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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Singkat Perusahaan  

Pada Bulan Februari Tahun 2009, CV Tanara Gagaskreasi diakuisisi oleh 

PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), dan mulai beroperasi sebagai Perseroan 

Terbatas (PT) pada tanggal 20 Maret 2009, sesuai dengan Akta Notaris Eriyuf 

Brandel, SH Nomor 45 tanggal 20 Maret 2009. 

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar 

rupiah), terbagi atas 10.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai 

nominal Rp. 1.000. Dari modal dasar tersebut, telah disetorkan 25% atau sejumlah 

Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun, berdasarkan hasil 

keputusan RUPS LB pada akta notaris Neni Sanitra, SH nomor 8 tanggal 03 

Oktober 2013, pemegang saham menyetujui menaikkan modal setor perseroan 

yang semula Rp. 2.500.000.000 dinaikan menjadi Rp. 5.000.000.000. Sehingga 

komposisi kepemilikan saham berubah menjadi: PT Pengembangan Investasi Riau 

(PIR) sebagai pemegang saham mayoritas 75,5% atau sejumlah 3.775.000 lembar 

saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.775.000.000; Tuan Danis Hermawan 

sebagai pemegang saham 20% atau sejumlah 1.000.000 lembar saham dengan 

nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Tuan Azmi Sjahbuddin sebagai 

pemegang saham 4,5% atau sejumlah 225.000 lembar saham dengan nilai nominal 

Rp. 225.000.000. 
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Tabel 2.1 

Struktur Modal PT Tanara Gagaskreasi Per Desember 2016 

Sumber : PT. Tanara Gagaskreasi 2016 

PT. Tanara  beralamat di Perkantoran Permata Hijau Kav. 4-5 Jl Datuk 

Setia Maharaja, Tangkerang Labuai Bukit Raya Pekanbaru- Riau Indonesia. 

Telepon : +62 761 858351 Fax : +62 761 856008. Email :info@ric.co.id. 

B. Visi Perusahaan  

Menjadikan PT. Tanara Gagaskreasi sebagai perusahaan Periklanan dan 

Perumahan, Adversting, Property, dan realestate regional yang menciptakan 

kawasan menjadi bernilai, terjangkau dan momuntal. 

C. Misi Perusahaan 

1. Memberikan nilai tambah, kepuasan dan manfaat terbaik secara terus 

menerus kepada konsumen dan stakeholder. 

2. Menjaga ekuitas lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan 

sosial. 

3. Menjadi panutan model tata kelola perusahaan yang baik dalam 

lingkungan perusahaan dan tanggung jawab sosial (sosial responbility). 
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D. Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi perusahaan adalah kerangka yang menggambarkan 

hubungan atara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi 

sangat  penting sekali bagi perusahaan karena dengan adanya struktur organisasi 

memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari 

perusahaan, dan siapa yang mempunyai wewenang atas setiap bagian dari 

pekerjaan. 

Pembagian tugas terhadap bawahan dapat menghindari terjadinya 

duplikasi tugas, sehingga karyawan tahu siapa pekerjaan apa yang harus mereka 

kerjakan. Dengan demikian masing-masing tugas dapat terkoordinir  kesatu arah 

dan tujuan. Struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk menjaga 

stabilitas dan kontinuitas pengorganisian yang terdapat didalam perusahaan. 

struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan 

kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui dengan jelas tentang 

pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing devisi, maka berikut 

struktur organisasi PT. Tanara Gagaskreasi Pekanbaru. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi 

PT. Tanara Gagaskreasi 2016 

 

 

Sumber : PT. Tanara Gagaskresi 2016 

Berdasarkan struktur organisasi perusahaan, dapat diuraikan tugas dan 

wewenang dari masing-masing bagian antara lain: 

1. Komisaris  

  Komisaris mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk 

mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang 

komisaris antara lain: 

a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan 

perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. 



13 
 

b. Komisaris dapat memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti 

lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan keuangan dan lain-lain. 

c. Berhak mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan 

direksi. 

d. Memberhentikan dengan sementara anggota apabila anggota direksi 

tersebut bertindak  bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Direktur Utama 

  Direktur utama adalah pemimpin yang mengepalai seluruh aktivitas 

perusahaan dan tanggung jawab atas kegiatan sehari-hari perusahaan tugas dan 

tanggung jawab direktur utama lain : 

a. Mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan tentang segala kejadian 

serta mengikat perseroan dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama.  

b. Menetapkan rencana kerja, pembagian tugas pegawai menurut bidang 

masing-masing. 

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai, menilai kinerja dan prestasi 

bawahannya. 

d. Menandatangani berbagai surat dan menyetujui kerjasama. 

e. Melakukan kegiatan koordinasi dengan manajer dibawahnya serta 

mengadakan rapat kerja untuk membicarakan masalah operasional 

perusahaan. 

3. Manajer 

a. Menjalankan kebijaksanaan tugas pokok yang diberikan oleh direktur. 
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b. Merencanakan rencana penjualan dan anggaran tiap tahunnya. 

c. Memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk 

mencapai kesempurnaan pasar. 

d. Mengawasi setiap jalannya kegiatan operasional. 

4. Keuangan dan Accounting 

a. Bertanggung jawab atas seluruh pemasukan dan pengeluaran dana. 

b. Membuat tata usaha keuangan dari seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

perusahaan. 

c. Membuat dan menyampaikan laporan kas secara berkala kepada manajer. 

d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada 

manajer.  

5. Administrasi dan Umum 

a. Bertanggung jawab atas perusahaan administrasi dan tata usaha yang 

dibebankan kepadanya. 

b. Mengatur penjadwalan pengaturan barang-barang investasi perusahaan 

dan melakukan tertib administrasi. 

c. Membuat dan mengatur penggunaan sarana umum dilapangan. 

d. Melaksakan koordinasi dalam penggunaan tenaga kerja dan sarana yang 

diperlukan. 

6. Pengawas Lapangan 

a. Mengatur dan melaksakan proses pembangunan mulai dari bahan baku 

sampai bangunan jadi. 
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b. Membuat rekomendasi tentang kebutuhan bahan dan membuat laporan 

tentang pemakaian bahan. 

c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kerja dan mengawasi 

buruh.  

7. Marketing  

a. Menjalankan tugas pokok yang telah diberikan direktur. 

b. Menyusun rencana penjualan setiap tahun. 

c. Memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk 

mencapai kesempatan pasar. 

E. Aktivitas Perusahaan  

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh 

manfaat ekonomi yang layak menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang dipilih 

harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. 

Berdasarkan Rencana  Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, 

kegiatan utama PT Tanara Gagaskreasi antara lain : 

1. Mengembangkan Advertising 

Penggunaan sub kontrak untuk pekerjaan advertising. 

2. Mengembangkan Bisnis Perumahan  

Melakukan kerjasama operasi dengan PT Pengembangan Investasi Riau 

untuk membangun perumahan Tanara Cluster sebanyak 6 unit rumah yang 

berlokasi di Jalan Kasah Pekanbaru. 

 


