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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) adalah Perusahaan Milik Asing (PMA) yang 

memiliki beberapa cabang perusahaan yang dikenal dengan sebutan Wilmar Group. 

Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan kelas dunia yang mengelolah kelapa 

sawit (Tandan Buah Segar) menjadi Minyak CPO (Crude Palm Oil). PT. Sinar 

Perdana Caraka (SPC) berlokasi di Desa Balai Jaya, KM. 38 Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ini didirikan pada tahun 1998 oleh Bapak Maratua 

Sitorus dan resmi beroperasi sejak tanggal 24 November 1998 dengan kapasitas 

produksi 40 ton TBS/jam dan sudah Extention kapasitas produksinya menjadi 80 

ton/jam pada tanggal 7 September 1999, dengan jumlah pegawai sebanyak 165 orang.  

Selain letaknya yang startegis, PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) juga sangat 

peduli dan selalu memperhatikan lingkungan dari berbagai pencemaran baik 

pencemaran limbah padat, limbah cair dan pencemaran udara. Dan saat ini, PT. Sinar 

Perdana Caraka (SPC) telah mendapatkan sertifikat lingkungan dari Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Propinsi Riau dengan No. 

660.1/Bapedal-Penc/2u/tgl 11 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bapak Drs. 

Khairul Zainal selaku Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Riau. 

Adapun nilai proper yang diberikan adalah “Biru”. Ini artinya dalam menjalankan 

kegiatan produksinya, Perusahaan sudah dapat menjalankan kegiatan 56 perusahaan 

sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.  
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Dengan demikian, Peran serta perusahaan dalam menjalankan operasi 

perusahaan yang sesuai dengan standar dan syarat yang ada cukup membuktikan 

bahwa perusahaan benar-benar telah menjalankan prinsip perusahaan yang 

menyangkut masalah perhatiannya terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Selain 

perhatiannya terhadap lingkungan sekitar, PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) juga 

memperhatikan kesejahteraan karyawan/karyawati perusahaan. Selain itu, perusahaan 

juga memperhatikan masyarakat sekitar dengan mengadakan berbagai program yang 

dikenal dengan program Community Development (CD) yang tujuannya adalah 

menjalin hubungan kerja sama yang baik dan positif dengan masyarakat dilingkungan 

perusahaan.  

Saat ini, perusahaan telah memiliki luas areal lahan sebesar 137 H, dengan 

perincian sebagai berikut: 

1. Lahan seluas 31 H, digunakan sebagai lahan untuk lokasi pabrik yang terdiri 

dari areal perkantoran termasuk laboratorium, areal perumahan karyawan, 

pabrik/mesin sebagai tempat melakukan kegiatan proses produksi dan 

pengolahan, areal parkir, kolam limbah, waduk air, pergudangan, dan lain-

lain. 

2. Lahan seluas 106 H, merupakan lahan perkebunan perusahaan yang sudah 

berproduksi normal dengan usia rata-rata tanaman sekitar 10 tahun keatas. 

PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) memiliki komitmen yang tinggi untuk 

menjunjung integritas profesionalisme dan melaksanakan tata nilai yang berbasis 

Team Work. PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) selalu menjunjung  tinggi Visi dan Misi 
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juga Nilai-nilai Inti Wilmar Group. Adapun nilai-nilai inti dari PT. Sinar Perdana 

Caraka (SPC) adalah sebagai berikut: 

1. Profesionalisme yang didasari rasa memiliki 

a. Penuhi janji 

b. Penuhi lebih dari yang diminta 

c. Penuhi dengan setulus hati 

d. Penuhi dengan benar 

e. Penuhi untuk kepentingan perusahaan 

2. Kerendahan hati yang didasari kesederhanaan 

a. Hormatilah orang lain 

b. Layanilah mereka dengan tulus 

c. Bekerjalah dengan ikhlas 

d. Belajarlah untuk kesempurnaan 

3. Integritas yang didasari kejujuran 

a. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang lain 

b. Berlaku adillah kepada orang lain 

c. Bertanggung jawablah terhadap perbuatan pribadi 

d. Jangan mau dijual 

4. Kerja keras yang didasari sinergi tim 

a. Bekerja dengan satu tujuan bersama 

b. Bekerja dengan satu tekad bersama 

c. Bekerja dengan satu gerak bersama 
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d. Bekerja dengan satu hati bersama 

5. Kepemimpinan yang berwawasan global 

a. Mengembangkan visi 

b. Mengembangkan sinergi 

c. Menunjukkan keteladanan 

d. Membimbing bawahan 

e. Memelihara bawahan 

Sedangkan tujuan dibentuknya PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) adalah 

sebagai berikut: 

1. Menampung hasil buah sawit (Tandan Buah Segar) yang di produksi oleh 

para petani kelapa sawit yang berada di Daerah Balai Jaya dan sekitarnya. 

