
BAB III

KANTOR PUSAT PERUSAHAAN SUKUN GROUP DI KUDUS

3. 1. Tinjauan Perusahaan Sukun Group

Perusahaan Sukun Group adalah merupakan perusahaan

Group, yang terdiri dari beberapa macam, kegiatan indus

tri pada satu lokasi luas sehingga membentuk kawasan

industri. Kawasan industri milik badan usaha swasta ini

termasuk kawasan industri kategori kecil dengan luas

kurang lebih 15 hektar. Berdasarkan jenis usahanya terma

suk kategori industri menengah (secundary industri/

medium industry) yang merupakan industri yang membutuhkan

fasilitas-fasilitas khusus dan tetap pada catudaya,

servis atau kondisi lingkungan yang disusun sesuai dengan

urutan produksi tertentu. Termasuk klasifikasi industri

besar dengan pekerja rata-rata lebih dari 100 orang dan

tiap-tiap badan usaha.

Dalam hal pemilihan tata guna lahan maka area yang

paling baik adalah yang mamapu difungsikan untuk kegiatan

industri dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan

untuk menempatkan fungsi-fungsi lain dibagian tertentu1

Banyak kritena yang digunakan dalam memilih lahan untuk

area pembangunan pabrik-pabnk Sukun Group. Karena hal

mi akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

1. Clief dalam 'Cities in Action', 1970



biaya operasional perusahaan. Kriteria-kritena yang

dipilih perusahaan Sukun Group adalah sebagai berikut2:

1. Pertimbangan Faktor Primer :

- Terletak di tepi jalan umum sehingqa memudahkan

perusahaan untuk melancarkan penqadaan bahan baku

serta pengiriman akan hasil produksinya.

- Lokasi perusahaan-perusahaan dekat dengan pasar atau

industri lain yang membutuhkan hasi1 produksi perus

ahaan .

- Banyak tersedia pekerja atau buruh di sekitar lokasi

perusahaan.

2. Pertimbangan Faktor Sekunder :

- Telah tersedianya sumber air dan listrik yang

mencukupi

- Lokasi sekitar perusahaan cukup luas dan kosong

termasuk lokasi perumahan dan persawahan sehingqa

memudahkan untuk ekspansi perusahaan.

- Keadaan iklim dan lingkungan yang bersih dan bebas

polusi dari industri lain sangat membantu proses

industrialisasi dan memjaga kondisi bahan baku tetap

baik .

3. 1. 1. Tinjauan Lokasional

Kota Kudus terletak di baqian utara Propinsi Jawa

Tengah, kira-kira 50 kilo meter sebelah timur kota

2. Rencana Pengembangan Perusahaan, bagian Teknik Bangu
nan Sukun Group



Semarang. Topografi kota Kudus terletak disebelah selatan

qunung Muria denqan lahannya yang beranqsur-anqsur

menurun ke arah selatan. Dengan ketmggian rata-rata 50

meter di atas permukaan air laut. Pertumbuhan kota Kudus

adal ah 27., dengan jumlah penduduk pada tahun 1994 seban

yak 260.0003 jiwa.

Perusahaan Sukun Group terletak di desa Gondosari,

kecamatan Gebog, kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Letaknya

kira-kira 12 km dari pusat kota Kudus. Desa Gondosari

mempunyai luas wilayah 510,572 hektar. Batas wilayahnya

terdiri atas disebelah utara adalah desa Menawan, disebe

lah selatan adalah desa Besito, disebelah barat adalah

desa Kedungsan dan disebelah timur adalah desa Jurang.

Bentuk desa yang agraris dimana tiap batas anta.r desa

berupa persawahan. Jumlah penduduk desa Gondosari 10.629

jiwa. Penduduk usia produktif yang bekerja pada perusa

haan Sukun Group sebesar 2.415 jiwa, yang berarti sekitar

40'/. penduduk desa Gondosari usia produktif bekerja pada

perusahaan Sukun Group.

3. 1. 2. Kondisi Corak Arsitektur Bangunan Sekitar Lokasi

Kondisi corak arsitektur bangunan di sekitar lokasi

Kantor Pusat adalah bahwa pada sisi depan , sisi kin

dan kanan bangunan kantor pusat adalah merupakan bangunan

rumah tinggal. Kemudian kearah belakang adalah bangunan

industri rokok Sukun.

3. RIPK, Kabupaten Kudus



Bangunan pemukiman sanqat dominan pada kawasan ini.

Dari data perumahan dan jems komplek pemukiman didapat-

kan bahwa terdapat rumah permanen sebanyak B50 buah, semi

permanen 875 buah dan non permanen 350 buah.

Bangunan non pemukiman hanya terdiri dan bangunan

industri/ pabrik, bangunan pendidikan dari tingkat SD

hingga SMA, bangunan pemermtahan seperti Balai Desa,

Kantor Kecamatan, Koramil dan bangunan pelayanan masyara

kat.

Hampir seluruh jenis bangunan di kawasan desa Gondo

sari ini berlantai satu, beberapa berlantai dua dan untuk

lantai tiga keatas dipastikan tidak ada.

'Berdasarkan pengamatan bahwa bangunan pemukiman

sangat dominan, yang merupakan bentuk pemukiman pedesaan

berupa rumah-rumah tradisional. Meskipun dalam kondisi

kurang terawat pada umumnya, namun kesan ketradisiona1 an

pemukiman-pemukiman penduduk di kawasan ini masih ken-

tara. Sebaliknya untuk-rumah-rumah baru banyak yang

mengacu pada gaya arsitektur tradisional.

Bentuk rumah tradisional Kudus mi adalah merupakan

bentuk joqlo yang khas di Kudus. Karena selam sebutan

sebagai kota Kretek, Kudus juga terkenal sebagai kota

religius dengan m^nara Kudusnya dan juga terkenal dengan

bentuk rumah adatnya. Rumah adat KUdus terkenal karena

bentuknya yang khas dengan ukiran-ukiran yang bernilai

tinggi.



