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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Lokasi objek kerja praktek 

Perusahaan yang  dijadikan tempat Kerja Praktek adalah PT. King 

Shining Industry yang merupakan suatu perusahaan asing yang didirikan 

oleh Bapak Fang Fuquan sebagai presiden direktur dan beberapa 

pemagang saham lainnya yang beralamat di Wiraraja Industrial Estate, 

Jalan wiraraja blok A nomor 2-3 punggur, kelurahan kabil  kecamatan 

nongsa dengan waktu beroperasi dari hari Senin – Jum’at pukul 08.00 

WIB – 17.00 WIB. 

 PT. King Shining Industry didirikan pada tanggal 08 Mei 2018 

berdasarkan akta nomor 03 tertanggal 08 mei 2018 yang dibuat oleh 

Yulianti,SH.,M.Kn, notaris yang berkedudukan di Kota Batam. PT. King 

Shining Industry didirikan melalui program layanan investasi 3 jam (3-

hour Investment Licensing Service Process), dimana dalam program 

layanan investasi 3 jam tersebut, PT. KING SHINING INDUSTRY 

berhasil mendapatkan delapan perizinan dalam program tersebut. 

Perizinan yang diperoleh oleh PT. KING SHINING INDUSTRY yaitu 

Izin Investasi, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP), Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), Nomor Induk 

Kepabeanan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing (IMTA). 
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PT. KING SHINING INDUSTRY bergerak di bidang usaha daur 

ulang plastik yang mengolah plastik lembaran menjadi biji plastik untuk 

di ekspor keluar negeri. 

 

 

B. Struktur Organisasi Objek Kerja Praktek 

Terdapat struktur organisasi PT. KING SHINING INDUSTRY 

yang telah dilam pada Lampiran 3. PT. KING SHINING INDUSTRY 

secara umum dibagi dalam beberapa bagian antara lain : 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 

untuk memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan usaha 

perusahaan, mengesahkan kebijakan dan peraturan perusahaan, 

merencanakan serta memperluas sumber pendapatan dan 

mengurangi pengeluaran kekayaan perusahaan, memantau 

pekerjaan anggota perusahaan lainnya dan bertindak sebagai 

perwakilan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan dunia 

luar perusahaan. 

2. Pimpinan Umum (General Manager) 

Pimpinan Umum berada di bawah Direktur Utama yang 

bertugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal 

yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, 

merencanakan, mempersiapkan, merealisasikan, mengatur, 

memantau dan mengalisis semua kegiatan oeprasional perusahaan, 
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menjalankan perusahaan sesuai dengan rencana dan tujuan 

perusahaan, menjadwalkan rencana pelaksanaan kegiatan yang 

membawa kemajuan perusahaan, mengelola dan memantau 

kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di perusahaan, 

memastikan setiap divisi telah melaksanakan rencana dan 

kebijakan perusahaan sepenuhnya. 

3. Asisten direktur utama 

Asisten direktur utama berada dibawah direktur utama dan 

langsung berhubungan dengan direktur utama. Bertugas membantu 

kerjaan sehari-hari direktur utama, mendampingi direktur utama 

dalam membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan atau 

dengan rekan bisnis dan tamu perusahaan, dan lain sebagainya 

yang ditugaskan dari direktur utama. 

4. Asisten general manager 

Asisten general manager berada dibawah general manager 

dan langsung berhubungan dengan general manager. Bertugas 

membantu kerjaan sehari-hari general manager dan lain 

sebagainya yang ditugaskan dari direktur utama. 

5. Human resources manager 

Bertugas untuk merekrut sumber daya manusia sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, menetapkan isi standar perjanjian kerja dan 

membuat perjanjian kerja, melaporkan bpjs ketenagakerjaan dan 

bpjs kesehatan tenaga kerja, memantau kinerja karyawan dengan 

observasi sendiri maupun melalui laporan dari user/ pemakai 
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tenaga kerja, membuat suatu peraturan kerja kemudian meminta 

persetujuan dari general manager, membuat standar kerja untuk 

setiap departemen, memberikan peringatan kepada karyawan yang 

melakukan kesalahan yang diukur dari peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja, melakukan pemutusan hubungan kerja tenaga 

kerja dan lain sebagainya. 

