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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Tri Sakti Perkasa

PT. Tri Sakti Perkasa adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di

bidang pelayanan jasa tenaga outsourcing dalam rangka memenuhi tenaga kerja

disuatu perusahaan baik swasta maupun nasional sesuai dengan kebutuhan yang

diinginkan.

Semboyannya adalah “Kami Komit Ciptakan Nilai” yang artinya

memberikan komitmen positif untuk tercapainya tujuan yang positif dan

berkembang, PT. Tri Sakti Perkasa berusaha secara maksimal menciptakan Nilai

yang tinggi bagi mitra kerjanya dan bekerjasama untuk menciptakan SDM yang

profesional sesuai bidang kerjanya18.

Hal ini tentunya juga berkaitan dengan kemampuan dan komitmen serta

konsep kerja yang jelas dari para pemegang saham dan pengelola perusahaan yang

sangat fokus dalam mencapai visi dan misi perusahaan untuk hasil yang lebih

baik. sistem rekrutmen tenaga kerja, penyediaan SDM dan fasilitas-fasilitas lain

yang merupakan tanggung jawab PT. Tri Sakti Perkasa, sehingga bisa

memberikan tenaga kerja yang maksimal.

PT. Tri Sakti Perkasa merupakan Perseroan Terbatas yang berkedudukan

dan berkantor pusat di Pekanbaru, dengan Akta Pendirian tertanggal 21 Oktober

2013, Nomor 17 yang dibuat dihadapan AZWAR, SH, MKn, Sarjana Hukum,

Notaris di Bangkinang, Kampar, Riau, dengan Keputusan Menteri Hukum Dan

18 Profil PT. Tri Sakti Perkasa,
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Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-50072.AH.01.01.TAHUN

2013.Tahun 2013 Tertanggal 11Desember 2013.

PT. Tri Sakti Perkasa (PT. TSP) didirikan di kota Pekanbaru, dengan

alamat resmi di JL. Teropong (Soekarno- Hatta) Perum. Rindu Serumpun Blok A

No. 4 Pekanbaru, RIAU. Pada awalnya, perusahaan ini didirikan oleh beberapa

orang pekerja dan Pensiunan TNI yang memang ingin membuat suatu badan

usaha jasa pengamanan yang berkompeten dibidangnya.

B. Dasar Hukum Pendirian

1. Akta Notaries AZWAR, SH, MKn, Nomor 17 tertanggal 21Oktober 2013

2. Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-50072.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 11 Desember

Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

3. Surat Izin Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SI/1153/II/2014 tanggal

20 Februari 2014.

4. Surat Izin Kapolda Riau Nomor : B/3973/XII/2013/DIT BINMAS

5. Surat Keterangan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan

IndonesiaNomor : 01047 TANGGAL 08-12-2014

6. Keputusan Kepala Badan Pelyanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor :

5772/BPT/XI/2013 Tentang Izin Tempat Usaha.

7. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 040114682255 NPWPNomor :

03.337.071.9-216.000 tanggal 22 Agustus 2013.
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C. Kantor Cabang PT. Tri Sakti Perkasa

1. Kantor cabang Duri, Jalan Jenderal Sudirman Kel. Balai Makam

RT/RW09/05. Duri. Riau.

2. Kantor Cabang Rohil, Jalan Jaouhari Mais No. 16 Rimba Melintang

BaganSiapi-Api Kab. Rohil

D. Visi dan MISI PT. Tri Sakti Perkasa

1. Visi

PT. Tri Sakti Perkasa senantiasa berproses dan berkembang, bagai

kepompong yang bertransformasi mennjadi kupu-kupu yang mempesona.

Kami menumbuhkan sayap-sayap yang akan membawa kami terbang Iebih

tinggi. Bersama-sama kami terbang memandang ke depan dengan penuh

semangat untuk menjadi Perusahaan Outsourcing . terbaik dalam bidang

Penyedia dan Penyalur Tenaga Kerja Profesional.

2. Misi

PT. Tri Sakti PerkasaMenjadi outsourcing profesional yang

bermanfaat Dengan semangat tinggi, kami berdedikasi untuk menciptakan

SDM yang memiliki etos kerja profesional, membantu masyarakat

memperoleh pekerjaan dengan menciptakan dunia kerja baru, memberikan

manfaat terbaik bagi costumer dengan cara memberikan tenaga kerja yang

sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan.

3. BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mencapai maksud tujuan yang menj adi harapan seluruh

unsur Management yang tercantum di dalam Visi Perusahaan, maka
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sebagai  pedoman bagi seluruh jajaran Manajemen dan Staf disusun

rumusan sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Seluruh jajaran unsur Manajemen akan mendukung tercapainya Visi

dan Misi secara obyektif sesuai dengan yang ditetapkan dan selalu

menjaga nama baik perusahaan dimana pun berada.

b. Bagi pelanggan

Kami akan memberikan pelayanan terbaik dengan Semboyan: “Kami

Komit Ciptakan Nilai” yang artinya memberikan komitmen positif

untuk tercapainya tujuan yang positif, PT. Tri Sakti Perkasa berusaha

secara maksimal menciptakan Nilai yang tinggi bagi mitra kerjanya.

c. Bagi Masyarakat

Kami akan memberikan informasi lapangan pekerjaan yang sesuai

dengan bidang keahlian dan menyalurkannya pada lapangan  pekerj

aan yang sesuai dengan imbalan setimpal.

d. Bagi Diri sendiri

Saya akan mengembangkan kompetensi, meningkatkan

profesionalisme, dedikasi dan rasa memiliki perusahaan yang tinggi

demi tercapainya cita-cita bersama.
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E. Struktur Pengurus PT. Tri Sakti Perkasa

DIREKTUR UTAMA : IRVAN SWANDI, S.P

KOMISARIS UTAMA : RIKO CANDRA, S.H

KOMISARIS : DODI EFFENDI.
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DIREKTUR

KA OPERASIONAL HRDKA KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI

MARKETING

KOORDINATOR
SECURITY

KASIR

KOORDINATOR
UMUM

RESPONS TIM

1. Pendidikan Dasar
2. Binsus/Refrash Man
3. Bela Diri
4. Latihan Damkar
5.     Pelatihan

KOORDINATOR
NON SECURITY

E_Mail: trisaktiperkasa_tsp@yahoo.co.id

PROGRAM KERJA
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F. Aktivitas PT. Tri Sakti Perkasa

PT. Tri Sakti Perkasa selalu bekerjasama memberikan pelayanan kepada

pengguna jasa dengan menempatkan SDM yang memiliki kriteria dan mutu yang

telah dihasilkan, melalui kontrak kerja sama antara PT. TSP  dengan Mitra kerja

dan  PT. TSP dengan Tenaga kerja melalui Surat PKWT sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang telah disepakati dan dikelola langsung oleh PT. Tri

Sakti Perkasa

a. Alasan dari PT. Tri Sakti Perkasa menjalin kontrak kerja sama antara PT. TSP

dengan Mitra kerja dan  PT. TSP dengan Tenaga kerja melalui Surat PKWT,

yaitu sebagai berikut:

1. Membantu pengguna jasa dalam menangani manajemen sumber daya

manusia.

2. Membantu dalam penempatan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi

perusahaan.

3. Memudahkan pengguna jasa dalam memperbaharui kinerja tenaga kerja.

4. Menghindari tenaga kerja absensi karena izin, sakit, cuti dan mangkir.

5. Memudahkan tenaga kerja dalam pengontrolan kinerja karyawan.

6. Membantu perusahaan agar dapat lebih berkonsentrasi dalam

pengembangan usaha.

7. Membantu pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, perpajakan,

pembayaran THR.
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b. Maksud dan Tujuan Perseroan, dalam Menjalankan usaha dalam bidang

perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, pengangkutan darat,

percetakan, perbengkelan dan jasa.

c. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai

pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan,

konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk perencanaan

pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan,

pemerataan, pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu

pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), rumah susun, kawasan

industri (industrial estate), gedung perkantoran dan apartemen,

kondominium, kawasan perbelanjaan (Mall dan Plaza), rumah sakit,

gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain, pembangunan konstruksi

gedung meliputi, pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan,

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

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

komponen beton pracetak, bantalan rel kareta api, produk beton lainnya

dan kegiatan usaha terkait, pemasangan instilasi-instilasi mesin

(mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomukasi,

freezer, coldstorage, air conditioner (AC), sprinker, plumbing atau limbah

dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.
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2. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, agroindustri, agro industri

meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industry

pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura,

peternakan, perikanan darat/laut, budidaya-budidaya pertambakan,

penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan, serta kegiatan

usaha terkait. Perkebunan tanaman pangan antara lain termasuk buah-

buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacangkacangan, dan sayur-sayuran,

kehutanan dan perkayuan, memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian

