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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahan 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Medan adalah salah satu Pabrik 

Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara–V yang letaknya Desa Pujud, 

Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau PKS Tanjung Medan 

yang berjarak + 60 Kilometer dari Bagan Batu. PKS. Tanjung Medan 

dibangun mulai bulan April 1995 dengan luas areal 17.03 Ha. Oleh PT. Kesco 

Teguh Perkasa dan luas pencadangan air 111.50 Ha. Dan mulai dioperasikan 

sejak tanggal 31 Oktober 1996 dengan  luas areal 17. 03 Ha.  

PKS. Tanjung Medan  berkapasitas olah 30 ton/jam menghasilkan 

Crude Palm Oil (CPO), dan Inti Sawit (Palm Kernel). dan luas pencadangan 

air 111.50 Ha. PKS.Tanjung Medan dan PKS lainnya pada awalnya Struktur 

Organisasi dan Managemennya bergabung dengan Kebun masing–masing, 

namun sesuai surat Keputusan Direksi No.05.09/SKEP/R/78/1999 Tanggal 26 

April 1999 tentang Pemisahan Pengelolahan Kebun dan PKS di PT. 

Perkebunan Nusantara–V maka sejak tanggal 21 Juni 1999 antara Kebun 

Tanjung Medan dengan PKS. Tanjung Medan telah terpisah sistem 

pengelolaan Managemennya. 

1. Visi PT.Perkebunan Nusantara V  

Menjadi Perusahaan agribisnis terintegrasi berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 
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2. Misi PT.Pekebunan Nusantara V  

Pengelolah Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet secara Efisien 

bersama Mitra untuk kepentingan Stakeholder, penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Corvenance kriteria minyak sawit berkelanjutan, 

penarapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan 

produk yang dapat diterima oleh pelanggan, pencipta keunggulan 

komotitif dibidang SDM melalui pengelola sumber daya manusia 

berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemn SDM terkini 

guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan. 

3. Tujuan Pembangunan PKS. Tanjung Medan 

a. Meningkatkan hasil Devisa Negara dari komoditi Non-Migas yang 

dapat Ekspor berupa Minyak dan Inti Sawit. 

b. Mengolah kelapa sawit dari Kebun Tanjung Medan dan Kebun 

Rakyatsekitarnya. 

c. Membuka kesempatan dan lapangan kerja baru yang cukup luas dan 

diharapkan dapat merangsang pembangunan di sektor lainnya terutama 

Transportasi, Perdagangan dan sebagainya. 

d. Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan dalam rangka Otonomi 

Daerah. 
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B. Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan.  Untuk melaksanakan kegiatannya, maka perusahaan menyusun 

suatu struktur organisasi yang baik sehingga dapat diketahui tugas-tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing anggota organisasi. 

Stuktur organisasi perusahan merupakan salah satu alat untuk 

mencapai tujuan pelaksanaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi 

yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta control atas 

semua aktivitas untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan 

hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk 

mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi. 

Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu 

organisasi untuk menata proses dan mekanisme kerja sekaligus 

memungkinkan dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. 

PTPN V PKS Tanjung Medan sebagai suatu organisasi serta 

kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab serta bidangnya. Untuk lebih jelasnya bagan struktur 

organisasi yang ada pada PTPN V PKS Tanjung Medan adalah sebagai 

berikut. 

  



 27 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

           

    

  

C. Kebijakan PT.Perkebunan NuantaraV 

Sesuai visi PTPN V sbagai perusahaan perkebunan yang tangguh, 

mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global untuk mnjalankan 

kegiatan di kebun dan pabrik secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi 

maupun social dan lingkungan manajemen PTPN V berkomitmen untuk : 

1. Menerapkan, memelihara secara terus menerus meningkatkan sistem 

manajemen mutu,sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen 

K3 secara berkelanjutan dengan berazaskan pada efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas dengan tujuan : 

a. Menghasilkan produk yang bermutu dan dapat memenuhi persyaratan 

pelanggan 

b. Meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup melalui penerapan 

teknologi bersih dan pemanfaatan semua limbah yang di hasilkan 

untuk mendukung proses produksi 
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c. Mencegah atau mengurangi kecelakaan, cedera atau penyakit akibat 

terhadap pekerja maupun orang di sekitar tempat kerja dan 

menghindarkan kemungkinan kejadian kerusakan material 

d. Meningkatkan kemampuan, keahlian dan kepedulian karyawan melalui 

program pelatihan dan pendidikan  

e. Mengembangkan prinsip saling ketergantungan dan menguntungkan 

dalam menjalankan hubungan dalam mitra kerja, instansi pemerintah, 

suasta maupun masyarakat sekitar 

2. Menjadikan PT. Perkebunan Nuantara V sebagai salah satu perusahaan 

perkebunan terbaik 

 

 

 


