
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1979 PT. Perkebunan Nusantar II dengan kantor pusat di

Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara, melaksanakan pengembangan areal

tanaman dengan ekspansi ke daerah Provinsi Riau dengan membangun satu

unit usaha yaitu Kebun Tandun dengan luas 8.000 Ha. Kebun Tandun

merupakan cikal bakal berdirinya Kebun/Unit PT. Perkebunan Nusantara V

yang berasal dari PT. Perkebunan Nusantara II. Dengan Landasan hukum

Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik

Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan

Nusantara V.

Pada tahun 1984, PT. Perkebunan Nusantara V melaksanakan

perluasan areal perkebunan dengan membangun Kebun Sei Kencana yang

terletak di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar

Provinsi Riau. Kebun Sei Kencana merupakan sebuah perusahaan BUMN

(Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang usaha perkebunan karet

dan kelapa sawit.

Sejak berdirinya Kebun Sei Kencana, Kebun ini sudah terpisah

menjadi 2 (dua) manajemen dengan per masing-masing komoditi. Komoditi

pertama adalah Kebun Sei Kencana – I dengan komoditi karet seluas 2.147,00



Ha yang berada pada Afdeling I, II, III, dan IV. Sedangkan untuk luas

komoditi  kelapa sawit seluas 51,00 Ha yang berada pada Afdeling I dan II.

Untuk komoditi yang kedua adalah Kebun Sei Kencana – II dengan komoditi

kelapa sawit seluas 2.620,16 Ha yang berada pada Afdeling I, II, III, dan IV.

Sedangkan untuk luas area kantor dan perumahan seluas 48 Ha. Jadi jumlah

luas keseluruhan pada Kebun Sei Kencana seluas 4.866,16 Ha.

Dengan membangun kebun sei kencana maka akan meningkatkan

produksi dan meningkatkan devisa Negara, serta dapat menigkatkan

pendapatan perkapita dan mengurangi angka pengangguran disekitar Kebun

Sei Kebun Khususnya di Desa Senama Nenek.

Kemudian pada tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor

24-SKEP/05.DI/05.10/X/2010 bahwa Kebun Sei Kencana I dan II di gabung

menjadi satu yaitu menjadi Kebun Sei Kencana dan hingga saat ini Kebun Sei

Kencana menjadi 8 Afdeling.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1 Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan

berkembang dalam persaingan global.

4.2.2 Misi Perusahaan

Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama

mitra, untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul

dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.



4.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu wadah yang didalamnya terdapat sumber

daya manusia yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi

yang telah ditentukan. Agar kerjasama dalam organisasi tersebut dapat

berjalan dengan baik dan teratur, maka perlu adanya struktur atau susunan

organisasi yang baik.

Struktur Organisasi merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi

dan hubungan-hubungan yang menyatakan seluruh kegiatan untuk mencapai

suatu sasaran. Secara fisik struktur organisasi dapat dinyatakan dalam bentuk

gambaran bagan yang memperlihatkan hubungan antara unit-unit organisasi

dan garis-garis wewenang yang ada. Penggambaran organisasi dalam suatu

bagan merupakan suatu hasil keputusan yang telah tercapai struktur

organisasi yang bersangkutan.

Struktur organisasi dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk

memberikan kejelasan bagi organisasi sehingga organisasi bukan hanya

sekedar gedung atau Nama saja. Struktur organisasi yang baik harus

memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi yang sehat berarti tiap-

tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib.

Struktur organisasi yang efisien berarti organisasi yang menjalankan

peranannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan

terbaik antara usaha dan hasil kerja.

Dilihat dari struktur organisasi PTPN V Kebun Sei Kencana, dapat

dilihat bahwa perusahaan menggunakan bentuk struktur organisasi garis/line.



Dimana setiap masing-masing atasan dari masing-masing bagian memiliki

bawahan tertentu, dan masing-masing bawahan tersebut bertanggung jawab

langsung kepada atasannya masing-masing.

4.4 Uraian Tugas PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Kencana

Berikut ini adalah uaraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari

setiap anggota organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Manager Kebun

Manager Kebun adalah jabatan tertinggi di perkebunan dengan

fungsi sebagai pemimpin dan pengelola perkebunan. Dalam menjalankan

tugasnya Manager Kebun bertanggung jawab kepada para Direksi dan

dibantu oleh para Assisten. Uraian tugas Manager Kebun meliputi:

a. Mengelola, memimpin, membimbing, mengawasi serta mengontrol

dan mengamankan unit kerja/perkebunan.

b. Melaksanakan kebijakan dan intruksi Direksi.

c. Mengelola keuangan unit kerja/perkebunan.

d. Memimpin dan mengkoordinir tata usaha, ketenagakerjaan, serta

bagian umum.

e. Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan

dalam rangka pengelolaan.

f. Menyelenggarakan seluruh proses produksi sesuai dengan standar

dan program mutu untuk mencapai hasil yang optimal.

g. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, kenaikan pangkat/jabatan,

pemberhentian bawahannya sesuai peraturan yang berlaku.



