 

o Lambang segi empat menggambarkan komitmen Minamas untuk 

bersama membentuk perusahaan yang kokoh dan kuat dengan 

dukungan seluruh karyawan yang tersebar hampir di seluruh 

Indonesia. 
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 Warna Logo: 

o Warna Gradasi menggambarkan komitmen Minamas dalam 

menatap masa depan yang mantap untuk merealisasikan visi dan 

misi perusahaan. 

o Warna merah adalah warna kebanggaan Indonesia menggambarkan 

komitmen Minamas sebagai perusahaan yang beroperasi di 

Indonesia. 

o Warna merah juga menggambarkan komitmen perusahaan untuk 

berani menghadapi seluruh tantangan dalam perekonomian global 

yang bergerak dinamis. 

 

2.4  Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Pada awalnya Minamas Plantation merupakan dua buah perusahaan 

induk perkebunan kelapa sawit milik Salim Grup, yaitu PT Minamas 

Gemilang dan PT Anugerah Sumbermakmur. Namun sejak kepemilikan 

perusahaan perkebunan milik Salim Grup tersebut diambil alih oleh 

Kumpulan Guthrie Berhad pada April 2001, sejak saat itu pula kedua 

perusahaan tersebut melebur dan dikenal dengan nama Minamas 

Plantation. 
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Gambar 2.2 Sektor Bisnis Sime Darby Group 

 

 

Minamas Plantation merupakan bagian dari perusahaan dari Sime 

Darby Plantation yang bergerak di bidang perkebunan di Indonesia. Sime 

Darby Plantation memilih Indonesia menjadi salah satu negara ekspansi, 

karena dianggap memiliki potensi yang besar dalam melakukan investasi 

tersebut. Investasi yang dilakukan oleh Sime Darby memiliki beberapa 

harapan dan tujuan yang ingin dicapai melalui Minamas Plantation ini, 

yaitu dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian bagi kedua 

negara (baik Malaysia maupun Indonesia) dengan cara memberikan 

peluang atau kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia 

sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan antara kedua 

negara.  

Minamas Plantation banyak menerima penghargaan diantaranya 

yaitu penghargaan Ketahanan Pangan diperoleh melalui PT Sajang 

Heulang yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pada 15 November 2007 di Jakarta, serta menjadi nominasi 

penerima Investment Award 2008 yang diwakili oleh PT Laguna Mandiri. 
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2.5  Struktur Organisasi Perusahaan 

Untuk melakukan seluruh kegiatan produksi, perlu adanya 

koordinasi antar departemen yang ada. Agar dapat berjalan dengan baik, 

dibuatnya struktur organisasi yang menggambarkan hubungan struktural 

mapun fungsional dari masing-masing departemen yang ada.  

Dengan adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan akan 

memberikan dalam kejelasan jenis pekerjaan, wewenang, dan kewajiban 

masing-masing karyawan dalam melakukan pekerjaannya, serta membuat 

kinerja menjadi lebih terarah, efektif, dan tidak ada kesalahan tugas atau 

wewenang dalam bekerja. Berikut adalah struktur organisasi Minamas 

Plantation: 
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Bagan 2.1 Struktur Organisasi Minamas Plantation 
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Disesuaikan dengan peran dan fungsinya, Corporate 

Communications Departments memiliki struktur organisasi yang jelas agar 

sistem pendelegasian tugas, wewenang serta pertanggungjawaban dalam 

kegiatan operasional dapat lebih terarah.  

Di bawah ini adalah gambar struktur organisasi di Corporate 

Communications Department kantor pusat Jakarta: 

Bagan 2.2 Struktur Corporate Communications Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada setiap jabatan dalam Corporate Communications Department 

tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun 

tugas dari masing-masing pegawai secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Head of Corporate Communications bertanggung jawab dan 

mengelola aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi 

perusahaan secara keseluruhan, baik internal maupun eksternal. 

 

 

Head of Corporate 
Communications   
Inasanti Susanto 

External 
Communication 

Elly Mahesa Jenar 

Intern          
Ananda Wondo 

Internal 
Communication 

Rina Martha 

Communication 
Supervisor       

Budi Kristiono 

Corporate Social 
Responsibility 

Hariyadi Wibowo 
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2. Senior Manager (Corporate Social Responsibility) bertanggung 

jawab dalam mengelola seluruh program Corporate Social 

Responsibility (CSR) Minamas Plantation. Mulai dari perencanaan, 

koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder, 

sampai pada implementasi dan monitoring seluruh program CSR. 

 

3. Manager (External Communication) bertanggung jawab dalam 

seluruh kegiatan eksternal perusahaan seperti membina hubungan 

yang baik kepada media, mengelola issue dan membangun image 

perusahaan yang positif kepada publik. 

 

4. Assistant Manager (Internal Communication) bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan internal perusahaan seperti melaksanakan 

corporate branding, membangun image perusahaan yang baik di 

mata karyawan dan manajemen, mengurus event internal, 

mengadakan employee engagement seperti employee session, 

Minamas News Update, mengelola issue management, dan intranet. 

 

5. Communication Supervisor bertanggung jawab dalam mengurus 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen Corporate 

Communications.  
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