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ABSTRACT  

 
Ardiyanto UTOMO, D1506060. "Implementation Task Section of 

Finance and Public Administration In Karanganyar TASIKMADU Sugar 
Factory". End Task Management Diploma III Administration Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Surakarta March Eleven. 2009.  
 

The purpose of this research is to find out how the Implementation  
The task of Finance and Public Administration in PT. Perkebunan Nusantara IX 
(Persero) Karanganyar TASIKMADU Sugar Factory. 

Indonesia's economic situation is very difficult in recent years prompted the 
government especially the Limited Liability Perkebunan Nusantara IX (Persero), 
Honey Sugar Mill and Sugar Factory Kisma Trangkil sugar policy changes in the 
marketing aspect (for results) and production aspects. The marketing aspect (for 
results) is a marketing management system which is run by giving some advantage 
(of) the production of sugar mills to sugar cane farmers who have submitted the 
results to the tebunya harvest the sugar factory to be processed. While aspects of the 
production is a production system that is run by the sugar factory in the processing of 
raw materials and sugar efficiently as possible. Which this is because the number of 
sugar imports in Indonesia. The thing that's hot this question for the moment on the 
Implementation of the Finance and Public Administration which plays an important 
role in an organizational structure of the sugar factory, this is because the current 
progress TASIKMADU Sugar Factory is very less in the management of the plant.  

Based on existing facts, Implementation Finance and Public Administration is 
a series of activities carried out TASIKMADU Karanganyar Sugar Factory for 
processing data and coordinating in the finance and employment issues in all parts. 

From the description of the authors mentioned above, it can be concluded that 
the PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Karanganyar TASIKMADU Sugar 
Factory is a company engaged in the sugar mill owned by the government or state 
enterprises. Merely aim is not to seek profit. And so far TASIKMADU Sugar Factory 
has execute well. 

In connection with the problems and objectives that have been described, this 
type of qualitative research. While the method used is descriptive, ie research 
methods to explain the events that occurred in the present as it is at the time of the 
research conducted. Data collection techniques have 3 kinds, namely interviews, 
literature study, and documentation. Source of data used in the writing of this Final 
Project is a source of data and primary and secondary data sources. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam suatu perusahaan Bagian Administrasi Keuangan dan Umum 

memegang peranan yang penting di dalam pengelolaan perusahaan. 

Perusahaan yang baik haruslah menyadari betapa pentingnya administrasi 

suatu perusahaan sebagai aspek penentu maju mundurnya perusahaan 

tersebut. Walaupun suatu perusahaan mempunyai rencana yang mantap, 

namun semua itu akan percuma jika di dalam sistem administrasi keuangan 

dan umum di perusahaan tersebut tidak berkembang menjadi lebih baik 

seiring berjalannya waktu. 

Dalam era globalisasi ini banyak perusahaan telah tutup usaha 

dikarenakan sistem administrasi di perusahaan tersebut mengalami 

kemunduran, dikarenakan di dalam perusahaan tersebut tidak ada pelatihan 

dan pengembangan karyawan dalam peningkatan kualitas karyawan di 

perusahaan tersebut. Kompetensi persaingan kerjapun semakin meningkat 

seiring berjalannya waktu. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja yang 

mempunyai motivasi tinggi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

khususnya di Bagian Administrasi Keuangan dan Umum di suatu perusahaan. 

Ketika pekerja yang berusia tua membanjiri angkatan kerja, di suatu 

perusahaan akan mulai memikirkan bahwa kerja tidak hanya menerima upah 

yang tinggi, tetapi juga untuk masa depan dan kemajuan dari perusahaan 

tersebut. Untuk itu suatu perusahaan akan menetapkan persyaratan-

persyaratan kerja yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini tercermin dari 

meningkatnya permintaan perusahaan tentang tenaga kerja usia muda yang 

berkualitas dengan keterampilan atau keahlian yang tinggi.  

Situasi perekonomian Indonesia yang sangat sulit pada beberapa tahun 

terakhir ini mendorong pemerintah khususnya Perseroan Terbatas Perkebunan 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Nusantara IX ( Persero ), Pabrik Gula Madu Kismo dan Pabrik Gula Trangkil 

mengubah kebijakan gulanya dalam aspek pemasaran ( bagi hasil ) maupun 

aspek produksi. Adapun aspek pemasaran ( bagi hasil ) adalah suatu sistem 

manajemen pemasaran yang dijalankan dengan cara memberikan sebagian 

keuntungan ( hasil ) produksi pabrik gula kepada para petani tebu yang telah 

menyerahkan hasil panen tebunya kepada pihak pabrik gula tersebut untuk 

diolah. Sedangkan aspek produksi adalah suatu sistem produksi yang 

dijalankan oleh pabrik gula tersebut dalam mengolah bahan baku gula secara 

efisien dan semaksimal mungkin. Yang mana hal ini disebabkan banyaknya 

gula impor di Indonesia. Adapun hal yang sedang hangat dipermasalahkan 

untuk saat ini yakni tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Umum 

yang memegang peranan penting dalam suatu struktur organisasi pabrik gula, 

hal ini dikarenakan pada saat ini kemajuan Pabrik Gula Tasikmadu sangat 

kurang dalam pengelolaan pabrik tersebut. 

Dengan adanya kebijakan baru dari Perseroan Terbatas Perkebunan 

Nusantara IX ( Persero ), pabrik-pabrik gula swasta di Jawa Tengah dan 

pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gula di Indonesia 

khususnya di Jawa Tengah. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula di 

Jawa Tengah, maka beberapa faktor harus dapat dipenuhi. Diantara faktor-

faktor tersebut adalah bahwa Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Umum 

harus dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Umum di Pabrik Gula 

Tasikmadu Karanganyar?“ 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi 

Keuangan dan Umum di PT. Perkebunan Nusantara IX PG Tasikmadu 

Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan disiplin kerja di Bagian Administrasi 

Keuangan dan Umum. 

3. Untuk membuat atau menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat guna 

meraih gelar Ahli Madya ( A.Md. ) Jurusan Manajemen Administrasi pada 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Tentang Administrasi 

1. Definisi Administrasi 

Menurut J. Wajang, Fungsi Administrasi (1964, 19), kata 

administrasi itu berasal dari kata “Administer” dalam Bahasa Inggris, 

“Administer” adalah kombinasi dari kata ad + ministrare dalam Bahasa 

Latin, yang pada asalnya berarti pemberian jasa atau bantuan. 

Menurut Drs. The Liang Gie, Ilmu Administrasi (1965, 9), 

perkataan “Administrasi” berasal dari Bahasa Latin ad + ministrare, suatu 

kata kerja yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. 

Menurut Dr. S. P. Siagian MPA, Filsafat Administrasi (1970, 13), 

administrasi di dalam buku ini didefinisikan sebagai “keseluruhan proses 

kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya”. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam tiap usaha 

kerjasama atau organisasi sekelompok manusia untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan. 