2. Memperoleh hasil olahan dari Tandan Buah Segar berupa Minyak CPO 

(Crude Palm Oil) dan Palm Kernel (PK) yang dapat dijual dengan mutu yang 

tinggi. 

3. Menampung para pengangguran baik yang berpengalaman maupun yang baru, 

sehingga pengangguran yang ada khususnya di Desa Balai Jaya dapat 

berkurang. 

4. Mendapatkan laba atau profit yang optimum atas hasil olahan buah sawit yang 

diperoleh perusahaan. 

5. Untuk pengembangan pabrik baik pengolahan Tandan Buah Segar maupun 

produk  turunan. 

6. Menjaga dan menambah penghijauan lingkungan sekitar. 
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7. Memelihara kekayaan alam khususnya menjaga kelestarian dan meningkatkan 

kesuburan tanah serta sumber tata air. 

8. Dan masih banyak lagi tujuan didirikannya PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) 

namun yang paling utama adalah untuk memperoleh hasil yang memuaskan. 

 

4.2 Visi dan Misi 

Setiap perusahaan baik itu yang bergerak dibidang manufaktur maupun jasa, 

tentunya mempunya visi dan misi yang ingin dicapai.Begitu juga halnya PT. Sinar 

Perdana Caraka (SPC) ini. Adapun visi dan misi PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) 

adalah sebagai berikut: 

Visi 

Perusahaan kelas dunia yang dinamis dibisnis Agrikultur dan industri 

 terkait dengan pertumbuhan yang dinamis dengan tetap mempertahankan 

 posisinya sebagai pemimpin pasar di dunia melalui kemitraan dan manajemen 

 yang baik. 

Misi 

Menjadi mitra usaha yang unggul dan layak dipercaya bagi 

Stakeholder. 
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C. Struktur Organisasi Perusahaan 

Untuk menjalankan kerja sama yang baik diperlukan suatu tempat yang 

dinamakan dengan organisasi. Organisasi adalah suatu tempat sekelompok orang 

yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan 

tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada 

jenis organisasinya. Salah satunya adalah organisasi perusahaan yang bertujuan untuk 

memperoleh profit atau keuntungan.  

Sekalipun tidak semua perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan, 

namun profit adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dimanapun. 

Jika tujuan dari perusahaan adalah profit, maka perusahaan atau organisasi bisnis 

adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan untuk meraih profit 

dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya 

tersebut melalui kerja sama didalam organisasi tersebut.  

Biasanya dalam pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan 

sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu 

kerangka kerja. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi 

(Organizational design). Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan 

dengan Struktur Organisasi (Structure Organizational).  

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dimana 

manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan 

pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi serta bagaimana 

keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur 
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organisasi yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah suatu struktur atau 

bagan organisasi yang menggambarkan garis kerja sama antara individu-individu 

yang tergabung didalam organisasi PT. Sinar Perdana Caraka (SPC).  

Berikut ini dapat kita lihat bentuk struktur organisasi PT. Sinar Perdana 

Caraka (SPC) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Sinar Perdana Caraka (SPC) Rokan Hilir 2018 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi  
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4.5. Uraian Tugas 

1. Manajer 

Manajer adalah pimpinan pabrik yang mempunyai garis koordinasi terhadap 

wakil manajer. Wakil manajer pabrik mempunyai garis komando terhadap asisten 

administrasi, asisten maintenance (perawatan), asisten proses, asisten labor, dan 

asisten sortasi. Adapun tugas dari manajer adalah sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen serta mempertanggung 

jawabkan keakuratan dan kebenaran data serta ketepatan waktu 

penyampaian. 

b. Mengolah seluruh asset yang menjadi tanggung jawab berupa kegiatan 

perencanaan operasional pabrik yang meliputi produksi pengolahan, tehnik 

lapangan, dan administrasi keuangan serta pengawasan keuangan guna 

untuk menghasilkan kinerja dalam bentuk laba secara maksimal dengan 

berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi. 

c. Melakukan penilaian prestasi karyawan bawahan. 

