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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Riwayat Singkat Perusahaan 

 PT. Bumisedimen Trashindotama berdiri pada tahun 1992 hingga 

sekarang, perusahaan ini didirikan oleh Ir. H. Probo Yuniar. PT Buisedimen 

Transhindotama bergerak dibidang pertambangan galian c. pada tahun 1992 

sampai 1997 perusahaan ini berlokasi di Cicangkal Bogor, pada tahun 1997 

sampai 2002 berlokasi di Rumpin Bogor, pada tahun 2002 sampai 2014 

berlokasi di sudamanik Bogor, pada tahun 2014 sampai sekarang PT. 

Bumisedimen Trashindotama berlokasi di Cilegon. Produk yang ditawarkan 

adalah produk seperti Split, Screening, Abu batu. Produk tersebeut biasa di 

gunakan untuk bahan bangunan seperti batu split untuk cor-coran gedung, 

batu screnning untuk infrastruktur jalan, dan abu batu untuk campuran semen 

agar semen tersebut lebih kokoh.  

 Dimana website pada perusahaan ini menyediakan berbagai informasi 

matrial. Tidak sedikit perusahaan yang sering mengalami kendala dalam 

proses promosi salah satunya pada perusahaan yang bergerak dibidang usaha 

penjualan matrial. 

 Hal ini terjadi akibat kurang adanya strategi pemasaran khususnya 

menggunakan media internet. Dengan melihat perkembangan teknologi yang 

semakin meningkat, peluang-peluang untuk promosi produk dan informasi 

mengenai produk matrial perlu dipublikasi secara umum kepada masyarakat 

luas. Untuk meningkatkan publikasi secara umum kepada masyarakat, 

http://www.pupuk-kujang.co.id/profile/riwayat-singkat-perusahaan
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diperlukan trobosan didunia internet, salah satunya dengan membuat website 

perusahaan. 

2.2 Sturuktur Organisasi 

 

Gambar 2.2 Sturuktur Organisasi 

2.3 Deskripsi Jabatan 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai struktur organisasi 

PT Bumisedimen Transhindotama, dibawah ini pendeskripsian mengenai 

tugas atau lebih dikenal dengan job-desk masing masing bagian dalam 

struktur organisasi. 
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Berdasarkan pada struktur organisasi yang ada, berikut ini fungsi dari 

masing-masing bagian dan departemen yang ada pada PT. Bumisedimen 

Transhindotama. 

1. Direktur Utama 

Sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, 

pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. 

2. Direktur 

Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan 

kepala bagian (manajer) , menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

3. Manager 

Menentukan tujuan dan standar, memimpin penyelengaraan, 

mengamankan hasil sesuai dengan tujuan dan standar. 

4. Bagian Keuangan 

Menyusun program kerja bidang keuangan menyiapkan dan 

mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran, melakukan 

perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja, menyusun kebijakan 

teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset, menyelenggarakan 

pengelolaan kas. 

5. Bagian Penjualan 

Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran hasil 

penjualandan, penggunaan dana promosi, membuat laporan pemasaran 

kepada direksi. 



 

9 
 

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan 

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan PT Bumisedimen Transhindotama adalah : 

Produksi 

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan- bahan pokok yang 

diperlukan dalam pembuatan pupuk, terutama pupuk urea dan bahan kimia 

lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk 

dan hasil bahan kimia lainnya. 

Perdagangan 

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan dalam negeri yang 

berhubungan dengan produksi batu belah serta kegiatan  lainnnya 

 