2. Unsur-unsur Administrasi 

Menurut Dr. S. P. Siagian, MPA, Filsafat Administrasi (1970, 14), 

unsur-unsur ( bagian-bagian yang mutlak dari administrasi ) adalah : 

a. Dua orang manusia atau lebih 

b. Tujuan 

c. Tugas yang hendak dilaksanakan 

d. Peralatan dan perlengkapan 

 

3. Proses-proses Administrasi 

a. Merencanakan ialah menentukan apa yang akan dilakukan. Seperti 

yang dipergunakan di sini, perencanaan mengandung suatu rangkaian 

putusan-putusan yang luas, termasuk penjelasan tujuan-tujuan, 

penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan, pembuatan program-

program dan kampanye-kampanye, penentuan metode-metode dan 

prosedur-prosedur tertentu dan penentuan bagan sehari-hari. 

b. Mengorganisasikan ialah menggolongkan kegiatan-kegiatan yang 

perlu untuk melaksanakan rencana-rencana dalam kesatuan-kesatuan 

administratif dan menentukan hubungan-hubungan antara pemimpin-

pemimpin dan karyawan-karyawan dalam kesatuan-kesatuan 

demikian. 

c. Mengumpulkan sumber-sumber ialah mendapatkan pegawai-pegawai 

pimpinan, modal, fasilitas-fasilitas dan lain-lain hal yang diperlukan 

untuk melaksanakan rencana-rencana bagi keuntungan perusahaan. 

d. Menjuruskan ialah memberikan instruksi-instruksi. Ini mengandung 

masalah yang menunjukkan rencana-rencana yang penting kepada 

4 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan juga 

hubungan pribadi sehari-hari antara kepala dan para bawahannya. 

e. Mengawasi ialah berusaha hingga hasil-hasil pelaksanaan sedapat 

mungkin sesuai dengan rencana. Ini mengandung pembuatan standar-

standar. Pemberian motif-motif kepada orang-orang untuk mencapai 

standar-standar ini, mengadakan perbandingan antara hasil-hasil yang 

sesungguhnya dengan standar dan melakukan tindakan korektif yang 

diperlukan apabila hasil pekerjaan berbeda dengan rencana. 

4. Fungsi-fungsi Administrasi 

Yang dimaksud dengan fungsi administrasi adalah cara-cara yang 

dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. 

a. Merencanakan apa yang harus dikerjakan. 

b. Mengorganisasi ( penetapan struktur-struktur / dasar organisasi ). 

c. Melengkapi dan menjuruskan organisasi tersebut dengan orang-orang 

yang ahli di bidangnya masing-masing. 

d. Mengkoordinasi dan mengawasi jalannya organisasi tersebut. 

 

B. Tinjauan Tentang Administrasi Keuangan 

1. Pengertian 

Administrasi keuangan dapat berarti pembukuan keuangan, yaitu 

catatan transaksi keuangan yang dibuat secara kronologis ( menurut urutan  

waktu ) dan sistematis ( menurut  cara-cara  tertentu ). Setiap organisasi 

kelompok, wajib mengelola administrasi keuangan dengan baik yaitu 

sesuai jenis serta diisi dengan tertib, teratur, dan benar. Sebab dengan 

administrasi keuangan yang baik, keuangan kelompok dapat terkendali 

dan pada waktu tertentu akan mudah untuk diketahui sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Informasi kondisi 

keuangan suatu organisasi dapat digunakan sebagai : 

a. Alat monitor perkembangan keuangan 
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b. Alat pengendalian keuangan 

c. Alat evaluasi terhadap pencapaian tujuan / sasaran dari setiap kegiatan 

atau usaha 

d. Alat manajemen dalam pengambilan keputusan 

2. Prinsip-prinsip Pembukuan Keuangan  

a. Sistematis; buku diisi menurut cara-cara tertentu sesuai dengan jenis 

bukunya.  

b. Kronologis; buku diisi sesuai dengan urutan terjadinya transaksi.  

c. Informatif; dapat dipahami / dimengerti oleh semua pihak yang 

berkepentingan.  

d. Accountable; buku diisi memenuhi kaidah-kaidah atau ketentuan  

akuntansi. Antara lain dapat dihitung, dapat dievaluasi, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

e. Auditable; catatan keuangan yang dapat diperiksa dengan mudah.  

Dalam membuat buku-buku kelompok harus mengikuti prinsip-

prinsip  tersebut  diatas  agar  lengkap,  tertib,  teratur,  benar,  dan 

bermanfaat. 

3. Tugas dan Fungsi Administrasi Keuangan dan Umum 

Bagian Administrasi Keuangan dan Umum ( BAKU ) memiliki 

fungsi dan tugas untuk menyusun, menghimpun, mengumpulkan, dan 

melaksanakan seluruh kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan 

perlengkapan. 

a. Sub Bagian Kepegawaian 

Sub Bagian Kepegawaian memiliki tugas dan kewajiban untuk 

mendukung keberlangsungan kinerja administratif dan kinerja sumber 

daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan kerja ( membuat daftar 

rencana kenaikan pangkat dan pensiun tenaga administrasi, membuat 

konsep / usul kenaikan pangkat dan lain-lain ). 
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b. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas dan fungsi, antara lain 

menyusun, menghimpun, mengkaji, mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisis data keuangan, serta melakukan penerimaan, 

penyimpanan, pembukuan dan pertanggungjawaban anggaran 

keuangan. 

c. Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum memiliki tugas dan fungsi untuk melayani 

kegiatan administrasi perlengkapan di subbag umum ( penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan ). 

C. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mencapai 

tujuan. Metodologi dalam arti yang luas adalah proses, prinsip-prinsip, 

dan prosedur yang kita pakai dalam mendekati persoalan-persoalan dan 

usaha mencari jawabannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa metode 

penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari cara-cara ilmiah guna 

menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu 

pengetahuan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode 

deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan 

peristiwa yang terjadi pada saat sekarang sebagaimana adanya pada saat 

penelitian dilakukan ( Winarno Surahmad, 1994, hal. 132 ). Metode 

deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan 

cermat. Adapun alasannya penulis memilih metode deskriptif adalah : 

a. Metode deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa yang 

terjadi pada saat sekarang. Masyarakat mungkin ingin mengetahui 

gambaran umum tentang Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi 
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Keuangan dan Umum pada Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar. Di 

sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi aktual dan rinci. 

b. Metode deskriptif hanya mencari teori, bukan menguji teori. Di sini 

penulis terjun ke lapangan dan bertindak sebagai pengamat. Penulis 

tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis 

atau membuat teori. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian 

dilaksanakan dan tempat diperolehnya sejumlah data yang dibutuhkan dari 

masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

informasi di dalam usaha untuk menyatakan kebenaran data. Dalam 

penelitian ini mengambil kasus di Kantor Administrasi Keuangan dan 

Umum Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Gula Tasikmadu Karanganyar memungkinkan sekali untuk 

memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini ditinjau 

dari tingkat kedisiplinan dari tingkat kedisiplinan kantor, organisasi 

yang teratur maupun administrasi yang teratur pula. 

b. Secara praktis, lokasi tersebut berdekatan dengan kota dengan tempat 

tinggal penulis, sehingga akan lebih memungkinkan kemudahan dalam 

melaksanakan penelitian. Disamping itu juga akan lebih menghemat 

biaya, tenaga, dan waktu sehingga dapat membantu kelancaran dalam 

memperoleh data, menghubungi informan serta mengurus perizinan. 

