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BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Umarai Riau Consultan merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang jasa konsultasi, terutama bidang lingkungan hidup yang telah

berpengalaman dan didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional dan

ahli dibidangnya. Tujuan utama kegiatan konsultasi yang diberikan oleh

perusahaan adalah untuk mengoptimalkan produktivitas dengan memperkecil

dampak negatif lingkungan serta pada saat yang bersamaan meningkatkan

keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2005 dan didirikan oleh Bapak Heru

Purnomo, Bapak Wan Khairul Azmi dan Bapak Mubarak. Sejak didirikan

tahun 2005 hingga saat ini, PT. Umarai Riau Consultan telah mendapat

kepercayaan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta.

Setiap layanan jasa yang dipercayakan, senantiasa dilaksanakan dengan baik

dan penuh tanggung jawab, sehingga produk jasa yang dihasilkan dapat

memuaskan para costumer.

Dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT. Umarai Riau

Consultan selalu berupaya meningkatkan kualitas kompetensi sumberdaya

manusia yang dimiliki dengan melaksanakan berbagai program pendidikan

dan pelatihan secara rutin dan berkesinambungan serta berperan secara aktif

dalam berbagai kegiatan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup, di mana semuanya itu diberikan dalam bentuk

kegiatan sebagai berikut :
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a. Konsultasi yaitu melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL-UPL) dan melakukan audit lingkungan untuk mengkaji

peluang-peluang pengurangan dampak lingkungan dan kelayakan tekno

ekonomi atas rencana implementasi kegiatan-kegiatan yang memberi

dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

b. Pemantauan yang meliputi perubahan kondisi lingkungan hidup disekitar

areal proyek.

c. Jasa-jasa lainya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemantauan dan

pengembangan kelestarian lingkungan hidup serta konservasi.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dari PT. Umarai Riau Consultan adalah menjadi

perusahaan unggulan penyedia jasa konsultasi dalam pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup serta menunjang pembangunan berbasis

lingkungan hijau. Sedangkan misi PT. Umarai Riau Consultan adalah

menyediakan layanan jasa konsultasi lingkungan, sehingga dapat memberikan

layanan terbaik dan kepuasan kepada mitra usaha atau mitra kerja dengan

berpegang teguh pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.3 Struktur Perusahaan

Agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif, maka

harus ada distribusi tugas dan tanggung jawab. Dalam organisir suatu

kegiatan langkah pertama yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan adalah
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menetapkan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dikerjakan agar dapat

merealisasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Struktur organisasi

perusahaan yang bersangkutan dapat dilihat pada Gambar 3.1:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi

PT. Umarai Riau Consultan

Sumber: PT. Umarai Riau Consultan (2011)

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab yang ada dalam struktur

organisasi perusahaan, yaitu:

a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur

perseroan terbatas. Tugas dewan komisaris yaitu, melakukan pengawasan

Direktur  Utama

Admin &
Keuangan

Manager
Administrasi

Dewan Komisaris

Manager Proyek

Tenaga Ahli

Staf Pendukung
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atas jalannya usaha perusahaan dan memberikan nasehat kepada direktur,

dewan direksi bertugas berdasarkan kepada kepentingan perusahaan serta

sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, dan dewan komisaris

memiliki wewenang khusus untuk menggantikan direktur yang

berhalangan dalam penentuan anggaran dasar atau dalam keadaan tertentu.

Sedangkan kewajiban dewan komisaris adalah membuat risalah rapat

dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, memberikan pengawasan

serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan,

dan melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham.

b. Direktur Utama

Direktur utama adalah seseorang yang berwenang merumuskan dan

menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan sesuai

dengan batasan wewenang yang diberikan oleh dewan komisaris.

c. Manager Proyek

Manager proyek merupakan seseorang yang mengagendakan pekerjaan

dan bertanggung jawab atas hasil kerja. Adapun tugas dari manager proyek

adalah menjadwalkan proyek, mengimplementasikan rencana proyek,

mengontrol kerja sampai selesai dan membina hubungan koopeatif.

d. Manager Administrasi

Manager Administrasi dan keuangan proyek merupakan seseorang yang

membuat laporan keuangan dan melakukan verifikasi bukti-bukti

pekerjaan yang akan dibayarkan.
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e. Tenaga Ahli

Tenaga ahli merupakan tenaga-tenaga lingkungan berpengalaman

diberbagai bidang komponen seperti, kimia lingkungan, biologi

lingkungan, pendidikan lingkungan, teknik lingkungan, dan sosial

ekonomi kesehatan masyarakat serta didukung oleh peralatan terkait.

f. Staf Pendukung

Staf pendukung bertugas membantu manager proyek dan para tenaga-

tenaga ahli dalam mengembangkan perusahaan.