2. Wakil Manajer 

Wakil manajer mempunyai hubungan komando yang kuat terhadap asisten 

administrasi, asisten maintenance (perawatan), asisten proses, asisten labor, dan 

asisten sortasi. Adapun tugas wakil manajer adalah: 

a. Membantu mengolah seluruh asset yang menjadi tanggung jawab 

berupa kegiatan perencanaan operasional pabrik yang meliputi 

produksi pengolahan, tehnik lapangan, dan administrasi keuangan. 
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b. Membantu mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen serta 

mempertanggungkanjawabkan semua pekerjaan yang dilakukan 

kepada atasan. 

c. Turut membantu melakukan penilaian prestasi karyawan bawahan. 

3. Asisten Administrasi 

Asisten administrasi mempunyai tugas-tugas yang hasus dijalankan, 

diantaranya: 

a. Menyusun administrasi pabrik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

direksi dan arahan manajer perusahaan. 

b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan manajemen serta 

mempertanggungjawabkan keakuratan dan kebenaran data serta ketepatan, 

waktu penyampaian. 

c. Membantu pengelolahan tenaga kerja, biaya, barang dan bahan baku 

disemua bidang sesuai dengan kabijakan manajer dan ketentuan norma 

yang berlaku. 

4. Pembantu Asisten Administrasi 

Pembantu asisten administrasi melakukan pengolahan administrasi 

pembukuan keuangan dengan baik yang sesuai dengan pedoman, sehingga dapat 

disajikan berupa laporan keuangan dan berupa laporan manajemen dan laporan-

laporan lainnya sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dan pengambilan 

keputusan oleh manajer pabrik. Sedangkan secara rinci tugas dan tanggung jawab 

pembantu asisten administrasi didalam organisasi perusahan ini antara lain: 
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a. Menyusun dan mengajukan daftar kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan 

ketentuan pokok penerimaan tenaga kerja yang telah ditetapkan. 

b. Mengatur pembagian kerja dalam melengkapi peralatan secara teratur dan 

terpadu. 

c. Menempatkan tenaga kerja pada bagian atau pekerjaan yang sesuai dengan 

bakat keterampilannya, agar kegairahan kerja tetap dapat terpelihara 

dengan baik. 

5. Pembantu Asisten Logistik 

Pembantu asisten logistik juga memiliki tanggungjawab dalam hal 

penanganan kegiatan proses produksi diperusahaan. Adapun beberapa tugas yang 

harus dijalankan adalah sebagai berikut: 

a. Memantau dan mengawasi jalannya kegiatan proses produksi diperusahaan 

b. Memantau kebutuhan logistik yang dibutuhkan 

c. Menyediakan dan menjaga agar tidak terjadi kekurangan logistic 

diperusahaan seperti masalah-masalah penanganan kerusakan pada mesin, 

sparepart dan lain-lain. 
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6. Asisten Perawatan (Maintenance) 

Tugas dan tanggung jawab Asisten perawatan (Maintenance) yaitu 

merencanakan, mengatur kelengkapan sarana produksi yang berhubungan dengan 

peralatan, mesin-mesin pengadaan tenaga listrik, boiler serta mengadakan 

pemeliharaan dan perbaikan agar produksi berjalan lancar. Berikut uraian dari tugas 

asisten maintenance yaitu : 

a. Mengadakan peninjauan secara teratur mengenai semua keadaan mesin dan 

peralatan, gudang dan bangunan pabrik serta mengatur dan merencanakan 

pemeliharaan dan perbaikan. 

b. Merencanakan dan mengatur kelengkapan fasilitas produksi. 

c. Mengatur dan mengawasi realisasi penggunaan peralatan pabrik lainnya. 

7. Pembantu Asisten Perawatan (maintenance) 

Pembantu asisten perawatan (maintenance) bertugas untuk melakukan 

tindakan pengawasan, pengamatan dan peninjauan juga perbaikan terhadap kinerja 

mekanik. Secara umum, pembantu asisten perawatan (maintenance) mempunyai 

tugas dan tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab kepada asisten perawatan (maintenance) pabrik 

b. Mengkoordinasikan/mengawasi pelaksanaan kerja mandor perawatan. 

c. Membuat laporan kerja perawatan. 
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8. Mandor Perawatan 

Mandor perawatan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengawasi 

dan menjaga kelancaran perawatan mesin dan boiler yang dibagi sesuai kebutuhan. 

