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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejara Objek Penelitian 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), 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 Pebruari 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 

PTPN V di Provinsi Riau. 

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan 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 diumumkan 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 ke 

dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara 

III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN 

III. Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi 
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Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai 

Champion. 

Perubahan tersebut diatas dituangkan dengan Akta No. 26 tanggal 23 

Oktober 2014 dibuat dihadapan 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 2014 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 areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan  juga memiliki kebun inti karet 

dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, TBM 

seluas 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 berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk 

mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm 

Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari dengan hasil 

olahan berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM). 

Pengelolaan areal tanaman saat ini memasuki peralihan dari siklus 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 yang ditandai dengan replanting areal-areal 
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tanaman usia tua/tua renta yang sudah menurun nilai ekonomis produksinya. Fase 

peralihan Gen-1 ke Gen-2 ini diperkirakan tuntas pada tahun 2017. Pada saat 

itulah, seluruh tanaman Perusahaan merupakan tanaman Gen-2 yang diharapkan 

lebih produktif dibandingkan Gen-1, sebagai buah dari inovasi berlanjut di bidang 

budidaya tanaman.  

4.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Direktur PT. Perkebunan Nusantara V telah menetapkan visi perusahaan 

yang merupakan arah tujuan janngka panjang yang hendak dicapai pada masa 

mendatang. Visi PT. Perkebunan Nusantara V adalah : 

“Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan dan 

Berwawasan Lingkungan” 

Untuk mewujudkan visi tersebut PT. Perkebunan Nusantara V memiliki 

misi sebagai berikut : 

"Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama 

mitra untuk kepentingan stakeholder" 

"Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak 

sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna 

menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan" 

"Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui pengelolaan 

sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan system manajemen 

SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan" 
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4.3 Sistem Tata Nilai Perusahaan 

Selain memiliki Visi sebagai target yang akan dicapai dimasa yang akan 

mendatang lalu di dukung oleh misi untuk mencapainya, setiap organisasi juga 

harus mempunyai sistem tata nilai yang ada diperusahaan sebagai landasan, 

aturan-aturan, pedoman dalam bertindak. Nilai-nilai ini bisa di buat langsung oleh 

pemimpin atau hasil musyawarah dan mufakat seluruh anngota organisasi, yang 

meyakinkan dan dijalankan secara bersama-sama oleh anggota organisasi. 

Berikut ini sistem tatanan nilai yang ada di PT. Perkebunan Nusantara V 

yang telah disepakati dan dijalankan oleh anggota organisasi  

Falsafah  

“Setiap insan PT PN V (Persero) meyakini bahwa  kerja keras, kerja cerdas, 

kerja ikhlas akan bermakna bagi perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan 

lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul. 

Motto  

“Journey to excellence” (menuju keunggulan) 

Nilai-Nilai Perseroan 

“SINERGI, INTEGRITAS, PROFESIONAL” (S I P) 
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Kompetensi Inti 

Mengelola Kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan 

baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar 

Dengan sistem tatanan nilai, organisasi bisa lebih muda untuk mencapai 

tujuannya di masa yang akan mendatang karena nilai-nilai tersebut menjadi 

pedoman bersama dan nilai menjadi pemersatu keyakinan individu-individu yang 

ada diperusahaan. Dengan menyatunya tujuan dan keyakinan anggota organisasi 

akan mempermuda tercapainya tujuan-tujuan yang ada diperusahaan. 

Sistem nilai dalam organisasi ini biasa di sebut budaya organisasi. Budaya 

merupakan suatu pola dasar dari pembagian asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan 

keyakinan-keyakinan yang dipertimbangkan menjadi cara yang sesuai dalam cara 

berpikir dan bertindak tentang sesuatu, memecahkan masalah dan kemungkinan-

kemungkinan yang dihadapi organisasi (Robbins, 2009). Budaya organisasi ini 

biasanya di buat oleh pimpinan atau kesepakatan bersama yang kemudian 

dijalankan bersama oleh anggota organisasi.  

