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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat PT. Serikat Putra Pelalawan 

PT. Serikat Putra Pelalawan adalah anak cabang dari PT. Salim Ivomas 

Pratama Tbk  yang bergerak dibidang  perkebunan  kelapa sawit dan 

mengolahnya  menjadi minyak  kelapa  sawit  mentah  atau  CPO (crude palm 

oil). Pembukaan  lahan  perkebunan mulai dilakukan pada tahun 1987, serta 

pada tahun 1988 muai dilakukan penanaman secara bertahap, pada tahun 1992 

penanaman tahap pertama mulai menghasilkan buah atau produksi. 

PT. Serikat Putra Pelalawan memliki tiga perkebunan di pulau Sumatra 

yaitu perkebunan Lubuk Raja, perkebunan Bukit Raja, dan perkebunan 

Kayangan. Pengolahan TBS atau tandan buah segar langsung dilakukan oleh 

pabrik sendiri yang didirikn pada tahun 1992 hingga mengahasilkan minyak 

kelapa sawit mentah yang akan diolah diluar perusahaan hingga menjadi 

minyak goring yang siap untuk dipasarkan. Penilaian kinerja oleh perusahaan 

dilihat dari kualitas kerja karyawan, dan juga dari seberapa besar kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sistem perekrutan 

karyawan dilakukan secara lokal dan secara akad. 
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4.2 Visi dan Misi Perkebunan PT Serikat Putra Pelalawan 

4.2.1  Visi PT Serikat Putra 

Adapun visi perkebunan PT. Serikat Putra Pelalawan meliputi: 

1. Tujuan yang jelas 

2. Usaha maksimal 

3. Naluri dipakai 

4. Teliti sampai terkecil 

5. Akal digunakan  

6. Selesaikan administrasi dalam waktu yang tepat dan hasil yang baik 

 

4.2.2  Misi PT Serikat Putra 

Adapun misi dari perkebunan PT Serikat Putra Pelalawan didasarkan 

pada: 

1. Eratkan tali silaturahmi dan persaudaraan antara perusahaan dengan 

masyarakat 

2. Kebersamaan dalam kergaman senantiasa dijalankan 

3. Saling asah, asih, dan asuh 

4. Taat azas, prosedur dan keputusan 

5. Raih prestasi terbaik dalam setiap kesempatan 

6. Arahkan fikiran dan ayunkan langkah dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan 

7. Konsisten dalam segala hal, utamanya antara kata dan perbuatan 

8. Setiap tantangan hendaknya dijadikan peluang 
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9. Inovasi untuk mencari solusi terbaik 

 

4.3 Struktur  Organisasi Perusahaan 

Secara umum PT. Serikat Putra Pelalawan tidak jauh berbeda dengan 

perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya. Sebagaimana perusahaan-

perusahaan perkebunan lainnya PT. Serikat Putra Pelalawan mempunyai 

struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. 

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Serikat Putra Pelalawan 

adalah struktur orgnisasi berbentuk garis atau lini sebagai kerangka atau 

pedoman dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Struktur 

organisasi perusahaan adalah merupakan suatu kerangka kegiatan perusahaan 

yang menentukan dan menjelaskan tentang pembagian tugas atau pekerjaan, 

pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi 

yang serasi sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik. Adapun 

struktur organisasi yang ada pada PT. Serikat Putra Pelalawan dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

4.4 Gambaran Tugas  

Dengan adanya bentuk organisasi yang jelas maka akan diketahui 

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing personil pemegang 

jabatan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah 

sebagai berikut: 

1. Estate manager (Manager Perkebunan) 



 

 
51 

Sesuai dengan fungsinya sebagai manager perkebunan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam perusahaan adalah menjaga kelancaran semua 

kegiatan perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk 

itu sesuai dengan fungsinya sebagai manager perkebunan, tugas pokoknya 

adalah melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan. Pengorganisasian dan 

penggerakan serta pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk: 

a. Merumuskan dan menjelaskan sasaran unit perseroan kepada semua 

bagian/ afdeling untuk membuat program kerja dan rencana kerja serta 

rencana anggaran belanja perusahaan setiap tahun. 

b. Meneliti dan mengkonfirmasi rencana anggaran belanja bagian/ 

afdeling untuk dijadikan sebagai bahan dasar dalam menyusun rencana 

anggaran belanja unit perseroan secara efektif dan efisien. 

c. Memberikan laporan terhadap penyimpangan direksi guna 

mendapatkan tindakan lebih lanjut. 

d. Meneliti dan memperbaiki metode kerja dalam meningkatkan efisiensi. 

e. Mengawasi dan menilai hasil kerja afdeling secara berkelanjutan 

dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, untuk dicarikan 

tindakan-tindakan perbaikan berikutnya. 

f. Mengendalikan pemakaian dan seefektif danseefisien mungkin guna 

lebih meningkatkan produktifitas secara keseluruhan. 

g. Menyusun jadwal kerja dan menyusun laporan kerja sesuai dengan 

waktunya. 

