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BAB II

GAMBARAN UMUM CV. OKI SUGANDA

A. SejarahUmum Perusahaan

CV. Oki SugandaKabupatenRokanHilirmerupakanperusahaanswasta

yang bergerak di bidangkontraktor. CV. Oki

SugandaKabupatenRokanHilirdidirikanpadatanggal 23 Januari

2002dihadapanNotaris UdangTjemerlang, SH denganNomorAkte: 145

denganpendiriawalBapakSarifuddindanselanjutnyadilakukanperubahanAktePe

ndiriandenganNomor: 23 padatanggal 21 April 2003 dihadapanNotaris yang

samakarenaadanyapenambahananggotakomisaris/sekutuperusahaanyakni:

1. BapakAmrizal Ali

2. BapakSuryadi Muhammad Zein

3. BapakZulkifliLubis

Perusahaan iniberlokasi di JalanPelabuhanHulu-BaganSiapi-

ApiKabupatenRokanHilir.Modal dasarperusahaaniniberjumlahRp.

1,000.000.000.

AdapunmaksuddantujuanperusahaaninididirikanberdasarkanAkteNotari

stersebutdiatasantara lain:

a. Menjalankanusahadibidangperdaganganumumtermasukperdaganganuntukek

spor, impormaupunperdaganganlokaldanantarPropinsi.

b. Menjalankanusaha-usahadalambidangangkutan,

diantaranyaangkutandaratdenganmenggunakan bus, mobildantruk.

c. Menjalankanusahadibidangkeagenan,
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diantaranyadagangdankomisiatausebagaileveransirataupenyalurchemicaldan

distributor bahan-bahanpokokkebutuhanrakyat, bahan-

bahanbangunandanalat-alatbangunan.

d. Menjalankanusahadalambidangpembangunanantara lain

menjadikontraktorpembangunan, perumahan, real estate, gedung-gedung,

jalandanjembatan, dermaga-dermaga, landasan, pengairan, sebagai

developer, arsitektur, menjadiinstalaturpemasanganinstatasilistrikdan air,

instalasialat-alatpendinginruangandanalat-alatkomunikasi.

B. VisidanMisi

Berikutdiuraikanmengenai CV. Oki SugandaKabupatenRokanHilir:

a. Visi

Menjadiperusahaankontraktordibidangjasakontruksi yang

meliputibidangperumahan, gedung, konstruksibajadanjalan, interior serta

developer denganditunjangtotalqualitymanagement yang memberikan total

qualityservicesbagiparapenggunajasadiseluruh Indonesia.

b. Misi

1. Memberikanpelayanan, mutu, dankepuasan yang

terbaikkepadapelanggan.

2. Membangunsertamenciptakancitraterbaikperusahaan.

3. Serta turutberpartisipasidalampembangunan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

C. StrukturOrganisasi Perusahaan
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Organisasiadalahsuatuwadah yang

didalamnnyaterdapatsuatusistemyang mengaturmasalahpembagiankerja,

wewenangdantanggungjawabdarimasing-

masinganggotanya.Strukturorganisasimenunjukkantanggungjawabdanpembagi

anwewenang(authority) danhubunganantarabagian-

bagiandalamperusahaansecarajelas.DenganadanyaStrukturorganisasi yang

jelasakanterciptasuatukoordinasikerja yang efektif yang

mendukungtercapainyatujuanperusahaan.

Strukturorganisasisuatuperusahaandipengaruhitujuandankegiatanoperasiperusa

haan.Organisasitimbulatauterjadiapabiladua orang ataulebihbersama-

samamenjalankanpekerjaanuntukkepentinganbersama.Organisasimerupakanpe

nggabunganmanusiauntukbekerjasamadalammencapaitujuan yang

telahditetapkan. Sedangkansebagaifungsisuatu

prosesmerincikantugasdankewajibansertamemberikanpendelegasiankekuasaan

denganmengadakankerjasamabaiksecara, vertikalmaupun horizontal.

Adapunstrukturorganisasipada CV. Oki

SugandaKabupatenRokanHiliradalahStrukturorganisasi yang

mengikutiperkembanganusahadenganmelihatsituasidankeadaandariperusahaan.

