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IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.  Letak Geografis dan Topografis

Penelitian tentang analisis profitabilitas dan nilai tambah usaha

pengolahan ikan lele pada farm fish boster centre berlokasi di pergudangan sinar

gedangan blok G-37, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoaro. Kecamatan

Gedangan merupakan salah satu wilayah bagian dari Kabupaten Sidoarjo secara

kondisi geografis memiliki luas wilayah 22,65 km2 yang kemudian terbagi dalam

luas lahan sawah sebesar 6,32 km2 dan luas lahan bukan sawah sebesar 16,33

km2 dan merupakan salah satu daerah yang terletak ± 3 meter dari permukaan

laut antara 112,71o sampai 112,74o lintang selatan. Secara orbitasi jarak

Kecamatan Gedangan dari ibukota Kabupaten Sidoarjo adalah ± 7 km.

Keadaan iklim di wilayah Kecamatan Gedangan pada tahun 2016 cukup

baik, diiringi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi serta berlangsung dalam

waktu yang lama setiap bulan sepanjang tahun. Rata-rata intensitas curah hujan

di Kecamatan Gedangan pada tahun 2016 adalah  sebesar 136,92 mm. Dimana

secara administratif Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa dengan 36

pendukuhan. Kecamatan Gedangan memberikan kontribusi luas wilayah sebesar

3,1 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Sidoarjo dimana peta lokasi

penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.

Adapun batas-batas Kecamatan Gedangan secara administratif adalah

sebagai berikut:

a)  Sebelah utara : Kecamatan Waru

b)  Sebelah selatan : Kecamatan Buduran

c)  Sebelah barat : Kecamatan Sukodono

d)  Sebelah timur : Kecamatan Sedati



68

4.2.  Keadaan Penduduk Lokasi Penelitian

Berdasarkan data kependudukan tahun 2016 jumlah total penduduk

Kecamatan Gedangan adalah sebesar 117.723 jiwa dengan luas wilayah seluas

23,68 km2 dimana terdiri dari 59.664 penduduk laki-laki dan 58.059 penduduk

permpuan serta rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Gedangan adalah

4.971 jiwa/km2. Kemudian dari hasil regristrasi akhir penduduk tercatat bahwa

pertumbuhan jumlah penduduk tiap desa bervariasi. Desa Gemurung merupakan

salah satu bagian Desa yang mengalami pertumbuhan pesat yaitu sebesar 3.85

persen dari tahun sebelumnya. Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin

kemudian tersaji dalam tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Gedangan 2016

Desa/ Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase

1 2 3 4 %
01. Ganting 2.063 1.993 4.056 3,45
02. Karangbong 3.552 3.552 7.104 6,03
03. Tebel 6.869 6.766 13.635 11,58
04. Kragan 1.162 1.129 2.291 1,95
05. Gemurung 2.185 2.247 4.432 3,76
06. Punggul 3.565 3.388 6.953 5,91
07. Sruni 4.403 3.854 8.257 7,01
08. Kebonanom 4.458 4.465 8.923 7,58
09. Kebonsikep 5.567 5.372 10.939 9,29
10. Gedangan 5.058 5.061 10.119 8,60
11. Ketajen 4.222 3.712 7.934 6,74
12. Wedi 2.587 2.509 5.096 4,33
13. Semambung 3.482 3.523 7.005 5,95
14. Sawotratap 7.144 7.102 14.248 12,10
15. Bangah 3.347 3.386 6.732 5,72

Jumlah 59.664 58.059 117.723 100,00 %
Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo, 2016 (diolah)

Dari data tabel 16 dapat disimpulkan persentase jumlah penduduk

terbesar di Kecamatan Gedangan adalah Desa Sawotratap yaitu dengan nilai

persentase sebesar 12,10%, dan persentase jumlah penduduk terkecil di

Kecamatan Gedangan adalah Desa Kragan dengan nilai persentase sebesar

1,95% dari total persentase keseluruhan. Sedangkan Desa Gemurung yang
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merupakan lokasi tempat usaha berdiri memiliki persentase total jumlah

penduduk nomor tiga terkecil berdasarkan Desa di Kecamatan Gedangan.

