
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

 PT. Riau Crumb Rubber Factory adalah perusahaan yang bergerak dalam 

pengelolahan awal karet mentah menjadi barang setengah jadi (work in process) 

yang kemudian di ekspor ke luar negri.Perusahan ini didirikan pada tanggal 28 

februari tahun 1969, dengan akte pendirian dengan No.93, melalui Notaris J.N. 

Siregar yang beralamat di Jakarta.PT.Riau Crumb Rubber Factory (RICRY) 

didirikan oleh beberapa orang persero dan dengan persetujuan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Dalam Negri (BKPMDN).PT. RICRY beralamat di JL. Yos 

Sudarso No.63 Rumbai, Pekanbaru. Proses produksi berjalan secara kontinyu/terus 

menerus, yang mana terdiri dari 3 shift yaitu shift 1 mulai dari pukul 07:00-15:00 

dan shift II pukul 15:00-23:00, dan shift III mulai dari pukul 23:00-07:00. Jenis 

produk yang dihasil kan yaitu crumb rubberSIR-10 dan SIR -20 (Standart 

Indonesia Rubber) yang membedakan kedua SIR ini adalah kadar air yang 

berbeda.Hal ini sesuai dengan permintaan perusahaan yang berbeda. 

1. Tahun 1969, perusahaan mulai berproduksi Crumb rubber dengan surat izin 

dari Menteri Perdagangan atas persetujuan dari Menteri Pertanian yang 

bernomor, No. 84/KP/IV/69 tertanggal 8 April 1969 yang berkapasitas produksi 

sebanyak 6.000 ton per Tahun. 

 



2. Pada tahun 1973, setelah perusahaan berjalan beberapa tahun kemudian 

perusahaan secara fisik telah dapat meningkatkan hasil produksinya sehingga 

pada tahun 1973 telah diberikan izin perluasan pertama dari Menteri 

Perindustrian dengan nomor, No. 99/DD/CR/XI/73 tertanggal 21 November 

1973 yang berkapasitas produksi sebanyak 9.000 ton/Tahun. 

3.  Pada tahun 1976, dengan kerja yang giat dan dengan hasil yang cukup memadai 

maka pada tanggal 14 Desember 1976, perusahaan telah mendapat izin 

perluasan dari Menteri Perindustrian yang bernomor No. 20/DJ/CR/XII/76, 

yang berkapasitas produksi 12.000 ton/tahun 

4. Pada tahun 1988, perusahaan telah ditinggalkan kembali sehingga pada tanggal 

23 Mei 1988 perusahaan telah mendapat izin perluasan kembali dari Menteri 

Perindustrian yang bernomor No. 154/DJAI/IUT-D.IV/1989 yang berkapasitas 

produksi 17.000 ton per tahun. Hingga pada saat ini PT. Riau Crumb Rubber 

Factory telah berproduksi secara riel sebanyak 20.000 ton per tahun. 

1.2 .Letak Geografis Perusahaan  

PT. Riau Crumb Rubber Factory (RICRY) yang bertempat di JL. Kp. 

Sukaramai No. 63, Pekanbaru.Lay out PT. Riau Crumb Rubber Factory adalah 

sebagai berikut : 

 Sebelah barat berbatasan dengan JL. Raya Leton 1 Rumbai. 

 Sebelah utara berbatasan dengan pemukiman penduduk. 

 Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk. 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Siak. 



1.3 .Struktur Organisasi Perusahaan 

 Organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal dipersatukan 

dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan 

menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut di 

koordinasikan.Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi 

spesialisasi pekerjaan, saluran pemerintah, dan penyampaian laporan. Suatu sistem 

pengorganisasian pada unit yang berbeda-beda memerlukan struktur organisasi 

yang dapat mempersatukan seluruh sumberdaya dengan cara yang teratur. Dengan 

struktur organisasi tersebut diharapkan setiap personil yang ada didalam organisasi 

dapat di arahkan sehingga mendorong mereka melaksanakan aktifitas masing-

masing dengan baik dan mendukung tercapainya sasaran perusahaan dengan efektif 

dan efisien.  

 Struktur orgaanisasi dan fungsi direksi pada PT. Riau Crumb Rubber 

Factory (RICRY) yaitu: 

o Direktur 

Pemimpin tertinggi disuatu perusahaan pada PT. Riau Crumb Rubber Factory 

bertugas memberikan bimbingan dan arahan terhadap bawahannya. 

o  Maneger 

Menjalankan amanat direktur dan memberikan bimbingan dan solusi pada 

bawahannya. 



o Staff Keuangan 

Bertugas bagian pembukuan keuangan pada perusahaan PT. Riau Crumb Rubber 

Factory, menjaga dan bertanggung jawab untuk laporan keuangan. 

o Direktur Pembelian 

Bertugas untuk membeli barang mutu karet yang bagus kepada petani karet untuk 

diolah diperusahaan PT. Riau Crumb Rubber Factory. 

o Staff Administrasi Ekspor 

Bertugas untuk menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk keperluan eksport 

seperti surat menyurat. 

o Kabag. Personalia 

Bertugas memantau jalannya kinerja karyawan dan meneruskan segala keperluan 

yang dibutuhkan karyawan. 

o Kabag. Produksi 

Berugas memantau jalannya produksi yang terjadi PT. Riau Crumb Rubber 

Factory. 

o Kabag. Gudang Ekspor 

Bertugas menyiapkan keperluan barang (karet jadi) yang akan di ekspor keluar 

negeri. 

