
BAB II

MENGENAL PT. GANPATI TREDDING GUNUNG BUNSU

KEC. XIII KOTO KAMPAR

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdirinya perusahaan ini atas prakarsa Kasmansyah dan Ramranez dimana didaerah

kelahirannya menghasilkan daun gambir yang mempunyai prospek yang cerah jika dikelola

dengan profesional. Mengingat sebelumnya daun gambir yang dihasilkan hanya dikelola

secara tradisional oleh masyarakat setempat, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Dari pertimbangan diatas maka beliau tertarik untuk mendirikan perusahaan gambir. Pendiri

perusahaan ini adalah Sandeep Tekriwal, Sidhart Tekriwal, Kasmansyah dan Ramranez.

Sandeep Tekriwal dan Sidhart Tekriwal adalah dua bersaudara yang berkebangsaan India dan

Ramranez adalah kebangsaan Nepal.

Perusahaan ini sahamnya terdiri dari saham asing 90% dan saham dalam negeri 10%

dngan izin fasilitas penanaman modal asing (PMA) No 788/PMA/2007. Gagasan untuk

mendirikan perusahaan ini timbul karena:

1. Daerah batu bersurat dan sekitarnya merupakan daerah penghasil gambir.

2. Menjadi mitra petani setempat dalam menjalankan usaha dan juga memanfaatkan

hasil pertanian yang berdaya guna dan berkualitas baik.

3. Membantu petani memasarkan hasil pertaniannya.

Maka dari pertimbangan diatas maka berdirilah perusahaan gambir yang diberi nama

PT. Ganpati Tredding. Seperti perusahaan umumnya, perusahaan ini berbadan hukum

didirikan berdasarkan surat keputusan Notaris Tati Nurwati, SH. yang berkedudukan

diJakarta Utara. Dengan modal awal pendirinya sebesar Rp. 961.000.000,00, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Sandeep Tekriwal Rp. 300.300. 000,-
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2. Sindhart Tertiwal Rp. 276.300. 000,-

3. Nirmala Toni Rp. 288.300. 000,-

4. H. Novrial Rp. 96. 100. 000,-

5. Jumlah Rp. 961. 100. 000,-

Terbilang : (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah)

Tentang terpilihnya Gunung Bungsu sebagai tempat lokasi perusahaan ini adalah atas

pertimbangan sebagai berikut :

1. Gunung Bungsu dikelilingi oleh daerah penghasil daun gambir sehingga ini

memudahkan dalam penyediaan bahan baku.

2. Daerah mudah dicapai kendaraan darat.

3. Lokasi perhusahaan terletak didaerah penghasil daun gambir seperti daerah Tanjung,

Sibiruang, Gunung Malintang dan sekitarnya.

Dalam melakukan pembangunan pabrik pengolahan daun gambir pihak perusahaan

membutuhkan lahan lebih kurang satu hektar yang diperuntukan untuk bangunan pabrik,

kantor, mess karyawan, gudang dan instalasi pengolahan limbah cair (IPAL).

1. Izin fasilitas penanaman modal asing (PMA) N0. 788/I/PMA/2007.

2. Izin mendirikan bangunan ( IMB ) N0. 77/IMB/PU-CK/X/2007.

3. Izin dari bupati Kampar SK. N0. 180/HK/103/2007.

Jenis dan luas bangunan pabrik pengolahan gambir PT. Ganpati Tredding dapat

dilihat pada table dibawah ini :1

Tabel II.1
Jenis dan Luas Bangunan PT. Ganpati Tredding

NO JENIS BANGUNAN LUAS ( M2 )
1
2
3

Bangunan pabrik
Banguan laboratorium
Kantor

1260
36
72

1 Bapak Kasmansyah, ( Pimpinan PT. Ganpati Tredding Gunung Bungsu), Wawancara 13 Desember
2013.



4
5
6

Banguan boiler
Bangunan bachelor erts
Gues host

180
347
18

Luas total 1913

B. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu organisasi terdapat struktur yang mengemban tugas kedudukan dan

wewenang masing-masing dalam organisasi tersebut. Untuk mengetahui bagaimana

hubungan kerja dari semua orang yang bekerja sama dalam organisasi tersebut akan

tergambar dalam struktur organisasi.

PT. Ganpati Tredding menggunakan garis (line). Dari struktur ini dapat diketahui

bahwa garis wewenang yang menghubungkan langsung secara  vertikal antara atasan dan

bawahan dan disini akan terlihat pada masing-masing tingkat yang berhubungan dengan garis

komando atau wewenang, setiap kepala unit mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan

kepada unit satu tingkat diatasnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut
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Untuk mengetahui penjelasan tentang struktur organisasi PT. Ganpati Tredding, maka

penulis akan menerangkan tentang tugas dan wewenang masing-masing jabatan:

1. Presiden Direktur

Tugas pokok adalah :

a. Merupakan penanggung jawab tertinggi atas pelaksanaan operasi perusahaan.

b. Mengawasi jalannya operasi perusahaan, keuangan dan perkembangan usaha.

c. Mempertanggung jawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan kepada dewan

komisaris.

d. Mengadakan penilaian terhadap tugas dan manager dan staf termasuk menaikkan

tingkat kedudukan mereka.