2. Akep  
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Sesuai dengan fungsinya sebagai askep, maka tugas dan tanggung 

jawab dari askep ini pada umumnya adalah mengurus pengangkatan dan 

penempatan personalia kebun serta mengurus masalah pemberhentiannya 

apabila diperlukan. Secara rinci tugas dan tanggung jawab dari askep ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan peraturan perburuhan dalam hubungannya dengan 

pengangkatan, penempatan, pebinaan hubungan kerja guna terciptanya 

suatu ketentraman kerja yang baik. 

b. Membuat rencana anggaran belanja dan program kerja bidang 

personalia kebun secara sistematis berdasarkan ketentuan (norma) 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh manager secara 

efektif dan efisien. 

d. Menyelesaikan persoalan karyawan, penerimaan pengangkatan, 

pemberian hukuman, menurut peraturan yang berlaku dem tegaknya 

disiplin kerja yang tinggi serta terciptanya hubungan kerjanya yang 

baik. 

e. Membina keterampilan bahawan melalui pemberian bimbingan dan 

penyuluhan agar produktifitas kerja dapat menjadi semakin baik. 

f. Menerima laporan karyawan baik lisan maupun tulisan guna dievaluasi 

lebih lanjut dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 
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g. Menyelesaikan administrasi tenaga kerja, laporan usaha kenaikan 

pangkat/jabatan dan panen agar tepat waktunya. 

h. Mengurus semua persoalan yang ada hubungannya dengan 

pemanfaatan areal guna usaha. 

i. Memberikan saran kepada menejer dalam penyusunan kebijaksanaan 

yang mungkin ditempuh dalam memperbaiki kondisi sosial karyawan 

pada saat diperlukan. 

3. Kepala Tata Usaha 

Sesuai dengan fungsinya sebagai kepala tata usaha dan tanggung 

jawabnya didalam organisasi perusahaan ini pada dasarnya melaksanakan 

dan mengawasi semua kegitan administrasi didalam unit perseroan agar 

dapat berjalan dengan lancer. Sedangkan secara rinci tugas dan tanggung 

jawab KTU didalam organisasi perusahaan ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan semua anggaran fisik bagian afdeling, dan 

menyusnnya kedalam anggaran tahunan maupun bulanan. 

b. Menyusun dan mengajukan daftar kebutuhan tenaga kerja sesuai 

dengan ketentuan pokok penerimaan karyawan yang telah ditetapkan. 

c. Mengatur pembagian kerja dan melengkapi peralatan kerja teratur dan 

terpadu. 

d. Membina kesatuan kerja baik dan tidak berusaha untuk 

meningkatkannya melalui diskusi dan rapat. 
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e. Menempatkan tenaga kerja/personil pada bagian atau pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat keterampilannya, agar kegairahan kerja tetap 

dapat dipelihara dengan baik. 

f. Menyediakan dana yang dibutuhkan perusahaan serta 

mengeluarkannya sesuai dengan permintaan setelah mendapat 

persetujuan. 

g. Membuat daftar upah dan gaji untuk tiap bagian atau afdeling agar 

setiap orang dapat menerima upah dan gaji sesuai dengan waktu dan 

hasil kerjanya. 

h. Membayar gaji staf serta melaksanakan penggajian bagian tata usaha 

sesuai dengan daftar gaji yang diterima dari kontrak Direksi. 

i. Membina hubungan kerja sama dengan afdeling secara baik dan teratur 

dalam memperlancar kegiatan administrasi perusahaan secara 

keseluruhannya. 

4. Asisten Afdeling 

a. Tugas Pokok 

Mengolah afdeling yang meliputi perencanaan,pelaksanaan dan 

pengawasan produksi, pemeliharan lapangan dan penyelenggaraan 

administrasi sesuai RKAP/RKO untuk mencapai kinerja optimal 

dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan 

administrator dan askep. 

b. Taggung jawab 
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1) Menyusun RKAP/RKO afdeling sesuai dengan asisten kepala 

tahanan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2) Pengelolaan asset dan SDM yang ada di afdeling. 

3) Penyelenggaraan operasional administrasi afdeling yang menjadi 

tanggung jawabnya serta membuat laporan kegiatan perusahaan 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

c. Wewenang 

1) Menyelenggarakan administrasi afdeling  (menandatangani 

dokumen dan penerbitan laporan sesuai ketentuan administrasi). 

2) Membina dan mengawasi melaksanakan kegiatan sosial/ 

kesejahteraan karyawan afdeling bekerja dengan bidang-bidang 

terkait dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat 

sekitarnya. 

3) Memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap 

bawahannya untuk meningkatkan pengetahuan dan prestasi kerja. 

4) Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya. 

5) Mengatur dan mengendalikan, mengawasi penggunaan tenaga 

kerja dan hasil kerja, biaya, satuan fisik barang, dan transportasi 

sesuai dengan ketentuan untuk mencapai sasaran yang optimum. 

5. Asisten Traksi 

Bertanggung jawab terhadap kegiatan devisi traksi baik itu bagian 

transportasi, alat berat, pembangunan, listrik (penerangan), mekanik dan 

lain sebagainya, dan wajib melaporkan kegiatannya kepada askep. 
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6. Kepala Seksi Administrasi 

Bertanggung jawab kepada seluruh administrasi baik itu pekerjaan, 

hasil kerja, pengupahan (penggajian), dan segala hal yang berkenaan 

dengan biaya sert wajib melaporkannya kepada kepala tata usaha. 

