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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Pendahuluan Perusahaan 

Latar Belakang didirikannya PT Fajar Kuansing Cemerlang yaitu, 

melihat kegunaan listrik sekarang sudah bersifat universal, apalagi di dunia 

modern saat ini, Listrik sudah sangat dibutuhkan, bahkan mungkin bisa 

dikatakan sekarang manusia sudah tidak dapat dipisahkan oleh listrik. 

Disamping itu melihat potensi pasar dibidang kelistrikan dan mekanikal masih 

cukup besar karena pada dasarnya kebutuhan listrik bagi masyarakat 

Indonesia akan terus bertambah dari tahun ketahun.  

Oleh karena itu PT Fajar Kuansing Cemerlang, sebagai kontraktor 

listrik dan perdagangan umum akan berusaha membantu dalam hal pekerjaan 

yang berhubungan dengan kelistrikan dan mekanikal.  

PT Fajar Kuansing Cemerlang adalah perusahaan yang sudah 

tergabung dalam gabungan Kontraktor Kelistrikan dan Mekanikal Indonesia, 

yang akan selalu berusaha untuk bersikap profesional dan dipercaya untuk 

melakukan pekerjaan listrik dan mekanikal. PT Fajar Kuansing Cemerlang 

sebagai perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor listrik dan perdagangan 

umum, memiliki tenaga ahli yang terampil dan sudah berpengalaman dalam 

hal kelistrikan dan mekanikal, yang sudah diakui oleh pelanggan yang sudah 

menggunakan jasa kami sebagai kontraktor listrik dan perdagangan umum. 
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3.2 Sejarah Singkat Perusahaan 

Pada awalnya perusahaan ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 2012 

berdasarkan Akta Pendirian No.57 oleh notaris Yusrizal, SH dengan nama PT 

Fajar Kuansing Cemerlang yang beralamat di jalan DT.Setia Maharaja Gg. 

Rajawali Pekanbaru.. 

Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor listrik yang menangani 

pembangunan /pemasangan jaringan listrik perpedesaan Riau, pengadaan 

barang dan jasa, pemeliharaan jaringan listrik dan instalasi listrik untuk 

wilayah riau dan sekitarnya. 

3.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dan misi yang di emban oleh PT Fajar Kuansing Cemerlang 

adalah terutama sebagai pendorong semangat untuk meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian daerah. 

a. Visi Perusahaan 

1) Menjadi perusahaanyang unggul dan tangguh. 

2) Menjadi perusahaan maju dan berkembang dalam bidang Mechanical 

& Electrical yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia  

3) Mampu menghadapi persaingan global. 

b. Misi Perusahaan 

1) Memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat. 

2) Menjaga hubungan kemitraan yang saling menghargai.  

3) Meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan.  

4) Meningkatkan nilai perusahaan dalam waktu jangka panjang. 
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5) Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya 

6) Menjadi asset yang berharga dan membanggakan bagi masyarakat. 

7) Sebagai perusahaan pengembang listrik yang menjadi pilihan 

masyarakat. 

8) Menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan 

perusahaan serta memberikan keuntungan yang memuaskan bagi para 

pemegang saham. 

Guna mendorong visi dan misi perusahaan, PT Fajar Kuansing 

Cemerlang merumuskan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman untuk 

berbisnis diantaranya adalah, kepuasan, keamanan, kenyamanan, 

kejujuran, kerja keras, pengabdian. 

 

3.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mempunyai peranan dan arti yang sangat penting. 

Baik dalam suatu perusahaan atau lembaga instansi lainnya, karena tanpa 

adanya struktur organisasi yang sistematis maka akan sulit bagi suatu 

perusahaan untuk menjalankan segala aktivitas kegiatannya secara terarah dan 

teratur dalam mencapai tujuan-tujuannya. 

