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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Tempat Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan PT. Graha Riau Sarana Agritek yang beralamat di Jalan 

Arifin Ahmad No. 138 A-B Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau (Kantor  DPW 

Apkasindo Riau). 

B. Bagian / Unit Kerja Perusahaan 

Dalam pelaksanaan Pratek Kerja Lapangan,  Penulis ditempatkan pada bagian 

pemasaran dan Administrasi pada PT. Graha Riau Sarana Agritek yang  lokasi 

kantor DPW Apkasindo Riau satu gedung bergabung dengan PT. Graha Riau 

Sarana Agritek. 

Adapun tugas  bagian pemasaran terdiri dari: 

1. Menjual produk pupuk merek Lodrin 

2. Mensosialisasi pupuk ke petani binaan Apkasindo melalui seminar 

3. Mempromosikan  pupuk ke petani binaan Apkasindo 

4. Mengantarkan pupuk yang telah di pesan pelanggan ketempat pemesanan 

5. Pelayanan distribusi 

Adapun tugas bagian Administrasi terdiri dari: 

1. Membuat laporan Keuangan 

2. Membuat laporan penjualan 

3. Membuat daftar peserta seminar sosialisasi pupuk 

4. Membuat brosur pupuk 
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C. Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Pt. Graha Riau Sarana Agritek 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Graha Riau Sarana Agritek Tahun 2017 

D. Deskripsi Umum Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

1. Sejarah berdirinya PT. Graha Riau Sarana Agritek 

PT. Graha Riau Sarana Agritek didirikan pada tanggal 28 oktober 

2000 di palembang, PT. Graha Riau Sarana Agritek mempunyai AD/ART 

yang dibuat didepan Notaris Ny. Sartutiyasni Agoeng Iskandar, SH 

dengan akte no. 1 tanggal 3 September 2001 dengan perubahan tanggal 5 

November 2003 sesuai Munas I PT. Graha Riau Sarana Agritek tanggal 3-

5 September 2003.  

2. Visi, Misi dan Strategi PT. Graha Riau Sarana Agritek 

a. Visi 

DEREKTUR UTAMA 

DEREKTUR KEUANGAN 

ADMINISTRASI LOGISTIK TRANSPORTASI 

DAN UMUM 

KOMISARIS 

MANAJER 
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PT. Graha Riau Sarana Agritek mempunyai visi yakni “menghantar 

Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terkemuka didunia” melalui 

pemberdayaan sumber daya, teknologi dan industri secara 

berkesinambungan yang berwawasan lingkungan. 

b. Misi 

PT. Graha Riau Sarana Agritek menumbuh kembangkan dan 

memberdayakan kelembagaan usaha tani kelapa sawit dalam upaya 

meningkatkan kemandirian: 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya petani dalam upaya penerapan 

paket teknologi baru kelapa sawit sehingga lebih efisien dan berdaya 

guna. 

2) Mendorong para pelaku usaha produksi kelapa sawit sehingga 

terciptanya suatu sinergi yang terintegrasi dalam sistem agri bisnis. 

3) Membantu mewujudkan hak-hak para petani disekitar perusahaan 

perkebunan untuk mendapatkan pembangunan kelapa sawit 

masyarakat minimal 20% dari total luas areal yang diusahakan 

perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

petani sawit secara nyata. 

3. Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja Perusahaan 

Berikut ini adalah Job Description dari setiap bagian pada struktur 

organisasi PT. Graha Riau Sarana Agritek 
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a. Komisaris 

1) Fungsi  

Melakukan pengawasan, bertanggung jawab terhadap kegiatan 

perusahaan, memberikan masukan dan melakukan kontroling. 

