
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Sambu Group merupakan perusahaan industri yang mengolah bahan baku 

kopra menjadi minyak kelapa dan minyak goreng, perusahaan ini juga bergerak 

dalam bidang perdagangan yakni menjual hasil produksinya baik pada pasar 

dalam negeri maupun luar negeri (ekspor). Produk yang dihasilkan ini merupakan 

barang setengah jadi bagi perusahaan lain terutama industri minyak goreng. 

Setelah memperoleh izin Hak Guna Bangun dari pemerintah daerah riau yaitu 

diatas sebidang tanah dengan ukuran 100 x 213 meter dipinggir anak sungai 

Indragiri hilir. Pemilihan lokasi pabrik dipinggir anak sungai dimaksud untuk 

memudahkan pengangkutan bahan baku dari daerah asal dan untuk memudahkan 

pengiriman barang jadi yang dihasilkan, kedaerah lain untuk dipasarkan. 

Dengan berdirinya pabrik minyak kelapa inin didaerah sekitarnya juga 

mengalami suatu kemajuan atau perkembangan ekonomi dan terutama sekali 

adalah daerah tempat perusahaan tersebut berdiri. Hal ini dapat dirasakan oleh 

masyarakat didaerah tersebut dalam perdagangan, misalnya karena seringnya 

kapal-kapal dari daerah lain masuk kedaerah ini untuk mengangkut minyak kelapa 

yang dihasilkan oleh perusahaan dengan sendirinya untuk memenuhi baik ABK 

(anak buah kapal) maupun spare part perlengkapan kapal lainnya dapat dpenuhi 

oleh masyarakat atau pedagang setempat sehingga keadaan perekonomian 

didaerah setempat semakin membaik dan berkembang. 
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Untuk mengangkut hasil produksi, Perusahaan mengadakan kontrak dengan 

beberapa kapal tujuan untuk Jakarta dan kota lain guna membawa hasil produksi 

sampingan bungkil kopra. 

Dengan manajemen yang baik dan perkembangan pabrik semakin bagus 

maka dari hasil sampingan minyak kelapa yaitu bungkil kopra yang sebelumnya 

dapat dijual langsung baik Local maupun Export mulai pembangunan pabrik 

pengolahan dari bungkil kelapa menjadi bungkil Pellet yang mesin di Import dari 

JERMAN. 

Upaya pengembangan baik jumlah bahan baku yang dibeli maupun jumlah 

produk yang akan diandalkan dari 30% dari jumlah karyawan di PT. Pulau Sambu 

hingga tahun 1994 hingga kapasitas produksi pabrik pengolahan minyak kelapa 

kini mampu mengolah bahan baku kopra 1.000 ton perhari, pabrik minyak goring 

150 ton perhari dan pabrik extraksi bungkil 350 ton perhari. 

Budaya Team Work menjadikan dasar dan dan memberikan nilai tambah baik 

terhadap perusahaan maupun terhadap seluruh SDM sebab metode pelatihan 

bukan saja diberikan terhadap karyawan Yunior melaikan karyawan Senior selalu 

diberikan sistem-sistem baru, baik teknologi dalam pengendalian perawatan mesin 

produksi maupun sistem manajemen. 

Dari Top Manajement hingga Lower Manajement telah komit bahwa untuk 

menghadapi persaingan mutu kelas dunia mau tidak mau harus Meng Upgrade 

Standar Mutu System ISO-9002 dan hal itu telah dicapainya. Sertifikat ISO-9002 

kurang dari satu tahun tepatnya tanggal 23 september 1995, yang dikeluarkan oleh 

Singapore Institute Of Standar And Industrial Research (SISIR). 
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Melihat perkembangan dunia yang semakin peduli dengan keramahan 

lingkungan, maka atas dasar itu pula pada pertengahan tahun 1994 tepatnya pada 

tanggal 01 September 1999 manajemen memilikki gagasan, bahwasannya suatu 

keharusan bagi PT. Pulau Sambu mencanangkan program sistem Manajemen 

Lingkungan (ISO-14000) hal itu telah dibuktikannya pada tanggal 24 juni 2000 

telah dilakukan sertifikasi oleh “AJA” (ANGLO JAPANESE AMERICAN) badan 

sertifikat dari singapore bahwa PT. Pulau Sambu telah dinyatakan lulus dalam 

penerapan Sistem Manajemen Lingkuungan bersama program itu pula tidak kalah 

pentingnya penerapan “SMS” Sefety Manajemen System atau “SMK” System 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. Pulau Sambu Kuala Enok 

telah MERAIH BENDERA EMAS yang diberikan oleh Wakil Presiden di Istana 

Negara dan Sertifikat ISO. 18000 Sistem Manajemen K3 pada 24-25 Juli 2000 

oleh PT. SUCOFINDO INDONESIA. 

