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BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Kebun Raya Zore yang berlokasi di setelah Jembatan Barelang 4, Barelang– 

Batam ini didirikan pada tahun 2005 dan diresmikan pada tahun 2015. Pemegang 

Saham dari Kebun Raya Zore adalah Bapak Sani Sembiring dan menjabat sebagai 

Pemilik diperusahaan CV. Kyorisa Fish And Farm. 

Struktur Organisasi Kebun Zore Barelang dipimpin Direktur Utama dan 

Direktur yang bertanggung jawab pada Dewan komisaris. Saat ini perusahaan telah 

memiliki 15 (Limabelas) karyawan yang berkerja di Kebun Zore Barelang.  

 

Gambar 1 Peta Lokasi 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi sebagai salah satu tolak ukur terpenting dalam 

menentukan kualitas kerja dari sebuah organisasi dapat dianalisis melalui struktur  
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organisasinya tersebut, wewenang maupun pelaksanaan tugas dari status organisasi 

serta hubungan pengkoordinasi antar bagian dari masing-masing bagian. Struktur 

dari organisasi perusahaan juga mengandung arti yaitu sebuah garis hierarki 

(bertingkat) yang dapat mendeskripsikan kompenen-komponen yang 

menyusun struktur perusahaan dimana setiap pekerja yang berada pada lingkup 

perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi yang berbeda. 

  

Gambar 2 Struktur Organisasi Perusahaan 
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Begitu halnya pada Kebun Zore Barelang memiliki struktur organisasi (Lihat 

Gambar 2) yang menunjukkan fungsi dan peranan dari para karyawan secara jelas 

dan terstruktur dari jabatan maupun posisi yang ada didalam perusahaan tersebut. 

1. Direktur Utama 

Tugas dan Tanggung jawab dari Direktur Utama : 

a. Mampu memimpin seluruh anggota maupun dewan maupun komite eksekutif. 

b. Mampu bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan dalam hubungannya 

dengan dunia luar. 

2. Manager 

Tugas, wewenang dan tanggung jawab manager secara singkat adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan kebijakan yang tertinggi di perusahaan 

b. Bertanggung jawab terhadap keuntungan maupun kerugian perusahaan. 

c. Mengangkat maupun memberhentikan karyawan perusahaan. 

d. Memelihara maupun mengawasi kekayaan perusahaan. 

e. Bertanggung jawab dalam memimpin maupun membina perusahaan secara 

efektif dan efesien. 

f. Perwakilan dari perusahaan dalam mengadakan perjanjian-perjanjian diluar 

perusahaan, merencanakan serta mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang 

bekerja pada perusahaan. 

g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dari kebijakan 

yang ada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

h. Menetapkan besarnya deviden dari perusahaan. 
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3. Manajer Keuangan 

Tugas utama dari manajer keuangan yaitu memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan pemasukan maupun pengeluaran perusahaan. Inti tugas manajer 

keuangaan ini adalah membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan 

perusahaan yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah dan sesuai dengan 

proyek perusahaan. 

4.  Sub Pelaporan 

Memiliki tugas yaitu Dibawah pembentukan dari Manager Keuangan secara 

langsung memberikan pelaporan atas uang masuk dan keluar, Mempertanggung 

jawabkan dalam tiap pengeluaran  finansial, Melaksanaan secara rinci tentang 

keuangan, sesuai yg ditetapkan Manager utama, Mengaudit dan pengecekan secara 

berkala setiap bulanya terkait masalah keuangan, Mempertanggungjawaban setiap 

belanja perusahaan, kepegawaian, prasarana dan produksi, Mengeluarkan uang 

secara langsung baik itu melalui bank yg ditentukan perusahaan atau personal atas 

perintah Manager Perusahan. 

5. Sub Kepegawaian 

Bertugas sebagai penindaklanjutan segala proses yang berhubungan dengan 

administrasi di seluruh aktivitas kepegawaian, Melakukan prosedur rekrutmen 

kepegawaian (searching, interview, test and selection).  

6. Bidang produksi 

Penanggung jawab setiap kualitas produksi kepada manager perusahaan. 