2. Askep/Assisten Kepala

Assisten Kepala adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas

Manajer Kebun dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pekerjaan

di Kebun. Assisten Kepala dalam tugasnya bertanggung jawab kepada

Manager Kebun dan dalam tugasnya Assisten Kepala mengkoordinir dan

membawahi Assisten Afdeling. Uraian tugas Assisten Kepala meliputi:

a. Membantu Manager Kebun dalam penyusunan rencana kerja dan

biaya kebun (bidang tanaman).

b. Menyusun jaringan kerja dari afdeling-afdeling.

c. Mengawasi realisasi rencana kerja dan rencana anggaran/biaya.

d. Mengkoordir pengadaan dan penempatan tenaga kerja di afdeling.

e. Mengatur penyebaran kebutuhan bahan di afdeling.

f. Memeriksa secara administrasi dan fisik terhadap pekerjaan di

lapangan.

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Assisten di afdeling.

3. Assisten Afdeling

Assisten Afdeling (Kepala Afdeling) merupakan pemimpin

tertinggi di afdeling dan bertugas memimpin, menggerakkan serta

mengawasi semua kegiatan di afdeling. Uraian tugas Assisten Afdeling

meliputi:

a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sesuai

dengan ketentuan perusahaan



b. Memberi petunjuk, bimbingan, dan pengawasan teknis mengenai

semua pelaksanaan kegiatan di afdeling.

c. Melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan lapangan secara terus

menerus.

d. Menyelenggarakan administrasi serta pembukuan atas semua

kegiatan di afdeling.

e. Melaksanakan pemeliharaan secara efektif dan efisien sesuai dengan

standar yang ditentukan.

4. Assisten Umum (Assum)

Assisten Umum secara operasional langsung dibawah Manager

Kebun dan Askep. Uraian tugas Assisten Umum meliputi:

a. Mengawasi dan meneliti penerimaan tenaga kerja dengan

berpedoman kepada standard yang telah ditetapkan.

b. Membina hubungan baik dengan masyarakat disekitar lokasi

perusahaan.

c. Mengkoordinasikan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan

karyawan.

d. Memberikan informasi kepada Manajer Kebun dalam bidang

produktivitas kerja.

5. Assisten Administrasi

Assisten Administrasi bertugas membantu Manajer Kebun dalam

memimpin seluruh kegiatan administrasi perusahaan. Uraian Tugas yang

ditangani Assisten Administrasi meliputi:



a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bagian administrasi.

b. Melaksanakan dan mengawasi semua kegiatan operasional di dalam

bidang keuangan dan administrasi, tenaga kerja, sarana, dan

peralatan kerja.

c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

kebun/afdeling berdasarkan Norma kerja yang telah di tentukan.

d. Membuat laporan Neraca percobaan dan laporan manajemen setiap

bulan yang sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.

e. Melaksanakan evaluasi biaya/harga pokok setiap bulan, mengawasi

pembukuan biaya sesuai dengan rekening dalam sistem administrasi.

f. Bekerjasama dengan petugas umum membina dan memberi petunjuk

kepada karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan, keagamaan,

olah raga, lingkungan hidup, gotong royong, koperasi dan keamanan

karyawan di lingkungan kantor kebun.

6. Assisten Teknik

Assisten Teknik merupakan penanggung jawab pabrik dibidang

pemeliharaan, bengkel dan bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan

dan tindakan dalam bidang produksi. Uraian tugas Assisten Teknik

meliputi:

a. Mempertanggung jawabkan seluruh tugas pokok dan tugas tambahan

dalam rangka pengelolaan Bengkel Teknik/Bengkel Reperasi dan

kebersihan lingkungan.

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan Teknik Pabrik.



c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan.

d. Memberikan bimbingan, dorongan untuk menciptakan iklim kerja

yang harmonis.

e. Mengendalikan tercapainya jasa-jasa kerja karyawan Teknik Pabrik

Bengkel seoptimal mungkin.

