
BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Harapan Indah Sentosa berdiri pada tahun 2003 beralamat di Jalan

Tegal Sari Komplek Villa Mas Permai Blok A No. 15 Pekanbaru berdasarkan akta

pendirian perusahaan nomor 11 tanggal 21 Februari 2003 dihadapan notaris

Muklis, SH di Pekanbaru dengan nama PT. Harapan Indah Sentosa.

Berdasarkan pada 4 akta pendirian perusahaan tersebut dinyatakan bahwa

modal dasar PT. Harapan Indah Sentosa adalah Rp  4.000.000.000,-(empat milyar

rupiah), dibagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai

nominal Rp  2.000.000,- (dua juta rupiah).

Adapun susunan pemegang saham PT. Harapan Indah Sentosa adalah

sebagai berikut:

1. Tuan Efendi Tambunan, SH sebanyak 250 lembar saham senilai Rp

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

2. Nona Nova Rina sebanyak 250 lembar saham senilai Rp 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah)

Sedangkan saham yang lain belum ditempatkan atau disetor dan akan

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan

persetujuan rapat umum pemegang saham.

Kegiatan utama perusahaan meliputi perencanaan, dan pelaksanaan

pembangunan jalan-jalan, jembatan, pengairan serta pekerjaan sipil pada

umumnya.



3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan salah satu bagian dari organisasi intern

yang penting dan merupakan salah satu fungsi manajemen perusahaan. Dengan

adanya struktur organisasi dapat diperoleh gambaran mengenai bagian-bagian

yang ada dalam perusahaan serta koordinasi antara bagian-bagian tersebut,

sehingga aktivitas perusahaan dapat terselenggarakan dengan baik dan lancar.

Bentuk struktur organisasi PT. Harapan Indah Sentosa adalah garis lurus

yang terdiri dari beberapa departemen dimana setiap departemen dikepalai oleh

seorang manager, dan setiap manager membawahi beberapa orang pekerja. Agar

setiap unit organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan

menghindarkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya, maka

struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggungjawab

setiap unit organisasi. Adapun struktur organisasi PT. Harapan Indah Sentosa

adalah seperti terlihat pada gambar III.1 sebagai berikut:



Gambar III.I
Struktur Organisasi PT. Harapan Indah Sentosa

Sumber. PT. Harapan Indah Sentosa

Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagian yang ada

pada PT. Harapan Indah Sentosa adalah sebagai berikut:

1.2.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dewan komisaris meliputi :

a. Pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus merupakan pemilik perusahaan.

b. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum perusahaan.

c. Mengangkat dan memberhentikan direktur.

d. Mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh direktur.
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1.2.2 Direktur Utama

Direktur utama merupakan pimpinan perusahaan yang bertugas meliputi,

perencanaan, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap jalannya

perusahaan.

1.2.3 Direktur

Direktur merupakan pembantu direktur utama. Dalam menjalankan

tugasnya direktur utama dibantu oleh direktur, tugas dan tanggung jawab serta

wewenang dari direktur yaitu:

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan, sehingga semua

kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas-tugas yang

telah ditetapkan.

b. Menandatangani dan memberikan persetujuan terhadap usulan-usulan

kontrak, dan surat penting lainnya.

c. Mengangkat dan memberikan persetujuan serta penempatan, pemberian

gaji kepada manager-manager dan kepala-kepala bagian atas usulan dari

masing-masing manager.

d. Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan kerja sehari-hari dari para

Manager dan kepala bagian baik secara langsung maupun tidak.

e. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara

keseluruhan melalui masukan-masukan yang disampaikan oleh para

manager.

f. Ikut serta dalam pengurusan semua penawaran dan berusaha untuk

mendapatkan pekerjaan proyek.



g. Melaksanakan dan memimpin rapat secara periodik, minimal satu kali

dalam satu tahun, atau apabila diperlukan diadakan suatu rapat yang sangat

penting.

1.2.4 Bagian Accounting&Finance

Mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab antara lain:

a. Mengatur dan mengawasi likuiditas perusahaan agar tercapai

penggunaan dana yang efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana

dan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pembuatan cash flow

masing-masing perusahaan secara tepat waktu dan akurat.

c. Mengawasi kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang serta

pencatatannya, juga memeriksa dan menyetujui bukti-bukti

penerimaan dan pengeluaran uang.

d. Bertanggungjawab atas pengurusan pajak-pajak perusahaan.

e. Hasil kerja dari departemen Accounting dan Finance

dipertanggungjawabkan kepada financial control.

