
 
 

47 

BAB IV 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah PT. Salim Ivomas Pratama - PKS Sungai Dua 

 PT.  Salim  Ivomas  Pratama Tbk - PKS Sungai Dua merupakan salah satu 

dari unit usaha PT. Salim  Ivomas Pratama Tbk  yang berada di bawah naungan          

PT. Salim  Group. 

PKS Sungai Dua beroperasi pada tanggal 05 Mei 1998. Faktor – faktor 

yang mendukung berdirinya PKS Sungai Dua adalah jumlah hasil perkebunan PT. 

Salim Ivomas Pratama Tbk yaitu Tandan Buah Segar  (TBS) yang baik dan 

meningkat, penghematan biaya pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik dan juga 

merupakan ekspansi atau pengembangan perusahaan guna mendapatkan hasil 

yang lebih baik.  

PKS Sungai Dua beralamat di Kelurahan Balai Jaya Kota Kota, 

Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir – Riau. Kantor besar PT. Salim 

Ivomas Pratama Tbk berada di Jakarta dan mempunyai kantor perwakilan di 

Pekanbaru. 

PKS Sungai Dua adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

pengolahan Kelapa Sawit (PKS)  dan salah satu dari hasil olahan tersebut adalah 

Minyak Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Kelapa Sawit (Kernel). 

Kapasitas olah PKS Sungai Dua adalah 45 Ton TBS per Jam.  
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PT. Salim Ivomas Pratama Tbk - PKS Sungai Dua mulai di dirikan / 

dibangun pada tahun 1996 oleh PT. Dirga Bratasena Engineering, dan  mulai 

beroperasi pada tahun 1998. PKS Sungai Dua didirikan di areal seluas 7,28 Ha 

dengan luas bangunan Pabrik  15,393 Ha (Bangunan Pabrik dan Perumahan) yang 

lokasinya terletak di Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, 

Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Untuk mempertahankan performance 

Pabrik, telah dilakukan rekondisi dan penggantian mesin - mesin secara bertahap. 

Management Pabrik terus meningkatkan produktifitas karyawan diantaranya 

dengan mengikutsertakan karyawan dalam  program  pelatihan K3 (Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja) yang diselenggarakan oleh perusahaan.  

Sebuah perusahaan didirikan tentunya dengan alasan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka terlebih 

dahulu perusahaan menetapkan visi dan misi usahanya. Visi dan misi tersebut 

ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan 

usahanya. 

VISI   

Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang terkemuka dan salah satu 

yang terdepan dalam penelitian dan permuliaan tanaman. 

MISI  

1. Menjadi produsen dengan biaya rendah melalui pencapaian produksi yang 

tinggi dan pengelolaan yang efisien dan cost-effective. 
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2. Terus menerus memperbaiki sumber daya manusia,proses kerja dan 

teknologi  

3. Memenuhi semua harapan pelanggan dan menjaga mutu standar tertinggi  

4. Menyadari dan menjalankan peranan kita sebagai warga perusahaan yang 

bertanggungjawab dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan,termasuk 

dibidang lingkungan dan sosial  

5. Terus menerus meningkatkan nilai dari para stakeholders 

4.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi yang ada di PKS Sungai Dua, kita dapat memahami 

bahwa jalur perintah berasal dari jabatan yang lebih tinggi. Manager Pabrik adalah 

pimpinan puncak di PKS Sungai Dua. Jadi arah jalur perintah berawal dari 

Manager Pabrik ke Asisten,dari Asisten ke Mandor kemudian ke pekerja yang 

lebih rendah jabatanya. Karyawan bekerja menurut bagiannya masing- masing. 

Jika Karyawan diminta bekerja oleh asisten yang bukan asisten divisinya,maka 

harus ada persetujuan dari asisten divisi Karyawan tersebut. Hal ini untuk 

menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.Arah jalur perintah 

maupun bagian kerja dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:
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PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk

PKS SUNGAI DUA

  

 

OPERATOR KOMPUTER

Mekanik Sample Boy Operator Stasiun Anggota Satpam

Pembantu Mekanik Sorter Relief Workers Penjaga Malam

Kerani Pemeliharaan

KETERANGAN  :

______ Hubungan Struktural

---------- Hubungan Fungsional

  

K T U  

ASRAN SITOMPUL

ASST. PEMELIHARAAN 

PEMBUKUAN

LILIK SOFYAN

BENNI SINULINGGAASST. PROSES

ROZIKIN

STRUKTUR ORGANISASI

KAPASITAS :  45  TON TBS/JAM

TAHUN 2014

MANAGER

PABRIK

KEPALA
DRIVER

ANALYST MANDOR 

KASIR

MANDOR 

KEPALA GUDANG

ERWIN SITOMPUL

MUHAMMAD RIDWAN

PEMELIHARAAN LABORATORIUM PROSES SATPAM

SAMIN

ASKEP

RAMSES SIMANJUNTAK

ASST. LABORATORIUM

1.    SYUKRIHADI

OFFICE BOY

SUPRIANTO

SUWARDI

KRANI PEMBELIAN

1.   M. SALEHUDDIN POHAN

    2.ANDREAS T SIMANJUNTAK

   3. YOSEPH RIZAL

1. HARIYONO

2.YUDHA D. SEBAYANG

KERANI AME

OPERATOR TIMBANGAN

PENGIRIMAN/PERSONALIA

EVA SUSANTI SIRAIT

HERLINAWATI BARUS

ERNA LINDA SINAGA
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1. Manager  