Pada dasarnya rumah adat Kudus berbentuk rumah

joglo, tetapi mempunyai ciri-ciri khas tertentu, misalnya

organisasi ruangnya yang terdiri dari empat bagian yaitu:

- Joglo Satru atau ruang penerima tamu;

- Pawon untuk kegiatan sehari-hari;

- Sentong Gedongan atau ruang utama, terdiri dan :

- R. semedi / pemujaan;

- R. psnyimpanan harta;

~ R. tidur oranq tua atau mempelai;

- Tempat lumbung padi (dibawahnya).

- Kamar mandi terletak di muka rumah sebeiah kin

Selain organisasi ruangnya, juga bentuk parti si

dindingnya yang berukir halus dan rumit, yang menjadikan

rumah adat Kudus bernilai tinggi. Kemudian dengan pema-

kaian sistem bongkar pasang (knocked down system) yang

memungkinkan rumah tersebut dipmdahkan tanpa mengubah

bentuk dan strukturnya.

Bila dilihat secara keseluruhan bentuk anatomi dari

rumah adat Kudus adalah merupakan penqgabungan antara

bentuk dasar bujur sangkar dan empat persegi panjang.

Penentuan tersebut didasarkan pada jatuhnya qaris atap

dan bila ditinjau lebih lanjut, bentuk atap terdiri dan

gabungan 2 atap, antara atap pelana dan joq1o.
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Gambar 111 — 1. Anatomi Rumah adat Kudus

(sumber : Laporan Penelitian Dosen Arsitektur untar,
1990)



3. 1. 3. Sejarah Perkembangan Perusahaan Sukun Group

Perusahaan Sukun Group didirikan oleh bapak

Mc.Wartono, dimulai dengan mendirikan perusahaan tahu

pasa tahun 1928. Usaha lain yang ditekuninya adalah

membuat kain tenun rakyat dengan AT'BM, dan juqa jua1 beli

benang, sampai tahun 1945. Sementara usaha tahunya tetap

berjalan, mulai tanggal 17 Agustus 1945 mulai mendirikan

industri rokok klobot dan sigaret tangan . Terrr/ata

sigaret tangannya berkembang dengan pesat, sehingga pada

tahun 1949 mendapat ijin resmi dari pemermtah untuk

perusahaan rokoknya dengan nama Siyem. Dengan pertim

bangan- per timbangan yang lam pada tanggal 20 Desember

1955 merk Siyem diganti dengan merk Sukun

Dengan berbekal pengalaman dalam bidang kertas, yang

pernah ditekuninya pada tahun 1945 sampai 1946, maka pada

tahun 1965 dengan bermodalkan mesin Handpress mulai

dibentuk Divisi Percetakan, dengan mencetak kertas seba

gai pembungkus rokok.

Dengan berkembangnya percetakan ini di dalam perusa

haan dibentuk divisi-divisi untuk menunjang penqorganisa-

sian PR Sukun. Pembaqian divisi-divisi ini adalah :

1. Divisi Pemasaran;

2. Divisi Produksi;

3. Divisi Keuangan;

4. Divisi Pembukuan;

5. Divisi Teknik•



6. Divisi Kendaraan;

7. Divisi Personalia;

8. Divisi Percetakan.

Seiring dengan perk embanqan perusahaan rokok, pada

tanggal 23 Juli 1969 didinkan perusahaan tekstil yanq

diberi nama Sukuntex. Mulai saat itu nama PR Sukun beru-

bah menjadi Sukun Group. Kemudian divisi kendaran mele-

paskan diri dan PR Sukun dan membentuk usaha transporta-

si dengan nama SukunTransport.

Perusahaan Sukuntex juqa mengalami perkembangan

pesat, sehingga untuk penyediaan bahan bakunya membut

perkebunan sendiri untuk penanaman kapas yang diberi nama

IKR (Intensifikasi Kapas Rakyat) pada tahun 1979, dan

kemudian mendirikan usaha pemmtalan untuk kebutuhan

sendiri yang masih dibawah perusahaan Sukuntex dengan

nama Spinning Mills pada tahun 19B0. Pada tahun 198.1-1982

mengembangkan perusahaan rokok dan perluasan pergudangan

tembakau. Kemudian divisi Percetakan yang terus mengalami

perkembangan dan kemajuan pada tanggal 15 Desember 1986

melepaskan diri dan PR Sukun dan namanya diubah menjadi

Sukun Druck .

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 adalah

perluasan Spinning Mills dan kemudian mendirikan industri

Garment bardir Embroidery yang merupakan industri rumah

tangga. Perkembangan selanjutnya dibidang pertekstilan

dibentuk divisi pencelupan atau finishing kain dan juga

didinkan perusahaan tegel dan unit perbengkelan yang



berasa 1 dan divisi teknik bangunan, dengan tujuan utama

memenuhi kebutuhan material untuk pembangunan perumahan

karyawan pada tahun 1991.

3. 2. Gambaran Kerja Perusahaan Sukun Group

3. 2. .1. Perusahaan Rokok Sukun

Hasi1 produksi berupa rokok yang dikerjakan dengan 3

cara, yai tu :

1. Sigaret Kretek Tangan ; adalah rokok yanq bahan pem-

bunqkusnya dan kertas sigaret. Cara pengerjaannya

dengan digi ling satu persatu dengan alat gi ling dan

kayu, yang dikerjakan oleh karyawan gilinq. Sebagai

pembantu karyawan giling adalah karyawan batil yang

bertugas mengqunting ujunq rokok sehmqqa rapi .

2. Sigaret Kretek. Mesin (SKM); adalah rokok yanq penger-

jaannya diIakukan dengan mesin (mekanis) yang berupa

rokok fl1ter.