7. Perwira Pengamanan (Pa-Pam)

Perwira Pengamanan (Pa Pam) bertugas membantu Manajer Kebun

dalam memimpin bidang keamanan. Uraian tugas Perwira Pengamanan:

a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keamanan dan ketertiban di

Kebun Sei Kencana kepada Manajer Kebun.

b. Koordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti kepolisian,

pemerintah desa dan koramil

c. Mangamankan Asset perusahaan dari semua bentuk gangguan yang

datang dari luar maupun dari dalam

d. Mewakili Perusahaan jika berurusan dengan pihak kepolisian atau

pihak keamanan lainnya

e. Melakukan pengawasan pengamanan informasi dan inventaris

perusahaan.

8. Mandor

Mandor adalah orang yang mengatur semua kegiatan yang ada di

lapangan. Para mandor berkewajiban untuk hal-hal berikut ini:



a. Membantu tugas-tugas asisten dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan karyawan penderes dan pemanen sawit dengan

mengarahkan mandor-mandor lapangan.

b. Mengatur tenga kerja deresan dan pemanen sawit.

c. Membantu asisten mengatur pengoperasian alat-alat transport di

lapangan

d. Mencatat kehadiran karyawan pada buku mandor

e. Membuat laporan atau hasil pekerjaan kepada assisten setiap hari.

f. Bertanggung jawab kepada assisten.

9. Kerani

Para kerani berkewajiban untuk melaksanakan:

a. Membuat atau menyusun rencana anggaran belanja bulanan

b. Membuat atau menyusun rencana kerja harian, serta membuat daftar

kumpulan laporan kerja harian dan membuat daftar upah karyawan

c. Meneliti buku mandor dan memindahkan hari kerja karyawan ke

buku assisten

d. Membuat laporan mingguan dan membuat laporan bulanan

e. Bertanggung jawab kepada assisten.

4.5 Aktivitas Perusahaan

Seperti yang telah diketahui bahwa organisasi merupakan wadah dari

manajemen, sedangkan manajemen merupakan aktivitas yang dijalankan oleh

seorang pimpinan untuk membuat semua bawahan melakukan segala sesuatu

yang harus mereka laksanakan sesuai dengan yang ditentukan baik secara



perorangan maupun kerjasama untuk mencapai tujuan. Untuk mendukung

aktivitas perusahaan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia guna

menduduki jabatan yang ada dalam perusahaan.

Berdasarkan jabatan atau kepegawaian yang berlaku di perusahaan

PTPN V Kebun Sei Kencana dalam struktur organisasi dan pembagian tugas

adanya pembagian tugas mulai dari pimpinan puncak sampai pada satuan

organisasi yang terbawah. Hal ini membutuhkan orang-orang yang benar

menjalankan fungsi manjemen dan mempunyai pengalaman yang luas dalam

bidangnya masing-masing.

Dengan adanya pengelompokan tugas masing-masing satuan

organisasi dengan dilengkapi perincian tugas yang jelas, maka pimpinanlah

yang sangat menentukan akan pencapaian tujuan perusahaan tersebut.

Aktivitas di perusahaan PTPN V kebun Sei Kencana adalah hanya

melaksanakan kegiatan memanen hasil tanaman dari perkebunan sawit dan

karet yang berasal dari lahan perkebunan PTPN V Kebun Sei Kencana.

Berdasarkan jenis tanaman yang ditanam pada PTPN V Kebun Sei

Kencana, maka kebun ini terbagi atas dua komoditi yaitu komoditi sawit dan

karet.

Untuk komoditi karet dalam kegiatan produksinya adalah sesudah

para pekerja memanen hasil dari lateks (getah cair) maka akan dikirim

kepabrik. Sebelum dikirim ke pabrik, lateks yang sudah dihasilkan oleh para

pekerja akan dikirim ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) untuk dibekukan

selama satu malam didalam Bak Okulasi pada TPH tersebut. Maka lateks



yang dihasilkan oleh Kebun Sei Kencana adalah lateks dalam bentuk Slab

lateks yang membeku, lalu dikirim ke Pabrik PTPN V Kebun Sei Lindai

untuk diproses lebih lanjut.

Sedangkan untuk komoditi Sawit dalam kegiatan produksinya yaitu

setelah para pekerja memanen hasil dari kebun sawit tersebut maka seluruh

hasil sawit yang didapat akan langsung dikirim ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit)

PTPN V Kebun Terantam. Jika pada Kebun Trantam, sawit yang dikirim

melebihi kapasitas yang telah ditentukan maka sebagian sawit akan dikirim

ke PTPN V Kebun Tandun.


