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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan dan Logo Perusahaan 

PT. Sarana Tani Indonesia Makmur adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang Agribisnis, dan menjadi Distributor untuk obat-obatan 

pertanian, pupuk, benih, dan peralatan pertanian. Perusahaan ini didirikan sejak 21 

Juli 2005. Susunan pemegang saham adalah PT. Mentari Guna Persada 80% dan 

PT. Makmur Jagad Abadi 20%. Susunan pengurusnya adalah Ir. Sukarman 

sebagai Direktur Utama dan Eddy Jahja sebagai Direktur. PT. Sarana Tani 

Indonesia Makmur memiliki visi yaitu berpartisipasi dalam pengembangan daerah 

pedesaan Indonesia dan memiliki misi yaitu meningkatkan kesejahteraan petani 

dengan menyediakan kebutuhan produk dan pelayanan pendampingan kepada 

petani secara langsung. Hingga saat ini PT. Sarana Tani Indonesia Makmur 

memiliki toko sebanyak 33 toko yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Memiliki 

Distribution Center (DC) di Padalarang (Jawa Barat) dan 2 Sub-DC (Jawa 

Tengah) dan Pasuruan (Jawa Timur). Memiliki jumlah produk yang dijual sekitar 

500 item produk. Dengan jumlah karyawan sebanyak 133 karyawan per 30 April 

2014 (PT. Sarana Tani Indonesia Makmur, 2014). 

 
Gambar 2.1 Logo PT. Sarana Tani Indonesia Makmur 
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Strategi usaha yang dimiliki oleh PT. Sarana Tani Indonesia Makmur 

adalah membina hubungan baik dengan petani secara langsung melalui pertemuan 

rutin, menjalin kerja sama dengan principal (pabrikan), supplier, distributor dan 

perusahaan pembeli hasil pertanian, melaksanakan program-program 

pemberdayaan petani melalui pembinaan dan pendampingan budidaya. 

Keunggulan yang dimiliki oleh PT. Sarana Tani Indonesia Makmur adalah 

menyediakan segala kebutuhan petani dengan membangun jaringan toko sarana 

produksi pertanian, menjamin mutu dan keaslian produk yang dijual, lokasi toko 

yang mudah dijangkau oleh para petani, dan harga yang bersaing (PT. Sarana Tani 

Indonesia Makmur, 2014). 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Managing Director adalah pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi PT. 

Sarana Tani Indonesia Makmur. Operation Head bertanggung jawab dalam 

penjualan obat-obatan pertanian, baik melalui toko-toko milik perusahaan, 

penjualan secara langsung ke perkebunan, dan penjualan terhadap perusahaan-

perusahaan pertanian. Procurement Head bertanggung jawab dalam pengadaan 

seluruh kebutuhan perusahaan dan pendistribusiannya. 

Rancang bangun..., Jedediah Swaine Abram, FTI UMN, 2015
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Project & Business Development memiliki tanggung jawab terhadap supply 

kebutuhan hasil pertanian untuk grup perusahaan, melakukan handle terhadap 

proyek-proyek baru yang berhubungan dengan agri bisnis. Finance & Accounting 

Head bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan perusahaan dan melakukan 

pencatatan terhadap keuangan perusahaan. 

HRD Head  memiliki tugas untuk melakukan recruitment karyawan baru, 

proses penggajian karyawan, dan administrasi kepagawaian. General Affair Head 

bertanggung jawab atas penyediaan peralatan kerja yang akan digunakan oleh 

karyawan, serta pemeliharaan aset karyawan. IT Head bertanggung jawab dalam 

memelihara dan mengembangkan sistem program yang ada di perusahaan. 
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