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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Perkebunan ujung tanjung merupakan perkebunan yang bergerak dibidang 

pengelolaan kelapa sawit yang merupakan salah satu bagian dari Perkebunan PT 

Ivo Mas Tunggal Region Siak. Perkebunan ujung tanjung terletak di wilayah Desa 

Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

Perkebunan ujung tanjung adalah salah satu unit usaha dari PT Ivo Mas 

Tunggal yaitu perusahaan swasta nasional yang resmi berdiri pada tanggal 31 Mei 

1983 dengan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari departemen 

kehakiman RI Direktorat Hukum dan perundang-undangan dengan keputusan 

nomor : c2-4182.HT.01.01 tahun 1983 dan nomor : c2-4197.HT.01.04 tahun 

1986, seriau telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan nomor pokok wajib pajak 

(NPWP) 1.213.128.0-211.001. cikal bakal perusahaan dimulai dengan pendirian 

PT Indonesia Vegetable Oil Factory di hadapan nasional sudjadi SH-akta tanggal 

19 Juli 1978 nomor 65 yang kemudian di rubah dengan akta 18 September 1980 

nomor 66 menjadi PT Ivo Mas Tunggal. 
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4.2 Struktur Organisasi PT Ivo Mas Tunggal Ujung Tanjung Estate 

Pada hakikatnya organisasi itu meliputi orang-orang yang bekerja sama 

dalam bentuk aktivitas kerja dan hubungan-hubungan kerja antara orang-orang 

atau fungsi yang harus ditetapkan, diatur dan disusun sehingga menjadi suatu 

kerangka yang mempunyai pola yang tetap, susunan yang logis dan bentuk yang 

teratur. Pola yang tetap disusun dalam bentuk suatu struktur yang didalamnya 

terdapat kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota 

dalam suatu sistem kerjasama. Dalam usaha pencapaian tujuan yang baik bagi 

manajemen perusahaan, perusahaan PT Ivo Mas Tunggal Ujung Tanjung Estate 

membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan jenis kegiatan usaha 

perusahaan. 
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4.3 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan  

4.3.1 Visi 

Visi PT Ivo Mas Tunggal yaitu “Menjadi perusahaan agribisnis dan produk 

konsumen global yang terintegrasi dan terbaik – menjadi mitra pilihan” 

4.3.2 Misi 

Misi dari PT Ivo Mas Tunggal yaitu “Secara efisien, kita menyediakan 

produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen, yang berkualitas tinggi 

serta berkelanjutan, guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku 

kepentingan kami” 

4.3.3 Budaya 

Budaya yang ada di PT Ivo Mas Tunggal yaitu “Karyawan SMART 

memainkan peranan penting bagi Perusahaan dalam mencapai kesuksesan serta 

mengatasi tantangan dalam pengembangan bisnis. Karyawan kami berkomitmen 

pada nilai-nilai perusahaan sebagai berikut: 

Integritas : Bertindak sesuai ucapan maupun janji sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan pihak lain. 

Sikap Positif : Menampilkan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan 

kerja yang saling menghargai dan kondusif. 

Komitmen : Melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai  hasil 

terbaik. 

Perbaikan Berkelanjutan : Meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit 

kerja, dan organisasi secara terus menerus untuk mencapai hasil terbaik. 
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Inovatif : Memunculkan gagasan atau menciptakan produk /alat kerja/sistem kerja 

baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. 

Loyal : Menumbuh kembangkan semangat untuk mengerti, memahami dan 

melaksanakan nilai-nilai Perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar SMART. 

Dengan nilai-nilai tersebut sebagai dasar, esensi dari budaya Perusahaan dapat 

ditunjukkan melalui empat cara: 

a. Prestasi : Kita menghasilkan kinerja yang luar biasa 

b. Rasa Memiliki : Kita hanya melakukan apa yang terbaik bagi Perusahaan 

c. Kolaborasi : Kita bekerja sebagai satu tim 

d. Sumber Daya Manusia : Kita mewujudkan potensi Sumber Daya 

Manusia kita. 

 


