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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat PT. Lubuk Bendahara Palma Industri 

PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu merupakan 

perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan 

pengolahan minyak kelapa sawit (CPO). Untuk lokasi pengembangannya berada di 

Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu – 

Provinsi Riau. 

Berdasarkan akta pendiriannya tujuan perusahaan ini didirikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengusahakan perkebunan dan menjalankan usaha industri perkebunan serta 

segala sesuatu yang menyangkut perkebunan. 

2. Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan serta memproduksi barang-

barang yang memakai bahan-bahan dari perkebunan tersebut, termasuk hasil 

sampingannya serta mendirikan, memiliki, mengelola pabrik, dan sarana 

lainnya sehubungan dengan itu. 

3. Memperdagangkan hasil-hasil perkebunan baik di dalam maupun di luar 

negeri dan melakukan perdagangan ekspor impor dari barang-barang atau 

bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan industri perkebunan 

tersebut. 

Adapun visi perusahaan adalah “mengisi pembangunan nasional dibidang 

perkebunan secara terpadu, yaitu bersama-sama dengan masyarakat melalui program 
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kemitraan mewujudkan perkebunan modern, petani yang tangguh dan mandiri, serta 

berwawasan agribisnis”. 

Sejalan dengan visi perusahaan, berikut ini adalah misi perusahaan: 

1. Mengembangkan budi daya kelapa sawit untuk menghasilkan bahan baku bagi 

industri pengolahan terpadu. 

2. Meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi dan produk 

turunannya, dan 

3. Mengembangkan jaringan pemasaran nasional (Indonesia) dan internasional. 

4.2 Aktivitas PT. Lubuk Bendahara Palma Industri 

PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu memiliki bisnis inti 

yaitu pengolahan buah kelapa sawit. Saat ini perusahaan telah mengembangkan 

berbagai usaha dibidang perkebunan antara lain perkebunan kelapa sawit, bibit 

kelapa sawit unggul, industri pengolahan minyak kelapa sawit dan pengolahan 

kompos, hingga ekspor hasil perkebunan. 

Dalam menjalankan usaha tersebut perusahaan menjalin kemitraan bersama 

masyarakat setempat dibidang budi daya perkebunan dan memasarkan hasil produksi 

kelapa sawit dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. 

4.3 Struktur Organisasi PT. Lubuk Bendahara Palma Industri 

Struktur organisasi merupakan hal penting yang diperhatikan dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas suatu perusahaan. Jika tidak ada organisasi dan 

koordinasi yang baik dalam suatu perusahaan maka akan memberikan hasil yang 

kurang baik pula dan dapat menimbulkan pertentangan dan adanya penyimpangan. 
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Pimpinan perusahaan mempunyai tugas mengkoordinir dalam pemberian tugas, 

struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema atau diagram yang 

menunjukkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan dari 

setiap bagian dengan masing-masing fungsi yang ada dalam organisasi. 

Sebelum mengetahui lebih lanjut struktur organisasi pada PT. Lubuk Bendahara 

Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu, penulis akan mengemukakan pengertian 

organisasi menurut (Manullang, 1997:52), Organisasi merupakan suatu proses 

penetapan pembagian pekerjaan yang dilakukan pembatasan tugas atau tanggung 

jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi 

sehingga mungkin orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Struktur organisasi dapat dibedakan berdasarkan pengelompokan, antara lain: 

a. Organisasi garis 

Pada organisasi garis ini kekuasaan dan tanggung jawab bergabung, setiap 

tingkatan penghuni dari atas sampai kebawah dimana masing-masing 

mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. 

b. Organisasi fungsional 

Pada organisasi ini lalu lintas kekuasaan tidak langsung, tiap-tiap atasan 

tidak mempunyai sejumlah bawahan yang tugas bawahan tertentu dapat 

menerima perintah dari setiap orang setingkat lebih dari kedudukannya. 

c. Organisasi garis dan staff (Line Organization) 

Organisasi ini mempunyai perpaduan perbaikan dari organisasi garis dan 

fungsional. 
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Sehubungan dengan pengertian diatas, maka struktur organisasi yang 

digunakan pada PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu ini 

termasuk organisasi garis karena kekuasaan dan tanggung jawab bawahan langsung 

pada atasan masing-masing pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur 

organisasi pada PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu dapat 

dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Lubuk Bendahara Palma Industri (LBPI) Rokan Hulu Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lubuk Bendahara Palma Industri (LBPI), 2018. 
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