Keadaan penduduk dari banyaknya pendatang menurut jenis kelamin dan

desa atau kelurahan pada Kecamatan Gedangan pada tahun 2016 kemudian

dapat tersaji dalam tabel 17.

Tabel 17. Banyaknya Pendatang Kecamatan Gedangan 2016

Desa/ Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase

1 2 3 4 %
01. Ganting 40 38 78 5,36
02. Karangbong 49 71 120 8,24
03. Tebel 78 74 152 10,44
04. Kragan 12 17 29 1,99
05. Gemurung 50 63 113 7.76
06. Punggul 33 30 63 4,32
07. Sruni 21 17 38 2,60
08. Kebonanom 69 68 137 9,41
09. Kebonsikep 27 25 52 3,57
10. Gedangan 73 54 127 8,72
11. Ketajen 27 14 41 2,81
12. Wedi 33 28 81 5,56
13. Semambung 58 59 117 8,03
14. Sawotratap 88 91 179 12,29
15. Bangah 67 62 129 8,86

Jumlah 725 711 1.436 100,00 %
Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel 17 kemudian dapat disimpulkan banyaknya pendatang

menurut jenis kelamin desa atau kelurahan pada Kecamatan Gedangan

persentase penduduk pendatang tertinggi adalah Desa Sawotratap dengan nilai

persentase sebesar 12,29% dari total persentase keseluruhan. Dan nilai

persentase pendatang menurut jenis kelamin yang terkecil terdapat pada Desa

Kragan dengan nilai persentase 1,99% dari total persentase keseluruhan,

sedangkan Desa Gemurung yang merupakan tempat lokasi usaha berdiri

memiliki persentase jumlah pendatang yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,76%

yaitu terbesar ketiga dari total keseluruhan desa atau kelurahan di Kecamatan

Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
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Kemudian berdasarkan data total jumlah penduduk dan total persentase

pendatang per Desa/kelurahan pada Kecamatan Gedangan dapat disajikan

kembali data kependudukan berdasarkan banyaknya orang yang bekerja

menurut jenis pekerjaan per Desa/Kelurahan pada tahun 2016 yaitu meliputi

kategori jenis pekerjaan pegawai negeri, ABRI, petani, buruh tani, buruh swasta,

pedagang, usaha kontruksi, usaha industri/kerajinan serta jasa lainnya, dimana

rincian data kependudukan berdasarkan mata pencaharian dapat disajikan

dalam tabel 18.

Tabel 18. Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Mata pencaharian

Desa/ Kelurahan PN ABRI Petani Buruh
Tani

Buruh
Swasta

Pedaga
ng

Jasa
Lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8
01. Ganting 72 19 216 360 936 291 75
02. Karangbong 92 22 117 231 876 321 220
03. Tebel 385 350 25 - 490 96 40
04. Kragan 23 9 45 138 667 34 35
05. Gemurung 70 30 128 60 1.757 171 196
06. Punggul 66 45 155 85 1.787 2.088 36
07. Sruni 71 812 4 11 1.699 13 11
08. Kebonanom 99 50 157 85 996 91 158
09. Kebonsikep 116 128 - - 6.260 265 25
10. Gedangan 126 50 18 14 7.096 2.045 25
11. Ketajen 152 403 50 25 2.066 1.030 38
12. Wedi 94 24 85 52 1.933 467 71
13. Semambung 152 206 98 48 2.338 1.116 282
14. Sawotratap 38 19 49 40 2.883 254 265
15. Bangah 210 22 41 30 3.270 513 100

Jumlah 1.766 2.189 1.188 1.179 35.054 8.793 1.577
Total Jumlah 51.746

Persentase (%) 3,41 4,23 2,29 2,27 67,74 16,99 3,05
Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sidoarjo, 2016 (diolah)

