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BAB II 

PROFIL PT. DJAMBI WARAS JUJUHAN  

 

A. Pengertian Perusahaan 

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang di lakukan secara terus 

menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara 

memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian 

perdangan. Dari pengertian Molengraff tidak menyatakan bahwa perusahaan 

adalah sebuah badan usaha akan tetapi menyebutkan bahwa perusahaan 

sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang terkhusus pada jenis usaha saja. 

Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum di 

rumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 

Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang di tentukan sebagai berikut “ 

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha 

yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, nekerja, serta kedudukan 

dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan 

laba”. Selain dari itu, terdapat juga pengertian perusahaan menurut pasal 1 

butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

yang berbunyi “ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 

kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan atau 

laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha 

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang idirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
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Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur pada kegiatan nya saja 

akan tetapi juga megatur mengenai bentuk badan usaha yang berkedudukan 

dalam wilayah negara Republik Indonesia.  

Berdasarkan dari pengertian dari perusahaan yang dijelakan di atasa 

maka dirimuskan defenisi perusahaan sebagai berikut “ perusahaan adalah 

badan usaha yang didirikan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang 

mejalankan usahanya secara terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh 

laba atau keuntungan. 

 

B. Pengertian Perseroan Terbatas 

Menurut Achmad Ichsan perseroan terbatas pada zaman Hindia 

Belanda di kenal dengan sebutan Naamloze Vennootschap (NV) yang berarti 

tanpa nama, maksud daru tanpa nama yaitu dalam pemberian nama pada 

persero tidak menggunakan salah satu dari nama anggota persero, melainkan 

memberikan nama berdasrakan dari tujuan dari pendirian usahanya
11

. 

Dalam bukunya Rachmadi Usman berpendapat bahwa Naamloze 

Vennootschap (NV) tidak sama dengan perseroan terbatas, dimana menurutnya 

Perseroan terbatas  adalah persekutuan dengan modal terdiri atas saham-

saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah saham yang 

dimiliki
12

. 

Dalam perkembangannya. Perubahan pertama mengenai peraturan 

perseroan terbatas adalah pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-

                                                             
 

12
 Achmad Ichsan dalam Akmal Lageranna, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan 

Terbatas, (Bandung : P.T. Alumni, 2004) h. 47. 
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Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berisi “ Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas yang selanjutnya 

disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. Dari isi Undang-Undang tersebut jelas 

ditegaskan bahwa perseroan terbatas merubakan satu badan yang dapat 

bertindak dalam subjek hukum. 

Undang-Undang mengenai peraturan perseroan terbatas baru di rubah 

lagi setelah 12 tahun kemudian yaitu dengan diberlakukannya oleh Pemerintah 

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana isi 

dari undang-udang tersebut adalah Perseroan Terbatas memiliki bebrapa point 

aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di 

Indonesia. Beberapa point aturan tersebut terdiri dari pasal-pasal berikut ini : 

1. Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6  

Menyatakan bahwa “Laporan tahunan harus memuat sekurang-

kurangnya : Laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, 

Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian 

masalah yag timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan 

usaha Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi 
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dan gaji Dewan Komisaris ; Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa “Laporan 

keuangan pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. 

2. Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 77 Ayat 1 s/d Ayat 4 

menyebutkan sebagai berikut : 

a. Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

b. Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam 

ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan   yang di anggarkan dan di 

perhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

c. Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan  peraturan 

perundag-undangan. 

d. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan di atur dengan Pemerintah.
13

  

Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan 

terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika 

dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.
14

 

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bawa 

perseroan terbatas merupakan sebuah badan kegiatan usaha yang mempunyai 

                                                             
12

https://hukumonline.blogspot.co.id/2011/11 diakses pada 12 juni 2017 
13

 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, (Salatiga : Griya Media, 2011), h.12. 
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subjek hukum yang wajib melaksakan tanggung jawabnya secara sosial dan 

juga terhadap lingkungan layaknya subjek hukum yang ada pada umumnya. 

 

C. Sejarah PT. Djambi Waras Jujuhan 

PT. Djambi Waras Jujuhan merupakan merupakan perusahaan PMDN 

(Penanaman Modal Dalam Negri) yang merupakan anak perusahaan dari PT. 

Kirana Megantara Group. 

PT. Djambi Waras Jujuhan adalah perusahaan yang bergerak pada 

pengolahan getah/karet, dari karet alam menjadi karet remah (crumb rubber). 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan mulai berproduksi pada tahun 

1991. 

PT. Djambi Waras Jujuhan terletak di desa Jujuhan kabupaten Muaro 

Bungo propinsi Jambi, yang merupakan daerah penghasil karet terbesar di 

propindi Jambi. Perusahaan ini menempati areal seluas lebih kurang 16 hektar 

dan lokasi pabrik di jalan lintas Sumatra Km. 54 Desa Jujuhan.  

Adapun batas wilayah PT. Djambi Waras Jujuhan sebagai berikut : 

sebelah barat berbatasan dengan sungai tukum dan lahan hijau. Sebelah timur 

adalah jalan lintas Sumatra. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai jujuhan. 

Sebelah utara berbatasan dengan pemukiman masyarakat jujuhan. 

Produk utama dari PT. Djambi Waras Jujuhan adalah karet remah 

(crum rubber) dengan sertifikat SIR 10,20 sebagai produk regular dan SIR 20 

VK (Viscositas Kontrol). Hasil produk dari perusahaan ini lansung di ekspor 

ke konsumen Goodyears, Birdgestone, SMPT, Cooper Tire Yokohama dan 

lain sebaginya. 
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D. Visi dan Misi PT. Djambi Waras Jujuhan 

1. Visi  

To be the largest and most preferred solution provider (to customer 

and supplier) in the world. 

2. Misi 

To provide sustainable green rubber solution thar prosper with the 

nation. 

 

E. Struktur Organisasi 

Perusahaan atau suatu organisasi secara umum mempunyai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses perencanaan dan merumuskan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta 

sesuai mencerminkan unsur kejelasan. 

Dalam struktur organisasi yang satu dengan yang lainnya saling 

terkait. Struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi dalam 

menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih 

strategi kebijakan yang selaras dengan upaya mencapai tujuan organisasi 

secara sehat dan efektif. 

Struktur organisasi juga mempermudah pimpinan untuk 

mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu juga akan 

memperjelas jenjang dan saluran wewenang bagi setiap petugas untuk 

mengetahui siapa yang menjadi atas dan siapa yang menjadi bawahannya. 
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Gambar 2.1  

Struktur organisasi
15
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 Syabron jamil, (Personalia PT. Djambi Waras Jujuhan) wawancara jujuhan, 5 

September 2017 