7. Mantra Hama 

a. Tugas Pokok 

Mengolah dan meneliti hama-hama di unit kerjanya meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi serta pengawasannya 

sehingga tercapai hasil pekerjaan yang optimal mulai kedatangan benih 

sampai dengan pengiriman bibit kelapangan berpedoman pada kultur 

teknis pembibitan dan kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan 

manajer serta akep. 

b. Tanggung Jawab 

1) Menyusun program bulanan, mingguan, dan harian serta 

pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan tentang penelitian 

hama. 

2) Bimbingan/arahan mengenai kegiatan pembibitan mulai dari 

pengisian poly bag, penyiraman, pemupukan, pemberantasan 

hama/penyakit, seleksi bibit dan lain-lain kepada mandor dan 

bawahannya secara rutin. 

3) Penyelenggaraan administrasi dan laporan pembibitan dan 

pemberantasan hama. 
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4) Menyeleggarakan pembuatan berita acara seleksi bibit secara 

tertib. 

c. Wewenang 

1) Memeriksa secara rutin peralatan penyiraman, alat ukur curah 

hujan, perstisida, pupuk, alat pemberantas hama penyakit agar 

senantiasa dalam keadaan siap pakai. 

2) Menyelenggarakan administrasi dan pembuatan laporan atas 

keseluruhan dokumen pembibitan. 

3) Menilai prestasi kerja karyawan  bawahannya. 

8. Mantri Buah 

a. Tugas Pokok 

Mengolah dan meneliti buah-buah di unit kerjanya meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi serta pengawasannya 

sehingga tercapai hasil pekerjaan yang optimal mulai kedatangan benih 

sampai dengan pengiriman bibit kelapangan berpedoman pada kultur 

teknis pembibitan dan kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan 

manajer serta askep. 

b. Tanggung Jawab 

1) Menyusun program bulanan, mingguan, dan harian serta 

pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan tentang penelitian 

hama. 

2) Penyelenggaraan administrasi dan laporan pembibitan dan 

pemberantasan hama. 
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3) Menyeleggarakan pembuatan berita acara seleksi bibit secara 

tertib. 

c. Wewenang 

1) Memeriksa secara rutin peralatan penyiraman, alat ukur curah 

hujan, perstisida, pupuk, alat pemberantas hama penyakit agar 

senantiasa dalam keadaan siap pakai. 

2) Menyelenggarakan administrasi dan pembuatan laporan atas 

keseluruhan dokumen pembibitan. 

3) Menilai prestasi kerja karyawan  bawahannya. 

9. Keamanan 

Sesuai dengan fungsinya sebagai keamanan, maka tugas dan 

tanggung jawab dari keamanan pada dasarnya adalah mengawasi dan 

menjaga pengamanan dari peralatan pabrik serta pengiriman bahan baku 

tandan buah segar dari lahan perkebunan dari pabrik. Secara terperinci 

tugas dan tanggung jawab dari keamanan ini adalah: 

a. Menyusun jadwal kerja dari satuan pengaman bersama-sama dengan 

asisten umum. 

b. Menetapkan personil yang akan melaksanakan tugas keamanan sesuai 

dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. 

c. Memberikan laporan mengenai jumlah orang yang sedang 

melaksanakan tugas keamanan. 
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d. Melaporkan setiap kegiatan keamanan yang telah dilakukan kepada 

asisten umum peristiwa yang terjadi di lapangan menurut skala waktu 

yang ditentukan 

10. Kerani Afdeling 

a. Tugas Pokok 

Menolah afdeling yang meliputi pembayaran upah dan gaji 

karyawan, pemeliharaan lapangan dan penyelenggaraan administrasi 

sesuai RKAP/RKO untuk mencapai kinerja optimal dengan 

berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan 

manager askep. 

b. Tanggung Jawab 

1) Menyusun RKAP/RKO afdeling sesuai dengan Asisten Kepala 

Tahanan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2) Pengelolaan asset dan SDM yang ada di Afdeling 

3) Penyelenggaran operasional administrasi afdeling yang menjadi 

tanggung jawabnya serta membuat laporan kegiatan perusahaan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

c. Wewenang 

1) Menyelenggarakan administrasi afdeling  (menandatangani 

dokumen dan penerbitan laporan sesuai ketentuan administrasi). 

2) Membina dan mengawasi melaksanakan kegiatan 

sosial/kesejahteraan karyawan afdeling bekerja dengan bidang-
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bidang terkait dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat 

sekitarnya. 

3) Memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap 

bawahannya untuk meningkatkan pengetahuan dan prestasi kerja. 

4) Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya. 

5) Mengatur dan mengendalikan, mengawasi penggunaan tenaga 

kerja dan hasil kerja, biaya, satuan fisik barang, dan transportasi 

sesuai dengan ketentuan untuk mencapai sasaran yang optimum. 

 