Dari data tabel 19 dapat disimpulkan bahwa persentase jenis pekerjaan

terbesar penduduk di Kecamatan Gedangan adalah bekerja sebagai buruh

swasta yaitu dengan nilai persentase sebesar 67,74% dari total persentase

jumlah penduduk di Kecamatan Gedangan. Sehingga dari data tersebut

kemudian memiliki kesinambungan dengan berdirinya beberapa komplek

perindustrian pabrik serta pergudangan di wilayah Kecamatan Gedangan
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memberikan dampak penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi sebagai

karyawan atau buruh swasta. Keberadaan sentra industri yang berdiri di wilayah

Kecamatan Gedangan kemudian mendorong sebagain masyarakatnya untuk

memanfaatkan potensi sumberdaya manusia yang ada dengan cara memberikan

pilihan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar baik buruh swasta dan

jenis pekerjaan lainnya dengan berdagang atau menjual hasil produksinya,

dimana secara persentase jenis pekerjaan pedangang di Kecamatan Gedangan

adalah terbesar kedua yaitu dengan nilai 16,99% dari total persentase

keseluruhan. Sedangkan sisannya bermata pencaharian diantaranya adalah

pegawai negeri, ABRI, tani, buruh tani dan jasa lainnya dengan persentase

antara dua sampai empat persen dari total persentase keseluruhan.

4.3. Keadaan Umum Kondisi Perikanan

Kecamatan Gedangan merupakan daerah yang memiliki potensi lahan

pertanian cukup luas, namun dengan adanya kebijakan pembangunan kawasan

industri di Kabupaten Sidoarjo yang salah satu wilayah pengembangannya

berada di Kecamatan Gedangan maka banyak lahan pertanian yang kemudian

dialih fungsikan menjadi daerah pembangunan kawasan industri perdagangan

dan perumahan. Meskipun dengan adanya kebijakan dalam pembangunan

kawasan industri perdagangan, namun masih terdapat bebrapa lahan potensial

yang kemudian difokuskan pada pertanian padi maupun penanaman tebu.

Berdirinya kawasan industri di wilayah Kecamatan Gedangan baik industri

skala kecil, menengah, maupun besar merupakan salah satu potensi yang

memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kegiatan penyerapan

tenaga kerja yang lebih baik. Meskipun tidak terdapat banyak lahan perikanan

budidaya, tambak, maupun perikanan laut namun dengan berdirinya kawasan

pembangunan industri perdagangan di Kecamatan Gedangan banyak variasi
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jenis usaha yang berkembang didalamnya, salah satu jenis usaha yang cukup

potensial adalah jenis usaha perikanan diantaranya adalah pabrik pengolahan

ikan beku, frozen demersal fish, frozen pelagic fish, pabrik pembuatan obat

multivitamin ikan dengan merek boster, pabrik pengolahan es ice tube, pabrik

pembuatan pakan ikan terapung dan tengelam, serta pusat pelatihan

pengembangan mandiri kelautan pada balai riset farm fish boster centre dengan

produksi budidaya ikan lele super intensifnya serta produksi hasil olahan ikan lele

yang kemudian menjadi lokasi penelitian dengan judul permasalahan diatas.

Potensi usaha perikanan yang berdiri pada kawasan industri

perdagangan Kecamatan Gedangan mempunyai dampak terhadap penyerapan

tenga kerja baik tenaga kerja ahli maupun buruh swasta bagi sumberdaya

manusia disekitar lokasi usaha. Sehingga dengan berdirinya usaha bidang

perikanan, kemudian memberikan kontribusi sumbangan yang cukup besar

terhadapap pendapatan daerah Kecamatan Gedangan.

4.4. Keadaan Umum Farm Fish Boster Centre

Keadaan umum Farm Fish Boster Centre berlokasi di pergudangan sinar

gedangan blok G-37, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pergudangan

sinar gedangan merupakan salah satu kawasan industri perdagangan yang

dibangun pada Kecamatan Gedangan, kondisi lokasi usaha memiliki faktor-faktor

seperti kedekatan dengan sumber daya manusia, kedekatan dengan sumber air

dan khusus untuk farm fish boster centre pengembangan usaha dilokasikan pada

pergudangan sinar gedangan karena memiliki kedekatan dengan pabrik lain dari

PT. Indosco Dwi Jaya Sakti yaitu pabrik multivitamin ikan, dimana pendirian farm

fish boster centre ini tujuan awalnya adalah sebagai balai riset pengembangan

hasil produksi multivitamin dengan merek boster. Adapun sejarah berdiri dan

perkembangan usaha, lokasi dan layout usaha serta struktur organisasi dan
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ketenagakerjaan pada farm fish boster centre dapat dijelaskan kembali dalam

uraian sebagai berikut.

