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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Umum Perusahaan

PT. Interindo Wisata Pekanbaru yang beralamat di Jln. SM. Amin No 134,

Arengka II Pekanbaru adalah salah satu perusahaan jasa perjalanan tour and travel

yang melayani perjalanan tour and travel keberbagai kota besar. Perusahaan ini

didirikan pada tahun 2004 oleh Bapak H. Sulfirman Sag dan Insinyur Elmizon

serta Ibu Hj Khairunas.

Tujuan awal didirikannya perusahaan tersebut di prioritaskan pada bidang

pariwisata yang selanjutnya meliputi kegiatan akomodasi, tempat komvensi dan

tiket pertunjukan seni dan budaya, pengurusan dokumen perjalanan, penyediaan

layanan angkutan wisata, penyelenggaraan perjalanan insentif dan

penyelenggaraan paket perjalanan wisata.

PT. Interindo Wisata Pekanbaru didirikan dengan modal awal sebesar Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jumlah kepemilikan saham

sebanyak 100 (seratus) saham oleh H. Sulfirman Sag dan sebanyak 75 (tujuh

puluh lima) saham oleh Insinyur Elmizon serta sebanyak 75 (tujuh puluh lima)

saham oleh Ibu Hj Khairunas.
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4.2 Mitra Kerja Perusahaan

Sebagai salah satu perusahaan jasa pelayanan pariwisata yang cukup

dikenal di Kota Pekanbaru, PT. Interindo Wisata Pekanbaru memiliki beberapa

fasilitas sarana transfortasi yang cukup baik. Adapun beberapa tujuan yang

dilayani perusahaan adalah ke Medan dan Pekanbaru ke Sumatera Barat maupun

Pekanbaru ke Pulau Jawa. Hingga saat ini, perusahaan sendiri memiliki sarana

transfortasi berupa :

1. Bus besar sebanyak 5 unit

2. Mini bus sebanyak 2 unit.

Guna untuk menghindari terjadinya lonjakan penumpang pada saat

terjadinya musim liburan anak sekolah dan liburan nasional, maka perusahaan

menjalin relasi dan kerja sama dengan beberapa perusahaan jasa penyewaan bus.

Adapun beberapa mitra kerja PT. Interindo Wisata Pekanbaru adalah:

1. Agra Wisata

2. PAW

3. Kembar Mandiri Wisata

4. Indo Riva Wisata

Dengan adanya mitra kerja dengan beberapa perusahaan penyedia jasa

penyewaan bus untuk kegiatan wisata dan tour and travel tersebut, maka

diharapkan perusahaan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para

pelanggan yang akan maupun yang sudah menggunakan jasa perjalanan tour and

travel pada PT. Interindo Wisata Pekanbaru.
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4.3 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan kerja sama yang baik diperlukan suatu tempat yang

dinamakan dengan organisasi. Organisasi adalah suatu tempat sekelompok orang

yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan

tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung

pada jenis organisasinya. Salah satunya adalah organisasi perusahaan yang

bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan.

Sekalipun tidak semua perusahaan bertujuan untuk mencari

keuntungan, namun profit adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh

perusahaan dimanapun. Jika tujuan dari perusahaan adalah profit, maka

perusahaan atau organisasi bisnis adalah sekumpulan orang atau kelompok

yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga

mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama

didalam organisasi tersebut.

Biasanya dalam pengorganisasian, manajer mengalokasikan

keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana  yang telah

dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja. Kerangka kerja organisasi tersebut

disebut sebagai desain organisasi (Organizational design). Bentuk spesifik dari

kerangka kerja organisasi dinamakan dengan Struktur Organisasi (Structure

Organizational).