3. Rokok Klobot; adalah rokok yanq bahan pembungkusnya

dan klobot (kulit jagung), yang pengerjaannya dili-

nting satu persatu dengan tangan, yang dikerjakan oleh

karyawan Lmting.

Sampai akhir tahun 1989 jumlah produksi rata-rata

per han adalah :

~ Untuk SKT : 5 - 6 juta batang

- Untuk SKM : 1,5 - 2,5 juta batang

- Untuk Klobot : 600 - 750 ribu batang.

Jumlah karyawan baik karyawan borong maupun karyawan



tetap yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran

sekitas 8.OO0 karyawan, dimana 907. adalah wan ita.

Sampai awal tahun 1994 jumlah macam rokok yang telah

dipasarkan adalah sebagai berikut. :

- Sigaret Kretek Tangan :

1. Sukun king Size 10 batanq

2. Sukun King Size 12 batang

3. Sukun King Size 5 batang

4. Sukun Djaja 10 batang

5. Sukun Abu-Abu 10 batang

6. Sukun Orange 10 batang

7. 5ukun Drang 5 batang

8. Sukun Remadja 10 batang

9. Sukun Klobot 5 batang.

— Sigaret Kretek Mesin :

10.Sukun Filter Eksport 12 batang

11.Sukun Filter Internasional 12 batang

12.Sukun Filter Internasional 14 batang

13.Sukun Filter President 12 batanq

14.Sukun Filter special 12 batang

15. Sukun Filter special 14 batang.

Daerah pemasaran rokok Sukun meliputi daerah

sepanjang pantai utara Jawa Tengah, Karesidenan Solo,

Kodya Magelang, Kodya Banyumas, Cirebon, Tasikmalaya,

Sukabumi,Serang, Jakarta, Sepanjang pantai utara Jawa

Timur, Jember dan Malang. Untuk luar jawa meliputi Suma

tra Utara, Riau, Jambi, Lampung, Kaltim, Ka1 bar, Ujung
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Saluran distribusi yang digunakan perusahaan dalam-

penyaluran hasil produksi adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan-Agen-Pedagang Besar—Pengecer-Konsumen.

b. Prshn-Perwakilan-Pedagang Bsr-Pengecer-Konsumen.

c. Perusahaan-Pengecer-Konsumen.

3. 2. 2. Perusahaan Tekstil Sukuntex

Perusahaan tekstil Sukuntex sampai saat sekarang ini

menghasilkan satu jenis kain yang berwarna putih yang

disebut kain mori. Kain mori ini di hasilkan dari proses

produksi. Diawali dengan penanaman kapas IKR di Tegal,

kemudian kapas tersebut diolah dan dipintal dipemintalan

Spinning Mil Is. Hasil pemintalan ini kemudian ditenun di

Sukuntex dan hasil kainnya di finihing di bagian finish

ing Sukuntex. Skema produksi kainnya sebagai berikut :
ss:.'a::3 ts.i"j:i

*'as?ing I | SSLOS
—j—\—r~

KAMII

ALAT rr.vcN X2S1H -*-

;:a:s 3Laco

Tabe?l III — 1 - Skema Proses Produksi Kain
(Sumber : PT. SUKUNTEX, Kudus)



Kain mori yang dihasilkan adalah merupakan hasil

dari proses produksi yang diawali dengan penanaman kapas

sendiri. Berdasarkan perhitungan hal ini adalah mengun-

tungkan sekali.

Sistem manajemen pemasaran yang dilakukan lebih dengan

menggunakan sistem feeling, dengan pel ayanan sesuai

dengan permintaan konsumen. Kemudian baru diterapkan

sistem riset pasaran, dengan tujuan terutama kota-kota

yang menjadi penghasil kain batik seperti Solo, Yogyakar-

ta dan Pekalongan.

Jumlah karyawan sampai tahun 1994 tercatat sekitar 3.000

orang, baik yang bekerja di Sukuntex, Spinning hills,

finishing dan JKR.

3. 2. 3. Sukun Transport

Sukun Transport adalah merupakan perusahaan yang

tergabung dalam Sukun Group yang bergerak dibidang trans-

portasi. Pelayanan transportasi adalah pada transportasi

barang dengan menggunakan kendaraan truk. Jumlah armada

truk yang ada adalah 126 buah kendaraan.

Pelayanan meliputi pelayanan ke dalam kepada perusa

haan-perusahaan Sukun Group dan pelayanan umum.

Lokasi pasaran berdasarkan trayek yang telah diten-

tukan, seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa

Barat. Biasanya disesuaikan dengan daerah

rokok.

pemasaran

Jumlah karyawan Sukun Transport adalah 189 orang,

baik karyawan harian maupun bulanan dimana 9B7. adalah



laki-laki.

3.2.4. Percetakan Sukun Druck

Percetakan Sukun Druck adalah merupakan perusahaan

dalam Sukun Group yang bergerak dalam bidang percetakan

dan pensablonan.

rlanajemen pemasaran adalah berdasarkan order yang

masuk, baik yang berupa order tetap maupun order tidak

tetap. Selain itu dengan nset pasaran yang dilakukan

oleh divisi pemasaran agar mendapat pangsa pasar. Pelaya

nan terutama juga ditujukan kepada perusahaan-perusahaan

Sukun Group terutama perusahaan rokok Sukun dalam pembua-

tan pembungkus rokok.

Jumlah karyawan Sukun Druck sebanyak 153 yang ter

diri atas karyawan harian cetak 55 orang, karyawan harian

gudang 43 orang karyawan harian pemotongan 11 orang dan

karyawan bulanan 44 orang.

3. 2. 5. Perusahaan Tegel dan unit perbengkelan

Bermula dan pemenuhan kebutuhan akan material pada

perumahan karyawan yang kemudian muncul permintaan ma

syarakat umum.

