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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum PT.Pertani (Persero) Cabang Riau 

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk 

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau 

paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang 

tujuannya mengejar keuntungan.
19

 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 

dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung maupun kekayaan Negara 

yang dipisahkan (pasal 1ayat 1). BUMN dibagi, dua yaitu;
20

 

1 Persero, 

2 Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak 

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus 

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 

Menurut pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian 

BUMN adalah : 

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 

umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. 

b. Mengejar keuntungan. 

c. Menyelanggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa 
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Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 163 
20

Laksamana Sukardi, BUMN Indonesia isu,kebijakan dan strategi, (Jakarta : PT.Elex  

Media Komutindo, 2005), h.132 
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yang  bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 

banyak. 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 

oleh sector swasta dan koperasi. 

e. Turut  aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, 

dan/atau kesusilaan.
21

 

PT.Pertani (Persero) adalah perusahaan badan usaha milik Negara 

(BUMN) yang memproduksi dan mendistribusikan benih padi dan palawija, 

Pupuk Organik, Pupuk Non organic dan berbagai jenis pestisida dan alsintan 

serta menangani jasa pergudangan dan pengelolaan sistem resi pergudangan. 

PT. Pertani didirikan padata hun 1959 dengan nama badan perusahaan 

produksi bahan makanan dan pembukaaan tanah (BPMPT). Tidak  lama 

kemudian terjadi perubahan dari BPMPT menjadi badan pimpinan umum 

perusahaan pertanian Negara (BPU Pertani) yang kemudian berubah menjadi 

perusahaan pertanian Negara (PN Pertani). 

PT.Pertaniditunjuksebagai distributor pupuk kepada petani dengan 

porsi lebih dari 50% jumlah yang didistribusikan di seluruh Indonesia, dengan 

status PN Pertani ditingkatkan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT.  

Pertani (Persero). Dari tahun 1988 sampai 2002 telah 2 kali dilakukan 

perubahan terhadap anggaran dasar perseroan oleh Notaris Imas Fatima, SH 

                                                             
21

Farida Hasyim,  Op. Cit, Hal.163 
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dan Notaris Mintarsih Natamihardja,SH. PT Pertani telah memiliki konsep 

dengan dibentuknya Strategic Business Unit Hortikultura dengan tujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Yang mulai beroperasi satu tahun setelah 

pembentukan. 

Pada tahun 2007 PT.Pertani (Persero) ditugaskan oleh pemerintah 

melakukan pelayanan public kepada petani dalam bentuk bantuan langsung 

benih unggul (BLBU). Penugasan pelayanan public oleh PT. Pertani (Persero) 

mengalami perluasan dari semula hanya benih, tahun 2008 ditambah paket 

bantuan pupuk dalam bentuk bantuan langsung pupuk (BLP). Perseroan juga 

sudah melakukan perintisan usaha pergudangan dengan sistem resi gudang 

(SRG), dengan unit pergudanganp ertama SRG adalah unit Pergudangan 

Haurgeulis, di indramayu jawabarat. PT. Pertani (Persero) membangun 

jaringan sistem teknologi informasi berbasis enterprise resource planning 

(ERP) untuk membangun manajemen sistem informasi yang terintegrasi. 

Perintisan pengembangan jaringan took pertanian swalayan Indonesia 

(TOPSINDO) di sentra pertanian, dimulai dengan pemukaan jaringan 

TOPSINDO pertama di Haurgeulis, jawa barat. Dan akhirnya pada tahun 2011 

lebih dari 280.000 ha.Pengembangan TOPSINDO tahap awal dilakukan 12 

loksai lain yang tersebar di 11 provinsi mulai dari NAD s/d NTB,dan keutara 

s/d Sulawesi Tengah. Keberhasilan pemantapan kegiatan pengelolaan gudang 

dengan Sistem Resi Gudang (SRG) ditandai dengan bertambahnya unit  yang 

dikelola menjadi 34 unit gudang SRG Yang mampu menampung 8.000 ton 

beras. 
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B. Visi  Misi dan Bidang Usaha PT. Pertani 