3. Sumber Data 

Apabila seorang peneliti telah menetapkan suatu objek penelitian, 

maka langkah berikutnya adalah menetapkan tentang sumber data mana 

yang akan dipergunakan untuk pengumpulan datanya. Yang dimaksud 
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dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data 

diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Sumber data primer 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data primer adalah sumber informasi yang diberikan 

langsung oleh responden. Adapun yang dimaksud dengan responden 

adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti yang dijadikan sebagai sumber informasi. Data primer 

dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data primer yang berupa data-data yang berhubungan 

dengan Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Umum, 

misalnya data tentang tugas-tugas apa saja yang dilaksanakan oleh Bagian 

Administrasi Keuangan dan Umum di kantor tersebut. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh dari sumber lain. 

Data sekunder dapat diperoleh dengan mengutip dari sumber publikasi 

seperti surat kabar, majalah, dokumen, arsip, peraturan perundangan, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan 

data sekunder yang berupa buku-buku, pengertian-pengertian yang 

berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi Keuangan dan 

Umum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi Keuangan 

dan Umum, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data mempunyai fungsi 

sangat banyak seperti sebagai pengumpul keterangan, menguji 
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kebenaran informasi, meminta pendapat orang lain yang digunakan 

sebagai sumber informasi, dan lain-lain. Wawancara adalah suatu 

metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat topik Pelaksanaan 

Tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Umum. Untuk 

mendapatkan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab, 

maka penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada Bagian 

Administrasi Keuangan dan Umum Pabrik Gula Tasikmadu 

Karanganyar. Misalnya penulis bertanya kepada Bagian Administrasi 

tentang tugas-tugas yang dilakukan, bagaimana arus administrasi dan 

sebagainya. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan Tugas Bagian Administrasi Keuangan dan Umum, buku-

buku Filsafat Administrasi Bagian Keuangan dan sebagainya. 

c. Dokumentasi 

Untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan dengan 

mengumpulkan buku-buku panduan tentang Kantor Bagian 

Administrasi Keuangan dan Umum di Pabrik Gula Tasikmadu 

Karanganyar. Dengan teknik ini penulis memanfaatkan dokumen, 

arsip, serta apa yang terdapat di kantor tersebut yang tidak diperoleh 

dari teknik yang telah dikemukakan di atas. Misalnya, penulis 

mengumpulkan contoh Bukti Kas Masuk dan Kas Keluar. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI  

 

A. Sejarah Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar 

Pabrik Gula Tasikmadu didirikan oleh KGPAA Mangkunegoro IV 

pada tahun 1871 yang telah lebih dahulu mendirikan Pabrik Gula Colomadu 

pada tahun 1861 dengan sejarah singkat sebagai berikut : 

§ 1871 

KGPAA Mangkunegoro IV bekerjasama dengan pemerintah Hindia 

Belanda ( Superintendents M.E. Zeken ) mendirikan PG Tasikmadu 

dan mulai beroperasi tahun 1874 di bawah pengelolaan Het Fonds 

Eigendommen Mangkoenegaranse Rijk. 

§ 1926 – 1937 

Pada tahun 1926 dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kapasitas 

dan mulai beroperasi normal kembali pada tahun 1937 sampai dengan 

pendudukan Jepang tahun 1942. 

§ 1942 – 1946 

Pengelolaan perusahaan berada di bawah Kantor Pimpinan Oemoem 

Peroesahaan Mangkoenegaran ( POPMN ). 

§ 1946 – 1947 

Bergabung dengan Perusahaan Kasunanan menjadi Perusahaan 

Nasional Surakarta ( PNS ). 

§ 1947 – 1960 

Tahun 1947 lahir Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 9 / PP / 1947 

mengubah PNS menjadi Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia  

( PPRI ) sampai dengan tahun 1960. 

§ 1960 – 1963 

Tahun 1960 lahir ( PP ) No. 47 / PP / 1060 tentang penyerahan PPRI 

kepada Perusahaan Perkebunan Negara ( PPN ) dan pada tahun 1961 
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lahir PP No. 164 / PP / 1961 yang memasukkan PG Tasikmadu ke 

dalam PPN Jawa Tengah dan memiliki status Badan Usaha Milik 

Negara ( BUMN ) sampai dengan tahun 1963. 

§ 1963 – 1965 

Tahun 1963 lahir PP No. 1 /PP / 1963 yang mengubah PPN menjadi 

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara ( BPUPPN ) 

sampai dengan tahun 1965. 

§ 1965 – 1968 

Pada tanggal 15 Mei 1965 lahir Keputusan Menteri Koordinator 

Departemen Pertanian dan Agraria No. 179 / SK / Kompag / 1965 

yang mengubah BPUPPN menjadi Badan Pimpinan Umum 

Perusahaan Negara Gula ( BPUPPN Gula ) sampai dengan tahun 

1968. 

§ 1968 – 1973 

Berdasarkan PP No. 14 / PP / 1968 didirikan Perusahaan Negara 

Perkebunan XVI ( PNP XVI ) dan BPUPPN Gula dimasukkan ke 

dalam PNP XVI dan PG Tasikmadu masuk dalam unit kerja PNP XVI 

sampai dengan tahun 1973. 

§ 1973 – 1981 

Pada tahun 1973 lahir PP No. 32 / PP / 1973 yang mengubah status 

PNP menjadi Persero yaitu PT. Perkebunan XVI ( PTP XVI ) sampai 

dengan tahun 1981. 

§ 1981 – 1996 

Pada tanggal 28 April 1981 lahir Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No. 236 / KMK.001 / 1981 yang menggabungkan PTP XV dengan 

PTP XVI menjadi PTP XV – XVI ( Persero ) yang berkedudukan di Jl. 

Ronggowarsito No. 164 Surakarta sampai dengan tahun 1996. Pada 

rentang waktu tersebut tepatnya tahun 1989 diadakan rehabilitasi PG 
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Tasikmadu dengan menaikkan kapasitas dari 2500 TCD menjadi 4000 

TCD. 

§ 1996 

Berdasarkan PP No. 17 / PP / 1996 tanggal 14 Februari 1996, Surat 

Keputusan Menteri Keuangan No. 168 / KMK.016 / 1996 tanggal 16 

Maret 1996 dan No. 256 / KMK. 016 / 1996 tanggal 8 April 1996, 

PTP XV – XVI ( Persero ) digabung dengan PTP XVIII ( Persero ) 

menjadi PT Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) dan PG Tasikmadu 

menjadi salah satu unit kerja dari PT Perkebunan Nusantara IX  

( Persero ). 

§ 1997 

Pada tahun 1997 PG Colomadu ditidurkan dan tahun 1998 digabung 

dengan PG Tasikmadu menjadi PG Tasikmadu Afdeling Colomadu. 