Manajemen pemasaran adalah dengan order dari pasaran

secara tetap.

Pengelolaan dilakukan bersamaan dengan unit perbeng

kelan yang membuat dan memperbaiki alat-alat produksi

khususnya perusahaan rokok, asembling mobi1, peralatan

ringan perusahaan, perkayuan dan bagian pembangunan
perusahaan.



Untuk perusahaan tegel yanq telah dihasilkan adalah

tegel abu-abu dan tegel teraso, sedangkan untuk unit

kerja yang lain adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan

intern perusahaan Sukun Group.

Jumlah karyawan total sekitar 236 orang dengan

menempati lokasi yang berbeda-beda sesuai dengan bi-

dangnya.

3. 2. 6. Perusahaan Garmen Bordir

Termasuk perusahaan yang padat karya dengan tenaga

berjumlah 1.632 orang, dimana 907. karyawannya adalah

wanita.

Usaha ini bergerak dibidang pembuatan busana muslim

bordir, seperti baju, kerudung dan sebagainya.

Hasil produksi adalah untuk dieksport ke Timur

Tengah, khususnya Saudi Arabia. Jadi standar ukuran

pakaian menyesuaikan dengan ukuran orang sana.

Pemasaran sesuai dengan permintaan pasar yang telah

ada disana.

3. 3. Organisasi Induk Perusahaan Sukun Group

Gambaran kerja dalam struktur organisasi induk

Perusahaan Sukun Group adalah sebagai berikut :

a. Rapat Pemegang Saham

Sebagai badan usaha persero, dengan permodalan

seluruhnya adalah milik swasta, yaitu keluarga besar

rlc. Wartono, dengan demikian tidak dimungkmkan terja-

dinya joint usaha dengan badan usaha lain. Sah<
tarn



adalah mi 1ik pribadi para ahl i wans.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi sebagai pengelola sekaliqus

pemilik perusahaan yang merupakan ahli waris perusa

haan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan terdiri

atas 4 orang Direktur yang mempunyai kedudukan yang

sama dan setara didalam pengelolaan perusahaan.

c. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, direksi dibantu

o 1eh :

- Pusat perencanaan dan pengembangan, yang

dipimpin oleh seorang asisten direktur, di

dalam pelaksanaan tuqasnya bertanggung jawab

langsung kepada direksi. Pusat perencanaan

pengembangan melaksanakan tugas dalam bidang

riset, akuntansi, dan ekspansi perusahaan.

- Staf direksi yang beranggotakan 4 orang yang

tugasnya membantu direksi secara operasional

seluruh aktifitas perusahaan Sukun Group.

Terdiri atas staf direksi yanq membidanqi

masalah niaga perusahaan, masalah personalia,

masalah keuangan, dan masalah administrasi.

Unit-unit pelaksana teknis operasional, dipim

pin para manaqer, yang membidangi operasional

dari tiap-tiap badan usaha. Unit-unit pelaksa

na teknis operasional terdiri dan :

- Divisi rokok Sukun

- Divisi Sukuntex



- Divisi Percetakan Sukun Druck

- Divisi Sukun Transport

- Divisi Teknik dan Perbengkelan

- Divisi Kain Bordir'.

Masing-masing divisi dipimpin seorang manager,

yanq langsung bertanqgung jawab kepada Direk

si. Dalam melaksanakan tugasnya, manager

dibantu oleh kepala bagian dan kepala bagian

dibantu oleh kepala seksi yang langsung

menangani karyawan pada tinqkat operasional.

d. Pusat Pendidikan dan Latihan, merupakan saran perusa

haan untuk membina karyawan sehingga dapat menunjang

kualitas perusahaan. Dipimpin oleh Kepala Pusat Pendi

dikan dan Latihan pada tinqkat per bagian perusahaan

yang setara dengan Kepala Bagian. Pelaksanaan Tugasnya

bertanggung jawab secara langsung kepada staf direksi

dan d i reksi.

e. Pusat Kesehatan dan Pelayanan rledis Balai Pengobatan

Sukun, sebagai sarana pelayanan kesehatan dan kesejah-

teraan karyawan. Dipimpin oleh Kepala Kesehatan Pe

layanan rledis. Pelaksanaan Tugasnya bertanggung jawab

langsung kepada Direksi.

f. Koperasi Karyawan Sukun Group, sebagai sarana pelaya

nan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Dipimpin

oleh seorang Kepala Koperasi yang dipilih berdasarkan

Rapat anggota Koperasi. Pelaksanan tugasnya bertang

gung jawab langsung kepada Direksi,
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3. 4. Kantor Pusat Sukun Group

3. 4. 1. Pengertian

Kantor Pusat Sukun Group adalah suatu unit organisa

si dan merupak an unsur pimpman dalam rang ka sis tern

organisasi Perusahaan Sukun Group yanq menentukan kebi-

jaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Sukun

Group.

Dengan demikian Kantor Pusat merupakan unit kerja

yang bersifat non operasional yang mengatur dan menentu

kan kebijaksanaan dari semua unit kerja dibawahnya.

3. 4 . 2. Tugas, Fungsi dan Peranan

Fugas :

Tugas pokok dari Kantor Pusat Perusahaan Sukun Group

adalah menentukan kebijaksanaan dan sistem perencanaan,

organisasi, pengawasan, pembinaan , dan pengembangan

manajemen serta pengaturan dan penqkoordinasian terhadap

seluruh unsur dan kegiatan dalam lingkungan Perusahaan

Sukun Group.

Fungsi :

Merupakan suatu wadah untuk koordinasi dan pengelo

laan Perusahaan Sukun Group yang merupakan perusahaan

dengan bidang usaha aneka industri, juga tercakup dida-

lamnya kegiatan informasi, pemasaran, dan pengembangan.

