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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Latar belakang berdirinya PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat disebabkan 

oleh tingginya permintaan dunia akan pasar karet, perusahaan ini berdiri sejak 

tahun 1952 dan mampu bertahan hingga sekarang. Ditinjau dari kondisi dan 

potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu, maka daerah ini sangat sesuai untuk 

pengembangan tanaman perkebunan. Keadaan alam yang subur sangat 

memudahkan berbagai tanaman tumbuh subur di Kabupaten Labuhanbatu dan 

salah satunya adalah tanaman karet.  

Penggunaan bahan baku karet semakin luas, karet sudah merupakan 

kebutuhan yang tak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Berbagai barang 

terbuat dari bahan baku karet seperti ban mobil, ban sepeda motor, sandal, pipa 

karet, sepatu karet dan bahan produk karet lainnya. 

PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat adalah Perusahaan Modal Asing 

(PMA) yang berkantor pusat di Singapura, bergerak di bidang pabrik Crumb 

Rubber atau pengolahan karet remah dan diproses menjadi SIR 10 dan SIR 20, 

perusahaan ini beralamat di Jalan H.M. Said Kelurahan Perdamean, Kecamatan 

Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dengan luas pabrik 

sebesar ± 70.000 m
2
. 
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Produk SIR didukung dengan mesin-mesin yang terus menerus 

diperbaharui serta didukung dengan personil yang sesuai dengan keahlian  

dibidangnya. Hubungan organisasi perusahaan adalah manajemen satu atap di 

mana masing-masing kepala bagian bertanggung jawab ke manajer PT. Rubber 

Hock Lie Rantauprapat. 

Kapasitas terpasang sebesar ± 2.500 ton/bulan untuk produk SIR telah 

melalui seleksi pengujian yang ketat dimulai dari bahan baku bokar hingga 

produk akhir sehingga pelanggan dalam menerima produk telah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni SNI 06-1903-2000 serta 

revisinya. Selain itu produk yang akan diterima sesuai dengan jadwal, jumlah dan 

mutu sesuai dengan keinginan pelanggan baik di dalam dan luar negeri.  

4.2. Visi dan Misi Perusahaan 

VISI 

Menjadi perusahaan agroindustri karet yang terkemuka memimpin di pasar 

industri perkaretan, tetap menjaga mutu produk, biaya dan lingkungan dengan 

mengutamakan integritas, kejujuran dan perbaikan terus menerus untuk menjaga 

standar mutu internasional dan memiliki Sistem Manajemen Mutu yang paling 

menerus untuk menjaga standar mutu internasional dan memiliki Sistem 

Manejemen Mutu yang paling efektif dan efisien 
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MISI 

1. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan produktifitas Sumber 

Daya Manusia agar terampil, disiplin, profesional, integritas dan loyalitas. 

2. Melakukan pengolahan manajemen perusahaan secara terus menerus. 

3. Melakukan ekspansi pasar seluas-luasnya hingga internasional. 

4. Pengolahan pabrik dilakukan dengan konsep ‘Go Green’ dan menerapkan 

Corporate Social Responsibility untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. 

5. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan supplier. 

 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat, 2018 
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4.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Manajer Cabang 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Bertanggung jawab penuh pada maju mundurnya perusahaan 

2. Menandatangani akte kredit surat penting lainnya yang menyangkut 

kelancaran perusahaan 

3. Memutuskan segala sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh yang bersangkutan 

dalam perusahaan 

4. Menetapkan kebijakan mutu dan memberi komitmen terhadap pelaksanaan 

sistem mutu 

5. Menyetujui kontrak dari perwalian di luar negeri 

 

Manajer Pabrik 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Melaksanakan evaluasi dan hasilnya harus disampaikan kepada manajer 

cabang melalui koordinasi dengan kepala-kepala bagian yang terkait dan 

menyimpan hasil laporan produksi 

2. Menerima dan mengevaluasi laporan statistik dari masing-masing kepala 

bagian yang digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan mutu produk 

