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GAMBARAN UMUM PT. TIAN TUJUHPULUH UTAMA

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan pt.tian tujuhpuluh utama  adalah sebuah  pabrik kelapa sawit

(pks) milik perseorangan yang didirikan pada tahun 2018 di balai jaya ,kabupaten

rokan hilir oleh edison napitupulu.

Pada tanggal 07 april 2018 merupakan momentum penting bagi

pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut,karena owner atau pemilik perusahaan

melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan pabrik kelapa sawit (pks)

pt tian tujuhpuluh utama yang berada di km 39 kepenghuluan pasir putih,

kecamatan balai jaya ,pada momentum penting tersebut  dihadiri sejumlah

petinggi pemerintah kabupaten rokan hilir (pemkab rohil). Diantaranya, plt bupati

rohil drs h jamiluddin dan ketua dprd nasrudin hasan didampingi wakil ketua dprd

suyadi sp, anggota dprd leonard situmorang, h abdullah dan joto bangun. Bahkan,

tampak hadir anggota dprd provinsi riau, siswaja muljadi alias aseng ub pada

kesempatan itu. Pembangunan pabrik  kelapa sawit ini memerlukan waktu selama

kurang lebih satu tahun .dan pada tahun 2019 pabrik tersebut sudah menerima

karyawan untuk melakukan proses produksi dan berjalanya perusahaan tersebut .

Pada 10 november 2019 pemilik atau owner pabrik kelapa sawit pt tian

tujuhpuluh utama meresmikan 2 rumah ibadah sekaligus yaitu gereja methodist

indonesia gloria resort dusun bakti distrik ix wilayah i dan mesjid nurul

ikhwan. Sebagai  bukti tanda toleransi bagi karyawanya dan rumah ibadah

tersebut berada didalam perusahaan berdekatan dengan perumahan karyawan.
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Gambar 1. 1 Pt. Tian  Tujuhpuluh Utama
(Sumber :dokumentasi,2021)



1.2 Struktur organisasi PT. tian tujuhpuluh utama

Berdasarkan dari Struktur Organisasi PT tian tujuhpuluh utama,maka berikut ini

akan dijelaskan satu per satu dari  yang terlibat dalam operasional PT tian

tujuhpuluh utama sebagai berikut.

Gambar 1. 2 : struktur organisasi perusahaan PT. tian tujuhpuluh utama
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1.3 Ruang Lingkup Perusahaan

PT.tian tujuhpuluh utama adalah Perusahaan perseorangan pabrik Kelapa

sawit . kelapa sawit merupakan tanaman industri penghasil Tandan Buah Segar

(TBS) yang jika diolah akan menghasilkan CPO (Crude Palm Oil) dan kernel.

Dewasa ini industri kelapa sawit di Indonesia sedang gencar

memaksimalkan olahan produk kelapa sawit berupa CPO (Crude Palm Oil) dan

kernel termasuk di PT.tian tujuhpuluh utama untuk memenuhi permintaan global

yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan angka peningkatan 5 juta

ton/tahun.

Ada beberapa hal yang dilakukan PT.tian tujuhpuluh utama dalam

memaksimalkan proses produksi yaitu:

1. memelihara,dan meningkatkan mutu CPO dan kernel .

2. Mengatur,dan mengawasi berjalannya pengolahan Tbs(tanda buah segar)

secara maksimal.

3. Mengadakan suatu peraturan atau ketentuan untuk mencegah adanya

pemborosan alat dan bahan kerja.

4. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh

profibilitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh profibilitas yang

optimal
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