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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdiri Perusahaan

PT. Pulau Sambu merupakan Perusahaan yang berbadan hukum yang

didirikan di Kuala Enok, Riau. Dengan Kantor pusat di Jakarta dengan Akte

Notaris nomor : 6 tanggal 5 Desember 1967 dihadapan Notaris LIEM TOUNG

KIE di Jakarta dan kemudian mendapatkan pengesahan dari Departmen

Kehakiman dan diumumkan dalam berita Negara nomor : 45 tanggal 4 Juli 1968.

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 pada tanggal 5 Juni 1968 dimulai peletakan batu pertama

pembangunan pabrik tersebut. Pemilihan lokasi pabrik dipinggir anak sungai

dimaksud untuk memudahkan pengangkutan bahan baku dari daerah asal dan

untuk memudahkan pengiriman barang jadi yang dihasilka, ke daerah lain untuk

dipasarkan.. Dengan menggunakan kapal kayu maupun kapal tengker.

Dengan berdirinya pabrik minyak kelapa ini maka daerah disekitarnya

juga megalami 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 karna 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
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dipenuhi oleh masyarakat atau pedagang setempatsehingga keadaan

perekonomian didaerah setempat semakin membaik dan berkembang.

Untuk meningkat kan proses kegiatan Perusahaan, maka pada bulan

Desember 1971 Perusahaan ini berhasil memperoleh pinjaman dari Bank Negara

Indonesia 1946 cabang Tembilahan, sehingga kegiatan dari Perusahaan baik

pembelian barang baku hingga proses produksi meningkat dengan pesat.

Untuk mengangkut hasil produksi, Perusahaan mengadakan kontrak

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

produksi sampingan bungkil kopra.

Pada waktu mulai didirikannya Perusahaan ini hasil produksi masih

merupakan barang setengah jadi yaitu minyak kelapa yang belum dapat digunakan

langsung sebagai bahan makanan. Minyak kelapa ini masih harus di proses lagi

lebih lanjut  dengan tambahanan beberapa macam bahan pembantu (Zat Kimia)

untuk kemudian diproses hasil akhir berupa minyak goreng.

Sehubung dengan hal ini maka pabrik minyak kelapa PT. Pulau Sambu

pada bulan januari tahun 1977kembali memperluas Perusahaan dengan membeli

mesin-mesin Merk ALVA LAVAL khususnya pengolahan minyak kelapa menjadi

minyak goreng dan hasil sampingan adalah Fatty Acid Oil (Bahan Pembuat

Sambun).

Pembangunan pabrik minyak goreng tersebut disertai dengan

pembangunan Laboraturium Penelitian Minyak Goreng yang dihasilkan ini
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apakah mutunya cukup baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh

Departemen Perindustrian sebagi konsumsi bahan makanan.

Dari hasil minyak kelapa yang sebelumnya dijual langsung dengan adanya

pembangunan pabrik pengolahan minyak goreng ini maka hasil produksi minyak

tersebut tidak lagi dijual keluar melainkan langsung diproses di pabrik minyak

goreng. Produksi Minyak Goreng Pertama bulan januari 1978 dengan kapasitas

produksi berkisar 72.000 ton pertahun.

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. Dan produksi perdananya bulan mei tahun 1984 dengan kapasitas

produksi berkisar lebih kurang 93.600 ton bungkil pellet dalam satu tahun.

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 goreng

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
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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).

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.
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan

VISI :

1. Menjadi pilihan pasar  nomor satu sebagai supplier Crude Coconout

Oil, Refined Bleached Deodorize Coconut Oil dan Copra Expeller

Pellet di Indonesia.

2. Menjadi pilihan pasar  nomor satu sebagai supplier Crude Coconout

Oil, Refined Bleached Deodorize Coconut Oil dan Copra Expeller

Pellet yang paling kompetitif di Indonesia dan di dunia dari segi

kualitas nilai, volume, pelayanan dan pengirimannya.

MISI:

Untuk menjadikan visi menjadi kenyataan, PT. Pulau Samu Kuala Enok

akan :

1. Mencapai pembiayaan dengan daya saing terbaik melalui perbaikan

dan pengembanganproses serta inovasi.

2. Mengoptimal skala ekonomi dengan cara memaksimalkan pangsa

pasar bahan baku.

3. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap

pengaruh perkembangan eksternal yang bersifat mikro maupun makro.

4. Menjamin pemenuhan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas produk.

5. Menjamin pemenuhan ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan

pelanggan termasuk fleksibilitas dan ketepatan waktu pengiriman

produk.
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6. Memastikan semua kegiatan oprasional dan bisnis perusahaan tidak

berdampak negatif terhadap lingkungan.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu wadah atau badan yang mengorganisir orang-

orang untuk melakukan pekerjaan bersama-sama dapat diyuju dengan seefektif

mungkin guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Didalam suatu

organisasi yang baik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, seorang

pemimpin tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara individu. Maka untuk

memperlancar tugasnya tersebut harus dikerjakan secara terpisah menjadi lebih

kecil agar dapat dikerjakan oleh individu yang membantunya.

Dalam struktur organisasi PT. Pulau Sambu Kuala enok Inhil seorang

bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya. Sebagai gambaran

mengenai sturktur organisasi PT. Pulau Sambu Kuala Enok Inhil dapat dilihat

pada gambar 2.3 berikut:
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