4.4.1.  Sejarah Berdiri dan Perkembangan Usaha

Farm Fish Boster Centre merupakan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan

dan Perikanan (P2MKP) yang didirikan oleh pemimpin PT. Indosco Dwi Jaya

Sakti bapak Eka Jaya Tjioe. PT. Indosco Dwi Jaya Sakti merupakan salah satu

bidang usaha yang bergerak pada produksi multivitamin dan obat-obatan untuk

ikan yang kemudian hasil produksinya diberi merek boster. Untuk melihat

kesiapan hasil produksinya terhadap aplikasi bidang budidaya maka PT. Indosco

Dwi Jaya Sakti mendirikan balai riset yang kemudian diberi nama farm fish boster

centre, unit ini merupakan tempat dilakukannya riset sistem budidaya boster

dengan mengaplikasikan produk multivitamin dan obat-obatan yang

diproduksinya.

Sebelum didirikan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan

dengan nama Farm Fish Boster Centre, PT. Indosco Dwi Jaya Sakti bekerjasama

dengan kelompok pembudidaya binaannya yang tersebar diberbagai daerah

sepeti Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi dan daerah lain di

Jawa Timur, dimana kolam budidaya pada lokasi-lokasi tersebut digunakan

sebagai tempat riset kegiatan budidaya dengan aplikasi produk multivitamin dan

obat-obatan yang diproduksinya. Namun seiring berjalannya waktu kegiatan riset

dengan model kerjasama pada pokdakan ini meberikan sumbangan biaya

pengembangan yang lebih besar serta tidak efisien dalam hal waktu.

Sehingga pada bulan Februari tahun 2013 Farm Fish Boster Centre

mendirikan balai riset dengan kegiatan usahanya adalah bidang budidaya untuk

memaksimalkan efisiensi penggunaan waktu dan monitoring sistem budidaya

dengan aplikasi pengunaan multivitamin serta obat-obatan yang diproduksi oleh

PT. Indosco Dwi Jaya Sakti, yang menjadi faktor penentuan lokasi pendirian unit
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farm riset ini adalah jarak atau kedekatan dengan pabrik utamanya yaitu

multivitamin boster. Sehingga farm fish boster centre kemudian didirikan di

pergudangan sinar gedangan blok g-37 dimana kurang lebih berjarak 3 km

dengan tempat produksi multivitamin merek boster.

Budidaya yang kemudian dikembangkan pada farm fish boster centre

adalah komoditas ikan lele (Clarias Sp.) diantaranya adalah jenis sangkuriang,

dumbo, phtyon serta sukoi dengan sistem super intensif yaitu 1.000 ekor/m3 dan

luas lahan yang sempit atau terbatas. Media budidaya yang digunakan adalah

dengan berfokus pada manajemen pembuangan kotoran dan penambahan

penanganan dengan multivitamin serta obat-obatan yang dihasilkan oleh PT.

Indosco Dwi Jaya sakti “Boster”. Sehingga dinamakan sistem budidaya boster,

media untuk sistem budidaya boster sendiri harus; (1) luas kolam paling besar

4x4 meter persegi, (2) jenis kolam harus semen/beton/fiber, (3) sistem

pembuangan atau kontrol air berupa central drain (saluran pembuangan

ditengah), (4) mengikuti standart operational procedur (SOP) dan

mengaplikasikan penanganan budidaya dengan multivitamis “boster”. Budidaya

dengan sistem ini lebih efektif dan mudah diterapkan.