Managar Pabrik adalah pimpinan puncak di PKS Sungai Dua. Yang 

membawai Askep, Kasie Administrasi,Asisten dan Karyawan-karyawan lainya 

yang berkerja pada perusahaan tersebut. Salah satu tugas Manager adalah sebagai 

penanggung jawab Operasional dalam suatu unit usaha baik dari segi Administrasi 

maupun keuangan. 

2. Askep  

Askep adalah wakil Manager yang membawahi seluruh Asisten, dan 

bertanggung jawab kepada Manager. Salah satu tugas dari pada askep adalah 

sebagai pengganti penanggung jawab operasional dalam suatu unit usaha jika 

seorang Manager tidak berada ditempat, atau sedang melakukan perjalanan dinas 

keluar kota. 

3.  Asisten 

Asisten adalah  Supervisior yang bertangung jawab atas bagian masing-

masing seperti Pemeliharaan, Laboratorium, dan Proses. 

4. Kasie administrasi /KTU 

Kasie Administrasi /KTU adalah salah satu jabatan yang mengurus tentang 

pencatatatan dan pengolahan biaya Operasional dalam suatu unit usaha yang 

bertanggung jawab langsung kepada Manager.Tugas umum dari pada Kasie 

adalah mengolah semua kegiatan Administrasi dan keuangan dalam lingkungan 

suatu unit usaha / pabrik untuk mendapatkan data yang benar dan akurat sehingga 

menghasilkan laporan dan informasi yang tepat waktu.  
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5. Pembukuan  

Pembukuan adalah bagian kerja dari bidang administrasi yang mencakup 

tugas memeriksa semua bukti transaksi dan data sekaligus membuat jurnal dan 

buku besar hingga menjadi sebuah laporan. Adapun tugas pembukuan adalah: 

1. Membuat jurnal memorial atau debet Nota. 

2. Cek Vocher  

3. Cek Nota atau bon barang yang dikeluarkan oleh gudang dan diparaf oleh 

pembukuan, lalu di cak oleh KTU/ kasie, untuk di setujui oleh Manager. 

4. Membuat laporan Monthly Report. 

5. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan atasan 

6. Kasir  

Kasir yaitu orang yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap 

transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran biaya operasional Perusahaan. 

Tugas Kasir antara lain: 

a. Membuat bukti penerimaan/pengeluaran kas apabila ada penerimaan dan 

pengeluaran uang kas pada waktu tertentu. 

b. Membukukannya ke dalam laporan kas dan laporan bank. 

c. Mengirim bukti penerimaan/pengeluaran kas & bank ke Treasury Jakarta. 

d. Membuat berita acara saldo kas dan bank setiap akhir bulan. 

e. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Dana (LPJ) 

f. Membuat Laporan Permintaan Dana Operarasional (PDO) 

g. Membuat perjalanan dinas staf dan karyawan. 
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h. Membuat rekonsilasi bank   

7. Pembelian  

Pembelian adalah satu bagian kerja dari administrasi kantor yang 

berfungsi untuk mengadakan barang-barang pabrik, administrasi dan pengadaan 

jasa servic dengan cara membuat permintaan pembelian (Purchase Requesition). 

Permintaan Pembelian (Purchase Requesition) adalah suatu proses pengadaan 

barang yang akan diadakan oleh bagian pembelian di kantor perwakilan atau 

kantor pusat. 

Pembelian dapat digolongkan dalam dua jenis  yaitu : Pembelian Kontan 

dan Pembelian Hutang. Pembelian kontan dilakukan apa bila  kebutuhan barang 

sifatnya mendesak dan nilai harganya kecil, misalnya barang konsumsi kantor, 

ataupun barang-barang elektronik yang harganya kecil. Sedangkan pembelian 

hutang dilakukan melalui pembuatan purchase requisition (PR) atau purchase 

order (PO) secara terencana. 