PT. Pertani (Persero) cabang riau memiliki visi, misi, dan tujuan dalam 

pelaksanaan kegiatan usahanya sebagai berikut : 

a. Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan agrobisnis nasional terdepan dan terpercaya. 

b. Misi Perusahaan 

Misi PT. Pertani (Persero) adalah sebagai berikut : 

1) Menghasilkan dan memasarkan produk sarana produksi pertanian dan 

jasa layanan berkualitas yang berdaya saing untuk meningkatkan 

manfaat bagi stake holder, khususnya pertanian dan kelestarian 

lingkungan. 

2) Memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa dengan 

pelayanan prima. 

3) Mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian 

lingkungan untuk menghasilkan produksi yang tinggi serta berperan 

aktif dalam ketahanan pangan nasional. 

Motto :Sahabat Setia Petani. 

c. Bidang usaha PT. Pertani 

1. Distribusi pupuk 

PT. pertani (persero) adalah distributor  pupuk subsidi cabang 

riau yang ditunjuk oleh PT. Petrokimia Gresik. Distribusi pupuk 

mencapai 570.000 ton per tahun jenis pupuk yang didistribusikan 

antara lain Urea, ZA, Sp-36, Npk, dan Organik 
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2. Produksi dan distribusi beras 

Produksi beras mencapai 60.000 ton per tahun  

3. produksi dan distribusi padi dan plawija 

 

C. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

suatuorganisasi atau suatu perusahaan. Fungsi struktur organisasi diantaranya 

adalahuntuk pembagian wewenang, menyusun pembagian kerja dan 

merupakan suatusistem komunikasi. Dengan demikian kegiatan yang beraneka 

ragam dalam suatuperusahaan disusun secara teratur sehingga tujuan usaha 

yang telah ditetapkansebelumnya dapat tercapai dengan baik.Penerapan 

struktur organisasi pada suatu perusahaan selalu berbeda-bedaantara yang satu 

dengan yang lainnya. Untuk menetapkan suatu strukturorganisasi harus dilihat 

sesuai dengan jenis perusahaan dan lingkup kebutuhanperusahaan yang 

menggunakannya. 

Adapun struktur organisasi yang digunakan PT. Pertani (Persero) 

cabang riauadalah struktur organisasi garis yang perlimpahan wewenang 

berlangsung secara vertikalyaitu dari pimpinan tertinggi kepada para bagian 

atau departemen yangbersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi yang 

memisahkan fungsi dengan jelas, maka dapat diperoleh keuntungan sebagai 

berikut : 

a. Terciptanya arus komunikasi yang baik dalam perusahaan 

b. Terhindarnya konflik dalam pelaksanaan kegiatan kerja.  

c. Mendapatkan ketegasan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing 

karyawan 

d. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar karyawan dalam perusahaan. 
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Pada kantor cabang PT. Pertani (PERSERO) terdiri dari tiga kepala 

seksi yaitu kasi. Pemasaran, kasi administrasi, kasi.Unit produksi benih, 

kasi.Pemasaran membawahi bendahara materill dan kasi. Administrasi 

umum/keuangan membawahi  bendahara materil dan kasi. Administrasi 

umum/keuangan membawahi bendahara finansial. Sedangkan kasi Unit 

Produksi benih membawahi bendahara materill dan bendahara finansial, 

dimana masing-masing membawahi staff. 

Gambar 2.1 

Struktur Organisai PT. Pertani (Persero) cabang riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kantor cabang membantu pelaksanaan tugas wilayah dalam 

perencanaan, pengkoordinasian dan pengadilan pengelolaan perusahaan, 

khususnya pengelolaan kegiatan pemasaran sasaran pertanian dan hasil 

pertanian sesuai hasilnya. 
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Secara operasional cabang mempunyai fungsi lini yang bertanggung 

jawab melaksanakan kegiatan pemasaran sarana pertanian dan hasil pertanian 

untuk atas dan nama perusahaan dengan pokok-pokok tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Tugas pokok 

1) Menyusun rencana kerja dan program kerja pemasaran sarana 

pertanian, hasil pertanian, termasuk rencana pengadaan yang terkait 

pada bidang usaha yang dimaksud. 

2) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemasaran didaerah kerjanya. 

3) Melaksanakan usaha perluasan pasar dan mengembangkan pemasaran. 

4) Melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan. 

5) Mewakili dan bertindak atas nama perusahaan untuk melakukan 

tindakan hukum sesuai tanggung jawabnya. 

6) Mengurus dan mencatat hak dan kewajiban yang timbul dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

7) Membuat laporan keuangan/manajemen sebagai pertanggug jawaban. 

b. Fungsi 

1) Mengamati secara aktif perkembangan informasi usaha dan 

pengaruhnya terhadap kegiatan pemasaran di daerah kerjanya. 

2) Mencermai kondisi internal dan diarahkan untuk mendukung kegiatan 

perusahaan. 

3) Menetapkan asumsi dasar perencanaan dan penyusunan rencana kerja 

pemasaran sarana pertanian dan hasil pertanian sebagai bahan 

penyusunan RKAP. 

4) Membuat kalkulasi harga dan mengusul kan kebutuhan modal kerja. 
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5) Melaksanakan perikatan dan kerjasama dengan pihak pemasok dan 

agen-agen penjualan. 

6) Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan badan usaha 

terkait. 

7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam kaitan kegiatan 

pemasaran. 

8) Mengajukan saran dan pendapat kepada wilayah. 

Berdasar kapenelitian dilapangan terdapat sejumlah pengecer resmi 

yang melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau 

wilayah kerja Rokan Hulu berjumlah 32 pengecer resmi. 

Tabel 2.1 

Nama Pengecer Resmi yang melakukan kontrak kerjasama 

Dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Riau 

Wilayah kerja Rokan Hulu 

 

No Kecamatan/Kota Nama pengecer 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Bangun Purba 

Bonai Darussalam  

Kabun 

Kepenuhan Hulu 

Kepenuhan 

Kunto Darussalam  

PagaranTapah Darussalam 

Pendalian V Koto  

RambahHilir 

Rambah samo 

Rambah 

Rokan IV Koto 

Tambusai Utara 

Tambusai 

Tandun 

Ujung Batu 

UD. Jaya Tani, UD. Sinar Tani 

UD. Cahaya Tani, UD. Bina Tani 

UD. Harapan Tani, CV. Famili 

UD. Mitra Tani, UD. Bintang Tani 

Kud.harapan tani , UD. Sarana Putra 

CV. Permata , UD. Darussalam 

UD. Berkat Tani, UD. Fajar 

UD. Makmur tani. Kud. Bina Tani 

UD. Pertanian, CV. Saleh 

UD. Graha Mulia. UD. Risma 

UD. Tani jaya, UD. Abadi Tani 

UD. GrahaTani, CV. Viktor Jaya 

UD. Sinaga , UD. Sumber Tani 

UD. Subur Tani, UD. Agus 

UD. Aulia UD. Sejahtera 

CV. Bangun Jaya, UD. Maju Bersama 

Tani 

Jumlah : 16 kecamatan/kota Jumlah : 32 Pengecer Resmi 

Sumber : PT. Pertani Cabang Riau 
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D. AnalisisSwot 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini di dasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan 

ancaman (Thereats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan 

dengan pengembangan misi, tujuan, strategis, dan kebiijakan perusahaan 

(kekuatan, kelemahan, peluang, danancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. 