Berbeda dengan nilai yang ada di dalam organisasi, dalam islam sistem 

yang menjadi aturan langsung dari sang pencipta alam semesta Allah SWT, di 

turunkan melalui malaikat jibril kepeda nabi-nabi utusan Allah di muka bumi, 

menjadi sebuah kalam dan kitab suci yang isinya suatu petunjuk dan aturan-aturan 

sistem tatanan untuk kehidupan manusia dimuka bumi. 
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4.4 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V (persero) Pekanbaru 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V  

 

Sumber : PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 

Dari gambar diatas maka jelas kita ketahui bahwa bentuk struktur 

organisasi yang dipakai oleh PT.Perkebunan Nusantara V adalah struktur 

organisasi bentuk garis. Agar lebih jelas fungsi, peranan serta tanggung jawab 

dari masing-masing bagian dan sub struktur organisasi diatas maka akan 

diuraikan sebagai berikut. 
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1. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat umum pemegang saham adalah forum yang diadakan di dalam 

perusahaan pada waktu priode tertentu, dimana tujuan forum ini adalah 

untuk rapat seluruh pemilik saham di perusahaan dan pemilihan dewan 

direksi dan direktur dalam perusahaan 

2. Dewan Direksi 

Dewan direksi betugas melakukan pengawasan terhadap jalannya 

manajemen yang ada di perusahaan. 

3. Direktur Utama 

Direktur utama bertugas mengatur jalannya perusahaan, membuat 

perencanaan sampai dengan pengawasan operasional dan komersil yang 

di bantu oleh direktur operasional dan direktur komersil 

4. Direktur Operasional 

Direktur operasional bertugas membuat rencana operasional, 

manjalankan sampai dengan pengawasan kegiatan operasional. Yang 

bertanggung jawab terhadap bagian tanaman, bagian teknik dan 

pengolahan dan bagian trasformasi bisnis. 

5. Direktur Komersil 

Direktur komersil bertugas membuat rencana komersil, menjalankan 

sampai dengan pengawasan kegiatan komersial, yang bertanggung jawab 

terhadap bagian pengembangan usaha, keuangan, pemasaran dan harga, 

SDM, umum, dan bagian pengadaan. 
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6. Bagian Tanaman 

Bagian tanaman bertangguang jawab terhadap pengolahan tanaman yang 

ada di lapangan yang berkordinasi dengan manajer lapangan setiap 

kebun, bagian tanaman ini melakukan riset dan pengembangan tanaman 

dan quality kontrol terhadap tanaman di lapangan. 

7. Bagian Teknik dan Pengolahan 

Bagian teknik dan pengolahan bertugas terhadap pengolahan hasil 

perkebunan yang berkordinasi dengan manajer pabrik disetiap 

perkebunan dan melakukan quality kontrol terhadap hasil pengolahan. 

8. Bagian Transformasi Bisnis 

Melakukan pengembangan bisnis yang ada di perusahaan, membuat 

sistem elektronik dan pengembangan-pengembangan sistem yang lain 

untuk kemudahan perusahaan. 

9. Bagian Pengembangan Usaha 

Bertugas melakukan pengembangan-pengembangan usaha perusahaan 

melalui program riset dan pengembangangan usaha bagian ini dapat 

melihat peluang usaha kedepan sesuai potensi perusahaan. 

10. Bagian Keuangan 

Bertugas melakukan manajeman keuangan, mencatat seluruh pemasukan 

dan pengeluaran perusahaan, menjalankan program gaji, kesejateraan, 

tunjangan dan program lain yang telah direncanakan oleh direktur 

komersil. 
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11. Bagian Pemasaran dan Harga 

Bertugas untuk memasarkan barang dan mencari barang dari mayarakat 

untuk bisa produksi di perusahaan dan mengontrol harga di lapangan. 

12. Bagian SDM 

Menjalankan perencanaan sumberdaya manusia atau HRD, riset sdm, 

program pelatihan dan pengembangan dan program lain yang 

berhubungan dengan karyawan di perusahaan. 

13. Bagian Umum 

Bagian umum bertugas mengurus kegiatan internal dan eksternal 

perusahaan, seperti hubungan dengan masyarakat, control sosial (CSR). 

14. Bagian Pengadaan 

Bagian pengadan bertugas melakukan pengecekan properti milik 

perusahaan dan membuat perencanaan pengadaan perlengkapan 

perusahaan sesuai kondisi dilapangan dan melakukan pelelangan kepada 

mitra perusahaan untuk pengadann barang diperusahaan. 

15. Bagian Sekretaris Perusahaan 

Bertugas mencatatan dan pengarsipan seluruh kegiatan di perusahaan. 

16. Bagian SPI (sistem pengendalian intern) 

Bertugas menjalankan dan mengawasi sistem-sistem yang ada di internal 

perusahaan, seperti penerapan SOP, penegakkan kode etik perusahaan dan 

sistem lain yang ada diinternal perusahaan. 

 


