
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1   Sejarah Umum Perusahaan

PT. Duta Bina Madinah Pekanbaru merupakan perusahaan swasta yang bergerak di

bidang konstruksi. PT. Duta Bina Madinah Pekanbaru didirikan pada tanggal 16 Januari

2012 dihadapan Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH, Mkn dan perusahaan ini berlokasi di

Jalan Hopea No. 16 Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Modal dasar perusahaan

ini berjumlah Rp. 2.000.000.000 dengan pemegang saham adalah :

1. Tuan Arie Novriadi

2. Tuan Dodi Iskandar

3. Nyonya. Hj. Asmarani

4. Tuan Wanda Setiawan

Adapun maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris tersebut

diatas antara lain : menjalankan usaha dibidang pembangunan, perdagangan, jasa, bidang

angkutan darat dan lain-lain.

2.2.  Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat suatu sistem yang mengatur

masalah pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggotanya.

Struktur organisasi menunjukkan tanggung jawab dan pembagian wewenang (authority) dan

hubungan antara bagian-bagian dalam perusahaan secara jelas. Dengan adanya struktur

organisasi yang jelas akan tercipta suatu koordinasi kerja yang efektif yang mendukung

tercapainya tujuan perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dipengaruhi tujuan dan

kegiatan operasi perusahaan. Organisasi merupakan penggabungan manusia untuk bekerja

sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagai fungsi suatu proses



merincikan tugas dan kewajiban serta memberikan pendelegasian kekuasaan dengan

mengadakan kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal.

Adapun struktur organisasi pada PT. Duta Bina Madinah Pekanbaru adalah struktur

organisasi yang mengikuti perkembangan usaha dengan melihat situasi dan keadaan dari

perusahaan. Dalam hal pembagian tugas bukan saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh

tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat dalam rangka

pengawasan dari atasan.

1. Komisaris

Komisaris membawahi Direktur yang bertugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

dan bertanggang jawab langsung kepada komisaris.

2. Direktur Utama

Membuat rencana kerja untuk kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan

yang telah ditetapkan oleh Komisaris, mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan

operasi perusahaan dan kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Lebih

rinci tugas Direktur Utama ini adalah :

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga

semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas rutin yang telah

ditentukan

b. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dan surat penting

menyangkut perusahaan.

c. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staff

d. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara

keseluruhan melalui masukan dan usukan para staff

e. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawaran kerja

3. Manager Umum



a. Mengkoordinir   semua   aktivitas   administrasi   umum   dan   catatan   yang

berhubungan dengan administrasi umum dan kepegawaian.

b. Mengadakan pengelolaan dalam bidang personalia.

c. Mewakili perusahaan terhadap pihak luar terutama dalam bidang perburuhan.

4. Manager Project

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga

semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas rutin yang telah

ditentukan

b. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dan surat penting

menyangkut perusahaan.

c. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staff

d. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara

keseluruhan melalui masukan dan usukan para staff

e. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawaran kerja

5. Administrasi/Keuangan

Bagian ini mengatur dan melaksanakan pemeriksaan catatan-catatan keuangan dan

melaporkan posisi keuangan kepada Pimpinan/Atasan. Bagian ini juga bertanggung jawab

terhadap pembukuan keuangan dan menyediakan data mengenai kegiatan bidang

keuangan dalam rangka menyusun laporan keuangan yang baik bagi pihak intern maupun

ekstern perusahaan. Dalam bagian administasi keuangan ini ada orang yang diberi

wewenang untuk menagih penjualan kredit kepada para pembeli apabila jatuh masa

tempo piutang tersebut

6. Karyawan Lapangan

Bertanggungjawab kepada manajer project dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek

perusahaan di lapangan.



2.3.   Aktivitas Perusahaan

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat

ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang dipilih harus benar-benar

memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Adapun dalam akte notaris pendirian perusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta

aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang perindustrian, kontraktor,

perdagangan, pengadaan barang, jasa dan percetakan.

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat melaksanakan

kegiatan usaha sebagai berikut :

c. Merencanakan, memborong dan mengerjakan pekerjaan bangunan termasuk

pembuatan dan perbaikan gedung-gedung, jembatan-jembatan, saluran-saluran dan

pemasangan instalasi listrik

d. Berdagang pada umumnya, baik atas tangunggan sendiri maupun atas tanggunggan

pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan ekspor dan impor.

Aktivitas utama PT. Duta Bina Madinah Pekanbaru adalah bergerak dalam bidang

jasa kontruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lain-lain.


