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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT. Nyiursubur Tani Sejahtera 

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Riau 

 PT. Nyiursubur Tani Sejahtera kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri Hilir Riau, yang dipimpin oleh Hasan Abdulah pada tahun (1994-1995), 

kemudian dipimpin oleh Usep Sudrajat pada tahun (1996-1998), kemudian 

dipimpin oleh Ramdas pada tahun (1998-1999), kemudian dipimpin oleh Anton 

Kurnia pada tahun (1999-2002), kemudian di gantikan  oleh  Ir. Ahlim Ginting 

sampai saat ini, berkedudukan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri Hilir Riau. 

  PT. Nyiursubur Tani Sejahtera kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri Hilir Riau salah satu yang bergerak dibidang perkebunan kelapa. PT. 

Nyiursubur Tani Sejahtera kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir 

Riau ini merupakan perseroan terbatas (PT) yang mulai beroperasi pada tahun 

1994 yang memiliki luas lahan seluruhnya diperkirakan kurang lebih 18.978 Ha. 

Perusahaan ini memiliki karyawan sebanyak 43 orang karyawan. 

4.2 Visi Dan Misi Perusahaan 

4.2.1 Visi 

Menjadi perusahaan dalam bidang perkebunan kelapa yang handal, 

bertumpu pada hasil kelapa yang memiliki kualitas kelapa yang terbaik dan 

pelayanan yang prima dengan kemampuan sendiri.  
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4.2.2 Misi 

Menjadi badan usaha dengan kinerja terbaik dalam bidang perkebunan 

kelapa, yang dikelola secara profesional dan inovatif dengan orientasi menjaga 

mutu hasil kelapa terbaik, agar tumbuh dan berkembang untuk bersaing secara 

kompetitif, sehingga memenuhi harapan dan memuaskan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

4.3 Peraturan Perusahaan 

 PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri hilir Riau telah menetapkan peraturan menyangkut kedisiplinan 

karyawan. Berikut ini peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. 

Nyiursubur Tani sejahtera : 

1. Keterlambatan waktu, dihitung dari waktu absen pagi pukul 08.00 WIB 

2. Bagi yang datang terlambat akan mendapatkan peringatan. 

3. Waktu istirahat siang diberikan 60 menit, mulai dari jam 12.00-13.00 

WIB. 

4. Waktu pulang pukul 16.00 WIB 

5. Karyawan wajib menggunakan peralatan pekerjaan seperti helm, sarung 

tangan, sepatu boat dan lain-lain. 

4.4 Sanksi Perusahaan 

Peraturan yang telah diterapkan perusahaan harus dipatuhi dan 

dilaksanakan, jika karyawan melanggar peraturan maka akan dikenakan sanksi, 

berikut sanksi PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri hilir Riau : 
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1. Pemberian surat peringatan (SP) 

2. Skorsing  

3. Pemecatan. 

4.5 Struktur Organisasi PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan 

Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Riau 

 Organisasi dalam pengertian statis adalah merupakan suatu wadah atau 

tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerja 

sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Setiap organisasi memerlukan suatu struktur organisasi yang dapat 

diartikan sebagai kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi, juga merupakan suatu gambaran skematis yang 

ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah 

ditentukan untuk memberikan gambaran hubungan tanggung jawab dan tugas, 

fungsi dan wewenang dari masing-masing individu atau bagian, sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri hilir Riau, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya juga memerlukan 

suatu struktur organisasi yang jelas, agar tidak terjadinya tumpang tindih 

pekerjaan antara masing-masing bidang. Selain itu juga agar adanya kejelasan hak 

dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Adapun 

struktur organisasi yang terdapat pada PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan 

Tanah Merah Kabupaten Indragiri hilir Riau adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Nyiursubur Tani Sejahtera 
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Adapun tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing jabatan pada PT. 

Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri hilir 

Riau adalah sebaqgai berikut : 

1. Pimpinan 

Merupakan jabatan tertinggi diperusahaan yang bertanggung jawab penuh 

pada sektor perusahaan. 

2. Manager  

meneger berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi operasi 

departemen produksi perusahaan serta mengkoordinasikan seluruh 

kebijakan perusahaan perkebunan. 

3. Keuangan  

Merupakan jabatan yang mengatur sistem keuangan perusahaan baik 

keuntungan maupun kerugian. 

4. Humas  

jabatan yang memiliki fungsi sebagai mengatur hubungan antar 

masyarakat atau keperusahaan lainnya yang mempunyai kerja sama 

dengan perusahan. 

5. KA. Mekanik & Alat Berat 

Sebagai ketua pengelolah mekanik mesin dan alat berat yang bertujuan 

sebagai tanggung jawab  menjalankan mensin2 dan alat berat.  

6. Ast. Manager Perkebunan 

Berfungsi menjadi atau menggantikan posisi maneger apabila manager 

gak ada ditempat, dan bertanggung jawab atas skala tugas manager. 
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7. Kabag. Accounting  

Bertanggung jawab atas sistem keuangan yang dicatat dari pelaporan 

sumber dari perusahaan. 

8. Kabag. Administrasi 

Menjadikan sumber sumber perusahaanyang di arsipkan sebagai 

dokumentasi atau rahasia perusahan tersebut. 

9.  Mekanik  

Karyawan yang membantu dalam pengoperasian dalam menjalankan 

mesin diperusahaan. 

10. Alat Berat 

Pengelolaan dalam bidang alat berat untuk menjalankan peroses 

diperusahaan yang menggunakan alat berat dalam setiap menjalankan 

kegiatan perusahaan. 

11. Koordinator Perkebunan  

Mengatur alur peroses perkebunan diperusahaan. 

12. Mandor  

Sebagai pimpinan lapangan yang mengatur peroses perjalanan nya ketika 

di lapangan atau  di daerah perkebunan.  

13. Personalia  

Berfungsi sebagai perekrutan karyawan dengan menempatkan posisi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

14. Satpam  

Bertugas sebagai penjaga keamanan daerah perkebunan maupun pabrik. 
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15. Logistik 

Logistik merupakan ilmu yang mengantur dan mengontrol arus barang, 

energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan 

manusia, manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan 

logistik, logistik juga mencakup integrasi informasi, trasnportasi, 

inventori, pergudangan, dan pemaketan. 

16. Sekretariat  

sebagai tempat penyimpanan arsip dan dokumen perusahan. 

 


