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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Berdiri Perusahaan 

Pada awalnya PT. Pandawa Perkasa (PT. PPS) merupakan sebuah 

perusahaan yang masih sederhana dengan nama CV. Pandawa Perkasa Surya. 

Pada tahun 2013 barulah berkembang menjadi Perseroan Terbatas (PT). PT. 

Pandawa Perkasa Surya ini berdiri dalam bidang Jasa Kontraktor Alat Berat, dan 

didirikan sejak tahun 2009. Pada waktu itu perusahaan ini belum memiliki 1 unit 

alat, akan tetapi perusahaan ini berjalan dengan sistem merental alat berat dari 

pihak lain. 

Melihat perjalanan dari waktu ke waktu usaha ini memberikan hasil yang 

begitu positif sehingga di tahun 2010 muncullah ide untuk mulai mengangsur 1 

unit alat dari hasil rental alat tersebut dan sebagian modalnya dipinjam dari Bank. 

Penghasilan dari kerja alat terus berkembang, tahun terus berganti dan perusahaan 

ini pun semakin berjaya hingga saat ini alat berat yang dimiliki perusahaan PT. 

PPS berjumlah 25 unit. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

VISI : 

1. PT. Pandawa Perkasa Surya akan menjadi perusahaan publik yang dikenal 

luas dan menjadi yang terdepan dengan memberikan jasa dan pelayanan 

dengan kualitas yang baik bagi keuntungan konsumen. 

2. Memahami pelanggan, bahwa pelanggan adalah segalanya dan biasanya 

selalu benar. 



9 
 

 

3. Bekerja secara profesional dan tepat waktu. 

4. Mengutamakan keselamatan kerja dan meningkatkan kualitas personel 

dengan cara memberikan pelatihan secara berkala. 

5. Merencanakan perluasan operasional dengan menawarkan harga yang 

kompetitif kepada pelanggan dengan memperbaharui unit atau mengganti 

unit secara berkesinambungan. 

6. Menjadi perusahaan pilihan pertama pelanggan dibidang penyedia alat 

berat dengan reputasi nasional. 

MISI : 

1. PT. Pandawa Perkasa Surya bergerak di bidang infrastruktur dan 

penyediaan jasa dengan fokus utama memberikan kualitas terbaik dari 

beragam produk peralatan dan juga pelayanan yang memuaskan kepada 

pelanggan dengan harga yang bersaing. 

2. Mengutamakan keselamatan kerja demi memuaskan pelanggan dan 

karyawan PT. Pandawa Perkasa Surya. 

3. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan membina hubungan baik 

dengan pelanggan, supplier dan juga staff. 

4. Mencapai kesiapan fisik unit untuk beroperasi 90-95% dalam tiga (3) 

tahun. 

5. Bekerja dengan aman dengan meminimalisir tingkat kecelakaan hingga 3 

kejadian rata-rata di seluruh site (lokasi) dan 0 (zero) kejadian dalam hal 

fatality tiap bulan selama 3 (tiga) tahun. 
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6. Menjadi mitra handal dan terpercaya bagi pelanggan dengan memberikan 

produk, solusi dan layanan yang unggul. 

7. Meningkatkan mutu dan perbaikan kinerja secara terus menerus untuk 

mencapai keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM profesional 

dan berdedikasi. 

8. Meningkatkan nilai tambah yang optimal bagi pelanggan, pekerja, 

shareholder, supplier dan masyarakat sekitar dengan menerapkan kaidah 

manajemen modern dalam pengembangan bisnis. 

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi merupakan suatu wadah atau badan yang mengorganisir 

orang-orang untuk melakukan pekerjaan bersama-sama dapat dituju dengan 

seefektif mungkin guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Didalam suatu 

organisasi yang baik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, seorang 

pemimpin tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara individu. Maka untuk 

memperlancar tugasnya tersebut harus dikerjakan secara terpisah menjadi lebih 

kecil agar dapat dikerjakan oleh individu yang membantunya. 

Dalam struktur organisasi PT. Pandawa Perkasa Surya Duri seorang 

bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya. Sebagai gambaran 

mengenai struktur organisasi PT. Pandawa Perkasa Surya Duri dapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. PANDAWA PERKASA SURYA 
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Sesuai dengan organisasi perusahaan tersebut, maka karyawan 

mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan 

yaitu terdiri dari tugas umum perusahaan yaitu: 

1. Direktur 

a. Mengatur tugas dan tanggung jawab sesuai dengan devisi masing-

masing. 

b. Mengendalikan jalannya perusahaan. 

c. Mengambil keputusan dalam perusahaan secara keseluruhan. 

d. Menerima hasil laporan yang berhubungan dengan perusahaan dari 

manajer secara berkala. 

e. Menjalin hubungan dengan perusahaan lain untuk kepentingan 

perusahaan. 

f. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawannya. 

g. Bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaannya yang di 

jalankannya. 

2. Komisaris 

a. Mengatur tugas dan tanggung jawab anggotanya. 

b. Memastikan semua anggota dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 

pekerjaannya berkenaan dengan pelaksanaan dengan baik. 

c. Memastikan bahwa struktur manajer pada posisinya mengetahui 

tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kerja di tempat mereka 

bekerja. 
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d. Menerima dan memberhentikan anggota. 

