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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

PT Mitra Beton Mandiri berkedudukan di Pekanbaru yang anggaran

dasarnya termuat dalam akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu delapan

(17/10/2008) Nomor 30, yang dibuat dihadapan Hj. YULFITA RAHIM Sarjana

Hukum. Notaris di Pekanbaru anggaran dasar yang telah mendapat

pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal dua puluh empat November dua ribu delapan (24/11/2008), Nomor

AHU-89242.AH.01.01. Tahun 2008. Sesuai akta pendirian dinyatakan bahwa,

struktur modal PT. Mitra Beton Mandiri adalah:

1. Modal dasar sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta

rupiah).

2. Modal yang disetor Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

kepemilikan sebagai berikut:

Ir. Septian Anwar Rp. 540.000.000,00

90%

Yohandes, SH Rp.   60.000.000,00

10%
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Susunan Pengurus yaitu:

Ir Septian Anwar : Direktur

Yohandes, SH : Komisaris

Pada tanggal 19 Februari 2009, telah dilakukan perubahan Pemegang saham

dan Pengurus, yang termuat dalam akta Nomor 27 tanggal 19 Februari 2009.

Pemegang saham:

Ir. Septian Anwar Rp. 360.000.000,00 60%

Ir. Irzawadi, MM Rp. 240.000.000,00 40%

Susunan Pengurus yaitu:

Ir Irzawadi, MM : Direktur

Ir Septian Anwar : Komisaris

Dan pada tanggal 20 Maret 2010 telah dilakukan perubahan kembali

Komposisi saham yang disetor, dalam Kesepakatan/Keputusan Rapat antara

Pemegang Saham dan disahkan oleh Notaris Agusni, SH dengan dokumen

nomor 69/VI/L/2010 tertanggal 02 Juni 2010, menjadi:

Pemegang saham:

Ir. Septian Anwar Rp. 2.215.240.000,-

52,55%

Ir. Irzawadi, MM Rp. 2.000.000.000,-

47,45%
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B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi

oleh setiap organisasi perusahaan karena struktur organisasi merupakan alat

untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab maupun wewenang yang ada disetiap

bidang perusahaan. Adapun struktur organisasi yang tepat dapat menjamin

terlaksananya tugas masing-masing bagian dengan efektif dan efisien. Dengan

adanya struktur organisasi maka pembagian kerja jelas dan terperinci dapat

terpenuhi sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab dalam

organisasi yang bersangkutan dan dalam kondisi apapun.

Struktur organisasi pada PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru berbentuk staff

dan lini. Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan

lain karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada bawahannya dan

tingkat tanggung jawab dari bawahan kepada atasan. Struktur organisasi PT.

Mitra Beton Mandiri Pekanbaru dapat dilihat pada gambar II. I.
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GAMBAR

STRUKTUR ORGANISASI

PT. MITRA BETON MANDIRI

Sumber: PT Mitra Beton Mandiri

C. Tugas dan Wewenang

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi

adalah sebagai berikut:

1. Direktur

1) Mengontrol dan mengawasi seluruh operasional perusahaan.

2) Menentukan dan menetapkan semua kebijakan intern dan ekstern yang

berhubungan dengan operasional perusahaan.

3) Mengontrol kesehatan likuiditas perusahaan.

DIREKTUR

Kabag. NIAGA Kabag. PRODUKSIKabag. KEUANGAN

 Staff. Marketing

- Plk. Marketing

Kasie. Umum & Prsnl

- Plk. Umum & Prsnl

Kasie. Akuntansi

- Plk. Akuntansi

Kasie. Verifikasi Kas

- Plk. Kasir

Kasie. Operasional

- Plk. Distribusi

- Plk. Logistik

- Plk. Sopir & Operator

- Plk. Pemeliharaan

- Plk. Security

Kasie. Laboratorium

- Plk. Labor

Staff Direksi
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4) Mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan dan SDM.

2. Staff Direksi

1) Mengawasi kinerja operasional perusahaan.

2) Menganalisis kewajaran setiap transaksi, baik segi biaya harga produksi,

biaya penjualan, dan biaya administratif dan umum.

3) Membuat laporan analisis-analisis kinerja kegiatan operasional

perusahaan dan kegiatan pembukuan perusahaan.

