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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Umum PT. Indoperti Harmonis

PT. Indoperti Harmonis adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang jasa penyediaan properti pembangunan dan developer. Saham ini

beralamat Jl. HR. Soebrantas Blok A No. 38 Komplek Ruko Mertopolitan

City (MTC). Bentuk perusahaan yaitu Perseroan Terbatas (PT) dengan dasar

hukum oleh notaris Risnaldi, SH yang telah disahkan oleh Departemen

Kehakiman Republik Indonesia No. C-31159 HT. 01. 01. TH 2005.

PT. Indoperti Harmonis perusahaan yang didirikan pada tanggal 15

November 2005, pernah bergabung dengan PT. Griya Wanawindo Utama

dan yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT.

Griya Wanawindo Utama telah berpengalaman dibidang perumahan dengan

total pembangunan perumahan Rsh type 36 sebanyak 343 unit rumah dan

type RS 36 sebanyak 56 unit rumah. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar

saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah). Target pasar/ calon konsumen kebanyakan dari pegawai BUMN,

Pegawai Negeri, Karyawan, Swasta, dan Wiraswasta. Strategi pemasaran

yang dilakukan perusahaan antara lain iklan dikoran, Door to door,

penyebaran brosur-brosur dan spanduk, serta pameran di Mall atau Plaza.8

8 Dokumentasi Perusahaan
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B. Visi Dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk menjalankan

bisnisnya di bidang properti dan perumahan masyarakat, PT. Indoperti

Harmonis mempunyai visi dan misi yang nantinya akan digunakan sebagai

acuan dalam mengembangkan bisnis di sektor properti dan perumahan

masyarakat.

1. Visi

Keselamatan kerja dan lingkungan dalam setiap manjalankan

usahanya. Menjadi perusahaan profesional, terpecaya dengan

mengedepankan BMW (Biaya, Mutu, dan Waktu) yang terkendali dan

menjujung tinggi etika bisnis, serta mengutamakan keselamatan.

2. Misi

Memberikan layanan terbaik, secara profesional kepada pelanggan

dengan mengoptimalkan sumber daya dan kinerja karyawan yang mengacu

kepada Standart Quality Control dan selalu melakukan inovasi sesuai

dengan tuntutan pasar global.9

3. Struktur Organisasi PT. Indoperti Harmonis

Dalam menetapkan struktur organisasi pada masing-masing

perusahaan berbeda satu dengan lainnya karena disesuaikan dengan kondisi

atau type dari garis wewenang yang ditetapkan dari suatu perusahaan. Untuk

memberikan suatu wewenang secara efektif dalam perusahaan maka semua

9 Dokumentasi perusahaan
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harus ada pembagian tugas atau pekerjaan pada masing-masing individu

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya srtuktur organisasi di dalam perusahaan akan

mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing

dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Selain itu tugas,

wewenang, dan tanggung jawab telah tergambar dalam struktur organisasi

tersebut sehingga semua menjadi jelas dan berjalan dengan baik, dengan

demikian struktur organisasi yang baik dan jelas akan membantu dalam

mencapai suatu tujuan perusahaan.

Organisasi dalam pengertian statis adalah merupakan suatu

wadah/tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengertian dinamis adalah suatu

proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu suatu organisasi juga harus dapat

digambarkan dalam bentuk bagan tertentu, sehingga dengan bagan tersebut

akan terlihat jelas tugas serta kedudukan dari masing-masing dalam

organisasi tersebut.

Struktur organisasi juga merupakan suatu badan yang

menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kegiatan kerja atau

jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat yang paling rendah.

Sedangkan organisasi itu suatu tujuan tertantu yang dicapai melalui

kerjasama sekelompok orang.

Hasil dari kegiatan pengorganisasian ialah tercapainya organisasi yang

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat dalam rangka usaha
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pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, menurut rencana yang

telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta yang

diwadahkan dalam suatu susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang bersangkutan. Sukses tidaknya administrasi dan manajemen

dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian dapat dilihat dari kemampuan

untuk menciptakan organisasi yang baik.

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berpegang teguh pada

prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian

kerja, pendelegasian, wewenang, adanya koordinasi, efesiensi dan

pengawasan umum. Organisasi yang baik akan menentukan sukses tidaknya

suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Komando kerja yang jelas akan

membuat pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien karena apa yang

dikerjakan bawahan merupakan perintah dari atasan.

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk

mencapai tujuan perusahaan secara nasional dan efektif. Struktur organisasi

yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas

semua aktifitas untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan

hubungan yang teratur di antara  berbagai sektor atau fungsi yang perlu

untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu

organisasi.

Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam

suatu organisasi untuk menata proses dan mekanisme kerja sekaligus

memungkinkan pilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya

mencapai tujuan organisasi.
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PT. Indoperti Harmonis Pekanbaru  sebagai suatu organisasi dalam

usaha serta kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas,

wewenang, dan tanggung jawab setiap bidangnya.10

STRUKTUR ORGANISASI PT. INDOPERTI HARMONIS

10 Dokumentasi Perusahaan
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Berikut ini di jelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab serta

kewajiban masing-masing bagian yang ada dalam PT. Indoperti Harmonis.

1. Komisaris Utama

Merupakan penguasa tertinggi pada PT. Indoperti Harmonis,

mengadakan rapat pemegang saham sekali setahun dan bertugas mengawasi

pekerjaan Dewan Direksi dalam pengelolaan perusahaan.

2. Direktur Utama

Bertugas memimpin perusahaan dan menentukan kebijaksanaan

perusahaan secara umum, serta bertanggung jawab baik keluar maupun

kedalam atas jalannya perusahaan.

3. Manager

Mengelola dan menjalankan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh

direktur utama dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan

manajemen perusahaan, juga mempertanggung jawabkan terhadap

atasannya.

4. Administrasi

Menyusun dan mengatur masalah-masalah administrasi perusahaan,

membimbing dan mengawasi penyelenggaraan administrasi dan tata usaha

serta memberikan saran-saran dan masukan-masukan kepada manager

perusahaan.

5. Proyek

Membuat perencanaan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan-kegiatan bersama unit-unit yang di bawahinya.
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Langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan proyek yang telah di

rencanakan.

6. Marketing

Bertanggung jawab terhadap semua masalah pemasaran direktur

perusahaan, melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan pemasaran di bawah

petunjuk dan pengaruh manajer.

7. Jenis Usaha PT. Indoperti Harmonis

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, yaitu

bertindak sebagai pemborong pada umumnya (General Kontraktor),

bertindak sebagai pengembang (Real estate) atas pekerjaan-pekerjaan

pembangunan yang meliputi antara lain arsitektur, perencanaan,

pengawasan, pelaksanaan dan pemborong (General Contaktor) atas

pekerjaan pembangunan gedung, kawasan pemukiman atau komplek

pertokoan serta industri, pembuatan jalan, jembatan, dan pelabuhan,

kontruksi baja, termasuk pembuatan dan pemasangan teralis besi, komponen

bangunan berat (heavylifting), gedung dan pabrik sarana dan prasarana

telekomunikasi, pekerjaan pembebasan, pemerataan, penggalian,

pengerukan dan penimbunan tanah. Pemasangan instalansi listrik, gas, air

minum, air conditioner dan instalansi dalam bidang teknik, pembuatan

sumur artesis taman dan lapangan olahraga, diesel, air irigasi serta

perpipaan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan

dengan pembangunan.11

11 Ibid