 



o Kabag. Laboratorium 

Bertugas menjaga dan merawat perlengkapan Lab, Pada PT. Riau Crumb Rubber 

Factory. 

o Kabag. Bengkel 

Bertugas menjaga alat-alat perlengkapan bengkel pada PT. Riau Crumb Rubber 

Factory. 

o Ka. Mandor Proses Basah 

Bertugas memantau karyawan pada bagian proses karet basah dan memberikan 

solusi yang baik ketika bekerja. 

o Petugas Pengolahan Limbah 

Bertugas menjaga limbah-limbah industri PT. Riau Crumb Rubber Factory. Agar 

masyarakat sekitar tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang 

ditimbulkan oleh perusahaaan tersebut. 

o Ka. Pengeringan Dryer 

Menjaga agar kelembaban karet yang dijemur agar senantiasa bermutu tinggi. 

o Ka. Pengawas Pengemasan 

Bertugas memantau karyawan pada saat pengemasan ketika mau dipaket. 

o Petugas Administrasi 



Bertugas bagian surat menyurat untuk keperluan PT. Riau Crumb Rubber 

Factory. 

o Petugas Sortir 

Bertugas memilih produk karet bahan baku/bahan jadi yang bermutu untuk di 

ekspor. 

o Petugas K3 

Bertugas memberikan solusi dan arahan/bimbingan serta menjaga keselamatan 

kerja karyawan pada perusahaan PT. Riau Crumb Rubber Factory. 

o Kabag. Gudang Basah dan Timbang 

Bertugas memantau karyawan dalam bekerja khususnya pada bagian gudang 

basah. 

o Petugas Operator 

Bertugas menjaga dan menjalankan suatu peralatan seperti operator telepon, 

operator mesin, operator frok lift mengangkat bongkahan karet. 

o Bagian Listrik 

Bertanggung jawab pada instalasi listrik pada PT. Riau Crumb Rubber Factory. 

o Petugas Ruang Mesin 

Bertugas menjaga dan merawat mesin-mesin yang ada pada PT. Riau Crumb 

Rubber Factory. 



Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Riau Crumb Rubber 

Factory (RICRY) Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Riau Crumb Rubber Factory (RICRY) Pekanbaru 

DIREKTUR 

UTAMA 

STAF KEUANGAN 
&PEMBUKUAN 

MANAGER PABRIK/WAKIL 

MANAJEMEN 
DIREKTUR PEMBELIAN 

STAF ADMINISTRASI EKSPOR 
KABAG. PERSONALIA 

KABAG. PRODUKSI 

KABAG. GUDANG 

EKSPOR 

KABAG. 

LABORATORIUM/ASIST

EN WAKIL MANAJEMEN 

KABAG. GUDANG 

BAHAN PENOLONG 

KABAG. BENGKEL 

PETUGAS 
ADMINISTRASI 

PETUGAS SORTIR 

PETUGAS K3 

KABAG. GUDANG 

BASAH & TIMBANG 

PETUGAS OPERATOR 

BAGIAN LISTRIK 

PETUGAS RUANGAN MESIN 

KA. PENEGENDALIAN LIMBAH.  

KA. MANDOR PROSES BASAH 

 

KA. MANDOR PROSES PENERINGAN 

UDARA 

KA. (WAKIL MANDOR) 

PENGERINGAN DRYER 

KA. PENGAWAS PENGEMASAN 



1.4 .Aktivitas perusahaan 

Kegiatan PT. Riau Crumb Rubber Factory (RICRY) Pekanbaru bergerak 

dibidang pengolahan karet menjadi bahan setengah jadi yaitu Crumb Rubber 

Berdasarkan Standar International Rubber (SIR) maka crumb rubber yang 

diproduksi oleh PT. Riau Crumb Rubber Factory adalah Crumb Rubber dengan 

Standar International Rubber (SIR) 20. Crumb rubber ini berbentuk bantalan 

persegi panjang, biasanya disebut juga dengan bandela. Mempunyai ukuran PxLxT 

yaitu : 710 mm x 360 mm x 160 mm dengan berat 35 kg / ball (packing bandela). 

Untuk pengemasannya tiap bandela yang dibungkus dengan plastik dimasukkan 

dalam peti kemas dan disusun menurut farmasi penyusunan yang telah ada. 

 Berdasarkan sifat operasi produksinya, produksi crumb rubber di PT. Riau 

Crumb Rubber Factory di klasifikasikan sebagai produksi continue. Produksi 

continue adalah produksi terus menerus. 

 PT. Riau Crumb Rubber Factory melakukan kegiatan produksi dan 

pemasaran berdasarkan sistem kontrak (job order) artinya perusahaan hanya akan 

memproduksi dan memasarkan produknya berdasarkan jumlah pesanan yang 

diminta pelanggan. Pelanggan dan daerah tujuan pemasaran crumb rubber ini 

adalah 100% dari Negara luar yang meliputi Negara Singapura, Korea Selatan, 

Australia, Amerika, Jepang, melalui pelabuhan ekspor Belawan, Tanjung Periuk, 

dan Teluk Bayur. 

 