Dalamhalpembagiantugasbukansajaperludilihatdarimanfaat yang

diperolehtetapijugadalamrangkamewujudkanpenempatan orang yang

tepatdalarnrangkapengawasandariatasan.

1. Direktur

Membuat rencana kerja untuk kegiatan operasi perusahaan sesuai
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dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisaris, mengawasi

dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasi perusahaan dan kemudian

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Secara terperinci tugas dan

tanggung jawab Direktur adalah:

a. Memimpindanmengendalikankegiatanperusahaansecarakeseluruhansehin

ggasemuakegiatanusahadanpekerjaantidakmenyimpangdaritugasrutin

yang telahditentukan

b. Menandatanganidanmemberipersetujuanterhadapusulankontrakdansuratp

entingmenyangkutperusahaan.

c. Mengkoordinirsecaralangsungseluruhkegiatansehari-hariparastaf

d. Menetapkan program

kerjadananggaranpembelanjaanperusahaansecarakeseluruhanmelalulmas

ukandanusukanparastaf

e. Ikutsertadalampengurusandanberusahauntukmendapatkanpenawarankerja

2. Administrasi/Keuangan

Bagianinimengaturdanmelaksanakanpemeriksaancatatan-

catatankeuangandanmelaporkanposislkeuangankepadaPimpinan/Atasan.Bag

ianinijugabertanggungjawabterhadappembukuankeuangandanmenyediakan

data

mengenaikegiatanbidangkeuangandalamrangkamenyusunlaporankeuangan

yang baikbagipihak intern

maupuneksternperusahaan.Dalambagianadministasikeuanganiniada orang

yang
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diberiwewenanguntukmenagihpenjualankreditkepadaparapembeliapabilajatu

hmasa tempo piutangtersebut.

3. AhliSipil

a. BertanggungjawabkepadaDirektur

b. Melaksanakankegiatanatauproyeksipilsepertijalan, jembatandanbangunan

4. Drafter

a. BertanggungjawabkepadaDirektur

b. Melaksanakankegiatanproyekperusahaansepertiperancanganataudesainba

ngunan

5. Team Leader

a. Memimpindanmengendalikankegiatanperusahaansecarakeseluruhansehin

ggasemuakegiatanusahadanpekerjaantidakmenyimpangdantugasrutin

yang telahditentukan

b. Menandatanganidanmemberipersetujuanterhadapusulankontrakdansuratp

entingmenyangkutperusahaan.

c. Menakoordinirsecaralangsungseluruhkegiatansehari-hariparastaf

d. Menetapkan program

kerjadananggaranpembelanjaanperusahaansecarakeseluruhanmelaluimas

ukandanusulanparastaf

e. Ikutsertadalampengurusandanberusahauntukmendapatkanpenawarankerja

6. PelaksanaLapangan

Bertanggungjawabkepadateamleaderdalampelaksanaankegiatanatau

proyekperusahaandilapangan
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D. Aktivitas Perusahaan

Tujuandanaktivitasdidirikannyaperusahaanadalahuntukmemperolehman

faatekonomi yang layakdanmenguntungkan.Dalamhaliniusaha yang

dipilihharusbenar-

benarmemilikipeluanguntukdikembangkandanmemberikankeuntunganbagiperu

sahaan.Adapundalamaktanotarispendirianperusahaandinyatakanbahwamaksudd

antujuansertaaktivitasusaha yang

dilakukanolehperusahaanadalahsebagaiberikut:

1. Maksuddantujuanadalahberusahadalambidangperindustrian, kontraktor,

perdagangan, pengadaanbarang, jasadanpercetakan.

2. Untukmencapaimaksuddantujuantersebutdiatas,

perusahaandapatmelaksanakankegiatanusahasebagaiberikut:

a. Merencanakan,

memborongdanmengerjakanpekerjaanbangunantermasukpembuatandanp

erbaikangedung-gedung, jembatan-jembatan. saluran-

salurandanpemasanganinstatasilistrik.

b. Berdagangpadaumumnya, baikatastangunggansendirimaupunataspihak

lain secarakomisi, termasukperdaganganekspordanimpor.

Aktivitasutama CV. Oki

SugandaKabupatenRokanHiliradalahbergerakdalambidangjasakontruksiuntukp

embangunanjalan, jembatan, gedungdan lain-lain.