Kantor Pusat Sukun Group juga berfungsi untuk :

- rlerumuskan haluan kebijaksanaan direksi

- Perencanaan dan program usaha industri dengan

aneka industri sesuai denga tugas pokok dan haluan



kebijaksanaan Perusahaan Sukun Group

- Menentukan sistem organisasi, tata kerja dan

pengembangannya

- Menentukan sistem mformasi dan akuntansi serta

pengembangannya

- Menentukan sistem pengawasan, pengendalian dan

pembinaan serta pengembangannya

- Menyelenggarakan pendidikan dan latihan kepada

para karyawan, calon karyawan dan calon pimpman

Penelitian, pembinaan dan pengembangan hsi1 pro

duksi dalam mempertaaiki pelayanan kepada masyara

kat.

- Pemeliharaan admmistrasi/ tata usaha, pegawai,

logistik dan keuangan perusahaan Sukun Group

- Pengkoordinasian perumusan ketentuan dan peraturan

dalam lingkungan perusahaan Sukun Group

- Memelihara ketertiban dan keamanan

Melakukan hubungan dengan instansi, lembaga atau

badan usaha lain dan masyarakat.

Peranan :

Sebagai wadah koordinasi, pengelolaan, mformasi,

pemasaran dan pengembangan diharapkan Kantor Pusat Sukun

Group dalam aktivitasnya dapat berperan dalam mengembang

kan sektor industri di Indonesia.

3. 4. 3. Peranan Kantor Pusat

Kantor Pusat Sukun Group berkedudukan di kawasan

industri Sukun Group, di desa Gondosari Kecamatan Geboq



Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selam tugas pokok, juga

mempunyai peranan untuk :

- Melakukan penqawasan atas pelaksanaan tugas dan

kegiatan kantor perwakilan/ operasional

- Memberikan penilaian terhadap kantor-kan tor perwa

kilan/ operasional terhadap tugas yang diberikan.

Kegiatan kantor pusat di ke1ompokkan atas :

- Kegiatan manajeman, administrasi d,

- Kegiatan teknis dan produksi

Kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan

- Kegiatan Komputer1sasi dan informatika.

Sebagai pembantu kantor pusat adalah kantoi

perwakilan yang mempunyai tugas :

- Memasarkan dan memperkena1kan hasil-hasil produksi

Sukun Group

- Melaporkan seluruh kegiatan kantor perwakilan ke

Kantor Pusat

- Melaksanakan seluruh kebijaksanaan yanq dike-

luarkan oleh manajemen pusat

- Mengkoordinir cabang-cabanq penjualan yang ada

dibawah koordinasinya

- Mengqiatkan kegiatan promosi pada daerah baru.

Ian pemasaran

>r cabang

3. 4. 4. Organisasi Kantor Pusat

a. Struk tur Organisasi

Dewan direksi terdiri atas 4 orang Direktur. Dewan

Direksi ini berkedudukan di Kantor Pusat. Dewan Direksi



membawahi langsung Staf direksi yanq terdiri dan 4

orang, Staf Direksi membawahi Divisi, masing-masing

Divisi Pemasaran/ niaga, Divisi Personalia, Divisi Admm

istrasi, Dan Divisi Keuanqan. Staf direksi dan Divisi

yang dibawahinya berkedudukan di Kantor Pusat. Dewan

Direksi juga membawahi langsung Divisi Produksi (rokok),

Divisi Percetakan , Divisi Transportasi, Divisi Sukun

tex, Divisi Teknik dan Perbengke1 an, dan Divisi Kain

Bordir. Keenam Divisi mi berkedudukan di daerah opera

sional. Setiap Divisi merupakan unit kerja tersendiri,

yang terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Divisi, Kepala

Bagian, Kepala Seksi, Staf dan pelaksana. Dewan Direksi

juga membawahi langsung Pusat Perencanaan dan Pengem

bangan Perusahaan dan Pusat Satuan Pengawasan Intern.

Dewan Direksi terdiri dari 4 orang, yaitu :

1. Direktur Produksi

2. Direktur Teknik

3. Direktur Niaga

4. Direktur Keuangan

Staf direksi terdiri dari :

1. Staf Direksi Administrasi

2. Staf Direksi Niaga

3. Staf Direksi Keuanqan

4. Staf Direksi Personalia.

Divisi-Divisi yanq ada di Kantor Pusat Yaitu :

1. Divisi Administrasi, membawahi :

- Kabag. Administrasi Pembelanjaan



- Kabaq. Administrasi penjualan

- Kabag. Administrasi Penaqihan

- Kabag. Administrasi Pembayaran.

2. Divisi niaga, membawahi :

- Kabag. Pemasaran

- Kabag. Promosi.

3. Divisi Keuangan, membawahi :

• Kabag. Anggaran

- Kabag. Akuntansi

- Kabaq. Perbendaharaan.

4. Divisi Personalia, membawahi :

- Kabag. Peraturan Pegawai

- Kabag. Pe.ndidikan Pengembangan Kepegawaian

- Kabag. Kesehatan dan keselamatan kerja Pegawai.