Struktur organisasi menggambarkan urutan jabatan dalam perusahaan 

mulai dari yang tertinggi sampai pada yang terendah. Fungsi dari 

diterapkannya struktur organisasi supaya setiap karyawan bekerja sesuai 

dengan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan ketentuan pada 

struktur organisasi tersebut, dan dapat memepertanggung jawabkan hasil 

kerjanya terhadap atasannya. 
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Struktur organisasi akan membantu pimpinan dalam menentukan suatu 

alur kerja yang teratur dimana setiap bagian dapat bekerjasama secara 

harmonis untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan perusahaan. Struktur 

organisasi yang baik akan memudahkan karyawan untuk mengetahui kepada 

siapa masing-masing individu bertanggung jawab dan sampai sejauh mana 

tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepada mereka. 
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3.5 Uraian Tugas / Wewenang 

Struktur Organisasi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapat 

mewujudkan kerjasama antar bagian atau fungsi. Dengan adanya pembagian 

tugas dan wewenang yang baik. Setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

baik sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan perusahaan. 

Berikut adalah uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-

masing fungsi yang ada pada struktur organisasi PT Fajar Kuansing 

Cemerlang. 

a. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan angaran dasar serta memberi 

nasihat kepada direksi. 

Wewenang Komisaris adalah : 

1. Wewenang Preventif 

a. Didalam anggaran dasar perseroan dapat ditetapkan wewenang 

dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan 

kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 

117 ayat 1 UU PT). 

b. Bertindak sebagai pengurus jikadireksi berhalangan. 

c. Meminta keterangan kepada direksi. 

d. Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik 

perseroan untuk pengawasan. 
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2. Wewenang Represif 

Dewan komisaris dapat memberhentikan anggota direksi untuk 

sementara dengan menyebutkan alasannya (pasal 106 UU PT). 

b. Direktur utama adalah jabatan yang ditunjuk dan memberi laporan kepada 

Dewan Direksi/Board of Director (BOD). 

Tugas dan Wewenang Direktur Utama. 

1) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan. 

2) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan. 

3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaaan. 

4) Memeliharan dan mengawasi kekayaan perseroan terbatas. 

5) Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara 

efektif dan efesien. 

6) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, 

merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang 

bekerja pada perusahaan. 

7) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dengan 

kebijakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

8) Menetapkan besarnya deviden perusahaan. 

c. Bagian Keuangan 

Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan adalah : 

1) Bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan. 

2) Mengawasi setiap transaksi yang terjadi di perusahaan dan 

kelengkapan setiap dokumen-dokumen. 
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3) melakukan pembayaran dan menerima pembayaran dan bertanggung 

jawab melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

d. Bagian Administrasi Proyek 

Tugas dan tanggung jawab administrasi proyek adalah : 

1) Bertanggung jawab dalam keikutsertaan tender proyek. 

2) Bertanggung jawab dalam surat menyurat. 

3) Menyiapkan proses pencairan proyek. 

4) Melakukan pencatatan proyek yang sedang dikerjakan. 

e. Bagian Gudang 

Tugas dan tanggung jawab bagian gudang adalah : 

1) Mencatat barang masuk dan keluar. 

2) Bertanggung jawab atasa penyimpanan barang. 

3) Mempersiapkan barang yang akan di kirim kelokasi proyek. 

4) Bertanggung jawab menyerahkan surat tanda terima barang dari 

pabrik. 

f. Aspek Kepegawaian 

Aspek kepegawaian dalam perusahaan PT Fajar Kuansing Cemerlang ini 

menjelaskan tentang para pegawai yang bekerja dalam perusahaan 

tersebut. Agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancer maka identitas 

para pegawai sangat diperlukan. 

 

3.6 Aktivitas Perusahan 

Aktivitas utama PT. Fajar Kuansing Cemerlang adalah setiap tahunnya 

mengikuti kegiatan tender yang di laksanakan oleh Kelompok Kerja 
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Pengadaan Lisdes Riau Unit Layanan Pengadaan PT. PLN (Persero) Wilayah 

Riau dan Kepri. Kemudian melaksanakan pekerjaan yang di menangkan 

dalam proses tender, misalnya Pembangunan/Pemasangan Jaringan Listrik 

Perdesaan Riau (JTM,GD,JTR) di daerah yang sudah di tentukan oleh pihak 

PT. PLN (Persero). 