Gambar 6. Kolam Fiber Sistem Central Drain “Sistem Boster”

Hasil produksi budidaya dengan menggunakan sistem boster pada usaha

ini cukup melimpah, dengan hasil produksi yang tinggi tersebut pada tahun 2014
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usaha ini memanfaatkan peluang produksi ikan lelenya dengan melakukan

usaha pengolahan hasil perikanan dan memanfaatkan ikan lele sebagai bahan

baku utamanya. Pada awalnya kegiatan usaha pengolahan hanya menghasilkan

dua produk saja yaitu fillet ikan lele dan crispy lele, namun seiring berjalannya

waktu usaha ini memproduksi olahan kreatif dan inovatif lainnya dengan tetap

berprinsip pada usaha diversifikasi olahan. Selain budidaya dan pengolahan, unit

bisnis yang kemudian dikembangkan pada fish boster centre adalah hatchery.

Dengan banyaknya kegiatan usaha yang dikembangkan oleh farm fish

boster centre maka pada tanggal 30 April 2014 dikeluarkannya surat keputusan

kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Nomor 42/Kep-BPSDMKP/2014 tentang penetapan usaha tersebut sebagai

salah satu bagian dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau

P2MKP. Pada P2MKP fish boster centre ini terdapat beberapa kegiatan pokok

yaitu riset dan produksi di bidang pembenihan, pembesaran dan pengolahan.

Riset kegiatan usaha ini memiliki kesinambungan antara satu unit dengan unit

lain dimana masing-masing hasil produksinya berorientasi pada profit.

Sedangkan pada unit usaha pengolahan pada farm fish boster centre

penggunaan bahan baku dari hasil produksi budidaya sendiri dimaksudkan untuk

memilih bahan baku dengan kualitas yang baik dan terkontrol yaitu mulai dari

pemilihan benih sampai pada usia konsumsi. Seiring dengan perkembangan

usaha ini maka produk yang dihasilkan dari yang semula hanya dua produk yaitu

catty crispy dan fillet beku ikan lele, hingga tahun 2016 olahan boster

berkembang menjadi 17 produk olahan diantaranya adalah rambak, krupuk

mentah, krupuk matang, catty fillet, catty skin less, catty WGGS, catty crispy,

catty holly ball, catty meet ball, catty nugget, catty otak-otak, catty rollade, catty

siomay, catty tofu, catty tempuran, catty drum stick dan catty spring roll.
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Pemanfaatan bahan baku untuk perkembangan usaha pengolahan pada

usaha ini lebih maksimal yaitu memanfaatkan konsep zero waste manajemen

yaitu nol limbah atau semua bagian ikan lele dimanfaatkan sebagai bahan baku

produk olahan yang inovatif dan kreatif. Dari kepala, perut dan tulang ikan lele

yang digunakan sebagai bahan baku produksi krupuk, kulit ikan lele yang

kemudian diproduksi menjadi rambak, serta daging ikan lele yang dimanfaatkan

sebagai produksi fillet beku serta surimi sebagai bahan dasar produksi olahan

ikan lele lainnya. Sedangkan produksi usaha ini dilakukan berdasarkan jumlah

pesanan yang diterima, untuk 1 HOK usaha ini melakukan dua kegiatan produksi

dengan menghasilkan dua produk olahan. Produksi olahan dengan merek yang

sama “boster” didistribuskan pada daerah pemasaran Jakarta, Surabaya, Bali,

Sidoarjo, Bandung dan skala daerah pemasaran internasional.

Visi usaha ini sendiri diantaranya adalah menyediakan beragam produk

yang aman dan berkualitas, mendukung program Dinas Perikanan dan Kelautan

untuk mensukseskan gerakan “Ayo Makan Ikan Agar Sehat dan Cerdas”.

Sedangkan misi usaha ini adalah terus melakukan inovasi produk yang dapat

dinikmati oleh siapa saja.