Pusat Satuan Pengawasan Intern, membawahi :

1. Bidang Pengawasan Keuangan

2. Bidang Pengawasan Operasional dan Persaml.

Pusat Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan,

membawahi :

1. Bidang Perencanaan

2. Bidang Riset/ Analisis

3. Bidang Organisasi dan Pengendalian Kualitas.

Untuk lebih jelasnya dapat di1ihat dalam diagram

Struktur organisasi Kantor Pusat Sukun Group mi :
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b. Pungsi dan Tugas Pokok Tiap Bagian

.1 . Dewan Direksi

Fungsi :

- Melaksanakan tuqas penqusahaan hasil produksi

dan kegiatan industri

Tugas Pokok' :

- Tugas pokok Direksi adalah menye1enqgarakan

usaha komersial dalam bidanq industri dan

usaha-usaha lain yang berkaitan dengan tuqas

pokok tersebut

- Kegiatan Direksi dalam ranqka melaksanakan

tugas pokok. tersebut meliputi :

- Menyusun/ menyempurnakan/ mengubah struktur

organisasi Sukun Group sesuai dengan situasi

dan kondisi yang berlaku

-- Meyusun program jangka menengah dan jangka

panJang perusahaan

- rlenyusun dan menetapkan kebijaksanaan opera

sional untuk melaksanakan program kerja

janqka pe n d e k

- Menetapkan unit-unit pelaksana teknis yang

akan diberi wewenang untuk melaksanakan

kegiatan usaha/ operas!, sesuai dengan kebi

jaksanaan operasional yanq telah ditetapkan

oleh direksi

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh



unit-unit kerja dalam ja jaran perusahaan.

Pusat Perencanaan dan Pengembangan

Fungsi :

- Membantu melaksanakan tuqas direksi dalam

bidang perencanaan dan pengembangan perusahaan,

terutama jangka menengah dan jangka paniang

- Pusat perencanaan dan pengembangan dipimpin

oleh seorang Staf Direksi yanq diangkat/ diber-

hentikan oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Direksi.

Tugas Pokok :

- Menyusun/ mengubah/ menyempurnakan Rancangan

Program dan Pengembangan Perusahaan untuk

jangka menngah dan jangka panjang

- Melaksanakan pengelolaan Tata Usaha Kantor,

keuangan, dan person!1 yanq akan menjadi tang

gung j awabnya

-- Melaksanakan tugas-tugas khusus atas perintah

Dire I' si .

Pusat Satuan Pengawasan Intern

Fungsi :

- Membantu pelaksanaan tuga Direksi dalam bidang

pengawasan Auditing Perusahaan

Tugas Pokok :

- Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan dalam

bidang pengelolaan keuangan (Financial Audit}

- Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan dalam



bidang pengelolaan material

~ Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan dalam

bidang pengelolaan operasional

- Melaksanakan pemeriksaan dan pengawsan dalam

bidang pengelolaan personil

- Me la pork an temuan-temuan pemeriksaan disertai

saran-saran perbaikannya kepada direktur utama

- Melaksanakanpengelolaan tata usaha kantor,

keuanqan, material dan personii yang menjadi

tanggung ]' awahnya

- Melaksanakan tugas Khusus atas perintah Dewan

Direksi.

4. Divisi fvJiaga

Fungsi :

- Melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan

produk

Tugas Pokok

-• Mengatur rencana poia produksi

- Mengatur strategi pemasaran sesuai dengan

rencana pokok produksi

- Mengatur strategi penjualan atas produk yang

telah disediakan kpada calon pembeii

- Mengendalikan pelaksanaan pemasaran dan penjua

lan oleh perwakilan setempat melalui strategi

yang telah disusun

~ Melaksanakan pengelolaan tata usaha kantor,

keuangan, material dan person!1 yang menjadi



tanggung jawabnya

Melaksanakan tugas khusus atas permtah direk

si .

o. Divisi Keuanqan

Fungsi :

- Melakukan pengelolaan dan administrasi keuanqan

dan kekayaan perusahaan sesuai dengan Rencana

Kerja dan Rencana Anqgaran Pendapatan dan

Be Ianja Perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan

perusahaan yang telah ditetapkan Dewan Direksi

dan menyusun Rencana Anqgaran Pendapatan dan

Be 1anja Tahunan

Tugas Pokok :

- Melaksanakan pengelolaan dan kekayaan perusa

haan

- Melaksanakan kegiatan akuntansi dan menyusun

laporan realisasi Anqgaran Pendapatan dan

Bel anja Perusahaan

- Menyusun Rencana Kerja seta Rencana Anqgaran

Pendapatan dan Beian.ia Tahunan Perusahaan

- Melaksanakan tata usaha kantor, keuangan, mate

rial dan personll yang menjadi tanggung ja-

wabnya

Melaksanakan tuqas khusus atas perintah Direksi

6. Divisi Kepegawaian

Fungsi :

Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan



sumber daya manusia bai k dalam hal jumlah, mutu

keahlian dan kesejahteraan personil, sesuai

dengan kebijaksanaan perusahaan yang ditetapkan

Direksi

Tuqas Pakak

- Mengelola dan membina mutu dan kesejahteraan

personil yang ada

- Melaksanakan penerimaan tenaga baru dan men ye•

lenggarakan pendidikan kejuruan sesuai dengan

kebutuhan

• Melaksanakan tata usaha kantor, keuangan,

material dan personi1 sesuai dengan tanggung

j a w a b n y a

- Memberikan pelayanan untuk kelancaran tugas

karyawan dengan menyediakan sarana serta

fasilitas baik operasional maupun adm in istratif

dengan tujuan untuk mengoptima1kan daya kerja.

- Memberikan pelayanan mformatif kepada masyara

kat umum untuk lebih memperkena1kan perusahaan

di mata masyarakat.

- Melaksanakan tugas khusus yang diperintahkan

Direksi.

7. Divisi Administrasi

Pungsi :

- Melaksanakan penqelolaan dan pengolahan data

data dan laporan kegiatan perusahaan dalamben-

tuk pembukuan.



Tugas Pokok ;

Mengadakan pencatatan segala hal

perusahaan

- Mengadakan pencataan segala hal

perusahaan

- Mengadakan

Perusahaan

- Mencatat segala pengeluaran dan pemasuk. an

keuangan perusahaan secara keseluruhan

- Melaksanakan tata usaha kantor, keuangan,

material dan personil sesuai dengan tanggung

j awabnya

- Melaksanakan tugas-tuqas khusus yang diperin-

tahkan Direksi.

pembelian

penj ua1 an

pencataan segala hal penagihan

c. Hubungan Kerja

Hubungan karja dan semua bagian sesuai dengan

Hirarki tingkatannya. Setiap Staf Diteksi mempunyai

hubungan langsung dengan Dewan Direksi dan setiap Divisi

mempunyai hubungan langsung dengan Direktur yang membawa-

hinya. Hubungan kerja antara staf Direksi dengan Divisi

adalah hubungan langsung, dalam arti kata tidak memerlu-

kan birokrasi ke atas. Sedangkan Divisi dengn Direkur

yang tidak membawahinya adalah hubungan tidak langsung.