§ 2005 

Pada tanggal 18 Desember 2005 diresmikan berdirinya Agro Wisata 

Sondokoro yang merupakan salah satu diversifikasi usaha dari PG 

Tasikmadu. 

§ 2007 

Pada tanggal 11 Mei 2007 Alih Proses PG Tasikmadu dari 

Karbonatasi menjadi Sulfitasi. 

 

B. Pengelolaan Perusahaan 

      Kegiatan usaha di unit kerja Pabrik Gula Tasikmadu dikelola dan 

dipimpin oleh seorang Administratur yang membawahi 4 ( empat ) bagian 

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yaitu : 

1. Bagian Tanaman 

2. Bagian Instalasi 

3. Bagian Pengolahan 

4. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum 
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      Dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagai berikut : 

1. Administratur 

Administratur adalah pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi 

Pabrik Gula yang bertanggung jawab memimpin dan mengelola semua 

kegiatan usaha yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan seluruh 

operasional produksi, financial, dan administrasi dengan efektif dan 

efisien. 

2. Bagian Tanaman 

Bagian Tanaman bertanggung jawab dalam pengelolaan tanaman / 

kebun tebu mulai dari persiapan lahan dan bibit sampai dengan 

penyediaan tebu sebagai bahan baku di Pabrik Gula. Dipimpin oleh 

seorang Kepala Tanaman yang dalam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Administratur dan secara langsung 

memimpin atau mengkoordinir : 

a. Sinder Kebun Kepala 

b. Sinder Kebun Wilayah 

c. Sinder Kebun Percobaan / Litbang 

d. Kepala Tebang dan Angkut 

Dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut : 

a. Kepala Tanaman 

· Merumuskan kebijakan dalam masalah areal, baik bibit 

maupun tebu giling, pengolahan tanah / lahan, penanaman dan 

pemeliharaan, penebangan dan pengangkutan. 

· Memberikan bimbingan teknis dalam penanaman tebu kepada 

petani tebu rakyat. 

· Menjamin kebutuhan pasokan bahan baku tebu ke Pabrik Gula 

baik secara kualitas maupun kuantitas. 
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· Menyelenggarakan administrasi, arsip, dokumentasi, dan 

statistik dalam bagiannya. 

b. Sinder Kebun Kepala 

· Bertanggung jawab atas rayon tertentu dan melakukan 

pengawasan untuk meningkatkan ketertiban, efektivitas, dan 

efisien dalam rayonnya yang meliputi pembibitan, penanaman, 

pemeliharaan, tebang, dan angkut tebu. 

· Mengkoordinir dan melakukan pembagian tugas kepada 

bawahannya untuk mencapai peningkatan produktivitas. 

· Melakukan pembinaan kepada Petani Tebu Rakyat dalam 

rangka penyediaan bahan baku tebu yang diperlukan untuk 

mencapai target produksi. 

· Menyelenggarakan administrasi, arsip, dokumentasi, dan 

statistik atas seluruh hasil kegiatan dalam rayonnya. 

c. Sinder Kebun Wilayah 

· Mengatur pelaksanaan aktivitas kebun untuk menghasilkan 

produksi yang setinggi-tingginya baik kuantitas maupun 

kualitas yang meliputi : 

o Mencari areal untuk tebu giling dan tebu bibit 

o Pembibitan untuk tebu giling 

o Pembukaan lahan 

o Menanam dengan jenis atau varietas yang sesuai / memadai 

o Melakukan pemeliharaan, pemberantasan hama, dan 

penyakit tebu 

o Menyelenggarakan kebun percobaan 

o Menaksir / taksasi tebu 

o Melakukan efisiensi pembiayaan 

o Pembinaan tenaga kerja kebun 
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· Mengelola sarana dan prasarana dalam hal : 

o Membuat daftar alat dan bahan, sarana dan prasarana yang 

diperlukan dan pelaksanaan penggunaannya 

o Menjaga keamanan terhadap kehilangan dan kerusakan, 

mengatur serta mengawasi penggunaan semua 

perlengkapan seefisien mungkin 

· Mengatur penyediaan tenaga kerja, membimbing, membina, 

dan mengendalikan untuk mencapai produktivitas kerja yang 

optimal. 

· Menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, dan statistik 

atas seluruh aktivitas dalam kebunnya. 

d. Sinder Kebun Percobaan / Penelitian dan Pengembangan  

( Litbang ) 

· Bekerjasama dengan Sinder Kebun Wilayah, berkewajiban 

mengawasi penyelenggaraan kebun-kebun percobaan, 

pemeliharaan sampai dengan penebangan dan selanjutnya 

bekerjasama dengan Bagian Pengolahan dalam penggilingan. 

· Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan 

pengambilan contoh kemasakan tebu dengan dibantu Sinder 

Kebun Wilayah dan Chemiker. 

· Bekerjasama dengan Bagian Pengolahan menyelenggarakan 

dan mempertanggungjawabkan penggilingan. Contoh tebu 

serta analisa kemasakan beserta administrasinya dengan baik 

dan benar. 

· Melakukan analisa lori dalam rangka menjamin kualitas 

tebangan yang baik dengan menilai hasil mutu tebangan secara 

berkala. 
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· Bekerjasama dengan Sinder Kebun Wilayah melakukan 

pencegahan terhadap terjadinya serangan hama, penyakit serta 

tumbuhan pengganggu lainnya. 

· Bekerjasama dengan Sinder Kebun Wilayah 

menyelenggarakan kebun bibit yang meliputi kegiatan : 

o Membuat rencana susunan varietas 

o Melakukan seleksi terhadap varietas-varietas 

o Memberantas kebun bibit dari hama dan penyakit 

· Mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap alat-alat 

mekanisasi pertanian. 

e. Kepala Tebang dan Angkut 

· Bertanggung jawab atas terselenggaranya efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan teknis operasional tebang dan angkutan 

tebu. 

· Merencanakan, menggunakan, memelihara, mengawasi 

keamanan, dan mengusulkan penambahan atau pengurangan 

alat-alat kerja, perlengkapan, sarana dan prasarana tebang dan 

angkutan tebu. 

· Menyelenggarakan rapat tebangan setiap hari dalam musim 

giling untuk : 

o Menentukan petak-petak tebang yang telah masak dan siap 

ditebang serta mengadakan persiapan kebutuhan sarana dan 

prasarana untuk memenuhi kualitas tebang sesuai 

persyaratan dan kapasitas penggiling 

o Mengadakan evaluasi terhadap kualitas tebangan, hasil 

analisa lori, sarana dan prasarana, tenaga kerja, upah, premi 

dan biaya tebang dan angkutan 
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o Menyelenggarakan administrasi, arsip, dokumentasi, dan 

statistik dalam bidang tebang dan angkutan 

3. Bagian Instalasi 

Dipimpin oleh seorang Kepala Instansi yang bertanggung jawab 

mengelola seluruh peralatan dan instalasi yang terdiri dari stasiun-

stasiun : 

· Stasiun Gilingan 

· Stasiun Ketel 

· Stasiun Permunian 

· Stasiun Penguapan 

· Stasiun Masakan 

· Stasiun Puteran 

· Stasiun Listrik 

· Stasiun Besali 

· Stasiun Bangunan 

· Garasi / Kendaraan 

· Pompa Kebun / Pemadam Kebakaran 

Dibantu oleh beberapa Masinis dengan uraian tugas sebagai berikut : 

a. Kepala Instalasi 

· Bertanggung jawab atas kelancaran fungsi stasiun-stasiun 

secara optimal terutama dalam musin giling. 

