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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Suryamulia Gitagraha bermulanya keinginan dari Bapak Giantar SE,

yang sebelumnya bekerja sebagi Direktur di PT. BKU (Bangunan Kriacipta

Utama) untuk mencoba mendirikan perusahaan sendiri yang akhirnya dapat

terwujud dan diberi nama PT. Suryamulia Gitgraha (SMGG).

PT. Suryamulia Gitagraha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang

Developer dan Kontruksi, yang didirikan pada tanggal 28 Mai 1966 yang

beralamat di Jalan M. Ali No. 10 A-B Pekanbaru. Dengan jumlah karyawan yang

hanya 12 orang, 6 orang sebagai karyawan kantor dan 6 orang karyawan project.

Project pertama kali dikerjakan oleh PT. Suryamulia Gitagraha adalah

Perumahan Utama Garden di Jalan Pasir Putih Marpoyan – Pekanbaru, dan yang

kedua yaitu Perumahan Kulim di Jalan Kulim – Tampan – Pekanbaru dengan

menggunakan aset yang sederhana hingga akhirnya dapat berkembang dengan

pesat sampai sekarang.

Pada tahun 1998 mulailah merambah kedaerah Duri yang bertempat di

Complek Perumahan Chevron Duri, yang sampai sekarang masih tetap berlanjut.

Pada tanggal 01 Maret 2008 sampai 28 Februari 2011, PT. Suryamulia

Gitagraha memenangkan tender untuk kontrak jasa – jasa Pemeliharaan Bangunan

termasuk infrastruktur di wilayah Pusat dengan Contrak No. 4915 – OK.

Berdasarkan dengan kontrak ini, maka PT. Suryamulia Gitagraha diizinkan

untuk berkantor di Complek Singgalang I – Chevron – Duri. Minggu pertama
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Februari 2008 diadakan per – recrutan karyawan dan mempersiapkan Tool dan

kendaraan untuk operasional, kemudian PT. Suryamulia Gitagraha

menginformasikan ke PT. Chevron Pasifik Indonesia untuk dilakukan dan

Impraktruktur pendukung untuk kelancaran operasional.

Barulah pada tanggal 01 Maret 2008 memulai pekerjaan yang diinstruksikan

oleh PT. CPI, dan menjabat sebagai Direktur Bpk Giantar SE, sedangkan Area

Manajer Bpk Bob Harpen ST dan Project Manajer Bpk Pitadi ST.

PT. Suryamulia Gitagraha yang bergerak pada Building Instruction (bidang

kontruksi bangunan), senantiasa memberikan perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan seluruh pegawai. Perusahaan berkeyakinan bahwa untuk melaksanakan

kebijakan ini harus mendapat dukungan dari semua pihak baik dari pegawai

maupun pihak manajemen PT. Suryamulia Gitagraha. Perusahaan sangat sadar

bahwa dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dan kesadaran akan

menjaga lingkungan akan meningkatkan produktivitas pegawai.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Kelas Dunia”

b. Misi

1. Menempatkan keselamatan, kesehatan kerja, dan Lingkungan (K3LL)

pada prioritas utama.

2. Menyediakan sumber daya yang mendukung sistem manajemen

K3LL.
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3. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua

karyawan.

4. Melakukan pemantauan kesehatan secara periodik guna mencegah

penyakit akibat kerja.

5. Menyediakan kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau ulang

sasaran K3LL.

6. Lakukan dengan selamat atau tidak sama sekali, selalu ada waktu

untuk bekerja dengan selamat.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah

perusahaan, karena struktur orgnisasi merupakan sarana untuk menunjukkan atau

menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing –

masing personil dalam sebuah organisasi mulai dari jabatan tertinggi (Top

Management) hingga jabatan yang paling rendah (Low Management). Dan yang

mana Struktur organisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen

perusahaan, sebagai gambaran umum jalannya alur tugas dan tanggung jawab dan

pengendalian perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan

organisasi yang didalamnya terdapat tugas, wewenang, dan tanggung jawab

masing – masing yang mempunyai hubungan dalam beberapa kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan. Setiap organisasi haruslah membuat suatu sistem organisasi

yang baik agar pelaksana yang terlibat didalamnya dapat mengetahui dengan jelas

tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Adapun yang dimaksud dengan



4

wewenang dan struktur organisasi adalah kekuasaan untuk memerintah orang lain

guna melaksanakan atau tidak menggunakan suatu kegiatan.

