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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT.  Central  Warisan  Indah  Makmur  adalah  Perusahaan  Swasta  yang

bergerak  pada  bidang  usaha Agroindustri.  PT.  Central  Warisan  Indah

Makmur  didirikan  pada  tanggal  27  Mei  1996,  dikantor  Notaris Robert

Tampubolon, SH Pematang Siantar-Medan  dengan Akta Nomor 18. Pada tahun

2009 telah diadakan Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  sesuai  dengan  Akte

Notaris  Eddy  Simin  SH  No  114  tanggal  22  Juni 2009  yang beralamat di Jl.

Timor No. 23-A Telp. (061) 4539287 – Medan, dan telah  disahkan oleh Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No AHU-36265.AH.01.02. Tahun 2009.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1 Visi perusahaan

Perusahaan kami berangkat dengan visi “MAJU DALAM USAHA,

SUKSES DALAM BERKARYA”

4.2.2 Misi perusahaan

Misi yang kami miliki adalah “Memberikan hasil yang maksimal sebagai

modal utama untuk kedepan lebih baik”  dengan  harapan  kedepannya  dapat

memberi  contoh  yang  baik  untuk  perusahaan  lain.  Dan dikarenakan

perusahaan  kami  bergerak  dalam  Agroindustri,  berbagai  macam  cara  kami

lakukan  untuk mempromosikan  serta  mengembangkan  perusahaan  ini.  Ini

bertujuan  agar  perusahaan  ini  menyentuh langsung ke masyarakat dan hasil

kami pun dapat langsung di rasakan masyarakat.
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4.3 Bidang Usaha

PT.  Central  Warisan  Indah  Makmur  adalah  Perusahaan  milik  Swasta

yang  bergerak  pada  bidang  usaha Agroindustri.  Komoditas  Utama  yang

dikelola  PT.  CWIM  yaitu  kelapa  Sawit.  Arah  pengembangan  Kelapa sawit

dilakukan  melalui  usaha  horisontal  dan  vertikal.  Pengembangan  Horisontal

melalui  Perluasan  areal terutama  kebun  Plasmah/  pola  KKPA.  Sedang

pengembangan  yang  bersifat  Vertikal  merupakan  strategi membangun Down

Stream Industri dimana  didalamnya  terdapat Industri Pemanfaatan  Sisa  Olahan

seperti Pupuk Kompos.

4.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan

antara yang fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi

sangat penting sekali bagi perusahan karena dengan adanya Struktur memudahkan

dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta kepada

siapa dan dia akan melimpahkan wewenang. Dengan maksud agar setiap anggota

mengetahui apa yang harus dikerjakan dan kepada siapa ia harus

mempertanggungjawabkan tugas yang dilaksanakan dalam perusahaan dan

dimana dia berada.

Struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk menjaga stabilitas

dan kontinuitas pengkoordinasian atas orang-orang yang terdapat di dalam

perusahaan tersebut. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda,

tergantung pada bentuk perusahaan dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

Seperti pada PT. Centeral Warisan Indah Makmur hanya memiliki struktur yang
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cukup sederhana. Dan setiap personil telah dibagi tugas dan tanggung jawab

dengan jelas.
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Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Central Warisan Indah Mamur Pekanbaru

Sumber : dokumen perusahaan tahun 2014
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing personil:

1. Komisaris

Komisaris Utama merupakan pemegang saham yang mempunyai wewenang

tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan.

Adapun tugas dan wewenang Komisaris Utama antara lain:

a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan

perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.

b. Komisaris Utama dapat memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.

c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan

oleh direksi.

d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi

tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau

peraturanperundang-undangan yang berlaku.

2. Direktur Utama

Direktur adalah pimpinan yang mengepalai seluruh aktivitas perusahaan dan

fungsi dan tanggungjawab atas kegiatan sehari-hari perusahaan antara mempunyai

lain :

a. Mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tmtang segala kejadian

serta mengikat perseroan dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama.
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b. Menetapkan rencana kerja, pembagian tugas pegawai menurut bidang masing-

masing.

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai, menilai kinerja dan prestasi

bawahannya.

d. Menandatangani berbagai surat dan menyetujui kerjasama-kerjasama.

e. Melakukan kegiatan koordinasi dengan para manajer dibawahnya serta

mengadakan rapat kerja untuk membicarakan masalah operasional

perusahaan.

3. Manager Kebun (Kepala Kebun)

Manager adalah orang yang bertanggung jawab kepada Direksi dan

membawahi jabatan Asistent Kepala dan Asistent Afdeling serta jabatan lain di

bawahnya. Fungsi utama dari seorang Manager adalah Mengelola Unit Usaha di

kebun dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pegamanan asset perusahaaan dan bertanggung jawab

terhadap kinerja kebun yang di kelolanya.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang Manager adalah :

1. Menjabarkan dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan Direksi dalam

bidang tanaman, pengolahan, tekhnik, administrasi, pelaporan tenaga kerja

dan agraria.

2. Bertanggung jawab atas semua asset perusahaan yang ada di kebun

termasuk pembinaan SDM.
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3. Menyusun dan menjabarkan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan

rencana kerja operasional (RKO) serta pengendalian biaya di unit usaha/

kebun.

4. Merencanakan dan mengawasi penempatan karyawan secara efektif dan

efisien.

5. Menyelenggarakan adminisrtasi, pelaporan dan pertanggung jawaban

pekerjaan fisik dan keuangan kebun.

6. Membina dan mengembangkaan kemampuan bawahan di dalam pelaksanaan

tugas untuk meencapai tujuan yang telah di rencanakan.

7. Membina dan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait baik ke dalam

maupun keluar perusahaan.

8. Menerima tugas-tugas khusus dan menerima pelimpahan wewenang dari

Direksi.

9. Mengawasi dan menilai hasil kerja bagian/ Afdeling secara terus menerus dan

membandingkan hasil nyata dengan norma kerja, serta mengambil tindakan

untuk mengatasi terjadinya penyimpangan.

10. Memberikan saran/ usulan kepada Direksi baik diminta maupun tidak diminta

untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi.

Wewenang dari seorang menejer adalah :

 Mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan operasional kebun sebatas

anggaran yang telah di tetapkan.
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 Melakukan konsultasi dengan pihak terkait (interen dan eksteren) sehubungan

tugas dan tanggung jawabnya.

 Memeriksa/ menela’ah transaksi-transaksi, dokumen-dokumen, catatan-

catatan dan laporan di setiap bagian/ afdeling, sehubungan dengan tugas audit.

 Mengambil langkah pengamanan atas penyimpanan yang terjadi.

 memberikan evaluasi, penilaian, teguran lisan/ tulisan dan izin cuti kepada

bawahan di bagiannya secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan

ketetapan Direksi yang menyangkut Sistem Manajemen.

4. Direktur pabrik

Tanggung jawab utama direktur pabrik adalah:

a. Merencanakan implementasi strategi dan operasional pabrik secara

tepat sesuai strategi bisnis perusahaan

b. Memonitor penyusunan rencana kerja harian pabrik sesuai rencana

tahunan dan bulanan

c. Memonitor dan menganalisa pencapaian produktivitas pabrik serta

rencanaoperasional harian untuk pemenuhan pencapaian target yang telah

ditetapkan

d. Mengevaluasi produktivitas serta kapasitas pabrik untuk penentuan

pencapaian target serta penentuan target berikutnya

e. Mengatasi dan mengarahkan pemecahan masalah strategis pabrik

untuk meminimalisir kesalahan serta efisiensi


