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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perushaan

PT. Riau Jaya Riau Putra merupakan perushaan yang bergerak

dibidang  industry Asphalt Mixing Plant (AMP), Batching Plant, Stone

Crusher dan Konstruksi skala besar. Perusahaan yang dimiliki putra daerah

Riau ini bersiri sejak tahun 2001, dengan komitmen terus mengembangkan

keahlian,  pengalaman dan teknologi untuk pembangunan daerah. Sebagai

jamninan kualitas, kami memiliki infrastruktur industry AMP dan Batching

Plant yang dilengkapi laboratorium yang berstadarisasi.

Dengan konsep bisnis terpadu yang mengintegrasikan jasa konstruksi,

industri AMP, Batching Plant dan stone Crusher Plant, kami mampu

menggerakkan proyek dengan cepat dan akurat. Sebab perusahaan kami juga

dilengkapi peralatan dan teknolgi dari Eropa, Jepang dan China sehingga

dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen / boucher.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan jasa, kami

memegang teguh nilai-nilai integrasi dan kapabilitas dalam budaya korporat.

Salah satu bentuknya adalah menerapkan sistem manajemen professional

dengan prinsip the right man in the right place. Sebagai jaminan mutu PT.

Riau Jaya Riau Putra telah mengantongi sertifikat ISO 9001:2000 dan
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OHSAS 1800:1999 telah ditingkatkan dengan ISO 9001:2008 dan OHSAS

1800:2007.

Selama satu dasawarsa beroperasi di Riau, PT. Vira Jaya Riau Putra

memiliki portofolio pembangunan jalan sepanjang lebih 1000 kilometer.

Mitra kerja PT. Vira Jaya Riau Putra rata-rata pemerintah daerah dan

perusahaan besar dengan berbagai proyek strategis, antara lain: Pemprov.

Riau, Pemda Kampar, Pemko Pekanbaru, Pemda pelalawan dan Pemda Siak.

PT. Vira Jaya Riau Putra juga dipercaya mengerjakan site infrastructure PT

kalila (Perusahaan Gas Nasional) dan sub-contractor PT. Adhi Karya

(persero) untuk mengerjakan proyek PT. Chevron Pacific Indonesia.

PT. Vira Jaya Riau Putra terus berkomitmen membangun infrastruktur

Riau yang berkualitas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Sayap bisnis juga ak an dikembangkan ke sector industry hilir berbasisi

sumber daya alam. Karena Perusahaan ini menargetkan sumber daya alam

Riau memiliki daya sain, nilai jual dan bargaining position dipasar global,

sehingga dapat memberikan kontribusi tinggi bagi pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat.

Tidak puas berkiprah dikancah Lokal dan Nasional, kami juga segera

melakukan ekspansi bisnis keluar negeri, khususnya Timur Tengah dan

Afrika. Menuju perusahaan berkelas global tersebut, kami terus menguatkan

basis Sumber Daya Manusia, teknoligi dan financial perushaan. Sebab
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kepuasan public, konsumen dan pemegang saham adalah komitmen PT. Vira

Jaya Riau Putra.

2.2 Struktur Organisasi

Gambar Struktur Organisasi PT. Vira Jaya Riau Putra

Sumber PT. Vira Jaya Riau Putra, Th.2012
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2.3 Aktivitas PT. Vira Jaya Riau Putra

PT. Vira Jaya Riau Putra merupakan Perusahaan yang bergerak

dibidang Industi Asphalt Maxing Plant, Batching, Stone Crusher dan

kontruksi skala besar. Perusahaan yang dimiliki putra daerah Riau ini berdiri

sejak tahun 2001 dan terus menjalani aktivitas sampai saat sekarang ini.

Dengan komitmen terus mengembangkan keahlian, pengalaman dan teknoli

untuk membangun Daerah. Sebagai jaminan kualitas PT. Vira Jaya Riau Putra

memiliki  infrastruktur industria AMP dan Batching Plant yang dilengkapi

laboratorium.

Dengan konsep bisnis terpadu yang mengintegrasikan jasa konstruksi,

industria AMP, Batching Plant dan Stone Crusher, PT. Vira Jaya Riau Putra

mampu mengerjakan proyek dengan cepat dan akurat.sebab perusahaan ini

juga dilengkapi peralatan dengan teknolgi dari eropa, jepang dan china.

Sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan jasa, perushaan

ini memang teguh dengan nilai-nilai integrasi dan kapabilitas dalam budaya

korporat. Salah satu bentuknya adalah penerapan sistem manajemen

profesional dengan prinsip The Right Place. Sebagai jaminan mutu PT. Vira

Jaya Riau Putra telah mengantongi sertifikat ISO 9001:2000 dan OHSAS

1800:1999 telah ditingkatkan dengan ISO 9001:2008 dan OHSAS 1800:2007.
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Selama satu dasawarsa beroperasi di Riau, perushaan ini memiliki

portofolio pembangunan jalan lebih dari 1000 kilometer. Mitra kerja

perusahaan rata-rata pemerintah daerah dan perusahaan besar dengan berbagai

proyek strategis, antara lain : Pemprof. Riau Pemda Kampar, Pemko

Pekanbaru, Pemda Pelalawan dan Pemda siak. Perusahaan ini juga dipercaya

mengerjakan site infrastruktur PT Kalila (Perusahaan Gas Nasional) dan sub-

kontraktor PT Adhi Karya (Persero) untuk mengerjakan proyek Chevron

Pacivic Indonesia.