· Menyusun daftar kebutuhan semua barang perlengkapan, 

bahan, dan alat lengkap dengan spesifikasi teknisnya serta 

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaannya. 

· Merencanakan investasi, rehabilitasi, dan eksploitasi beserta 

perhitungan ekonomi tekniknya. 

· Bertanggung jawab atas terpeliharanya barang investaris 

pabrik. 
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· Melakukan koordinasi pemeliharaan ( maintance ) terhadap 

peralatan / mesin-mesin sehingga dapat digunakan secara 

optimal dan ekonomis. 

· Bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja serta 

menciptakan suasana kerja yang tenang dan kerjasama yang 

baik dengan karyawan. 

· Menyelenggarakan administrasi, arsip, dokumentasi, dan 

statistik dalam bagiannya. 

b. Masinis 

· Membantu Kepala Instalasi dalam menyusun daftar kebutuhan 

semua barang perlengkapan, bahan, dan alat lengkap dengan 

spesifikasi teknisnya serta melakukan pengawasan dan evaluasi 

terhadap penggunaannya. 

· Membantu Kepala Instalasi dalam merencanakan investasi, 

rehabilitasi, dan eksploitasi beserta perhitungan ekonomi 

tekniknya. 

· Menjaga kondisi mesin dan instalasi agar dapat tetap berfungsi 

dengan baik. 

· Melaksanakan persiapan dan pemeliharaan mesin dan instalasi 

sehingga dapat digunakan tepat pada waktunya dan menjamin 

kelancarannya. 

· Mengatur penggunaan tenaga kerja baik dalam musim giling  

maupun luar musim giling serta memberikan bimbingan teknis 

demi peningkatan produktivitas kerja. 

· Menjabarkan uraian tugas operasional kepada para karyawan di 

bawahnya baik dalam musim giling maupun luar musim giling 

untuk tercapainya target produksi yang efektif dan efisien . 
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· Menyelenggarakan administrasi, arsip, dokumentasi, dan 

statistik dalam bidangnya. 

4. Bagian Pengolahan 

Dipimpin oleh seorang Kepala Pengolahan yang bertanggung jawab 

terhadap seluruh proses pengolahan tebu menjadi gula yang dalam 

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa Chemiker dengan uraian 

tugas sebagai berikut : 

a. Kepala Pengolahan 

· Bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan tebu 

menjadi gula. 

· Merumuskan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis 

dalam bidang fabrikasi termasuk pemecahan masalah-masalah 

yang timbul. 

· Menyusun daftar kebutuhan semua perlengkapan, bahan, 

sarana dan prasarana lengkap dengan spesifikasi teknis. 

· Menilai dan mengawasi penggunaan barang-barang 

perlengkapan, alat-alat kerja, sarana dan prasarana secara 

efektif dan efisien. 

· Bekerjasama dengan Bagian Instalasi merencanakan investasi 

dan rehabilitasi. 

· Melakukan pengawasan secara teliti dan berkesinambungan 

terhadap seluruh proses produksi untuk menjamin kualitas 

produksi ( Quality Control ). 

· Menyimpan hasil produksi utama dan hasil sampingan serta 

mengatur pelaksanaan pengeluaran hasil dengan tertib. 

· Penetapan standar produksi, metode, dan rendeman yang 

wajar, optimal, dan ekonomis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



· Mengumpulkan semua data dan informasi dari seluruh 

kegiatan operasional dalam bagiannya, baik mengenai hasil 

produksi, prestasi, dan pembiayaan. 

· Melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan terakhir atas 

hasil produksi yang dicapai. 

· Menyelenggarakan usaha-usaha untuk menjaga keselamatan 

dan kesehatan kerja dan menciptakan suasana kerja yang baik. 

· Bertanggung jawab atas terpeliharanya barang inventaris dalam 

bagiannya. 

· Menentukan tugas dan kewajiban karyawan bawahannya serta 

mengatur, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan 

penggunaan tenaga kerja demi kelancaran proses produksi. 

· Menyelenggarakan administrasi, arsip, dokumentasi, dan 

statistik dalam bagiannya . 

b. Chemiker 

· Membantu Kepala Pengolahan menyusun daftar perlengkapan, 

bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan Bagian 

Pengolahan. 

· Menjabarkan uraian tugas operasional bagi para karyawan 

bawahannya baik dalam musim giling maupun di luar musim 

giling demi tercapainya target yang efektif dan efisien. 

· Melakukan analisa kemasakan tebu bekerjasama dengan 

Litbang. 

· Melakukan analisa lori dalam rangka menilai hasil mutu 

tebangan bekerjasama dengan Kepala Tebang dan Angkut dan 

Litbang. 

· Memonitor, mengatur, dan mengawasi jalannya proses 

produksi untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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· Menilai tebangan dari tebu yang akan digiling sesuai 

persyaratan serta menetapkan kapasitas giling dan sisa 

persediaan tebu untuk hari giling berikutnya ( sisa pagi ). 

· Mengumpulkan semua data dan informasi dari kegiatan teknis 

operasional yang menjadi tanggung jawabnya. 

· Mengatur penyediaan tenaga kerja agar proses produksi 

berjalan lancar, efektif, dan efisien. 

5. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum ( A.K.U ) 

Bagian A.K.U. mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan 

pelayanan kepada semua bagian yang ada di Pabrik Gula, 

mengkompilir dan mengkoordinasi dalam masalah keuangan dan 

ketenagakerjaan pada semua bagian. Dipimpin oleh seorang Kepala 

Administrasi Keuangan dan Umum ( Kepala A.K.U. ) dan dalam 

pelaksanaan tugasnya mambawahi 4 ( empat ) Sub Bagian atau urusan 

/ seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Staff yaitu : 

a. Sub Bagian Keuangan 

b. Sub Bagian Pembukuan 

c. Sub Bagian Hubungan Antar Kerja ( HAK ) dan Umum / SDM & 

Umum 

d. Sub Bagian Gudang 
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BAB IV 

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Umum Pada Pabrik Gula 

Tasikmadu Karanganyar 

Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Umum merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar 

untuk mengolah data dan mengkoordinasi di dalam masalah keuangan dan 

ketenagakerjaan pada semua bagian. Bagian Administrasi Keuangan dan 

Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada 

semua bagian yang ada di Pabrik Gula, mengkompilir dan mengkoordinasi 

dalam masalah keuangan dan ketenagakerjaan pada semua bagian. Dipimpin 

oleh seorang Kepala Administrasi Keuangan dan Umum ( Kepala A.K.U. ) 

dan dalam pelaksanaan tugasnya mambawahi 4 ( empat ) Sub Bagian atau 

urusan / seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Staff yaitu : 