Menentukan kualitas tanaman dan memfiltrasi buah yang bisa dipasarkan dan tidak 

bisa, Granding buah super dan tidak, Quantity produksi per bulan, Bersamaan 
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dengan bagian lain dalam bidang produksi untuk mengantisipasi maupun 

menyelesaikan berbagai kegiatan produksi. Dan juga bertanggung jawab untuk 

mengarahkan setiap produksi ke bagian pemasaran di perusahaan dengan Kepala 

Seksi Budidaya. 

7. Bidang Pemasaran 

Bertugas sebagai penetap jenis kualitas yang layak dipasarkan, Melaporkan hasil 

kerja kepala manager secara berskala. Bertanggung jawab penuh tentang fungsi dan 

tugas sebagai kepala bagian pemasaran secara berkala. 

8. Bidang Prasarana 

Bertugas untuk mengatur maupun mengkoordinir kegiatan dipabrik/gudang, 

Maupun segala hal yang berkaitan kepada bagian pemasaran dikondisikan agar stok 

produksi tidak rusak. 

9. Seksi Budidaya 

Bertanggung jawab penuh terhadap kepala bidang produksi. 

Tugasnya Replanting dan rekondisi lahan yang layak tanam, penyaringan terhadap 

bibit tanaman yang potensial untuk ditanam, secara berkala memantau unsur pupuk 

lazim bagi perkembangan tanaman, memelihara dan membuat jurnal perkembangan 

tanaman. 

10. Seksi Bahan Tanah/Peralatan 

Bertanggung jawab kepada keamanan, kualitas dari peralatan dan bahan untuk 

tanah yang ingin dipergunakan saat berlangsungnya proses penanaman bibit dan 

setelah penanaman bibit. 
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11. Seksi Budi Daya 

Bertanggung jawab dalam hal budi daya perkebunan, menjaga kualitas bibit, 

mengecek kondisi tanah, memahami lebih dalam tentang budi daya bibit. 

12. Seksi Pengelolaan Lahan 

Bertanggung jawab kepada kepala bidang produksi agar setiap lahan dan 

tanaman layak untuk dikerjakan, memonitor pemakaian pupuk, anti hama, racun dan 

obat guna menunjang kesuburan lahan. 

3.3 Tata Tertib dan Peraturan Perusahaan 

Setiap staff wajib mengabsen diri dengan menggunakan yang terletak 

disamping pintu masuk. 

1. Waktu kerja dan waktu istirahat : 

Hari Senin - Kamis  

Jam kerja  : Operasional 09.00 - 17.00 WIB 

Jam istirahat  : Operasional 12.00 - 13.00 WIB 

 

Hari Jumat  

Jam kerja  : Operasional 07.45 - 17.00 WIB 

Jam istirahat  : Operasional 12.00 - 13.00 WIB 

Hari Sabtu & Minggu 

 

Jam kerja  : Operasional 08.00 - 17.00 WIB 

Jam istirahat  : Operasional 12.00 - 13.00 WIB 
 

2. Pakaian  

Pakaian seragam, setiap karyawan bebas menggunakan pakaian (Rapi dan 

Sopan). 
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3. Izin 

Setiap karyawan atau karyawati yang berhalangan tidak masuk kerja harus 

memberikan informasi kepada pihak perusahaan. 

3.4 Keselamatan Kerja  

Fasilitas keselamatan kerja yang terdapat di Kebun Zore Barelang antara 

lain:  

1. Terdapatnya alat pemadam api ringan (APAR) yang dapat digunakan jika 

terjadinya kebakaran; 

2. Kotak P3K yang terdapat di café kebun zore; 

3.  Menyediakan asuransi kecelakaan kerja untuk seluruh karyawan. 

3.5      Sistem yang Sedang Berjalan 

Sistem pemasaran dan pengenalan perusahaan yang sedang digunakan oleh 

Kebun Zore Barelang adalah dengan menggunakan media cetak seperti pemasangan 

spanduk, melalui mulut ke mulut (mouth-to-mouth). Pemanfaatan dari media 

tersebut memiliki kekurangan berupa informasi yang disampaikan terbatas pada 

ruang atau tempat yang tersedia. Penyebaran informasi melalui media cetak akan 

terlalu terbatas dikarenakan memerlukan biaya yang tinggi dalam pemasangan 

iklan. Dan jika iklan yang dipasang terlalu kecil, maka akan tertutupi oleh iklan 

yang lebih besar. Penyebaran melalui mulut ke mulut selalu memiliki kekurangan 

karena keterbatasan informasi dan informasi yang disampaikan akan berbeda-beda. 
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