Pusat Pengawasan Intern dan Pusat Perencanaan dan

Pengembangan berhubungan langsung atau bertanggung jawab

langsung kepada Direksi, juga berhubungan pada setiap



Staf Direksi dan Divisi yang ada di Kantpr Pusat maupun

operasion a 1 .

3. 4. 5. Kegiatan dan Program Kegiatan

1. Keg iatan

Pada prmsipnya kegiatan yanq terjadi adalah keqia-

tan yang bersifat administratef. Penjabaran kegiatan

tersebut secara qaris besar dapat. dibedakan menurut

bagiannya maning™masing.

A. Dewan Direksi

Pimpinan Tertinqqi perusahaan Sukun Group, kegiatan

utamanya adalah :

- Koordinasi seluruh bagian

- Mengendalikan/ mengarahkan pelaksanaan kegiatan

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan

- Menangani masalah perusahaan

Secara administrasi menerima laporan kegiatan dan

masing-masing staf yanq berhubungan langsung.

B. Staf Direksi

Kegiatan Utamanya adalah :

- Koordinasi, pengenda1ian,pengawasan bagi pelaksanaan

kegiatan dari setiap urusan yanq dibawahi

- Menangani masalah perusahaan bersama Direksi

- Melaporkan kegiatan dan semua urusan yanq dibawahi

kepada Dewan Direksi

- Menerima laporan secara administrate dan masing-

masing urusan yang dibawahmva.



C. Pusat/ Divisi

Secara garis besar kegiatan utama dan Pusat/ Divisi

adalah :

- Koordinasi, pengenda]1an, pengawasan bagi pelaksa

naan bidang kegiatan/ dinas yang dibawahinya

- Membuat anqqaran dan menetapkan rencana-rencana baru

serta pengembanqannya

- Membantu Direksi dalam pelaksanaan tugasnya

- Pembinaan personil

-- Mengadakan hubungan kerjasama dengan Divisi dan

instansi lain dalam batas kewenangan

~ Membuat laporan-laporan administrasi

2. Program Kegiatan

Berdasarkan pembahasan yang telah di1akukan terdahu -

lu, maka program pengembangan yang akan ditampunq dalam

Kantor Pusat Perusahaan Sukun Group mi meliputi :

A- Kelompok kegiatan utama

Merupakan kegiatan utama yanq terdapat di

Kantor Pusat Perusahaan Sukun Group, yang terdiri

atas :

- Kegiatan pengelolaan / perkantoran

Merupakan kegiatan pengelolaan sebagaimana

umumnya sebuah kantor dalam menjalankan kegia

tan Perusahaan Sukun Group.

- Kegiatan informasi

Yaitu kegiatan penginformasian yang meliputi



kegiatan perpustakaan, pemutaran slite dan

sebaqainya.

Kegiatan Pengembangan

Merupakan kegiatan dalam usaha pengembangan

Perusahaan Sukun Group dengan mencetak kader-

kader melalui pendidikan dan latihan, seminar,

ceramah dan sebaqainya.

B. Kelompok Kegiatan Pelayanan Umum

Merupakan kegiatan dalam usaha pelayanan

kebutuhan barang-barang produksi yang dibasilkan

perusahaan.

Kegiatan ini meliputi kegiatan promosi dan

kegiatan pemasaran.

C. Kelompok Kegiatan Penunjang / Pelengkap

Merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

melengkapi untuk menunjanq kegiatan-kegiatan yang

ada, misalnya kantin / restoran, mushola dan

sebagainya.

D. Kelompok Kegiatan Pelayanan / Service

Merupakan kegiatan-kegia tan yang me layam

kegiatan-keqiatan yang ada di Kantor Pusat Perus

ahaan Sukun Group, misalnya pelayanan 1istnk ,

AC, Gen set, pompa dan sebagainya.

3. 4. 6- Personalia

Sejalan dengan semakin memngkatnya volume usaha



Perusahaan Sukun Group, maka meninqk.at pula jumlah karya

wan yang menangani setiap bagian yanq ada d i Kantor

Pusat.

Pen] n g katari jumlah karyawan pada setiap) ta hunn ya

merupakan baqian dan kebijaksanaan Dewan Direksi untuk

membantu pemer in tah dalam masalah ketenaga kerjaan tanpa

mengabaikan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

3. 4_ 7. Instansi yang terkait

1. Hubungan Vertikal (Konsultatif)

Hubungan vertikal berupa hubungan konsultatif

yang bersifat informasi, administrasi pembinaan dan

pengembangan dengan instansi-instansi pemerintah,

seperti Departemen Perindustrian, Departemen Tenaqa

Kerja, Departemen Keuangan.

2. Hubungan Horisontal

Sebagai badan usaha komersial, Perusahaan Sukun

Group melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk

mengembangkan perusahaan, juga untuk memperluas

jaringan pemasaran, baik secara 1angsung maupun tidak

langsung .

Kerja sama secara langsung dilakukan dengan

masyarakat konsumen, sedangkan kerja sama tidak lang

sung dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan

masalah pengembangan dan jaringan pemasaran.

3- 4. 8. Kondisi Saat Ini

Tinjauan terhadap kondisi Kantor Pusat Perusahaan



Sukun Group saat. mi dimaksudkan sebagai suatu tolok ukur

bagi landasan program dan perancanqan Kantor Pusat, yang

akan direncanakan kembali sebagai parameter yang akan

dipergunakan adalah tinjauan terhadap kondisi fisik dan

kondisi nan fisik yang ada.

