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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah umum perusahaan 

PT Riau Multi Trade (RMT) didirikan tahun 2007 dengan akta notaris 

H. Asman Yunus, SH No. 32 tanggal 31 Mei 2007 dan telah disahkan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor :W4-00542 

HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 31 Agustgus 2007 dan akta perubahan No. 

11 tanggal 15 Agustus 2007, PT Riau Multi Trade merupakan anak 

perusahaan dari PT Pengembangan Investasi Riau yang core bisnis bergerak di 

bidang Agro bisnis berupa perdagangan beras,selain itu juga perdagangan kopi 

dan bibit sawit, dimana PT Riau Multi Trade juga telah menjalin kerjasama 

dengan beberapa perusahaan swasta nasional seperti : PT Asian Agri Group, 

PT Mina Mas, PT Astra Agro Lestari dan  PT Sumber Alfamaria Trijaya, 

TBK. 

Adapun PT Riau Cipta Gemilang (RCG) yang pada awal pendiriannya 

bernama Riau Consultan Global berdasarkan akta notaris H. Adrianto, SH 

nomor 16 tanggal 13 Juli 2007 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum 

dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor :W4-00523 TH 01.01- Tahun 2007 

pada tanggal 26 Juli 2017. Dan melalui RUPS LB tanggal 8 Juni 2012 yang di 

akta notariskan pada Notaris Megawati, SH, M. Kn nomor 27 tanggal 11 Juni 

2007 dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-

40492.AH.01.02 Tahun 2002 pada tanggal 26 Juni 2007 PT Riau Concultan 

Global resmi berganti nama menjadi PT Riau Cipta Gemilang. PT Riau Cipta 

Gemilang yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Pengembangan 
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Investasi Riau yang core bisnis bergerak dibidang jasa konsultan manajemen 

selain itu juga bergerak Agro Bisnis dan Jasa Konstruksi.  

Kemudian pada tahun 2016, berdasarkan akta notaris Megawati, SH, 

M. Kn nomor : 32 tanggal 30 Nopember 2016 dengan judul Perjanjian 

Penggabungan Usaha (Meger) antara PT Riau Multi Trade PT Riau Cipta 

Gemilang dengan nama PT Riau Multi Trade, serta RUPS LB pada tanggal 31 

Desember 2016 yang telah di aktakan pada notaris Megawati, SH, M. Kn 

nomor : 44 tanggal 31 Desember 2016, PT Riau Multi Trade telah resmi 

melakukan merger dengan PT Riau Cipta Gemilang, yang telah di sahkan 

dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-

0000209.AH.01.10 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017. Setelah di sahkannya 

merger antara PT Riau Cipta Gemilang dan PT Riau Multi Trade, maka ada 

penambahan kegiatan bisnis perusahaan berupa perdagangan pupuk dan 

perkebunan kakao yang merupakan bisnis bawaan dari PT RCG yang akan 

diteruskan oleh PT RMT pada kegiatan bisnis tahun 2017.    

B. Visi dan Misi PT. Riau Multi Trade (RMT)  

Visi : Membangun Kebanggaan Riau Melalui Produk Lokal 

 Misi :  

1. Membuka akses perdagangan lokal dan Internasional bagi 

produk lokal 

2. Meningkatkan peluang bisnis dan perdagangan di Provinsi 

Riau 
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3. Mengakomodir hasil-hasil produksi lokal untuk bersaing 

dipasar Internasional. 

C. Struktur organisasi PT. Riau Multi Trade (RMT) 

Struktur organisasi bagi suatu perusahaan sangat penting karena 

struktur organisasi merupakan kerangka dasar bagi suatu perusahaan. Selain 

itu kegunaan dari struktur organisasi adalah agar badan usaha tersebut 

memiliki landasan dan pola pelaksanaan yang jelas dalam mencapai tujuan 

dan hasil usaha yang semaksimal mungkin. Suatu organisasi   harus memiliki 

seorang pemimpin, pada penelitian ini seorang kepala prusahaan harus bisa 

mengkoordinasi bawahannya agar bekerja lebih baik seperti bagian penjualan 

maupun bagian lainnya.  

Struktur organisasi dibuat agar masing-masing bagian memiliki 

tanggung jawab terhadap seriap pekerjaannya. Adapun tugas dari masing-

masing departemen PT. Riau Multi Trade (RMT). 

1) Dewan Komisaris 

Dewan komisaris ini bertanggung jawab kepada rapat umum 

pemegang saham (RUPS) dan tugas komisaris adalah melakukan pengawasan 

terhadap pengurusan perusahan yang dilakukan oleh Direksi serta 

memberikan masukan, dewan komisaris secara terus menerus memantau 

efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan 

oleh direksi. 

2) Pimpinan atau Direktur 

Tugas pokok Pimpinan atau Direktur adalah sebagai berikut : 
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a. Memimpin dan mengurus PT. Riau Multi Trade (RMT) sesuai dengan 

tujuan pokok perusahaan. 

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

c. Melaksanakan kebijakan umum yang ditentukan oleh perusahaan induk. 

3) Manajer keuangan &Umum 

Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu 

perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan nasehat 

keuangan yang sesuai.  

Tugas manajer keuangan dalam perusahaan secara detail yaitu: 

a. Menyusun, menyiapkan dan menafsirkan laporan, anggaran dan laporan 

keuangan 

b. Menafsirkan arus kas dan memprediksi untuk masa depan 

c. Mengawasi staf 

d. Melakukan penilaian resiko bisnis 

e. Meneliti dan melaporkan faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis 

f. Menganalisis pesaing dan tren pasar 

g. Sebagai penghubung dengan auditor untuk memastikan pengawasan 

tahunan yang telah dilakukan 

h. Mengatur sumber-sumber baru untuk fasilitas utang perusahaan 

4) Manager Perkebunan 

Adapun tugas pokok Manajer perkebunan adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun biaya operasi bulanan maupun tahunan 
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2. Mencapai target produksi sesuai dengan standar perusahaan 

3. Mengawasi dan merencanakan pekerjaan supaya berlangsung efektif dan 

efesien 

4. Merencanakan pola kegiatan operasional pabrik termasuk pencegahan 

kecelakaan, kesehatan, keselamatan, dan dampak lingkungan 

5) Manager Perdagangan 

Manajer perdagangan ini tugasnya memastikan kemana sasaran yang akan 

dituju. Selain itu adapun tugas manajer perdagangan sebagai berikut: 

a. Membuat laporan pemasaran kepada direksi 

b. Manajer pemasaran sebagai koordinasi manajer perkebunan.
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