Kabupaten Indragiri hilir yang berdiri sendiri dan otonom (UU No. 6 Th 

1965 tgl 14 juli 1965 ), secara garis beras dapat mengungkapkan bahwa 

pemerintah kabupaten idragiri hilir senantiasa berkembang dari hasil “perjuangan 

masyarakat”  

a) Luas daratan 11.605.97 km2, merupakan daratan rendah tanah 

gambut (organsol) yang dipengaruhi pasang surut air laut, 

merupakan fenomena lama karena pengaruh kondisi alam berupa 

gelombang pasang surut air laut yang terjadi secara priodik ( dua 

kali 24 jam), pasang 8 tahun sekali dan pasang besar 64 tahun 

sekali. 
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b) Perjuangan secara fisik dengan jatuhnya banyak korban pada 

zamam kependudukan jepang sampai zaman agresi II tahun 1949. 

Inilah salah amanah rakyat pedesaan untuk diciptakan oleh kepala 

pemerintah dikabupaten, dengan tujuan agar masing—masing 

kelompok masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berbuat, 

terutama dalam upaya membangun tata perekonomian masyarakat 

yang sejahtera dipedesaan dan perkotaan. 

 

B. Visi Dan Misi 

1. Visi 

Adapun visi dari berdirinya PT. Pulau Sambu grup desa tanjung lajau  

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut : 

a) Menjadi pilihan pasar nomor satu sebagai Supplier Crude Coconut 

Oil, Refined Bleached Deodorized Coconut Oil, dan Copra 

Expller Pellet di Indonesia 

b) Menjadi Supplier Crude Coconut Oil, Refined Bleached 

Deodorized Coconut Oil, dan Copra Expller Pellet yang paling 

kompetitif di Indonesia dan di dunia dari segi kualitas, nilai, 

volume, pelayanan dan pengirimannya. 

2. Misi  

Misi dari PT. Pulau Sambu grup desa tanjung lajau Kabupaten Indragiri 

Hilir adalah : 
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a) Mencapai pembiayaan dengan daya saing terbaik melalui 

perbaikan dan pengembangan proses serta inovasi. 

b) Mengoptimalkan skala ekonomi dengan cara memaksimalkan 

pangs pasar bahan baku. 

c) Meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap 

pengaruh perkembangan eksternal yang bersifat mikro maupun 

makro. 

d) Menjamin pemenuhan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas 

produk. 

e) Menjamin ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan pelanggan 

termasuk fleksibilitas dan ketepatan waktu pengiriman produk. 

Memastikan semua kegiatan operasional dan bisnis perusahaan 

tidak berdampak negatif terhadap lingkungan 

 

C. Struktur Organisasi 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap perusahaan yang didirikan 

sudah pasti mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 

suatu manajemen yang baik, yang mampu mengarahkan orang lain (tenaga kerja) 

sebagai bawahannya secara efektif sehingga akhirnya akan tercipta suatu 

keseimbangan antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu. Untuk 

tercapainya kedua tujuan tersebut diatas serta dapat berproduksi dan menjalankan 

operasinya secara baik, maka perusahaan haruslah mengkordinasikan kegiatan 

yanng satu dengan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya dapat salling 
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menunjang serta tidak mengganggu kegiatan yang ada dalam perusahaan itu 

sendiri. 

Organisasi sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem saling pengaruh 

antara organisasi dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dari pengertian tersebut maka kita dapat melihat beberapa unsur yang 

terdapat dalam organisasi, unsur itu adalah orang-orang, kerjasama dan tujuan 

tertentu. Unsur-unsur tersebut tidak berdirir sendiri-sendiri melainkan saling kait-

mengaitkan sehingga merupakan suatu sistem. 
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Suatu organisasi yang disusun sedemikian rupa pada dasarnya tergantung 

pada besar kecilnya kebutuhan. Dalam hal ini ada tiga tindakan dalam penyusunan 

organisasi antara lain: 

a) Merancang struktur organisasi, harus termasuk juga didalamnya 

mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan. 

b) Mendefenisikan dan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang 

c) Menetapkan hubungan-hubungan 

Yang dimaksud dengan organisasi adalah kerangka antar hubungan satu-

satuan organisasi yang didalamnya terdapat jabatan, tugas serta wewenang yang 

masih mempunyai peranan tertentu dan kesatuan yang utuh. 