1. Sub Bagian Keuangan 

2. Sub Bagian Pembukuan 

3. Sub Bagian Hubungan Antar Kerja ( HAK ) dan Umum / SDM & 

Umum 

4. Sub Bagian Gudang 

Dengan uraian sebagai berikut : 

a. Sub Bagian Keuangan 

Setiap 1 ( satu ) tahun sekali disusunlah Rencana Kerja 

Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dasar pelaksanaan dibidang 

pokok yaitu Produksi, Eksploitasi, dan Investasi. Didalam 

operasional pabrik gula dibutuhkan modal kerja sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dalam RKAP, untuk itu Permintaan 

Modal Kerja ( PMK ) dibuat 3 ( tiga ) bulan sekali oleh masing-
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masing bagian sesuai dengan rencana anggaran yang telah 

ditetapkan dan dikompilir oleh bagian A.K.U yang selanjutnya 

dimintakan persetujuan kepada direksi melalui suatu pembahasan. 

Sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja 

tersebut, setiap bulannya pabrik gula membuat laporan 

pertanggungjawaban kas. 

Bidang Produksi yaitu mengenai rencana dan target 

produksi untuk 1 ( satu ) tahun ke depan. Investasi yaitu rencana 

pengeluaran biaya yang bersifat penanaman modal yang mengarah 

pada peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan mutu hasil 

produksi. Eksploitasi yaitu rencana pengeluaran yang sifatnya rutin 

dalam kegiatan teknis operasional Pabrik Gula sehingga dapat 

diketahui efektivitas penggunaan Modal Kerja tersebut. 

o Administrasi Kas 

Administrasi Kas bertanggung jawab atas penerimaan, 

penyimpanan, pengeluaran uang untuk kebutuhan 

keuangan dalam proses produksi di Pabrik Gula. 

Tugas pokok dari Administrasi Kas yaitu : 

a. Menerima Uang 

Penerimaan uang tunai atau lewat bank dilakukan 

oleh Kepala A.K.U. dengan proses sebagai berikut : 

4 Setiap penerimaan uang dibuatkan bukti masuk kas / 

bank dengan menggunakan model Gula B-2-03 ( Bon 

Merah ) yang diparaf oleh pembuat. 

4 Bukti masuk kas / bank kemudian diperiksa oleh Staff 

bagian yang bersangkutan dan diparaf pada kolom 

diperiksa. 

4 Bukti masuk kas / bank diserahkan kepada petugas 

pemeriksa kas untuk diperiksa kebenaran 
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pembuatannya dan lampiran-lampiran yang harus 

disertakan. Jika sudah benar, petugas pemeriksa 

membubuhkan paraf dan stempel “ diperiksa “. 

4 Kemudian dilanjutkan kepada Kepala A.K.U. sebagai 

pelaksana penanggungjawab keuangan Pabrik Gula 

untuk diparaf pada kolom diketahui dengan sebelumnya 

diparaf oleh Staff Keuangan pada kolom jumlah uang. 

4 Kemudian bukti masuk kas / bank dimintakan paraf 

Administratur sebagai penanggungjawab seluruh 

kegiatan Pabrik Gula pada kolom disetujui. 

4 Dengan demikian uang sudah dapat disetor ke kasir 

oleh penyetor dengan menandatangani bukti masuk kas 

/ bank tersebut dan mencantumkan nama terang, 

kemudian kasir membubuhkan paraf pada kolom 

diterima dan membukukan ke dalam buku kas kasir 

pada kolom penerimaan. 

4 Setelah selesai semua kemudian bukti masuk kas / bank 

dimasukkan ke dalam buku besar oleh petugas 

pembukuan dan diparaf pada kolom dibukukan. 

b.  Menyimpan Uang 

Penyimpanan uang di Pabrik Gula Tasikmadu 

dilakukan oleh kasir di dalam brankas dan 

ditanggung dengan asuransi Case In Safe ( CIS ), 

sedangkan untuk pengambilan uang dari bank 

selama dalam perjalanan juga ditanggung dengan 

asuransi Case In Transit ( CIT ). 

c. Mengeluarkan Uang 
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Pengeluaran uang dilakukan oleh Administratur dan 

telah disetujui oleh Kepala A.K.U. dengan proses 

sebagai berikut : 

 

4 Setiap pengeluaran uang dibuatkan bukti keluar kas / 

bank menggunakan model Gula B-2-005 ( Bon Biru ) 

yang dibuat oleh masing-masing bagian yang 

bersangkutan dengan melampirkan bukti-bukti untuk 

penggunaan pengeluaran uang tersebut. 

4 Proses pengesahan bukti keluar kas / bank selanjutnya 

sama dengan prosedur penerimaan uang. 

4 Proses pembukuannya sama dengan pencatatan bukti 

masuk kas / bank. 

o Administrasi Hasil 

Administrasi hasil sangat diperlukan sebagai kontrol atas 

hasil / produk yang telah didapat selama proses produksi 

yang meliputi : 

4 Administrasi hasil untuk persediaan Gula dan Tetes 

Merupakan laporan yang dibuat secara harian untuk 

mengetahui jumlah persediaan Gula dan Tetes yang 

telah dihasilkan setiap harinya dan untuk setiap periode 

( 15 harian ) dibuat laporan hasil pasti yang di 

dalamnya antara lain membuat ketentuan Bagi Hasil 

Gula dan Tetes PTR. 

4 Administrasi hasil untuk pengeluaran Gula dan 

Tetes 

Merupakan laporan yang dibuat secara harian untuk 

mengetahui jumlah Gula dan Tetes yang telah 

dikeluarkan berdasarkan DO yang ada. 
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4  Bagi Hasil Gula (berdasarkan Surat Edaran 

Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) No. 

PTPN IX. 0 / 083 / 2006. SL) : 

a. Ketentuan bagi hasil PTR : 

Rendemen ≤ 6,00 %       Gula bagian PTR = 66% 

                                        Gula bagian PG = 34% 

Rendemen > 6,00 % ; Kelebihan / selisih Rendemen 

                                   diatas 6,00 %  

                                         Gula bagian PTR = 70% 

                                          Gula bagian PG = 30% 

Yang dimaksud Rendemen adalah Kadar Gula yang 

diukur oleh bagian pengolahan dengan rumus 

umumnya sebagai berikut : 

 Kwintal Kristal 

        X  100 

 Kwintal Tebu 

Rendemen 6% berarti ; dalam 1 kwintal tebu 

menghasilkan 6 kg gula. 

b. 10% gula bagian PTR diberikan dalam 

bentuk natura. 

c. Pemasaran produksi gula PTR harus 

mengikuti sistem Dana Talangan. 

d. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia ( 

APTRI ) menjual gula melalui sistem tender 

/ lelang yang dilaksanakan oleh Panitia 

Lelang Gula. 

e. Dana talangan diberikan oleh investor 

dengan nilai sesuai kesepakatan yang 

tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara 
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APTRI dengan Investor dan diketahui oleh 

PTPN IX / PT. Gula di Jawa Tengah. 

