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09.00 - 09.45

Pembibitan kelapa Sawit terletak di Divisi I Blok C14 Kanamit Estate, saldo stock bibit 
per Oktober 2017, Prenursery sebanyak 254.591 pokok dan Main Nursery sebanyak 
404.117 pokok. Nilai investasi saat ini sebesar 12,58 Milyard (Trial Balance per 
Okt'17 ) Kondisi pertumbuhan cukup baik dan tanaman untuk pencadangan tanam 
diareal inti. Sampai saat ini bibit yang sudah dialokasikan ke KTE sby 36.814 pkk , BDE 
sby 20.309 pkk, BHE sby.2.470 pkk  dan BSG sby 53.398 pkk.
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Diskusi dan pengarahan mengenai tenaga kerja yang ada saat ini harus diperhatikan 
tingkat kesejahteraannya dan mengikuti peraturan yang ditetapkan dari Dinas 
Tenaga Kerja. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak ada permasalahan pada tenaga 
kerja yang dapat mempengaruhi nama baik perusahaan.  Perlu diperhatikan hal-hal 
antara lain; batasan usia pekerja, jam kerja karyawan, sistem rekrut, status karyawan 
di dalam perusahaan dan serikat pekerja. Kepatuhan terhadap peraturan 
ketenagakerjaan akan menghindari issue negatif yang muncul dari NGO/LSM yang 
memanfaatkan situasi.                                                           

AC, GM, HIA, Mgt 
MKM

09.45 - 10.25
AC, GM, HIA, Mgt 

MKM

Visit ke  'Pemanfaatan areal kurang produktif dengan penanaman nenas. Hasil yang 
diharapkan yaitu karyawan dapat mengambil manfaat dari hasil tanaman. Areasudah 
dimanfaatkan seperti Divisi I Blok D14,15 dan 16. Untuk pemanfaatan maindrain dan 
collection drain akan diupayakan dapat dikelola menjadi budidaya perikanan yang 
efektif. Perlu dicarikan pihak-pihak yang expert  dibidang budidaya perikanan untuk 
menilai budidaya ikan jenis apa yang cocok dijalankan di daerah pasang surut. 

Kunjungan ke Nursery
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Kondisi areal yang ada di MKM secara umum areal rendah dan pasang surut, 
diperlukan manajemen yang baik dalam tata kelola/pemanfaatan air. Kestabilan level 
air  tetap dipertahan sekitar 40 cm di areal, agar kondisi lahan terjaga dari penurunan 
level tanah dan tegakan tanaman juga tetap terjaga. Hal penting lainnya adalah 
oksidatif tanaman tetap terjaga dan mineralisasi unsur hara. Dengan water 
managemen juga bertujuan menghindari potensi asam sulfat agar tidak bereaksi 
dengan oksigen pada lapisan pirit yang berbahaya untuk tanaman kelapa sawit.   
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10.25 - 11.45
Kunjungan ke Mesin Pompa  
water management Kanamit 
Estate blok D 17

Pemasangan mesin pompa  Yanmar 20/1500RPM dengan pompa sistem katup 12" 
700m3/jam. Sudah mampu untuk mengelola pasang surut air yang keluar dan masuk 
blok agar level air tetap terjaga sehingga tanaman tetap dalam kondisi baik.
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Kunjungan ke Water 
management dan pemanfaatan 
areal non produktif



Kunjungan ke Mesin Pompa  
water management Kanamit 
Estate blok D 17

Pada tahap ini ada masukan dari Bp. Marzuki Usman agar PT MKM dapat bekerja 
sama dengan Institut Tehnologi Banding (ITB) untuk pengkajian tehnis secara 
bersama. Bp. Marzuki bersedia memfasiilitasi kerja sama tersebut. Tujuannya adalah 
menemukan cara dan alat yang tepat untuk water management sepanjang tahun 
yang efisien (hemat energi dan hemat sumber daya). Hasil karya ilmiah tersebut 
nantinya dapat saja dipatenkan sehingga nilai tambah dapat diperoleh semua pihak. 
Seperti penerapan kincir angin yang hemat energi dan hal lainnya.
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13.15 - 13.45 Kunjungan areal panen/produksi 
ke Blok E11 Kanamit Estate 

Visit ke  areal panen untuk meriew produksi yang sudah diperoleh. Realisasi produksi 
Kanamit Estate per Nov 2017 masih cukup rendah dibandingkan dengan yield 
potensi. Hasil masih sebesar 1,098kg/ha/bulan. 

AC, GM, HIA, Mgt 
MKM

Perlu ditingkatkan lagi pencapaian antara lain dengan meminimalisir losses terutama 
pada estafet pengiriman TBS ke PKS dan pemupukan tepat waktu.

Hal ini berdampak langsung pada cost/kg biaya panen. Secara keseluruhan cost/kg 
atau HPP kebun inti sudah mencapai Rp2.827/kg (base on trial balance ) sedangkan 
harga pembelian TBS masih di kisaran Rp1.500 - 1.600/kg, dengan demikian sampai 
saat ini PT.MKM masih mengalami kerugian. 

Faktor yang mempengaruhi tingginya biaya antara lain alokasi biaya yang 
berhubungan dengan infrastruktur jalan dan drainase yang selama ini masih minim. 

Perlu dipacu peningkatan produksi untuk menurunkan biaya/kg yang cukup tinggi. 
Akhirnya akan menekan tingkat kerugian perusahaan.



13.45 - 14.45
Posisi per Oktober Nilai investasi aktiva tetap bangunan dan Aset dalam penyelesaian 
bangunan,mesin dan peralatan adalah sebagai berikut:

Pembangunan terus berprogress dan masukan dari Bp. Marzuki adalah memberikan 
fasilitas untuk karyawan seperti sarana olahraga seperti lapangan football dan 
volleyball agar aktivitas karyawan tetap diisi dengan kegiatan yang bermanfaat.

Pembeian areal yang cukup bagi karyawan untuk berkebun sayur dan beternak agar 
karyawan juga terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Lokasi 
pemukiman yang cukup jauh dari akses (pasar) diharapkan tidak menjadi kendala jika 
sudah ada tempat karyawan untuk beternak dan berkebun.  

14.45 - 15.15 Project PKS Kapasitas 60 ton/jam
Visit ke lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit  Kapasitas 60 ton/jam Lokasi 
Kanamit Estate.
Progress saat ini adalah tanam tiang pancang dan penimbunan sebab lokasi ada 
didaerah rendah.
Pembangunan mill dinilai mendesak dengan pertimbangan  volume TBS yang 
dihasilkan meningkat setiap tahun termasuk areal plasma. Selama ini TBS yang 
dihasilkan dijual ke PKS lain. Hektar statement sebagai berikut;
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karyawan dan lokasi 
pembangunan rumah karyawan 
dan fasilitas umum lainnya
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Sebagai informasi dapat dijelaskan Progress Pancang PKS per 30 Nov 2017 = 0 % , 
Progress Pancang PKS per 08 Des 2017 = 17,71 % Progress Penimbunan Tapak PKS 
per 30 Nov 2017 = 58,76 %

Lokasi Pembangunan Jetty Visit ke lokasi pembangunan dermaga , lokasi Kanamit Estate

Pangkalan Bun, 20 Desember 2017
 
Indra Marito Sinaga
Head Of Internal Audit
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Planning pembangunan berikutnya adalah pembangunan jetty. Jetty  ini 
direncanakan akan dimanfaatkan sebagai lalu lintas logistik baik raw material 
mapupun lalu lintas produk jadi. Dengan pertimbangan efisiensi berkelanjutan.
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