4.1.2.  Lokasi dan Layout Perusahaan

Lokasi farm fish boster centre berada di kawasan pergudangan sinar

gedangan blok G-37, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Kompleks

industri ini berada di Jalan Raya Gedangan-Sedati yaitu perbatasan Kecamatan

Sedati dengan Kecamatan Gedangan.  Akses menuju lokasi usaha ini mudah

ditempuh karena dekat dengan sarana transportasi umum yaitu, berjarak kurang

lebih 2 KM dari stasiun KA Gedangan, berjarak kurang lebih 6 KM dari Bandara

Nasional Juanda dan berjarak kurang lebih 10 KM dari terminal bus Bungurasih

Surabaya, sedangkan jarak lokasi usaha dengan jalan raya utama adalah kurang

lebih 1 KM. Lokasi usaha ini dekat dengan dua pusat kota yaitu Kota Surabaya
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dan Kabupaten Sidoarjo sehingga mempermudah dalam alokasi daerah dan

distribusi pemasaran hasil produksinya.

Secara teknis lokasi usaha ini berada di dataran rendah, sehingga mudah

untuk mendapatkan sumber air tawar yaitu kurang lebih pada kedalaman 7 M

saja. Luas area tanah usaha ini adalah 1800 m2 dengan luas bangunan 1200 m2

sedangkan luas bangunan pengolahan pada usaha ini adalah 3 x 6 m2. Area

usaha yang digunakan dalam kegiatan usaha budidaya, pembenihan dan

pengolahan memiliki berbagai ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda.

Pembagian layout area bangunan usaha tersebut antara lain, terdapat

ruang kantor yaitu tempat manajer bekerja, ruang tamu yaitu tempat untuk

menerima tamu, ruang pengolahan sebagai tempat produksi, ruang

penyimpanan produk yaitu tempat untuk menyimpan produk multivitamin dan

freezer, ruang kelas yang digunakan untuk tempat menerima peserta pelatihan,

mess 1 dan mess 2 merupakan tempat yang digunakan untuk tempat istirahat

tenaga kerja, kamar mandi, musholla, kamar tidur tenaga kerja, gudang yang

digunakan untuk menyimpan alat-alat, ruang hatchery, gazebo yang digunakan

untuk kegiatan rapat dan penerimaan tamu serta lahan budidaya yang terdiri dari

kolam pembesaran dan penampungan indukan. Dimana gambar layout usaha

dapat dilihat pada lampiran 2.

Secara administratif batas-batas lokasi farm fish boster centre adalah

sebagai berikut:

Sebelah utara : Pabrik Alumunium

Sebelah selatan : Desa Gemurung

Sebelah timur : Pabrik Ice Tube

Sebelah barat : Perumahan Valencia
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4.1.3.  Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan

Struktur organisasi yang digunakan pada usaha ini adalah dengan

menggunakan jenis struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional

ini berfokus pada adanya tenaga kerja fungsional yang memiliki keahlian sesuai

dengan jabatan yang sedang dibutuhkan oleh suatu usaha, yaitu memiliki fungsi

memudahkan pemecahan masalah dengan wewenang dan kemampuan yang

dimilikinya. Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada usaha ini, terdapat

pembagian dan pengelompokan tugas pada unit-unit terpisah yang dibawahinya

tujuannya adalah untuk memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab

tenaga kerja agar tercipta keselarasan dalam bekerja atau mencapai tujuan

usaha . Usaha ini dipimpin oleh seorang direktur yaitu bapak Eka Jaya Tjioe

kemudian dibantu oleh advisor, manajer, teknisi pembenihan, teknisi

pembesaran dan teknisi pengolahan. Dimana gambar struktur organisasi usaha

ini dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Struktur organisasi pada “Farm Fish Boster Centre”
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Adapun tugas dan tanggung jawab pimpinan dan staff pada farm fish

boster centre adalah sebagai berikut:

1.  Direktur “Bapak Eka Jaya Tjioe”

a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan perusahaan.

b. Memimpin seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan garis kebijakan.

c. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemanjuan perusahaan

serta menjalin kerja sama dengan bawahannya.

2.  Advisior “Ir. Anita Andriani”

a. Bertanggung jawab sebagai penasehat manajer

b. Memberi opini berupa konsultasi atau nasehat terhadap jalannya

perusahaan.

3.  Manajer “Dedi Hermansyah”

a. Menganalisis kegiatan, putusan dan hubungan yang diperlukan.

b. Mengelompokan unit dan tugas dalam struktur organisasi.

c. Membentuk tim yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab untuk

berbagai tugas.