4) Memberikan masukan-masukan yang membangun kepada direktur

perihal kegiatan positif dan negatif yang terjadi dalam perusahaan.

3. Bagian Keuangan/Akuntansi

A. Kepala Bagian Keuangan

Posisi kepala bagian keuangan dipegang langsung oleh direktur

sehingga semua tugas dan wewenang dibawah bagian keuangan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

B. Kepala Seksi Umum dan Personalia

1) Melaksanakan rekruitmen, pengangkatan, mutasi, dan promosi, serta

demosi karyawan atas usul setiap kepala bagian dengan keputusan

Direksi.

2) Mengawasi dan membuat penilaian kinerja karyawan perusahaan.

3) Membuat daftar gaji karyawan.
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4) Mengawasi serta menyediakan kebutuhan operasional rumah tangga

perusahaan.

C. Kepala Seksi Akuntansi

1) Memeriksa kebenaran voucher pemindahbukuan/overbooking (OB)

serta bukti pendukungnya.

2) Melakukan verifikasi pembukuan serta ketertiban administrasi

pembukuan perusahaan.

3) Melakukan proses pembukuan, sehingga menjadi laporan keuangan.

4) Membuat perhitungan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP).

5) Mengawasi penyimpangan arsip voucher pembukuan.

6) Memeriksa kebenaran pembukuan SPT-masa (PPN dan PPh) bulanan

dan tahunan.

Pelaksana Akuntansi

a. Melakukan pembukuan (entry data ke komputer akuntansi) tunai dan

non tunai.

b. Memeriksa kebenaran voucher dan kelengkapan bukti pendukung

sebelum dilakukan pembukuan.

c. Membuat voucher pemindahbukuan/overbooking (OB) berdasarkan

bukti pendukungnya.

d. Melakukan penyimpanan arsip voucher pembukuan.

e. Membuat laporan SPT-masa (PPN dan PPh) bulanan dan tahunan.
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D. Kepala Seksi Verifikasi Kas

1) Melakukan pembayaran tunai atas kwitansi yang sudah di flat pejabat

yang berwenang.

2) Menarik cek dan atau bilyet giro (BG) sesuai data dan instruksi

atasan.

3) Menyimpan uang kas fisik, cek dan BG yang belum jatuh tempo,

serta blanko cek dan BG.

4) Menyimpan surat-surat penting perusahaan dan surat-surat penting

lainnya.

5) Melakukan pembayaran gaji.

4. Bagian Niaga

A. Kepala Bagian Niaga

1) Mengajukan usulan rencana kerja anggaran penjualan Ready Mix

Concrete (RMC) dan non RMC pada Direksi.

2) Mengajukan usulan price list setiap jenis barang dagangan dan

barang produksi pabrik pada Direksi.

3) Melakukan penawaran penjualan pada calon konsumen.

4) Membuat surat perjanjian kerja sama atau surat perjanjian pemasokan

barang pada calon konsumen dengan persetujuan Direksi.

5) Melakukan penagihan kepada konsumen.

6) Menjalin kerja sama atau berkoordinasi dengan bagian produksi.
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B. Staff Marketing

1) Mengajukan usulan Rencana Kerja Anggaran Penjualan Ready Mix

pada kepala bagian.

2) Mengajukan usulan price list setiap jenis RMC kepada kepala bagian.

3) Melakukan penawaran penjualan pada calon konsumen.

4) Membuat draft surat perjanjian RMC.

5) Melakukan penagihan kepada konsumen RMC.

6) Menjalin kerja sama/berkoordinasi dengan petugas-petugas

operasional pabrik RMC.

Pelaksana Marketing

a. Menyiapkan kontrak penjualan RMC dan non RMC.

b. Menyiapkan laporan penjualan RMC dan non RMC.

c. Menyiapkan faktur penjualan.

d. Menyiapkan kwitansi/faktur penagihan.

e. Mengarsipkan jadwal/janji-janji pembayaran hutang oleh konsumen.

f. Membuat draft surat perjanjian kerja.

5. Bagian Produksi

A. Kepala Bagian Produksi

1) Mengatur dan mengawasi pelaksanaan proses produksi.

2) Mengatur dan mengawasi proses distribusi hasil produksi.