1.2.5 Bagian Teknik

Bagian teknik bertanggungjawab kepada direktur dan mempunyai fungsi

utama memberikan usul dan saran atas operasi perusahaan secara keseluruhan

dalam menyelesaikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perusahaan, serta

merumuskan metode kontruksi yang akurat dan hemat untuk perhitungan harga

perawatan. Adapun tujuan bagian teknik adalah:

a. Mengurus dan mendaftarkan surat pemegang tender.



b. Menyiapkan dan mengurus prakualifikasi.

c. Mengurus investasi, inventarisasi, dan pemeliharaan teknik proyek.

1. Kabag Umum

Tugasnya adalah:

a. Mengelola kegiatan operasi lapangan yang berdasarkan rencana mutu yang

telah ditetapkan.

b. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu

yang ditetapkan.

c. Mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan berdasarkan rencana mutu proyek

dan mengevaluasi bila ada rencana mutu proyek.

2. Kabag Teknik

Tugasnya adalah:

a. Merumuskan petunjuk dan tindak lanjut penyesuaian perencanaan proyek.

b. Bersama-sama manager teknik membuat perencanaan proyek.

1.2.6 Manager Operasional

Manager operasional bekerja sama dengan manager teknik melaksanakan

kegiatan operasional perusahaan dan memastikan operasional perusahaan dapat

berjalan dengan baik. Manajer operasional mempunyai tugas antara lain:

a. Memastikan bagaimana operasional dapat berjalan dengan semestinya

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Menjalankan tugas yang berhubungan dengan perusahaan.

c. Melakukan pembelian berdasarkan permintaan proyek dan pedoman pada

budget yang telah disusun sebelumnya.



d. Mempertanggungjawabkan hasil dari proyek yang telah dijalankan.

1.2.7 Manager Pemasaran

Manager pemasaran bertugas antara lain untuk menjual dan memasarkan

hasil produksi perusahaan, selain itu pula bagian ini bertugas untuk meneliti

kebutuhan pasar masyarakat.

Disamping itu pula bagian ini juga bertugas membuat laporan penjualan

kepada direktur secara rutinitas, sehingga demikian akan dapat diketahui

bagaimana perkembangan perusahaan.

1.3 Aktivitas Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya perusahaan ini lebih banyak memfokuskan

kepada bagian kontruksi, dan sewa menyewa kendaraan bermotor, namun

kegiatan lain yang ada dalam akta pendirian perusahaan tetap dijalankan, adapun

kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut adalah:

1.3.1 Kontraktor

Dalam usaha kontruksi umumnya perusahaan memperoleh order dari

pemerintah. Umumnya dalam pelaksanaan jalan dan jembatan. Pada tahun 2012

PT. Harapan Indah Sentosa mendapat order dari Pemerintah berupa kegiatan

peningkatan jalan Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Dusun Pakobuok

Perkerasan 6 km. Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 141 hari

kalender terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 20 Desember

2012. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, perusahaan terlebih dahulu

mempelajari dokumen pengadaan barang atau jasa dan berita acara penjelasan



pekerjaan yang diterima dari panitia pelelangan. Perusahaan akan menyiapkan

penawaran harga atas proyek tersebut beserta daftar-daftar berikut yaitu daftar

kuantitas dan harga, daftar upah dan harga bahan, jadwal pelaksanaan pekerjaan,

analisa harga satuan pekerjaan, surat jaminan penawaran, metode pelaksanaan,

serta daftar personil inti untuk pelaksanaan pekerjaan.

1.3.2 Pengangkutan

Perusahaan ini mempunyai beberapa kendaraan yang digunakan untuk

pengangkutan. Selain untuk kebutuhan sendiri dalam pengangkutan bahan

bangunan yang digunakan untuk pembangunan yang dilaksanakan perusahaan,

juga melakukan pengangkutan yang bersifat umum dengan memperoleh balas

jasa.

1.3.3 Bidang jasa lainnya seperti penyediaan tenaga kerja

Usaha perbengkelan dalam segala lapangan usaha yang dapat dilakukan

serta service station dan usaha pemasangan instalasi listrik dan air. Dari seluruh

aktivitas yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan tujuan perusahaan yaitu

memaksimalkan profit yang secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi jalannya usaha perusahaan. Dengan adanya aktivitas perusahaan

yang baik diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.