Secara rinci tugas dari mandor perawatan adalah: 

a. Mengawasi dan mengatur kelancaran penggunaan mesin-mesin di power 

house dan boiler station. 

b. Mengatur dan mengawasi perbaikan alat-alat produksi. 

c. Mengusahakan agar pemakaian mesin dan peralatan dapat seefisien 

mungkin sesuai dengan kebutuhan. 

9. Asisten Proses (Produksi) 

Asisten proses bertugas mengatur dan mengawasi pengolahan agar 

pelaksanaannya sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan serta bekerja 

secara efisien dan disiplin. Secara rinci uraian tugas dari asisten pengolahan adalah : 

a. Membantu manajer pabrik dalam mempersiapkan rencana produksi, kondisi 

mesin, dan peralatan serta bahan baku yang digunakan agar proses 

produksi berjalan lancar. 

b. Mengawasi jam kerja karyawan dan melaksanakan pembagian-pembagian 

kerjanya sesuai dengan yang telah ditentukan manajer pabrik. Mengawasi 

operasional pabrik meliputi tenaga kerja, peralatan dan kondisi operasi 

sesuai ketentuan. 

c. Melakukan penilaian prestasi karyawan bawahan. 
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10. Asisten labor (Pengendalian Kualitas) 

Asisten labor (pengendalian mutu) bertugas untuk mengawasi mutu dalam 

bidang pengawasan mutu barang jadi serta bertanggungjawab atas penelitian yang 

dilakukan. Berikut adalah uraian tugas dari pengawasan pengendalian mutu: 

a. Melaksanakan pengawasan mutu barang jadi serta 

bertanggungjawabterhadap pengambilan contoh CPO (Crude Palm 

Oil) dan Kernel, serta mengadakan analisis mengenai tingkat serabut 

(FFA), air/cairan (Moisture) dan kotoran (Dirt). 

b. Melakukan percobaan untuk meningkatkan mutu barang dan 

memberikan hasil percobaan kepada pengawas mutu. 

c. Secara rutin melakukan pemeriksaan hasil dari tiap-tiap station. 

11. Asisten Pembantu Labor 

Membantu asisten pengendalian mutu dalam pengawasan bahan baku serta 

bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukan. 

a. Melakukan pengawasan mutu bahan baku serta bertanggung jawab terhadap 

pengambilan contoh kelapa sawit dari masing-masing kebun. 

b. Mengadakan analisa mengenai tingkat kemasakan dari kelapa sawit untuk 

menentukan rendemant. 

c. Menentukan jumlah hasil yang akan diperoleh untuk masing-masing kebun. 

12. Petugas Labor 

Petugas labor bertanggung jawab langsung kepada asisten pengendalian mutu. 

Petugas labor memiliki garis koordinasi kepada mandor sortasi dan mandor 
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pengendalian mutu. Petugas labor mempunyai kewenangan untuk 

mengetahuibagaimana laporan suatu nilai mutu dari pasokan bahan baku berupa buah 

kelapa sawit yang masuk ke perusahaan. Secara rinci uaraian tugas dari mandor 

adalah: 

a. Mengawasi mutu minyak dan inti sawit. 

b. Mengawasi analisa penerimaan TBS yang masuk ke pabrik. 

c. Mengawasi pengolahan produksi. 

13. Asisten Sortasi 

Asisten sortasi bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

teguran dan nasehat terhadap petugas sortasi yang dinilai tidak teliti dan 

tidak objektif dalam bekerja. Secara rinci, tugas asisten sortasi adalah: 

a. Membuat laporan hasil pekerjaan setiap pagi dan sore. 

b. Mendata hasil sortasi dari setiap buah kelapa sawit yang masuk. 

c. Mengawasi kesengajaan kerusakan berondolan dan benda asing berupa 

batu, tanah dan kayu yang masuk kedalam peron. 

Petugas Sortasi adalah petugas yang berfungsi melakukan penilaian terhadap 

mutu panen terhadap setiap kebun yang mengolah buah dipabrik dengan menentukan 

kondisi buah yang dianggap mewakili setiap buah yang masuk. 

 

 

 
 


