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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Profil PT Pupuk Kalimantan Timur 

 Pada studi ini mengambil lokasi divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang 

berada di Perseroan Terbatas (PT) Pupuk Kalimantan Timur sebagai obyek 

penelitian. Menurut sumber website resmi, PT Pupuk Kalimantan Timur didirikan 

pada tanggal 7 Desember 1977. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan anak 

perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Pada awal 

berdirinya, perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki bisnis utama yaitu 

proyek lepas pantai yang dimulai di atas dua buah kapal milik Pertamina. 

Kesuksesan proyek tersebutlah yang akhirnya mengawali berdirinya sebuah pabrik 

seluas 493 Hektar (Ha) yang pada awalnya merupakan sebuah area hutan yang 

sangat padat di wilayah Kalimantan Timur. 

 PT Pupuk Kalimantan Timur telah mempunyai enam pabrik yang dimulai 

dari pabrik 1A yang merupakan pabrik Urea Granul pertama di Indonesia yang telah 

diresmikan pada tanggal 7 Juli 1999. Pabrik kedua merupakan pabrik produksi 

Amonia serta Stamicarbon yang digunakan untuk memproduksi Urea. Pabrik dua 

tersebut diresmikan pada Oktober 1984. Kapasitas yang dihasilkan Pabrik 2 ini 

telah mencapai 570.000 Ton Urea dan 595.000 Ton Amoniak pertahun. Pabrik 

ketiga didirikan pada tanggal 4 April 1989 yang merupakan pabrik dengan 

teknologi hemat energi dengan menggunakan Haldor Topsoe untuk Amonia yang 

juga digunakan untuk memproduksi Urea. Pabrik keempat diresmikan pada tanggal 

3 Juli 2002 dan diresmikan oleh presiden RI pada tahun 2004 ini merupakan pabrik 
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penghasil Urea Granul. Terakhir adalah Pabrik 5 merupakan pabrik terbaru yang 

dimiliki PT Pupuk Kalimantan Timur didirikan pada tanggal 14 September 2011 

ini merupakan pabrik yang menggunakan Proses KBR-Purifier untuk Amoniak dan 

Toyo-Aces21 untuk Urea.  

PT Pupuk Kalimantan Timur sekarang telah memiliki produksi dan berhasil 

menjual Pupuk NPK, Urea, dan Amoniak baik di dalam maupun di luar negeri. PT 

Pupuk Kaltim ditugaskan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk 

dalam negeri sendiri yaitu pada wilayah yang meliputi 2/3 wilayah Indonesia. 2/3 

wilayah tersebut meliputi bagian Kawasan Timur Indonesia hingga bagian Papua 

serta sebagian besar daerah pulau Jawa dan Kalimantan kecuali pada wilayah 

Kalimantan bagian barat. Total produksi yang telah dicapai PT Pupuk Kalimantan 

Timur sendiri yaitu telah memproduksi Urea sebanyak3.43 juta ton pertahun, serta 

amoniak sebanyak 2,74 juta ton per tahun. 

4.2  Kegiatan Usaha Utama 

1. Industri 

Kegiatan utama PT Pupuk Kalimantan Timur yaitu mengolah bahan bahan 

mentah tertentu menjadi sebuah bahan pokok yang diperlukan dengan tujuan untuk 

pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustry dan bahan kimia lainnya. 

Selain kegiatan tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur juga mengolah bahan pokok 

tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan juga hasil kimia lainnya beserta produk 

produk lainnya. 
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2. Perdagangan 

Dalam hal ini PT Pupuk Kalimantan Timur menyelenggarkaan kegiatan 

distribusi dan perdagangan, baik yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri 

yang berhubungan dengan produk perpupukan, agroindustri, agrokimia, petrokimia 

dan bahan kimia lainnya. Selain itu, PT Pupuk Kalimantan Timur juga melakukan 

kegiatan impor barang yang meliputi bahan baku, bahan penolong atau pembantu, 

peralatan produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. 

3. Jasa 

Dalam hal ini juga PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan studi penelitian, 

Pendidikan, pengembangan, design engineering, pengantongan, konstruksi, 

pebrikasi, manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan atau reparasi, 

pemeliharaan, selain kegiatan yang telah disebutkan tadi, PT Pupuk Kalimantan 

Timur juga menerima jasa konsultasi (kecuali konsultasi dibidang hukum) dan jasa 

teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petorkimia, agrokimia, agroindustry 

serta industry kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan.  

4.3 Struktur Organisasi  

 Komisaris Utama  : Koes Hartono 

 Komisaris   : -   Adhe Rahardja 

- Zulkifli Arman 

- Sumardjo Gatot Irianto 

- Bambang Supriyambodo 

 Direktur Utama  : Bakir Pasaman 
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 Direktur Tekbang  : Satriyo Nugroho 

 Direktur Komersil  : Gatoet Gembiro N. 

 Direktur SDM dan Umum : Meizar Effendi 

 Direktur Produksi  : Bagya Sugihartana 

4.4 Makna Logo 

 

 

 

Logo PT Pupuk Kalimantan Timur sendiri memiliki makna tersediri pada 

setiap bagiannya. Pada logo utama, yakni segi lima melambangkan Pancasila yang 

merupakan landasan idiil perusahaan. Selanjutnya, gambar daun dan buah ditengah 

bentuk segilima memiliki makna kesuburan dan kemakmuran. Kemudian, 

lingkaran putih kecil adalah letak lokasi Kota Bontang terletak di dekat garis 

khatulistiwa. Sedangkan tulisan PUPUK KALTIM memiliki arti keterbukaan 

perusahaan dalam memasuki era globalisasi. Warna jingga bermakna semangat 

berkreatifitas dan juga sikap profesional dalam mencapai kesuksesan membangun 

usaha. Pada warna biru memiliki arti keluasaan wawasan Nusantara dan juga 

semangat integritas dalam membangun bersama serta kebijaksanaan dalam 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada. 
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4.5 Anak Perusahaan 

PT Pupuk Kaltim memiliki beberapa anak perusahaan yang diantaranya: 

1. PT Driver Kaltim Melamine 

2. PT Pupuk Agro Nusantara 

3. PT Kalimantan Agro Nusantara 

4. PT Kaltim Amonium Nitrat 

5. PT Kaltim Sahid Baritosodakimia 

6. PT Kaltim Indusrial Estate 

7. PT Padi Energi Nusantara 

8. PT Rakayasa Industri 

9. PT Pupuk Indonesia Energi  

10. PT Pukati pelangi Patani Berseri 

11. PT Pupuk Indonesia Pangan 

12. PT Kaltim Jordan Abadi 

4.6 Visi dan Misi 

 Visi: 

 “Menjadi Perusahaan di bidang industry pupuk, kimia, dan agribisnins kelas 

dunia yang tumbuh dan berkelanjutan.” 

 Misi: 

 Menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia serta portofolio investasi 

dibidang kimia, agro, energo, trading dna jasa pelayanan pabrik yang 

bersaing tinggi. 
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 Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dna pengembangan

bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang Program

Kedaulatan Pangan Nasional.

 Mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar

global yang didukung oleh SDM yang berwawasan internasional dengan

menerapkan teknologi terdepan.

 Memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham, karyawan dan

masyarakat serta peduli pada lingkungan.

4.7 Struktur Humas PT Pupuk Kalimantan Timur 

- Bagian Hubungan Internal

- Bagian Hubungan Eksternal

- Bagian Publikasi dan Dokumentasi

Terdiri dari: 

o Satu Manager

o Satu Sekertaris

o Tiga Kepala Bagian

o Tujuh Staf Organik

Empat Staf Non Organik 