Purchase Order (PO)  adalah pesanan pembelian yang merupakan lanjutan 

dari proses PR yang sudah  ada negosiasinya (kesepakatan) antara pembeli dan 

penjual. Adapun tugas bagian pembelian adalah: 

1. Memonitor realisasi pengiriman bahan/barang suplier lokal kantor pusat atau 

perwakilan sesuai PO (purchase order) yang di terbitkan  

2. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran bahan/barang bulanan kepada 

purchasing kantor pusat untuk status PP lokal  

3. Melakukan pengecekan buku register PP dan PO  

4. Membuat laporan outstanding PP dan PO  

5. Membuat rekapitulasi  laporan pembayaran suplier  
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6. Merekapitulasi PO Lokal setiap bulan  

7. Membuat PO Lokal (Purchase Order) 

8. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan atasan  

8. Timbangan  

Timbangan  adalah suatu hal yang  penting, karena berhubungan dengan 

administrasi  unit usaha atau pihak luar. Proses penimbangan dilakukan dengan 

terlebih dahulu memeriksa Surat  Pengantar  (SP) yang berasal dari kebun atau 

unit-unit usaha lainya, jika SP sudah diperiksa dengan benar maka truck di ijinkan 

masuk ke jembatan timbang dan siap untuk ditimbang. 

Jenis-jenis yang di timbang: 

a. TBS (Tandan Buah Sawit) 

b. CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel) 

c. By Product. 

Jenis barang yang akan di timbang di bedakan menjadi dua golongan yaitu 

barang masuk dan barang keluar. Jenis barang  masuk  adalah TBS dan  barang  

keluar  adalah CPO,PK,janjangan kosong,solid,sampah,air,dll. 

9. Personalia 

Personalia adalah  suatu bagian kerja pendataan dan pelayanan sumber 

daya manusia dengan tujuan tercipta hubungan yang harmonis antara pimpinan 

dengan pekerja dalam sebuah perusahaan. 
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Seorang personalia mempunyai tugas sbb: 

1. Merekap data-data karyawan berserta keluarganya yang menjadi tanggungan 

perusahaan. 

2. Memeriksa dan mengoreksi daftar lembur, daftar absensi dan data tanggungan 

untuk pembuatan payroll (daftar upah). 

3. Mengarsipkan surat-surat karyawan berupa surat lamaran kerja, surat bukti 

tanggungan dan juga surat-surat perusahaan. 

10. Pengiriman  

  Pengiriman berawal dari pembuatan surat pengantar  pengiriman baik 

untuk CPO  maupun IKS ke pihak pembeli. Setelah persyaratan lengkap dan 

mendapat persetujuan dari pimpinan setempat / pabrik lalu kendaraan dapat 

masuk untuk di timbang dan di muat. Setelah pemuatan dan penimbangan selesai 

kemudian kerani pengiriman membuat surat pengantar untuk pengangkutan 

tersebut.  

Setelah proses pengiriman selesai, kemudian kerani pengiriman 

menghitung dan membuat catatan atau laporan untuk menghitung administrasi 

produksi esok hari. Dan jika kontrak pengangkutan selesai, kerani pengiriman 

membuat laporan  realisasi kontrak sebagai dasar pembayaran. 
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11. Operator Komputer 

Operator komputer adalah bagian administrasi kantor yang bertugas menerima 

dan menginput semua data. Adapun tugas operator komputer adalah sebagai 

berikut: 

1. Menerima dan menginput semua data. 

2. Mengirim dan menerima data dari kantor pusat atau perwakilan maupun unit 

usaha lain melalui email 

3. Membuat back up seluruh data yang telah diinput 

4. Memelihara dan merawat semua peralatan komputer 

5. Membuat Surat-surat. 

6.  Menerima tugas-tugas lain yang diberikan atasan  

12. Gudang  

Gudang adalah tempat penyimpanan sementara barang-barang yang akan di 

pakai untuk keperluan operasional pabrik maupun administrasi kantor. Tujuan 

dibuat administrasi gudang  untuk mengetahui keluar masuknya barang dan untuk 

menjaga keamanan  stock barang di gudang. Adapun tugas-tugas kepala gudang 

dan krani gudang adalah : 

1. Memeriksa kesesuaian/kecocokan antara bahan/barang yang dikirim oleh 

transportir/suplier dengan SPB 

2. Menyimpan bahan atau barang yang diterima ditempat yang telah ditentukan 

dengan teratur  
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3. Menyerahkan/mengeluarkan bahaan/barang sesuai BPB 

4. Membuat Goods Receipt / GR (bukti penerimaan barang) dan Goods Issue / 

GI (bukti pengeluaran barang) 

5. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kedalam buku register 

dan kartu gudang  

6. Menjaga kondisi gudang selalu dalam kondisi bersih.  

7. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan atasan 

8. Melakukan pencatatan  penerimaan dan pengeluaran barang kedalam buku 

dan register dan Kartu Gudang 

9. Memeriksa fisik bahan/barang yang dilakukan oleh kerani gudang. 

10.  Menyampaikan GR dan GI yang telah dicatat ke Kartu Gudang  ke bagian 

Pembukuan- Kantor.  

11. Membantu pemberian catu beras untuk karyawan kantor  

12. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan atasan  

 