Wewenang merupakan kunci bagi tugas – tugas manajerial dan merupakan

dasar tanggung jawab, kesatuan inilah mempersatukan organisasi perusahaan.

sedangkan tanggung jawab timbul dalam hubungan antara atasan dengan

bawahan, dimana bawahan menerima kewajiban untuk melaksanakan tugas yang

diberikan oleh atasannya. Selain itu, dalam struktur organisasi juga memberikan

gambaran mengenai batasan pertanggung jawaban yaitu pelaporan hasil pada

atasan yang berwenang. Pelaporan ini penting karena memungkinkan

dilakukannya sejumlah pengukuran guna menentukan sejauh mana pencapaian

sasaran dalam satuan, jumlah, mutu, dan biaya.

Untuk mengetahui lebih jelas bentuk struktur organisasi pada PT. Suryamulia

Gitagraha – Duri dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 2.4
STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

PT. SURYAMULIA GITAGRAHA (SMGG)

GINTAR, SE

Direktur Utama

DONAL FRENGKY S, ST

General Manager

AMBEG SULAKSANA, ST

Estimator
MAX SAMUEL E, P, ST

Planner

WENDY OSCAR, ST
Site Manager Civil

AGUS KARNATA, ST
Site Manager Civil

PITADI, ST
Site Manager Civil

ZULKIFLI, ST
Site Manager Civil

DIAN MUCHRAM N, ST
Site Manager Electrical

SAFRIADI, ST
Site Manager Mekanikal

GATHOT FUANARSO

Project Manager

BOB HARPEN, ST

Direktur Operasional

REVIEW CANDIDAT
Field HES Complience

ABNA MUFID, ST
HES Manager

MUARA SAKTI T
Field HES Complience

WEDDY H, ST
Field HES Complience

ZULFAIDER S
Field HES Complience

ERWIN L TAMBUNAN
Field HES Complience

ARBEN
Supervisor Scafolding

HES
Departemen

SUPERVISOR
As Require

SUPERVISOR
As Require

SUPERVISOR
As Require

SUPERVISOR
As Require

SUPERVISOR
As Require

SUPERVISOR
As Require

WORKER
As Require

WORKER
As Require

WORKER
As Require

WORKER
As Require

WORKER
As Require

WORKER
As Require

SCAFOLDER

1. YANZRJANTO
2. GUNAWAN
3. ROY JEFRI
4. DENI SAPUTRA
5. As Require

Sumber : PT. SURYAMULIA GITAGRAHA (SMGG)
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Dari dari gambar 2.4 terlihat bahwa posisi Direktur utama yang mempunyai

posisi yang tertinggi dalam ke organisasian ini. Direktur utama bertugas

merumuskan/ menetapkan tujuan, membuat perencanaan jangka panjang maupun

menengah, serta menentukan kebijaksanaan/ strategi perusahaan secara

keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya

dengan tugas – tugas tersebut, pimpinan/ direktur utama juga berwenang dan

bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan, menolak sebagian ataupun

seluruh program kerja dan anggaran yang telah disusun, termasuk dalam hal

investasi modal kerja atau perluasan perusahaan dan juga mengawasi seluruh

pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan agar sesuai dengan rencana, strategi

maupun kebijaksanaan perusahaan tersebut. Direktur utama dibantu oleh yang

berada dibawahnya seperti Direktur Operasional, General Manager, Project

Manager, dan Hes Manager.

Dilapangan atau didalam proyek yang paling bertanggung jawab adalah

Project Manager secara keseluruhan baik dalam pencapaian progres kerja maupun

dalam bidang keselamatan. Dan HES Manager bertugas membantu Direktur

Utama dalam bidang Keselamatan Kesehatan dan Lindung Lingkungan (K3LL).

Antara Project Manager dan HES Manager terikat dengan koordinasi dan

komunikasi yang dapat dilihat pada struktur organisasi garis putus – putus, tidak

ada garis perintah. Struktur organisasi ini disusun sedemikian rupa agar dapat

meningkatkan kinerjanya agar perusahaan dapat berkembang untuk mencapai

tujuan yang di inginkan. Kerja sama yang baik antara seluruh pegawai dapat

meningkatkan perkembangan dan kemajuan secara pesat.
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