 

o Bagi Hasil Tetes 

4 Tetes bagian PTR adalah 2,50 kg untuk setiap kwintal 

tebu yang digilingkan ke PG Tasikmadu. 

4 APTRI menjual Tetes melalui sistem tender / lelang 

untuk menetapkan harga tertinggi secara flat dan 

dilaksanakan oleh Panitia Lelang Tetes pada awal 

giling. 

4 Pabrik Gula Tasikmadu hanya menghasilkan produk 

SHS 1 (Superior High Sugar) yaitu gula dengan 

kualitas paling baik. 

b. Sub Bagian Pembukuan 

  Didalam Sub Bagian Pembukuan ini bertanggung 

jawab atas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada Bagian 

Keuangan dengan adanya bukti-bukti transaksi. Yang kemudian 

akan direkap menjadi Laporan Keuangan untuk diserahkan kepada 

Kepala Bagian dan akan dipertanggungjawabkan kepada Direksi. 

Didalam Sub Bagian Pembukuan ini diperlukan ketelitian dan 

perhitungan yang tepat sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang 

ada. Apabila terjadi kesalahan dalam pembukuan tersebut pihak 

yang melakukan kesalahan tersebut akan mendapatkan sanksi yang 

telah ditentukan oleh Direksi (pemberhentian kerja atau penurunan 

jabatan). Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sub Bagian 

Pembukuan antara lain:   

· Membukukan Bukti Kas / Bank 
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Bukti masuk / keluar kas / bank disamping harus dicatat dalam 

buku kas / bank dan buku kas kasir juga dibukukan ke dalam 

kartu-kartu perkiraan dan harus dilakukan pada hari itu juga 

dan tidak boleh ditunda satu hari pun. 

·  Membukukan Bukti Memorial 

Bukti memorial tidak harus dibukukan setiap hari, namun 

semua mutasi koreksi dan atau pemindah bukuan dengan bukti 

memorial dalam bulan yang bersangkutan harus diselesaikan 

dalam bulan itu juga. 

· Membukukan Kartu Buku Besar 

Berdasarkan bukti kas / bank yang ada, masing-masing 

perkiraan dibuat Buku Besarnya. 

· Membukukan Buku Besar Tambahan 

Berdasarkan bukti kas / bank yang sudah masuk di Buku 

Besar, masih ada rekening tertentu yang menjadi sub dari suatu 

rekening, mutasi dari Buku Besar tambahan ini harus selalu 

diikuti supaya selalu sesuai ( up to date ). 

· Neraca Bulanan 

Neraca Bulanan dan Monitoring Rugi Laba adalah laporan 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban di bidang 

keuangan yang dibuat setiap bulan, khusus untuk bulan 

Desember ditambah neraca Desember penutup. 

· Rekening Koran ( R / K ) 

Pembebanan biaya-biaya tertentu kepada Kantor Direksi 

maupun Pabrik Gula lain. Dengan demikian maka penerimaan 

keuntungan atau pembayaran beban Pabrik Gula yang 

bersangkutan supaya dimasukkan ke dalam Rekening Koran 

Direksi atau Pabrik Gula lain. 
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· Laporan Manajemen 

Disusun sebagai evaluasi dan perbandingan antara realisasi 

dengan RKAP, berdasarkan laporan tersebut pihak manajemen 

dapat membandingkan realisasi dengan RKAP sehingga dapat 

dibuat suatu analisa dan langkah-langkah yang akan ditempuh 

untuk waktu yang akan datang baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

· Hutang Piutang Petani Tebu Rakyat ( PTR ) 

Tebu yang digiling dan diproses di Pabrik Gula 

Tasikmadu sebagian adalah tebu milik petani yang 

penggarapan lahannya dibiayai dari program Kredit Tahanan 

Pangan ( KTP ) yang dicanangkan oleh pemerintah. KKP 

adalah Kredit Kepada Petani dengan bunga yang disubsidi oleh 

pemerintah yang disalurkan melalui bank-bank yang ditunjuk, 

dan untuk Petani Tebu Rakyat pendistribusiannya dilakukan 

melalui Pabrik Gula. Kredit tersebut digunakan untuk 

pembelian bibit, biaya garap, pupuk, biaya tebang dan angkut, 

bongkar muat dan biaya analisa pendahuluan. 

Dana KKP tersebut digunakan untuk biaya 

penggarapan kebun tebu dengan ketentuan tebu yang 

dihasilkan harus digiling kepada Pabrik Gula penyalur kredit 

tersebut dan pengembaliannya dipotongkan dari hasil gula 

mereka sesuai dengan ketentuan bagi hasil di atas. 

c. Sub Bagian Hubungan Antar Kerja ( H.A.K ) & Umum 

Sub Bagian H.A.K & Umum bertanggung jawab atas 

urusan administrasi karyawan dan urusan-urusan umum. Semua 

ketentuan mengenai Ketenagakerjaan telah tertuang dalam 

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) antara Direksi PT Perkebunan 
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Nusantara IX (Persero) dengan Serikat Pekerja Perkebunan 

Nusantara IX ( SP BUN Nusantara IX ). PKB inilah yang 

dijadikan pedoman untuk seluruh urusan teknis ketenagakerjaan di 

Pabrik Gula. 

Sub Bagian HAK dan Umum bertanggungjawab atas 

ketertiban administrasi kepegawaian seluruh karyawan di seluruh 

bagian Pabrik Gula. Hal ini berkaitan erat dengan data-data 

kepegawaian karyawan yang mencakup permasalahan golongan, 

masa kerja, hak-hak karyawan, perhitungan masa bebas tugas, 

penetapan pensiun, sampai dengan perhitungan santunan hari tua. 

Adapun penerimaan karyawan ditentukan berdasar atas 

kebutuhan tenaga kerja. Penerimaan karyawan sebagaimana yang 

dimaksud dapat dipenuhi dari sumber intern, yaitu tenaga kerja 

yang telah bekerja di perusahaan dan telah memenuhi syarat 

tertentu untuk dipromosikan ke level yang lebih atas. Tenaga kerja 

dari sumber ekstern diperlukan andai perusahaan merasa 

membutuhkan mereka dan bila tenaga kerja dari perusahaan 

sendiri tidak mampu mencukupi akan memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Proses penerimaan pegawai baru yang akan bekerja di 

Pabrik Gula Tasikmadu ialah membuat surat lamaran pekerjaan 

kepada Administratur dan kemudian Administratur akan 

mendisposisikan kepada Kepala Bagian yang mungkin akan 

membutuhkan tenaga kerja baru (sesuai ijasah dari calon pegawai). 