2) Tugas 

a)  Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam 

menjalankan tugasnya 

b)  Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan 

Perusahaan 

c)   Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran 

dasar perusahaan dan keputusan-keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) 

d)   Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta 

mengikuti perkembangan perusahaan dan apabila terdapat gejala 

yang menunjukan perusahaan sedang bermasalah, Dewan 

komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya 

kepada pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk 

langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. 

e)   Memberikan saran dan rapat kepada RUPS mengenai tujuan 

strategis perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran 

tahunan, laporan keuangan tahunan dan hal-hal penting lainnya. 
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b.  Direktur Utama 

1) Fungsi 

a) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan 

tertinggi perusahaan 

b) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan 

perusahaan 

c) Bertanggung jawab atas kerugian ataupun keuntungan 

perusahaan 

d) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber 

pendapatan dan pembelajaan kekayaan perusahaan 

e) Bertindak sebagai wakil perusahaan baik dalam maupun 

luar perusahaan 

f) Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi 

g) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di 

perusahaan 

h) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan 

2) Tugas 

a) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-

kebijakan perusahaan 

b) Memilih, menetapkan, serta mengawasi tugas dari karyawan 

dan manajer 

c) Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 
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d) Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan 

c. Direktur Keuangan 

1. Fungsi 

Merencanakan, menganggarkan, memeriksa mengelola dan 

menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan 

2. Tugas 

a. Meyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan 

dan pelaksanaan anggaran 

b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi 

dan pelaporan keuangan 

c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan 

perbendaharaan  

d. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 

kinerja anggaran 

e. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang 

keuangan 

d. Manajer 

1. Fungsi 

a. Menyususn rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, 

dan program perusahaan dengan perencanaan untuk melihat 

kedepan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan 
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menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas untuk 

mencapai sasaran 

b. Menciptakan struktur dengan bagian-bagian terintegrasi 

sehingga hubungan antarbagian dapat menyatu. Pembagian  

pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara unit 

satu dengan unit lain dan bagian satu dengan bagian lain 

c. Meningkankan efektifitas dan efesiensi kerja secara 

maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat 

dan dinamis 

d. Mengendalikan jalannya kegiatan agar tercapai tujuan yang 

telah ditetapkan, mengawasi apakah pelaksanaan dan 

hasilnya telah sesuai dengan yang telah direncanakan. 

2. Tugas 

a. Memimpin perusahaan  

b. Mengatur dan mengendalikan perusahaan 

c. Mengembangkan perusahaan 

d. Mengatasi berbagai permasalahan yang ada di perusahaan 

e. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

f. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan 

g. Menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. 
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e. Administrasi 

1. Fungsi 

Memastikan segala kegiatan yang bersifat administrasi/ ketatausahaan 

perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Tugas 

a. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar 

b. Mengarsip surat masuk dan surat keluar 

c. Mengumpulkan dan menyusun dokumen 

d. Mengerjakan segala tugas yang berhubungan dengan administrasi. 

f. Logistik 

1. Fungsi 

a. Pemiliharaan, perencana, perawatan, untuk menjaga 

operasional perusahaan agar selalu siap dalam memberikan 

pelayanan dalam unit kerja lain 

b. Menjamin semua sarana dan prasarana tersedia dan dapat 

digunakan dengan baik oleh unit kerja lainnya yang ada di 

dalam perusahaan. 

2. Tugas 

a) Melakukan pengadaan barang yang diperlukan para unit kerja 

lain guna mendukung pelayanan dan operasional perusahaan 

b) Melakukan analisa kebutuhan pengadaan barang yang diminta 

para unit kerja lain guna memenuhi pengadaan barang. 
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g.  Tranfortasi dan Umum 

1. Fungsi 

 Bertanggung jawab terhadap tranfortasi, kendaraan, pengiriman, 

bagian umum dan memfasilitasi segala yang bersangkutan terhadap 

pengiriman barang hingga sampai pada tujuan 

2. Tugas 

a. Melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan transfortasi 

b. Mempersiakan fasilitas yang berkaitan terhadap pengiriman 

barang sampai ketujuan 

c. Mengerjakan hal-hal umum lainnya yang bersangkutan terhadap 

transfortasi dan umum 

 