2. Direktur.

a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional perusahaan.

b. Memimpin perusahaan dalam menjalankan perusahaan.

c. Mewakili perusahaan dalam mengadakan hubungan instasi dari pihak luas

perusahaan.

3. Site manager.

a. Merupakan orang kepercayaan direktur dalam membantu menjalankan kegiatan

operasional baik kedalam maupun keluar perusahaan.

b. Memberikan bimbingan dan pengawasan pada masing-masing bagian dalam

perusahaan.

c. Merencanakan dan mengorganisasikan produksi dan aktivitas kerja yang

berhubungan.

4. HRD.

a. Yang bertanggung jawab dalam penerimaan karyawan.



b. Mengawasi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya serta memberikan

penilaian dan maksud memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.

5. Keuangan.

a. Memberikan informasi kepada kepada manajemen berupa laporan operasional

sampai dengan income statemennya.

b. Bertanggung jawab atas situasi dan kondisi keluar masuknya keuangan.

6. Kepala pabrik.

a. Bertanggung jawab atas operasional pabrik.

b. Mengawasi jalan proses produksi.

c. Membasahi dan memberikan arahan atau bimbingan bagi bawahannya serta

bagian produksi, operator dan qualiti control.2

C. Aktifitas dan Hasil Produk Perusahaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang mengelola

hasil pertanian yakni daun gambir menjadi gambir yang paling utama adalah getah yang

dihasilkan oleh daun gambir. Alat-alat produksi utama dalam menjalankan aktivitas produksi

adalah sebagai berikut:

1. Daun gambir yang dililit dengan rajut tali dimasukkan kedalam tong untuk disteam

dan direbus denagn jumlah air yang dibutuhkan lebih kurang 3-4 m3 dengan lama

perebusan 90 menit air hasil perebusan dipindahkan pada bak-bak penampung yang

telah disiapkan dalam ruang evaporator.

2. Proses evaporasi pada proses ini air hasil steam dan perebusan yang telah ditampung

selanjutnya diolah dengan evaporator, dimana proses ini akan terjadi pemisahan

antara air dan gambir. Air akan menguap ke udaradan gambir akan menjadi lebih

2 Ibid (Wawancara), 13 Desember 2013



kental dan ditampung kembali dalam bak penampungan dan diinginkan sebelum

proses berikutnya.

3. Cool room.

Cool room adalah ruangan pendingin endapan gambir yang berasal dari proses

evaporator, gambir didinginkan selama 5-10 hari dengan suhu ruangan 4-5 derajat

celcius setelah 10 hari sudah hampir membeku dan berbentuk adonan padat.

4. Plating.

Gambir yang sudah dibentuk adonan padat dari cool room dicetak pada piat kayu

berbentuk segi empat yang dilapisi kain, pada proses ini ditambahkan corn starch I-

2% gambir tidak lengket pada kain, proses selanjutnya dimana kain berisi gambir

dipres dengan alat pres hydraulic agar gabir dapat lebih padat.

5. Cutting.

Setelah proses plasting kemudian gambir dimasukan pada wadah plat alumunium

setelah itu gambir disemprot dengan kain corn starch dengan tujuan bila gambir

kering berwarna cream atau coklat muda. Gambir dipotong dengan ukuran tertentu.

6. Drying camber

Setelah proses cutting dilanjutkan proses drying camber, dimana gambir yang telah

dipotong dimasukan pada ruangan pengering yang dilengkapi dengan rak-rak dengan

sistem pendinginan menggunakan AC selama 2-3 hari. Kadar air pada proses ini 20-

25% setelah itu dikeringkan kembali pada ruangan pendingin selam 2 hari.

7. Sortasi dan packing.

Setelah 2 hari proses pengeringan, gambir semakin kering proses selanjutnya adalah

mengeluarkan gambir pada ruangan pendingin kedua dan dilakukan sortasi dan

packing  pada kotak spacking 1 kg dimasukan kedalam kardus yang dapat



menampung sebanyak 20 kotak packing gambir setelah packing ditumpuk pada

gudang penumpukan sementara sebelum diekspor.3

3 Bapak Umar, Bapak Idal, Bapak Ican ( Karyawan PT. Ganpati Tredding Gunung Bungsu),
Wawancara, 15 Desember 2013