(agrobisnis), pembenihan dan budidaya biota air tawar, pembenihan dan

budidaya air laut, perkebunan tanaman industry antara lain meliputi kopi,

teh, tembakau, kelapa sawit, kina, tebu, karet serta tanaman perkebunan

industry lainnya, perkebunan tanaman keras (palawija) antara lain meliputi

cengkeh, pala, lada, vanilli, kulit manis dan lain-lain.

3. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam

industri, industri wood working dan furniture (meuble) meliputi

manufactures dan design, produksi dan perancang perabot serta profil

termasuk pengergajian, pengeringan, pengawetan kayu dan rotan, industry

peralatan rumah tangga, termasuk mesin cuci, vacuum cleaner, industry

kayu, barang-barang dari kayu, (tidak termasuk furniture) dan barang

anyaman, industry makanan-minuman dan pengalengan/pembotolan

(amatil) serta bidang usaha terkait, industry pengolahan hasil perikanan

(coldstorage), industry tekstil dan lembaran kain sintetis, dan kain keras,

dan pengolahan bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan
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(dyeing dan processing), pertenunan (weaving) dan penyempurnaan

(finishing),serta kegiatan usaha terkait, industry garment dan pakaian jadi

dan kegiatan usaha yang terkait, industri kertas, industri barang galian

bukan logam, industri kerajinan tangan, industri alat tulis meliputi fulpen,

ballpoint, pinsil serta kegiatan usaha terkait, dan industry pengolahan kulit

termasuk sepatu, tas, celana, dan pakaian serta barang-barang yang terbuat

dari kulit.

4. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi penumpang, menggunakan

angkutan bis, sedan, serta angkutan darat lainnya, transportasi

pengangkutan meliputi pengangkutan barang, konteiner, traking traeler,

peti kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/bawa dan

kegiatan usaha terkait, ekspedisi dan pergudangan.

5. Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilitan, kartonage dan

pengepakan, untuk keperluan umum dan perkantoran, percetakan buku-

buku serta kegiatan usaha terkait, desain dan cetak grafis meliputi design

untuk gambar-gambar, simbol, logo, kartu nama untuk keperluan pribadi

(perorangan) maupun perusahaan (coorporate), dan juga untuk kegiatan-

kegiatan penting (event nasional maupun internasional) serta kegiatan

penunjang lainnya yang terkait, offset, percetakan dokumen, serta kegiatan

usaha terkait, percetakan majalahmajalah dan tabloid (media masa serta

kegiatan usaha terkait, sablon diatas permukaan benda antara lain namum

tidak terbatas pada pita kain busa, berlapis kain untuk aksesories, dan

benda-benda lainnya.
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6. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan yang meliputi kegiatan

perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance), kendaraan

bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, pemasangan dan penjualan

aksessories kendaraan, usaha-usaha showroom mobil dan motor,

menjalankan usaha pengecatan kendaraan bermotor meliputi mesin-mesin

diesel, elektronik serta kegiatan usaha terkait, penyediaan dan penjualan

suku cadang alat-alat berat serta kegiatan usaha terkait, perawatan,

pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat.

7. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa kecuali jasa

dalam bidang hukum dan pajak, jasa keamanan (securities), meliputi

kegiatan penyediaan pelayanan, retkrutmen, pelatihan, pendidikan dengan

menerima upah, guna membantu tugas-tugas aparat dan penyalur tenaga

kerja dibidang keamanan kepada perusahaan-perusahaan maupun

perorangan, jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, dan

melaksanakan need analisyst dan instrument sesuai dengan kebutuhan

lapangan kerja untuk pengembangan karir dan promosi jabatan karyawan

antara lain konputer, akuntansi, menejemen serta kegiatan usaha terkait,

melakukan retkruting dan penyaluran tanaga kerja untuk disalurkan

kelapangan kerja industri dan atau perkantoran dan konsultasi bidang

kinerja perusahaan.