Hal ini dapat disebut dengan analisis situasi. Model yang paling popular untuk 

analisis situasi adalah analisis SWOT.
22

 

Analisis SWOT dilakukan 2 tahap yaitu: analisis eksternal dan analisis 

internal. Analisis eksternal bertujuan untuk mempertimbangkan peluang dan 

ancaman yang dihadapai perusahaan, sedangkan analisis internal bertujuan 

untuk mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Hasil SWOT 

analisis ini dipakai sebagai basis untuk merekomendasi atau mendefinisi misi, 

visi, tujuan dan nilai dasar organisasi. Disamping itu, hasil SWOT analisis juga 

dipakai sebagai basis pemilihan strategi. Analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan terhadap proses-proses bisnis 

atau unit bisnis strategik.  

a. Strengths (Kekuatan-kekuatan) 

Analisis kekuatan-kekuatan biasanya dilakukan terhadap keadaan 

internal perusahaan, Yang  menjadi kekuatan-kekuatan pada Distributor 

                                                             
22Freddy Rangkuti, Teknik Membelah Kasus Bisnis Analisis SWOT, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 

Utama , 2013), h. 19 
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PT.Pertani (persero) Cabang Riau adalah Harga pada umumnya cukup 

bersaing tetapi bukan yang terendah sehingga diperlukan penekan harga 

pokok sehingga harga jual lebih rendah dibandingkan produk-produk 

pesaing. Memiliki saluran distribusi pemasaran yang mudah dijangkau 

konsumen, Dimana PT.Pertani memiliki saluran distribusi yang terjangkau 

dengan ditunjuknya pengecer-pengecer resmi disetiap kecamatan sehingga 

lebih mudah dijangkau oleh konsumen. 

b. Weaknesses (Kelemahan-kelemahan) 

 Analisis kelemahan-kelemahan dari proses bisnis strategik 

merupakan kebalikan dari kekuatan internal.  

Yang  menjadi kelemahan-kelemahan pada Distributor PT.Pertani 

(persero) Cabang Riau adalah dimana terdapat kemasan yang kurang 

kokoh, pelabelan yang kurang lengkap, merk tidak focus dan kurangnya 

promosi , dan kelemahan lainnya adalah adanya produk substitusi.barang 

hanya diproduksi oleh koperasi/kelompok tani dan Balai benih milik 

pemerintah yang ada disetiap propinsi. 

c. Opportunities (Kesempatan-kesempatan). 

Analisis kesempatan-kesempatan dari organisasi bisnis biasanya 

dilakukan terhadap faktor eksternal yang berkembang diluar bisnis, seperti 

pasar, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lain-lain. 

Yang  menjadi kesempatan pada Distributor PT.Pertani (persero) 

Cabang Riau adalah meningkatnya kebutuhan petani, Propinsi riau  

mempunyai luas sawah yang sangat besar.dan bukan hanya sawah saja 

tetapi juga terdapat perkebunan dan ladang.Pertumbuhan 
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permintaanpertanian terutama pupuk dari masyarakat semakin 

meningkat.Maka Produk yang ditawarkan memiliki posisi yang baik dan 

akan meraih pangsa pasar.Dan untuk mencapai tujuan pembangunan 

nasional di sector pertanian  dan meningkatkan produktivitas hasil pangan 

maka diperlukan ketersediaan unsur penunjang seperti sarana produksi 

pertanian. 

d. Threats (Ancaman-ancaman) 

Analisis ancaman-ancaman dari organisasi bisnis biasanya 

dilakukan terhadap faktor-faktor eksternal melalui ancaman-ancaman yang 

mungkin timbul dari lingkungan bisnis. 

Yang  menjadi salah satu ancaman pada Distributor PT.Pertani 

(persero) Cabang Riau adalah masuknya pihak swasta untuk beroperasi 

dibidang Non Subsidi dengan masuknya pihak swasta yang bergerak 

dibidang non subsidi yang mempunyai  mutu  lebih tinggi membuat  

cakupan pasar pupuk subsidi menjadi berkurang. Dan Perubahan 

keinginan petani yang cepat, sedangkan perusahaan harus menunggu 

pasokan barang dari pusat. 

Perusahaan perlu memperbaiki kondisi yang ada, serta 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Kekuatan dan 

kelemahan perusahaan harus dapat diketahui agar dapat diperbaiki, 

demikian juga halnya dengan peluang dan ancaman yang senantiasa 

dadalam suatu perusahaan. Peluang yang ada harus bisa dimanfaatkan, dan 

mengatasi berbagai ancaman yang dapat merugikan perusahaan. 


