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BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat dan Masa Perkembangan Perusahaan

PT. Fitra Wika berdiri pada tanggal 01 januari 2007 di pekanbaru.PT. Fitra

Wika adalah sebuah perusahaan yang begerak di bidang pembuatan jalan aspal,

jembatan yakni pengaspalan jalan, perusahaan ini jasa teknologi nya yang

berwawasan lingkungan yang berpusat pengelolahan produk seperti abu batu,

aspal, solar.PT. Fitra Wika beralamat jalan Tuanku Tambusai komplek arengka

mas nomor.04 pekanbaru. Pada saat itu kepemimpinan perusahaan ini dipegang

oleh Bapak Yuyun Hidayat, ST,MSc. Karena pengembangan perusahaan semakin

maju, maka perusahaan ini melakukan peluasan wilayah proyeknya.

Kegiatan pengaspalan jalan di pekanbaru turut berperanserta dalam proses

perkembangan PT. Fitra Wika selama ini, karena perusahaan ini bergerak

dibidang pengaspalan sarana dan prasarana umum, seperti: pengaspalan,

jembatan. Pada awal keberadaan PT. Fitra Wika di pekanbaru perusahaan ini

beroperasi pada proyek pemerintah, dan sudah bekerjasama dengan perusahaan

swasta, baik yang ada dipekanbaru.

PT. Fitra Wika mempunyai akta pendiri perusahaan Nomor 65 pada tanggal

19 januari 2007 dan nama notaris tersebut Ibu Indah Retno Widayanti, SH, dan

dilakukan perubahan dengan akte nomor. 11 tanggal 03 september 2009 menjadi

perseroan terbatas dan notaris Bapak H. Agus Salim SH,  dengan demikian

tampak bahwa keberadaannya telah sesuai menurut peraturan pemerintah Negara
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Republik Indonesia. Adapun proyek yang lebih aktif sedang berjalan diantaranya

adalah : penyedia jasa angkut material, penjualan solar, batu bara.

Adapun modal dasar yang dimiliki oleh perusahaan pada saat berdiri

tersebut sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) terbagi atas 5.000,-(lima

ribu rupiah) lembar saham berdiri nominal sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah)

dari modal dasar tersebut telah ditetapkan dan setoran Rp.5.000.000.000,- data

perincian nilai nominal beserta jumlah lembar saham yang dimiliki sebagai

berikut:

1. Tuan Yuyun Hidayat, ST, MSc, sebesar 2.750 lembar saham dengan nominal

Rp.2.750.000.000,-

2. Tuan Drs H. Tarmizi Muhammad sebesar 1.125 lembar saham dengan nominal

Rp. 1.125.000.000,-

3. Tuan R.Ifkar Asyikar sebesar 1.125 lembar saham dengan nominal Rp.

1.125.000.000,-

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

3.2.1 Visi perusahaan

Adapun visi perusahaan adalah menjadi perusahaan jasa kontruksi

terdepan di Indonesia dengan berorientasi pada mutu yang terbaik, SDM yang

berkualitas, nilai tambah yang terus menerus untuk shareholder, maksimal

kepuasan pelanggan dan menjadi pilihan setiap pekerja.
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3.2.2 Misi Perusahaan

Misi adalah menyediakan dan meningkatkan mutu produksi secara terus

menerus, secara berkesinambungan meningkatkan nilai tambah bagi shareholder,

meningkatkan tingkat hidup yang baik lagi bagi setiap stakeholder.

3.2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah sekelompok orang ( dua orang atau lebih ). Secara

formal dipersatukan dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, sedangkan yang dimaksud struktur organisasi adalah susunan

komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi.Struktur organisasi

menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau

kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).Selain daripada

itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran

pemerintah dan penyampaian laporan.

Berdasarkan observasi lapangan, penulis dapat mengetahui gambaran

struktur organisasi pada PT. Fitra Wika dan dapat diketahui bahwa perusahaan

tersebut menggunakan bentuk struktur organisasi garis, dimana kekuasaan

mengalir secara langsung dari direktur kemanajer dan kemudian terus ke

karyawan-karyawan. Setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan dan masing-

masing bawahannya diberikan tanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya masing-

masing.