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi

dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait

dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi serta
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bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan

dikomunikasikan. Struktur organisasi yang penulis maksud dalam penulisan

skripsi ini adalah suatu struktur atau bagan organisasi yang menggambarkan garis

kerja sama antara individu-individu yang tergabung didalam organisasi

PT. Interindo Wisata Pekanbaru. Berikut ini dapat kita lihat bentuk struktur

organisasi PT. Interindo Wisata Pekanbaru sebagai berikut:
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4.4 Uraian Tugas

1. Direktur Utama

Adapun Tugas dan Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang

administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan

peralatan perlengkapan.

c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta

pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.

d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening

penggunaan air dari langganan.

e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama.

f. Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab

kepada Direktur Utama.

g. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.

h. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi.

i. Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan

tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi

secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah;

menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus;

menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan

j. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan
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dunia luar

k. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari

board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan

efektivitas

l. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau

pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam

meeting-meeting BOD.

2. Direktur

Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang bertugas

untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Adapun tugas dan

tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut :

a. Mengawasi jalannya aktivitas marketing

b. Mengontrol keadaan pemasaran

c. Mengawasi tingkat kelancaran operasional

3. Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas

(PT). adapun tugas dan wewenang komisaris adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan

nasihat kepada direktur

b. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada

kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

c. Wewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat
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diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas

tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan

tertentu

4. Kepala Pemasaran

Adapun tugas dan tanggung jawab kepala pemasaran adalah sebagai

berikut:

a. Mengontrol tingkat penjualan

b. Mengawasi aktivitas marketing eksekutif

c. Menggagas hubungan mitra dan relasi ke berbagai instansi

d. Melakukan kegiatan promosi dan pameran

5. Kepala Bidang Keuangan

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian keuangan adalah sebagai

berikut:

a. Bertanggung jawab terhadap pelayanan pembayaran kostumer

b. Mengontrol tingkat kelancaran transaksi pembayaran

c. Memberikan laporan kepada direktur

6. Bendahara

Adapun tugas dan tanggung jawab bendahara adalah sebagai berikut:

a. Mengelolah keuangan.

b. Membuat pembukuan keuangan.

c. Memegang uang kas

d. Mengembangkan uang kas
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e. Bersama pengurus terkait Mengusahakan pemasukan dana lain yang

halal dan tidak mengikat.

f. Membuat laporan pertanggungjawaban keuang-an kepengurusan.

g. Mencatat seluruh transaksi ke-uangan yang berkaitan dengan kegiatan

perusahaan.

7. Perpajakan

Adapaun tugas dan tanggung jawab bagian perpajakan adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan pembayaran pajak perusahaan kepada dinas terkait sesuai

waktu yang sudah ditentukan

b. Membuat laporan pembayaran pajak kepada atasan

8. Periklanan

Adapun tugas dan tanggung jawab periklanan adalah sebagai berikut:

a. Harus  memahami etika periklanan Indonesia

b. Melakukan system kontrak pemasangan iklan

c. Mencari solusi dan tips-tips periklanan

d. Melakukan desaigner periklanan dan aplikasi computer yang

berhubungan dengan periklanan perusahaan.

9. Kepala Bagian Operasional

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian operasional adalah sebagai

berikut:

a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan oerasional perusahaan.
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b. Bertanggung jawab terhadap hasil kerjad dan pelayanan perbaikan

yang dilakukan oleh mekanik

c. Mengontrol seluruh kegiatan driver terutama dalam menjaga

keselamatan penumpang.

d. Memberikan laporan terhadap komisaris, serta direktur terhadap

semua kegiatan operasional perusahaan.

10. Mekanik

Adapun tugas dan tanggung jawab mekanik adalah sebagai berikut:

a. Mengkoordinir dan memberikan pengarahan kerja dan mengawasi

pelaksanaan kegiatan seksi-seksi di bawahnya agar dapat

meningkatkan efisiensi di dalam bagiannya.

b. Menyusun jadwal pemeliharaan dan perbaikan mesin, peralatan agar

dapat berjalan dengan lancar.

c. Menyusun pedoman dan petunjuk-petunjuk lainnya mengenai

pemeliharaan dan perbaikan mesin.

d. Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan berkala

perbaikan atas mesin.

11. Driver

Adapun tugas dan tanggung jawab driver adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan kelayakan kendaraan yang akan di operasionlkan.

b. Memeriksa kelayakan dan keamanan kendaraan.

c. Membantu mengatur jadwal keberangkatan kendaraan.