3. Personalia 

a. Penerimaan tenaga kerja koordinasi dengan labour supply. 

b. Sosialisasi dan koordinasi. 

c. Menyiapkan perjanjian kerja untuk karyawan baru. 

d. Absensi daftar hadir. 

e. Internal letter. 

f. Incoming letter / surat masukan. 

g. Out going / surat keluar. 

h. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. 

4. Accounting 

a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan. 

b. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan. 

c. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan. 

d. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara 

periodik (bulanan / tahunan). 

e. Melakukan pembayaran gaji karyawan. 

f. Meyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan 

perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan. 

5. Koordinator Lapangan 

a. Mengetahui beban orang yang di bawahnya apakah overload/ 

underload atau normal. 

b. Mengetahui apa pekerjaan orang yang ada di bawahnya. 
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c. Mengetahui target pekerjaan orang yang di bawahnya. 

d. Memastikan bahwa orang yang di bawahnya selalu memiliki pekerjaan 

sesuai dengan beban kerja. 

e. Memberikan arahan / solusi jika orang dibawahnya mengalami salah 

arah atau kesulitan. 

f. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibawahnya. 

g. Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan orang yang 

dibawahnya dan pekerjaan itu sendiri. 

6. Administrasi Proyek 

a. Melakukan pencatatan dimana saja alat-alat berat perusahaan bekerja 

yang telah diterima laporannya dari koordinator lapangan. 

b. Melakukan pencatatan atas jam kerja alat-alat berat yang sedang 

beroperasi di lapangan yang telah diterima laporannya dari koordinator 

lapangan. 

c. Melakukan pencatatan jenis pekerjaan di areal perusahaan rekanan atas 

dasar laporan dari koordinator lapangan. 

d. Memberikan laporan secara berkala kepada direktur. 

e. Bertanggung jawab atas semua laporan yang diterima dari koordinator 

untuk disampaikan pada direktur. 

7. Administrasi Spare Part 

a. Menerima pesanan spare part alat berat dari anggota lapangan. 

b. Menyediakan stok barang spare part dan mengordernya kembali pada 

toko rekanan apabila persediaan stok tinggal sedikit. 
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c. Bertanggung jawab atas orderan spare part alat berat serta mempacking 

dan mempersiapkan barang tersebut untuk dibawa. 

d. Melaporkan jumlah pemakaian spare part setiap unit alat berat kepada 

Direktur secara berkala. 

8. Supir 

a. Memuat barang spare part, logistik, dll. 

b. Mengantar barang spare part, logistik, dll ke lokasi kerja alat berat. 

c. Bertanggung jawab atas kondisi mobil perusahaan. 

9. Operator 

a. Mengoperasikan alat-alat berat perusahaan di lapangan. 

b. Melakukan pencatatan jam kerja alat berat dan jenis pekerjaan yang 

dikerjakan di areal perusahaan rekanan. 

c. Melaporkan jika ada kendala kerusakan alat berat maupun kendala 

cuaca dan kondisi di lapangan kepada koordinator. 

d. Bertanggung jawab memperhatikan dan menjaga unit alat berat di 

lapangan. 

10. Mekanik 

a. Melakukan perbaikan terhadap unit alat berat yang rusak. 

b. Melakukan perawatan rutin atau service berkala terhadap alat-alat berat 

perusahaan. 

c. Mencatat dan melaporkan jumlah pemakaian suku cadang alat berat di 

lapangan kepada administrasi spare part. 

d. Bertanggung jawab atas kondisi unit alat-alat berat perusahaan. 
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11. Helper 

a. Membantu pekerjaan operator di lapangan. 

b. Melaporkan hasil kerja apabila operator dalam kondisi bekerja. 

c. Melakukan pekerjaan sesuai dengan yang di arahkan oleh operator. 

d. Mengukur areal kerja lapangan yang sudah dikerjakan operator. 

12. Oilmen 

a. Melangsir bahan bakar solar di lapangan. 

b. Mencatat dan melaporkan keluar masuknya bahan bakar solar yang 

ada di lapangan kepada administrasi proyek. 

c. Bertanggung jawab atas kualitas bahan bakar yang diterimanya dari 

suplier. 

13. TM (Tukang Masak) 

a. Bertanggung jawab atas makan anggota kerja yang berada di 

lapangan. 

b. Membuat catatan belanjaan apabila jadwal belanja sudah tiba. 

c. Melaporkan kondisi belanjaan apabila stok sudah habis. 

 

2.4 Aktivitas Perusahaan 

1. Pemborongan pada umumnya (General Contractor) antara lain 

pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industry 

(industry estate), gedung-gedung apartemen, rumah ibadah dan lain-lain. 

2. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan 
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pembangunan, pengerjaan pembebasan, pembukaan penguruan dan 

pemerataan. 

3. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman dan sebagainya 

meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, 

jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigrasi), landasan 

udara, dermaga, meliputi kegiatan pemasangan tiang pancang/pipa, 

komponen beton pra-pracetak, bantalan rel, (produk beton lainnya dan 

kegiatan usaha terkait). 

4. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan. Perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin-

mesin. 

5. Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya. 

 

 

 

 

 