3) Mengatur dan mengawasi persediaan bahan baku dan material

lainnya.
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4) Mengatur dan mengawasi penggunaan alat-alat produksi.

5) Memimpin proses pekerjaan pemeliharaan peralatan pabrik.

6) Mengatur dan mengawasi ketertiban administrasi pabrik.

7) Memimpin dan menilai kinerja karyawan pabrik.

8) Memimpin proses penelitian dan pengendalian mutu hasil produksi.

B. Kepala Seksi Operasional Pabrik

1) Memimpin pelaksanaan proses produksi.

2) Mengawasi penggunaan alat-alat produksi.

3) Memimpin proses pekerjaan perbengkelan.

4) Memimpin dan menilai kinerja karyawan operasional pabrik.

Pelaksana Administrasi dan Distribusi.

a. Mengawasi pemakaian BBM dan menentukan pekerjaan driver.

b. Menentukan jalur distribusi hasil produksi pabrikasi sampai ke

konsumen.

c. Memeriksa kebenaran data administrasi hasil produksi pabrik.

d. Memeriksa kebenaran data administrasi material.

e. Memeriksa kebenaran laporan distribusi pabrikasi.

Pelaksana Administrasi dan Logistik

a. Mencatat jumlah trip driver setiap harinya.

b. Mencatat absensi dan lembur karyawan pabrik.

c. Menyiapkan surat pengantar barang hasil produksi.

d. Menyiapkan surat pengantar barang material pesanan konsumen.
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e. Mencatat setiap jenis barang material yang diterima di pabrik.

f. Mencatat setiap barang yang di distribusikan ke konsumen.

g. Melaporkan jumlah pendistribusian barang ke konsumen pada Seksi

Akuntansi.

h. Berwewenang membuat laporan penerimaan material.

i. Melaporkan penerimaan material, semen, dan lainnya pada Seksi

Akuntansi.

Pelaksana Sopir dan Operator

Sopir

a. Mengantar dan bertanggung jawab terhadap keselamatan barang

material ke konsumen.

b. Mengantar barang hasil produksi pabrikasi ke konsumen.

c. Meminta konsumen untuk menandatangani Surat Pengantar Barang

yang diantar.

Operator

a. Mengoperasikan Wheel Loader untuk pembuatan Ready Mix

Concrete (RMC).

b. Mengoperasikan Wheel Loader untuk pemindahan material dan atau

pengisian material ke truck.

c. Menjaga kesiapan alat-alat kerja dalam hal kebutuhan BBM, pelumas

lain yang terkait untuk kepastian operasional mesin setiap harinya.
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Pelaksana Pemeliharaan

a. Mereparasi peralatan produksi.

b. Memperhatikan atau menanyakan ke operator peralatan yang perlu

pemeliharaan dan perbaikan.

Security

a. Menanyakan keperluan setiap tamu baru yang belum dikenal.

b. Mengambil tindakan pengamanan preventive terhadap hal-hal yang

mencurigakan.

C. Kepala Seksi Laboratorium

1) Mengelola proses produksi Ready Mix Concrete (RMC).

2) Mengontrol kesiapan kerja alat-alat RMC (batching plant) untuk

dioperasikan.

3) Melakukan trial mix pemakaian material secara teratur.

Pelaksana Labor

a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesiapan alat-alat kerja

RMC (alat-alat labor) untuk dioperasikan.

b. Bekerja sama/berkoordinasi dengan petugas-petugas wheel loader

dalam melaksanakan proses produksi.

D. Aktivitas Perusahaan

PT. Mitra Beton Mandiri Pekanbaru mempunyai beberapa core bisnis

yang salah satunya bergerak dibidang Ready Mix Concrete. Dalam

kegiatannya sehari-hari, perusahaan melayani pesanan-pesanan Ready
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Mix Concrete baik dari kontraktor pemerintah, kontraktor swasta maupun

masyarakat umum.

Selain memenuhi pesanan berupa Ready Mix Concrete, perusahaan

juga melayani jasa concrete pump, penjualan semen curah, penjualan

material, dan transportasi.

Dalam melayani pesanan dari pembeli, para pegawai pada umumnya

dan bagian pemasaran pada khususnya selalu melayani calon pembeli

sebaik mungkin agar memperoleh kepuasan dari hasil yang dipesan.