Bagi seorang karyawan baru yang sudah diterima, mula-mula akan 

dipekerjakan sebagai seorang tenaga harian lepas selama masa 

kerja minimal 3 (tiga) bulan. Apabila dalam masa kerja ini 

pegawai baru tersebut bekerja dengan baik dan bila kebetulan ada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lowongan maka pegawai tersebut dapat diangkat menjadi 

karyawan kampanye  atau karyawan tetap. 

d. Sub Bagian Gudang 

Sub Bagian Gudang bertanggung jawab atas urusan-urusan 

yang bersifat teknis pada sistem pengolahan tebu dan melakukan 

perawatan pada peralatan-peralatan yang digunakan selama 

keperluan produksi selama musim giling maupun kebutuhan rutin 

lainnya diluar musin giling di Pabrik Gula serta mengatur 

mekanisme keluar masuknya barang sesuai dengan Surat Pesanan 

(SP) dan bon gudang yang telah disetujui oleh Kepala Bagian yang 

bersangkutan. Sub Bagian Gudang mempunyai kewajiban setiap 

harinya untuk mendata barang-barang didalam gudang supaya 

tidak terjadi kesalahan sewaktu pengeluaran dan penyimpanan 

barang. 

· Penerimaan Barang Gudang 

o Atas dasar kebutuhan barang atau bahan dari masing-

masing bagian kemudian dibuat Surat Pesanan ( SP ) baik 

SP Direksi maupun SP lokal 

o Barang pesanan yang datang dan diterima gudang disertai 

surat pengantar pengiriman barang dari rekanan 

o Barang tersebut diperiksa / dicocokkan dengan SP 

o Kemudian Kepala Bagian yang bersangkutan dengan 

barang tersebut memberikan penilaian sebelum barang 

tersebut dinyatakan diterima dengan baik 

o Setelah barang diterima, Staff Gudang membuat Bukti 

Penerimaan Barang ( BPB ) dan ditandatangani Staff 

Gudang, Kepala Bagian yang bersangkutan, Kepala A.K.U. 

dan Administratur 
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o Atas dasar BPB Staff Gudang melakukan : 

4 Pencatatan / membukukan penerimaan barang yang 

bersangkutan ke dalam kartu gudang 

4 Menyimpan barang sesuai dengan klasifikasi barang 

4 Mencatat barang tersebut ke dalam label barang yang 

bersangkutan 

4 Mencatat dalam laporan harian penerimaan barang 

· Pengeluaran Barang Gudang 

Pengeluaran barang gudang dilakukan menggunakan bon 

gudang yang ditandatangani Kepala Bagian yang bersangkutan 

dengan barang tersebut, kemudian bon gudang tersebut dikirim 

ke TUGF dan diberi harga satuan dan jumlah harga untuk 

kemudian dicatat sebagai pengeluaran. 

· Penyimpanan Gula Hasil Produksi 

Gula hasil produksi dikemas dalam karung dengan berat netto 

50 kg. Setiap pagi petugas gudang mencatat laporan dari 

Bagian Pengolahan mengenai Gula Hasil Produksi, kemudian 

mencocokkan dengan kondisi fisik yang ada di stam floor 

kemudian diangkut ke gudang menggunakan lori untuk 

disimpan dan dicatat pada buku harian produksi gula.  

· Pengeluaran Gula Hasil Produksi 

Pengeluaran Gula Hasil Produksi harus menggunakan Surat 

Perintah Pengeluaran Barang ( SPPB ) / DO. Untuk gula 

bagian PG menggunakan SPPB yang dikeluarkan oleh Direksi 

dan untuk gula bagian petani menggunakan SPPB yang 

dikeluarkan oleh Asosiasi Petani Tebu untuk kemudian 

diserahkan kepada pihak ketiga pemenang tender lelang gula.  
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LAPORAN PRODUKSI PG. TASIKMADU 

SISTEM BAGI HASIL 

GULA DIREKSI 
34% 

GULA PETANI  66% 
(DIKELUARKAN 

DO) 
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PENJUALAN 
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INFORMASI 
LELANG 

 

PASAR 

MELALUI MEDIA 
MASSA 

MENGIRIM SURAT LANGSUNG 
KEPADA PEMBELI 
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(BERSIFAT INTERN) 

PELAKSANAAN 
LELANG 

PEMENANG LELANG 
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Gambar I.2  Skema Mekanisme Pemasaran Gula Pasir (SHS) PG. Tasikmadu Karanganyar 

Sumber : PTPN IX (Persero) PG. Tasikmadu 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu 

yang diperoleh pada Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IX ( Persero) 

Tasikmadu Karanganyar, maka sampailah pada bagian akhir yang merupakan 

kesimpulan dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Perseroan 

Terbatas Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) Tasikmadu Karanganyar.  

Dalam hal ini kesimpulan dan uraian mengenai keadaan Perseroan 

Terbatas Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) Tasikmadu Karanganyar dalam 

pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Umum yakni sebagai berikut : 

1. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) Tasikmadu 

Karanganyar adalah perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan 

tebu yang hanya menghasilkan produk gula SHS 1 (Superior High 

Sugar) yang mempunyai kualitas terbaik. 

2. Tujuan didirikannya Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IX  

( Persero ) bukan semata-mata untuk mencari laba, namun untuk 

membantu  proses bagi hasil tebu para petani. 

3. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Umum di Perseroan 

Terbatas Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) Tasikmadu 

Karanganyar menggunakan asas desentralisasi. 

4. Selain kebijakan bagi hasil, pihak Perseroan Terbatas Perkebunan 

Nusantara IX ( Persero ) juga menetapkan sistem lelang melalui 

kebijakan Direksi. 
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B. Saran-saran 

Keterbukaan suatu perusahaan untuk dapat menerima saran dan kritik 

yang bersifat membangun adalah suatu langkah untuk prospek perusahaan ke 

masa depan. Berdasarkan kesempatan di atas, penulis akan sedikit 

memberikan saran sebagai penyempurnaan agar lebih baik. 

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Walaupun dalam peraturan bagi hasil tersebut, pemasarannya 

diserahkan kepada petani tetapi Pabrik Gula Tasikmadu diharapkan 

ikut andil dalam mencarikan pangsa pasar yang paling menguntungkan 

agar harga gula bisa optimal. 

2. Dalam pelaksanaan lelang Direksi diharapkan bisa menjaga kestabilan 

harga agar harga gula yang beredar di pasaran tidak turun. Dengan 

cara melakukan observasi lapangan maupun melakukan inspeksi 

langsung ke lapangan. 

3. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa Perseroan Terbatas 

Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) diberi kepercayaan untuk 

mengimpor gula, maka Pabrik Gula Tasikmadu diharapkan 

mengimpor gula agar gula impor tidak jatuh pada pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab sehingga harga gula di pasaran bisa tetap 

dikendalikan. 

4. Agar pendistribusian gula bisa merata di seluruh wilayah tanah air, 

maka Pabrik Gula Tasikmadu perlu bekerja sama lagi dengan Bulog. 

Dikarenakan jaringan wilayah pemasaran Bulog sangat luas sampai ke 

daerah-daerah terpencil sekalipun. 
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5. Agar gula yang dihasilkan Pabrik Gula Tasikmadu tetap diminati oleh 

konsumen maka perlu dijaganya kualitas produksinya. Dengan cara 

mempertahankan kualitas bibit tebu para petani.     
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