6. Pembukuan 

Bagian pembukuan memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk membuat perhitungan yang berhubungan dengan pendapatan 

dan pengeluaran, penyusutan, pajak, membuat laporan keuangan 

bulanan, memeriksa laporan transaksi operasional harian 

khususnya yang berhubungan dengan pembukuan, melakukan 

pemeriksaan dan persetujuan atas transfer pada bank lain melalui 

internet banking, mengambil tagihan, mengecek gaji dan 

melakukan payroll gaji serta membuat invoice/nota-nota. 

7. Admin Executive 

Bertugas menginput nota, dokumen, rekapan data, 

pengecekan jam kerja karyawan, membuat surat, dan administrasi 

lainnya. 

8. Factory manager 

Factory Manager dibawahi general manager yang bertugas 

memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang 

berkaitan kegiatan operasional dan produksi pabrik. Memastikan 

setiap departemen di pabrik sudah menjalankan tugasnya dengan 
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baik dan optimal serta menghasilkan produk dengan kualitas dan 

kuantitas yang sesuai dengan standar perusahaan. . 

9. Production manager 

Production Manager bertugas untuk memantau proses 

produksi di pabrik. Production Manager terbagi dalam beberapa 

departemen, berupa departemen mesin, departemen sortir, dan 

departemen lainnya. 

10. Quality control 

Quality control bertugas untuk melakukan pengawasan dan 

pengecekan terhadap kualitas material yang akan diolah dan 

kualitas produk jadi. 

11. Mechanical manager 

Bertugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan 

semua hal yang berkaitan mesin, berupa pemeliharaan mesin, 

perbaikan mesin, dan lainnya sebagainya. 

12. Penerjemah 

Bertugas menerjemahkan dari bahasa indonesia ke bahasa 

mandarin dan dari bahasa mandarin ke bahasa indonesia secara 

lisan untuk tenaga kerja indonesia dan tenaga kerja asing di dalam 

pabrik maupun di bagian kantor. 

13. Gudang 

Bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran produk jadi 

dan sparepart/ perlengkapan / alat di pabrik 
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14. Operator 

Bertugas menjalankan pekerjaan sesuai arahan atasannya. 

Operator terdiri dari operator bak, operator mesin, operator bakar 

jaring, operator forklift dan lainnya sesuai dengan departemen 

masing-masing. 

15. Pendukung 

Bertugas membantu pekerjaan dari user / pemakainya, 

membersihkan lingkungan diluar perusahaan dan lingkungan di 

dalam pabrik, membantu mengisi container, membantu 

membongkar bahan, dan lain sebagainya. 

 

 

C. Aktivitas kegiatan operasional perusahaan  

Aktivitas kegiatan operasional perusahaan terdiri dari tiga bagian 

utama, yaitu Pembelian, produksi, dan ekspor. 

1. Pembelian/Purchasing 

Pembelian atau purchasing merupakan tahap pertama dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pada tahap 

purchasing, perusahaan akan membeli  material atau bahan baku 

dari supplier untuk diolah menjadi barang jadi. Material terbagi 

menjadi beberapa jenis, ada material jenis HD, PP, PE, dan jenis 

lainnya. Produk yang dihasilkan dari material juga akan tergolong 

ke dalam beberapa jenis/kategori. 
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2. Produksi/Production 

Kegiatan produksi mempunyai seperangkat proses yang 

saking berkaitan dan mempengaruhi. Setiap tahap produksi akan 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas barang jadi. Kegiatan 

produksi dimulai dari proses sortir material atau bahan baku, 

memilih dan memisahkan material berdasarkan jenisnya, kemudian 

mencuci material dengan mesin, mencacah material menjadi 

ukuran yang lebih kecil, memasak material menjadi biji plastik, 

membungkus/packing biji plastik ke dalam kantong sesuai dengan 

standar perusahaan. 

3. Ekspor 

Barang jadi kemudian akan di ekspor keluar negeri dengan 

kontainer. Barang jadi akan dikeluarkan dari gudang, kemudian 

diisi ke dalam kontainer sesuai dengan jenis barang dan jumlah. 
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