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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru yang selanjutnya disebut 

“perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 

tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik 

Indonesia untuk pendirian perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi 

proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV,dan 

PTP V di Provinsi Riau. 

Anggaran Dasar Perusahaan di aktakan oleh Harun Kamil SH, Notaris di 

Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2 

8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah  di umumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Perubahan terakhir sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 

2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam 

Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang 

mengalihkan 90 % saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III. 
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Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi 

Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai 

Champion. 

Perubahan tersebut diatas dituangkan dengan Akta No.26 tanggal 23 

Oktober 2014 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta 

Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui surat 

Nomor : AHU/10531.40.20.2014 tanggal 04 November 2014. 

Perusahaan per Desember 2015 memiliki kebun inti sawit dengan total 

luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 

Ha, TBM seluas 17,540,09 Ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 

127,40 Ha dan non produktif seluas 517 Ha. TBM 2.898 Ha, TB/TU/TK seluas 68 

Ha dan bibitan seluas 3 Ha. 

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit 

pabrik kelapa sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton 

TBS per jam dengan hasil olahan brupa minyak sawit dan initi sawit. Perusahaan 

memiliki 1 unit Pabrik Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM). 

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus 

tanaman-tanaman pertama (Gen-1) menuju siklus tanaman kedua (Gen-2). Siklus 

pertama dimulai pada era tahun 1980-an melalui proyek-proyek pengembangan 

kebun eks PT perkebunan (PTP) II, IV dan V di Provinsi Riau. Peralihan dari 

Gen-1 menuju Gen-2 telah dimulai sejak tahun 2003 yangg di tandai dengan 

replanting areal-areal tanaman usia tua renta yang sudah menurun nilai ekonomis 
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produksinya. Fase peralihan Gen-1 ke Gen-2 ini di perkirakan tuntas pada tahun 

2017. Pada saat itulah, seluruh tanaman Perusahaan merupakan tanaman Gen-2 

yang di harapkan lebih produktif di bandingkan Gen-1, sebagai buah dari inofasi 

berlanjut di bidang budidaya tanaman. 

1.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan yang penulis maksudkan dengan skripsi ini 

adalah bagan organisasi yang menggambarkan garis kerja sama antara individu-

individu yang bergabung dalam perusahaan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Pekanbaru Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara V (Pekanbaru) 

Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru, Riau 
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Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 4.1 tersebut penulis uraikan 

tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing individu perusahaan, yaotu 

sebagai berikut: 

1. Komisaris 

Komisaris merupakan anggota pemegang saham yang kedudukannya 

tertinggi dalam perusahaan. Dalam hubungan dengan Direksi, Komisaris 

mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas segala tindakan dan 

kebijakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan. 

b. Berhak melakukan atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dengan 

biaya dari perusahaan untuk mengadakan penyelidikan terhadap 

sesuatu yang diragukan untuk kemajuan perusahaan. 

2. Direktur Utama 

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah: 

a. Menetapkan kebijakan strategi perusahaan sebagaimana mestinya 

dalam Rancangan Jangka Panjang (RPJ), Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP), dan Rencana Kerja Operasional (RKO). 

b. Merencanakan, membina dan mengembangkan efektifitas dan efisiensi 

organisasi sesuai kebutuhan. 

c. Memelihara dan mengembangkan sistem pengawasan untuk 

pengamatan perusahaan. 
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d. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan mengkoordir kegiatan 

anggota Direksi dalam mengendalikan kegiatan operasional 

perusahaan. 

e. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang 

merupakan neraca laba rugi. 

3. Direktur Produksi 

 Tugas dan tanggung jawab direktur produksi adalah: 

a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan opersional 

bidang tanaman, teknik, pengolahan, mutu dan lingkungan. 

b. Menyiapkan, menyusun dan mengembangkan organisasi bidang 

tanaman, teknik, pengolahan dan lingkungan. 

c. Menyiapkan, menyusun dan menggembangkan efektifitas dan efisiensi 

pengolahan SDM di bidang tanaman. 

d. Menyiapkan dan menyajikan laporan perkembangan. 

4. Direktur Keuangan 

a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan operasional 

bidang pembiayaan dan akuntansi. 

b. Menyiapkan, menyusun dan mengembangkan organisasi bidang 

pembiyaan dan akuntansi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan 

perusahaan. 

c. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan 

pendapatan tahunan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang telah 

ditentukan. 
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d. Menyiapkan dan menyajikan laporan kemajuan dan hasil kerja 

perusahaan serta hasil bidang pembiayaan dan akuntansi secara skala. 

5. Direktur Pemasaran 

Tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran adalah: 

a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan stategis dan operasional 

bidang pemasaran. 

b. Mengkaji dan mengembangan market intelligence dan market 

development untuk mengembangkan pemasaran. 

c. Menyiapkan dan mengkaji laporan kemajuan bidang pemasaran. 

d. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penggunaan 

anggaran yang disediakan untuk direktur pemasaran. 

e. Menjalin koordinasi untuk dan atas tugas dan tanggung jawab dengan 

penjabat dan instansi tersebut. 

f. Membimbing dan mengembangkan karyawan bawahannya. 

6. Direktur SDM dan UMUM. 

a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan operasional 

bidang sekretariat, SDM, umum dan kesehatab. 

b. Meumuskan dan menyusun serta melaksanakan kegiatan perusahaan 

yang berhubungan dengan aspek hukum, peraturan dan izin. 

c. Membinan  dan mengembangkan pengelolaan Biro Sekretariat, Bagian 

SDM, Umum, Kesehatan dan Kenitraan secara efektif dan efisien. 
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1.3. Aktifitas Perusahaan 

 Perusahaan mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet serta mengolah 

hasil menjadicrude palm oil (CPO) inti sawit dan berbagai jenis produk karet. 

Semua hasil produksi dijuak baik ke pasar lokal maupun ekspor. Untuk 

mendukung pemasaran, perusahaan bersama seluruh BUMN perkebunan (PTPN I 

s/d XIV) membentuk kantor pemasaran bersama (KPB) PTPN I-XIV yang 

berkedudukan di Jakarta dan juga Idoham di Jerman. 

 Jenis produk yang yang dihasilkan Perusahan Perkebunan Nusantara V 

(Persero) Pekanbaru-Riau, antara lain: 

1. Minyak Sawit 

Agar dapat dipasarkan CPO harus memiliki spesifikasi mutu 

sebagai yang telah ditetapkan. Parameter yang dipersyaratkan 

antara lain kadar asam lemak bebas, kadar air dan kotoran. 

2. Inti Sawit 

Inti sawit dihasilkan dari pemisahan daging buah selama proses 

pengolahan berlangsung, tahapan proses untuk menghasilkan inti 

sawit melaui pemisahan, pemecahan, pengeringan dan 

penyimpanan. Spesifikasi inti sawit harus memenuhi kriteria kadar 

air, kotoran, inti pecah dan inti berubah warna sesuai standar. 

3. Produk karet dihasilkan 2 fasilitas pengolahan karet remah dan 2 

fasilitas pengolahan karet asap.   