3. Melaksanakan serta mengoreksi dengan kepala bagian yang terkait untuk 

mencari penyebab ketidak sesuaian dan melakukan tindakan koreksi secara 

efektif 



58 
 

Manajer Bahan Baku 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Mengendalikan pemakaian bahan baku, bahan langsung lainnya, bahan 

pembantu dan suku cadang sparepart untuk tercapainya harga pokok yang 

minimal 

2. Mengendalikan mutu bahan baku, bahan langsung lainnya, bahan pembantu, 

bahan dalam proses dan barang jadi untuk meminimalkan pemborosan, 

kesalahan proses/kegagalan proses dalam rangka mencapai kwalitas yang 

ditentukan 

3. Mengendalikan flow of proses bahan baku, bahan dalam proses dan bahan 

jadi untuk meningkatkan efisiensi produksi 

 

Manajer Kantor 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Menjamin bahwa sumber daya kantor digunakan secara efisien dan 

ekonomis 

2. Menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan kantor perusahaan 

3. Menyiapkan anggaran dan estimasi serta memastikan bahwa prosedur 

ditetapkan untuk mengendalikan keluaran (output) dan pengeluaran 

berdasarkan anggaran. 
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4. Menegakkan sistem dan prosedur kantor guna menjamin penyediaan 

informasi secara efisien sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen 

 

Kepala Kasir 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Mengelola alur keuangan 

2. Menyajikan laporan kas basis setiap saat dibutuhkan oleh pihak manajemen 

yang meliputi buku kas, buku bank, laporan penerimaan dan pengeluaran 

dana ataupun barang, laporan status dana dan anggaran 

 

Kepala Produksi 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Menyusun rencana produksi SIR sesuai dengan kontrak penjualan mulai 

dari komposisi bahan olah karet, pengendalian proses sehingga produksi 

SIR siap diekspor 

2. Menindak lanjuti setiap permasalahan yang ditemukan dalam internal audit 

dengan mencari penyebab ketidaksesuaian serta melakukan tindakan koreksi 

secara efektif 

3. Memonitoring kelayakan pemakaian peralatan/mesin produksi dan bekerja 

sama dengan melaporkan kepala bagian bengkel dalam hal 

perawatan/perbaikan terhadap mesin-mesin yang terkait 
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Kepala QA/QC 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Bertanggungjawab atas pengendalian produksi dan mutu sesuai dengan 

kebijakan 

2. Mengidentifikasikan sumber-sumber yang akan disertifikasi dan personil 

yang mengidentifikasi 

3. Mempersiapkan dan membuat semua sistem dokumen utuh 

4. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kepada kepala pabrik 

 

Kepala HR/GA 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Mengatur setiap personalia yang akan melakukan tugas untuk mendapat 

pelatihan yang diberikan pada bagian masing-masing 

2. Menerima karyawan baru sesuai dengan kebutuhan kegiatan proses 

produksi dari perusahaan 

3. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam perusahaan dan sekaligus 

mengambil karyawan tersebut akan dipakai atau diberhentikan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku 
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Kepala Ekspor 

Tugas dan Tanggungjawab : 

1. Bertanggung jawab atas dokumen ekspor 

2. Menghubungi perusahaan pelayan atau pelabuhan mengenai bahan yang 

akan diekspor 

3. Mengurus pembayaran atas bahan yang diekspor pada bank devisa 

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan ekspor kepada direktur 

 

Kepala Pembelian 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Bertanggung jawab atas pembelian bahan olah karet sesuai dengan mutu 

yang disahkan 

2. Memastikan supplier yang ada, termasuk di dalam daftar supplier yang 

disahkan 

3. Menetapkan instruksi kerja ke bagian pembelian yang jelas dengan syarat 

mutu yang diinginkan 

4. Melakukan pengawasan terhadap pemasok yang baru 

 

 

 

 