1. Kondisi Pisik

Kantor Pusat Perusahaan Sukun Group saat ini menem-

pati seluruh luasan dan qedung Kantor Pusat yang sehar-

usnya digunakan sebaqai Kantor Pusat Pemasaran dan Admin

istrasi Perusahaan Rokok Sukun. Adanya penambahan di bi

dang usaha pada perusahaan Sukun Group tentunya memerlu-

kan fasilitas pelayanan yang lebih besar dan memadai.

Kantor Pusat yanq ada pada saat ini merupakan bangu-

nan bertingkat empat dengan luas bangunan 1850 m^.

Kondisi sekarang mi ada kegiatan kantor pusat sudah

tidak dapat ditampung lagi pada kantor pusat Sukun Group.

Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dilaksanakan dibangu-

nan-bangunan disekitar kantor pusat, seperti bangunan

pergudangan, rumah Direksi dan sebagainya,

Adanya kegiatan-kegiatan administratif kantor pusat

pada bangunan-banqunan yang berbeda kurang menunjanq

produktifitas yang tingqi dan efisiensi.

2. Kondisi Non Fisik

Perencanaan gedung kantor pusat pada awalnya adalah

untuk kantor pusat industri rokok Sukun, maka fungsi-

fungsi nan fisik yang hendak dicapai dengan kondisi saat

ini adalah tidak tercapai.



Sebagai perusahaan yanq berqerak dibidang aneka

industri, pada saat ini dituntut memiliki daya saing yang

tinqgi,karena keberhasiIan perusahaan sangat terpan tung

kepada kepercayaan konsumen.

Dalam hal mi keberadaan qedunq Kantor Pusat Sukun

Group diupayakan untuk memperkuat eksistensi perusahaan

dalam rangka menumbuhkan serta memupuk rasa percaya para

k onsumennya.

Keberadaan kantor pusat juga bisa untuk menumbuhkan

kebanggaan para karyawannya terhadap perusahaan dimana

dia berkarya sehingqa mamapu melaksanakan 'corporate

culture' dengan baik.
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3. 5. Kesimpulan Kantor Pusat Sukun Group

1. Memasuk i Pembangunan Jangka Panjanq Tahap II, sektor

industri menjadi perhatian khusus, denqan perkemban-

gannya 8 ,5 7. per tahun .

2. Maraknya sektor industri pada saat sekarang ini,

menjadikan semakin tingqmya tingfcat kompetisi. dalam

ranqka merebut pangsa pasar tertinggi.

5. Perusahaan Sukun Group sebagai badan usaha swas ta

sektor aneka industri dalam ranqka menqantisipasi

kondisi pada saat ini dan untuk menqkonsentrasikan

pengelolaan administrasi perusahan ke arah dimensi

kualitatif yang akan menunjanq produk. tifitas karyawan

dan menerapkan 'budaya perusahaan', maka dibutuhkan

adanya sarana Kantor Pusat yang mampu menampung sege

nap aktivitas dan aspirasi karyawannya.

4. Kantor Pusat ini merupakan suatu unit kerja non opera

sional, yanq mengatur dan menentukan kebijaksanaan

dari semua unit kerja dibawahnya.

o- Kantor Pusat perusahaan mi merupakan wadah pangkal

kegiatan admmistratif dan pengelolaan aktifitas

usaha.

6. Kantor Pusat Sukun Group dengan struktur organisasi

dan mekanisme kerjanya merupakan spesi.fikasi khusus

bagi perencanaan fisik bangunan.

7. Kantor Pusat Sukun Group terletak pada kawasan indus

tri Sukun Group, di desa Gondosari Kecamatan Gebog



Kabupaten Kudus, kurang lebih 12 km dari pusat kota

Kudus. Kondisi 1ingkungannya merupakan daerah pedesaan

yang agraris, kondisi bangunan sekitar merupakan

bangunan industri Sukun Group, dan banqunan pemukiman

dan non pemukiman (sekolah, kantor pemerintah, dsb.)

dan juga dekat dengan pangkalan kendaraan umum transit

untuk transportasi karyawan perusahaan.

Pencapaian ke lokasi dari satu arah yanq produk ti f

yaitu arah selatan dengan dua jalur utama dan bukan

merupakan jalur strateqis kota Kudus.

8. Pelaku kegiatan pada Kantor Pusat adalah karyawan

kantor Pusat, karyawan Sukun Group non kantor pusat,

tamu dengan keperluan bisnis dan para tamu karyawan.

9. Jam sibuk adalah antara pukul 07.00 - 16.00.

10.Kegiatan utama ada1 ah kegiatan pelayanan administrasi

dan pelayanan tamu perusahaan, dalam rang k. a pelayanan

informasi tentang perusahaan Sukun Group.

Kegiatan utama merupakan pelayanan perusahaan sehingga

terjadi hubungan dan koordinasi terus-menerus baik

secara langsung maupun tidak. Adanya kegiatan-kegiatan

ini membutuhkan suatu sarana sirkulasi yanq baik

sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi yang mendu

kung kelancaran kegiatan perusahaan.

Kegiatan utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Kegiatan operasional - Kantor Pusat - Operasional.

Kegiatan operasional - Kantor Pusat - Keluar

Dari luar - kantor Pusat - Operasional.



Keqiatan tamu biasanya berhubungan dengan admmistrasi

dan bisnis jual bell. . Kegiatan ini dilayani oleh

Kantor Pusat, kecuali kegiatan distribusi barang yang

langsung dilayani oleh unit operional.

11.Sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan, membutuhkan

ruang-ruang utama yang produktif dan ruang yang non

produktif yang menunjang proses kegiatan.