Dengan adanya struktur organisasi itu akan dapat memberikan beberapa 

manfaat lain : 

a) Para pekerja akan dapat mengetahui dengan cepat mengenai kepada siapa 

pekerjaan itu harus diserahkan secara administrasi . 

b) Para pekerja dengan saling senang hati dan cepat menjawab pertanyaan 

yang didapat dari pihak luar perusahaan tentang siapa pimpinan 

perusahaan tersebut. 

c) Para pekerja dengan cepat mengetahui setiap pimpinan perusahaan dari top 

manajer maupun supervisor. 

PT. Pulau Sambu pengorganisasian juga dilakukan oleh pihak perusahaan 

dengan membentuk kesatuan-kesatuan kerja sesuai dengan fungsi yang terdapat 

pada unit-unit kegiatan yang ada pada perusahaan itu sendiri. 
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Pada PT. Pulau Sambu, perusahaan dipimpin langsung oleh seorang 

Direktur yang dilakukan langsung oleh seorang Kuasa Direktur. Di mana dewan 

komisaris ini juga bertindak sebagai pengawas dan memberikan masukan-

masukan bagi Direktur/Kuasanya dalam mengambil atau membuat suatu 

keputusan. 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi 

perusahaan ini, sebagai berikut : 

1. Dewan Komisaris 

Bertugas mengawasi jalannya aktivitas perusahaan yang dilakukan 

oleh Direktur atau Kuasa Direktur agar sesuai dengan tujuan perusahaan, 

disamping itu juga berfungsi sebagai Staff yang juga memberikan 

masukan-masukan bagi Direktur atau Kuasa Direktur dalam mengambil 

keputusan. 

2. Direktur atau Kuasa Direktur 

Sebagai puncak pimpinan, maka bertanggung jawab sepenuhnya 

atas kelancaran operasional perusahaan baik jangka pendek mamupun 

jangka panjang, dalam tugasnya ini pembagian tugasnya mencakup tugas 

intern dan ekstern, untuk tugas intern dilakukan langsung oleh Direktur 

namun untuk tugas ekstern dibantu oleh Kuasa Direktur, disamping itu 

Direktur mempunyai fungsi : 

a) Menentukan kebijakan umum perusahaan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berproduksi. 
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b) Mendelegasikan wewenang kepada masing-masing kegiatan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

c) Menerima laporan pertanggung jawaban dari masing-masing kepala 

bagian. 

d) Memberikan kepuasan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan 

akivitas perusahaan. 

3. General Manager dan Wakil Manager 

Dibawah Direktur yang bertugas mengepalai seluruh manager dan 

bertanggung jawab penuh kepada Direktur. 

4. Kasir 

Bagian kasir akan melaksanakan tugas antara lain : 

a) Mencatat surat-surat masuk dan keluar 

b) Membayar gaji dan upah harian kepada seluruh karyawan 

c) Mencatat uang masuk dan keluar serta membuat laporan keuangan 

d) perusahaan dan melaksanakan pengawasan pada uang tersebut. 

5. Sekretaris 

Tugasnya adalah mengkoordinir tugas-tugas bagian yang ada 

dibawahnya. Dalam keadaan yang mendesak dan penting sekali, bagian-

bagian yang ada dibawah secretariat diperbolehkan berhubungan dengan 

Direktur. 

6. Pelayanan Khusus 

Bagian pelayanan khusus mempunyai fungsi mengelola bagian-

bagian khusus seperti Anak Buah Kapal (ABK), dan lain-lain. 
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7. Pelayanan Umum 

Bagian pelayanan umum berfungsi mengelola bagian-bagian yang 

tidak berkaitan dengan bagian produksi tapi sangat menunjang kelancaran 

produksi seperti personalia, satpam, dan lain-lain. 

8. Manager Produksi 

Manager produksi dipimpin oleh seorang manager yang 

bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi pada pabrik tersebut 

dan mempunyai bagian-bagian antara lain : 

a) Departemen produksi yang dibanntu oleh kepala bagian kepala 

masing-masing pabrik. 

b) Departemen pembantu produksi yang membawahi bagian-bagian 

pembantu kelancaran proses produksi seperti listrik, labor, dan 

lainlain. 

9. Manager Pembelian 

Bertugas membeli bahan baku, seperti kopra dari petani kelapa dan 

dari pedagang pengumpul. Di samping itu melakukan pembelian barang- 

barang modal dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk kelancaran 

aktivitas produksi. Bagian pembelian ini sekaligus melakukan fungsi 

penjualan terhadap hasil produksinya, kontrak penjualan baik penjualan 

ekspor maupun penjualan lokal. 

 

 