Struktur organisasi yang ada pada suatu perusahaan tidak selalu sama

dengan perusahaan lain. Hal ini disebabkan karena struktur organisasi yang

digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan.
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Adapun tujuan PT. Fitra Wika menggunakan struktur organisasi tersebut

adalah untuk mempermudah mengawasi mengontrol setiap kerja guna kelancaran

aktifitas perusahaan, baik dalam bidang pelaksanaan proyek maupun dalam

bidang tanggungjawab karyawan atas pekerjaan masing-masing.

3.2.4 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas,  wewenang dan tanggung jawab masing-masing PT. Fitra

Wika dapat diuraikan sesuai gambar struktur organisasi yang ada adalah sebagai

berikut:

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan unsur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari

pemegang saham perusahaan tersebut. Adapun tugas dan wewenang dewan

komisaris adalah:

a. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan anggota.

b. Memberi nasehat atau memberikan konsultasi mengenai kebijakan

yang perlu demi kelancaran perusahaan.

c. Memberikan segala buku dan surat serta memeriksa harta benda

perseroan dan mencocokkan barang persediaan dan keadaan uang kas.

d. Memberhentikan anggota direksi atau salah seorang untuk sementara

waktu.

2. Direktur

Direktur adalah seorang yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk

menjalankan dan memimpin perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab

sebagai direktur adalah:
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a. Menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan rencana

kebijakan umum perusahaan untuk memberikan arah dan pedoman

bagi jalan perusahaan.

b. Melaporkan hasil penerapan kepada dewan komisaris.

c. Mengadakan hubungan dengan luar perusahaan.

d. Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang terjadi baik didalam

maupun diluar perusahaan.

3. Manajer Operasional

a. Menghubungi instansi pejabat guna memperoleh gambaran dan

data pasar.

b. Menganalisis data pasar dan menjadi sasaran perusahaan.

c. Menghitung dan membuat surat penawaran tender.

d. Membuat kontrak dengan calon pembeli hotmix.

4. Manajer Teknik

a. Mengelola, memimpin, membina dan mengawasi kegiatan seluruh

proyek yang dilaksanakan perusahaan.

b. Memeriksa dan mengevaluasi seluruh hasil laporan-laporan

proyek.

c. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi seluruh

proyek yang sedang dijalankan perusahaan.

5. Manajer Accounting

a. Mencatat dan memeriksa pembukuan, ,membuat laporan bulanan

perusahaan.
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b. Membuat tagihan dari setiap transaksi penjualan.

c. Membuat kwitansi tagihan untuk proyek-proyek diperusahaan.

d. Bertanggung jawab atas hasil kerja bagian yang dipimpin.

6. Manajer umum

a. Bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan terhadap peraturan

yang diperlakukan untuk karyawan.

b. Bertanggung jawab dalam urusan karyawan

c. Menampung setiap keluhan-keluhan dan aspirasi karyawan

d. Menyetujui atau tidak setiap keputusan fungsi kerja bawahannya.

7. Produksi AMP (AspaltMixingPlant)

a. Mengelolah, mengatur, memperbaiki AMP termasuk perangkat

penunjangnya (genset, pompa, solar dan aspal).

b. Sebelum  produksi, agar mengontrol seluruh fasilitas agar tidak

terjadi kerusakan.

c. Menjaga kebersihan AMP dan selalu dalam keadaan aman selamat.

8. Laboraturium

a. Mengadakan perhitungan terhadap semua material yang digunakan.

b. Mengadakan pengetesan terhadap semua tahapan pekerjaan yang

telah selesai.

c. Membuat back-up data kualitas.

9. QuantityEngineer

a. Menghitung volume fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.

b. Membuat back-up data quantity
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c. Membuat Mc (monthlycertificate).

d. Bertanggung jawab atas akurat data.

10. Administrasi

a. Memprsiapkan berkas tagihan proyek.

b. Mengsjuksn rencana pembayaran kepada manajer keuangan.

c. Menerima dan membayar uang dengan tunai cek,giro sesuai

bukti kas bank yang telah disetujui.

Bertanggung jawab atas pemasukan pengeluaran uang.