4.  Teknisi Pembenihan

a. Bertanggung jawab terhadap teknis pembenihan ikan lele.

b. Bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha pembenihan ikan lele.

5.  Teknisi Pembesaran

a. Bertanggung jawab terhadap teknis pembesaran ikan lele.

b. Bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha pembesaran ikan lele.

6.  Teknisi Pengolahan

a. Bertanggung jawab terhadap teknis pengolahan ikan lele.

b. Bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha pengolahan ikan lele.

Ketenaga kerjaan pada usaha ini dibedakan menjadi tenaga kerja tetap,

tenaga kerja tetap pada usaha ini dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja
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bulanan tetap dan tenaga kerja harian tetap. Tenaga kerja bulanan tetap adalah

tenaga kerja yang karena sifat dan tugas pekerjaannya ditetapkan oleh pemimpin

perusahaan menjadi tenaga kerja bulanan tetap serta mendapatkan gaji tiap

bulan tanpa melihat jumlah hari dan jam kerja yang telah dilaksanakannya.

Sedangkan tenaga kerja harian tetap adalah pegawai tetap yang karena sifat dan

tugas pekerjaanya ditetapkan oleh pemimpin perusahaan menjadi tenaga kerja

harian tetap dan mendapatkan pembayaran gaji sesuai peraturan berlaku.

Jumlah tenaga kerja tetap pada usaha ini berjumlah 15 orang, dimana 6

orang diantaranya adalah tenaga kerja bagian pengolahan. Jenjang pendidikan

yang ditempuh oleh tenaga kerja pada usaha ini sangat beragam diantarannya

adalaha lulusan SD, SMP, SMA/SMK, D3, S1 dan S2. Tenaga kerja lulusan SD

bekerja sebagi tukang kebun berjumlah 1 orang. Tenaga kerja lulusan SMP dan

SMA terdapat 5 orang bekerja pada bagian pengolahan. Tenaga kerja lulusan

SMK perikanan terdapat 4 orang bekerja pada bagian pembenihan dan

pembesaran. Tenaga kerja lulusan D3 bekerja pada divisi marketing dan teknisi

pembesaran dan pengolahan berjumlah 3 orang. Lulusan S1 berjumlah 1 orang

bertugas sebagai manager dan lulusan S2 berjumlah 1 orang bekerja sebagai

advisior.

Kompensasi yang diterapkan pada usaha ini terbagi menjadi dua jenis

yaitu kompensasi finansiil dan kompensasi non-finansiil. Kompensasi finansiil

yang diterima oleh tenaga kerja pada usaha ini berupa gaji, tunjangan hari raya

dan jaminan kesehatan. Besarnya gaji yang diterima tenaga kerja adalah sesuai

upah minimum regional (UMR) Kabupaten Sidoarjo. Pengupahan pada usaha ini

pada dasarnya memiliki besaran gaji pokok yang sama namun yang

membedakan nilai gaji akhir pada tenaga kerja adalah besarnya bonus yang

didapatkan, besar kecilnya bonus yang diberikan oleh perusahaan tegantung dari

inovasi tenaga kerja untuk mengembangkan perusahaan. Semua kegiatan yang
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menguntungkan perusahaan diantaranya dalah saat pelatihan dan penjualan

produksi tinggi makan kemudian oleh perusahaan akan diganti dalam bentuk

bonus. Selain itu bonus juga akan diberikan ketika tahun baru sebesar dua kali

gaji pokok untuk tenaga kerja lama, sedangkan tenaga kerja baru diberikan

sebesar satu kali gaji pokok. Kemudian bonus lain adalah dalam bentuk

tunjangan hari raya dimana nilai besarannya adalah satu kali gaji pokok tenaga

kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja ditanggung

perusahaan sepenuhnya. Sedangkan kompenasisi non-finansiil untuk tenaga

kerja pada usaha ini adalah dengan penyedian fasilitas seperti area dapur,

tempat beribadah, keamanan tenaga kerja, promosi, penghargaan prestasi kerja

serta program rekreasi gratis bagi tenaga kerja yang dijadwalkan dalam satu

tahun sekali.


