
BAB II

GAMBARAN UMUM PT. PRIOITAS SIAK SRI INDRAPURA

A. Sejarah Singkat PT. Prioritas

PT. Prioritas di Siak Sri Indrapuran merupakan salah satu cabang

pembelanjaan alat-alat perabotan di Siak Sri Indrapura, karena lokasi Prioritas

yang cukup jauh dari daerah-daerah lain maka Prioritas membuka beberapa

anak cabang seperti di Kerinci, Bunga Raya, Bengkalis, Sungai Pakning dan

Sungai Apit. Prioritas berdiri pada tahun 2009 yang bertempat tinggal di Jalan

Sutomo Siak Sri Indrapura. Awal berdirinya Prioritas ini dimulai dari

marketing di Pekanbaru yaitu Bapak Riko dan kawan-kawannya, dikarenakan

pemilik dari Prioritas ini bertempat tinggal diluar Siak maka Bapak Riko yang

mengelola prioritas ini sejak tahun 2009 Siak Sri Indrapura.

Prioritas Siak Sri Indrapura menawarkan bermacam jenis alat-alat

perabotan dan alat-alat elektronik lainnya seperti (Kulkas, Shofa, Lemari,

Meja, Tempat tidur, Mesin cuci dan banyak lagi jenis-jenis alat perabotan

lainnya), Prioritas bukan hanya menerapkan pembayaran secara tunai tetapi

juga secara kredit atau angsuran.

Prioritas memiliki karyawan tidak tetap dan karyawan tetap. Disamping

itu Prioritas menjadi salah satu tempat pembelanja yang diminati masyarakat,

karena selain menguntungkan, masyarakat merasa kebutuhan rumah terpenuhi,

bukan hanya kebutuhan konsumen tapi kebutuhan karyawanpun selalu

terpenuhi dengan adanya tunjangan-tunjangan (tunjangan makan, jaminan
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kesehatan, dll) dan bonus pertahun yang diterima karyawan, namun disamping

itu semua prioritas juga menerapkan sistem denda dan potongan upah untuk

karyawan yang lalai dalam pekerjaannya. Kebijakan itu diterapakan Prioritas

sebenarnya untuk mendorong karyawan agar lebih teliti, rajin, giat dan tidak

ada yang merasa dirugikan dalam bekerja.1

B. Aktivitas dan Cara Kerja Karyawan Di Prioritas Siak Sri Indrapura

Prioritas Siak Sri Indrapura didirikan untuk dapat membantu melayani

kebutuhan masyarakat, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga maupun

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Disamping itu karyawan di Prioritas juga

dituntut untuk melayani konsumen dengan teliti dan benar, baik dalam bidang

pembelian karyawan dituntut untuk telitidalam hal pembayaran, konsumen

yang membeli alat-alat perabotan secara kredit atau cicilan diharapkan terlebih

dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh prioritas supaya

lebih aman dan sama-sama menguntungkan.

Adapun persyaratan dalam bentuk kredit atau cicikan sebagai berikut :

a. KK (kartu keluarga)

b. Fotocopy KTP

c. DP awal yang ditetapkan prioritas

Setelah penulis meneliti persyaratan diatas tersebut gunanya untuk

mempermudah konsumen yang membeli alat-alat perabot secara kedit di

Prioritas tersebut. Dengan dilengkapi persyaratan di  atas maka akan sangat

mempermudah karyawan untuk mendapatkan data-data konsumen yang

1Riko (Pimpinan Prioritas Siak si Indrapura).
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telambat dalam membayar angsuran. Apabila terdapat konsumen yang tidak

bisa melanjutkan pembayaran maka semua alat-alat perabotan tersebut diambil

kembali dan konsumen wajib membayar bunga yang sudah disepakati diawal.2

Tata cara kerja Prioritas dalam menjalankan usaha yang sekarang ini

semakin banyak diminati masyarakat, disamping itu Prioritas juga sangat

membutuhkan tenaga kerja atau karyawan yang berperan aktif dan bisa

memajukan usaha Prioritas yang akan datang, karena tenaga kerja dan

produktivitas kerja adalah menjadi harapan setiap perusahaan.

Aktivitas karyawan di Prioritas dimulai dari jam 08.00 s/d 17.00 WIB,

karyawan di Prioritas memiliki aktivitas dibidang pekejaannya masing-

masing, selain dari kesibukan dalam bekerja, karyawan juga diberikan waktu

untuk berisirahat selama 30 menit, dan mereka memanfaatkan waktu istirahat

mereka untuk makan dan melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu mereka

kembali bekerja seperi biasanya.bagi karyawan yang bekerja diluar Prioritas

seperti karyawan tidak tetap (sales) yang sifatnya tidak terikat dalam prioritas

mereka hanya diberi uang jalan (uang minyak).

Selain mempunyai banyak cabang di daerah lainnya, Prioritas yang ada

di Siak Sri Indrapura tidak pernah sepi dari pengunjung. karena Prioritas di

Siak Sri Indrapura selalu dipercaya konsumen, selain persyaratannya mudah,

konsumen juga diberi penjelasan terlebih dahulu sebelum melakukan

pembelian terutama pada konsumen yang membeli alat-alat perabotan secara

2Yusmiati, (Karyawati Prioritas Di Siak Sri Indrapura), wawancara 20 November 2012
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kredit, di Prioritas konsumen diberikan penjelasan secara rinci dimulai dari

angsuran perhari sampai dengan denda dan bunga angsuran.

Disamping itu prioritas di siak sri indrapura juga mempunyai visi dan

misi yaitu :

Visi dari PT. Prioritas Siak Sri Indrapura adalah menjadikan suatu

pusat pembelanjaan yang meliputi kebutuhan masyarakat yang ada di siak sri

indrapura. Sedangkan Misi dari PT. Prioritas Siak Sri Indrapura adalah ingin

menjadi pusat pembelanjaan yang terlengkap.

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana kita ketahui suatu perusahaan dalam menjalankan

kegiatannya harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang.Untuk

mengembangkan tugas dan wewenang serta untuk mengefektivkan kegiatan

perasional diperlukan struktur organisasi.Struktur organisasi sangat penting

bagi perusahaan karena struktur organisasi dapat menjelaskan batas-batas dan

tugas, wewenang dan tanggung jawab seorang anggota dari suatu organisasi

sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam

melaksanakan pekerjaan.

Struktur organisasi tersebut haus memungkinkan adanya penetapan-

penetapan hubungan antara unsu-unsur organisasi, sehingga koordinasi dan

kerja sama diantara atasan dan karyawan dapat berjalan dengan efektiv dan

efesien.

Kejelasan struktur organisasi bertujuan untuk :

1. Mempermudah pelaksanaan tugas
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2. Mempermudah pimpinan mengawasi bawahan

3. Menghindari duplikasi tugas/rangkap jabatan

Adapun perincian dari organisasi prioritas siak sri indapura sebagai

berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PRIORITAS SIAK SRI
INDRAPURA

CASHIER
MAWADDAH

SALES MARKETING
AYUDIA

HEAD MAKETING&
COMMUNICATION

JUSMIATI

HEAD FINANCE &
ACCOUNTING TAX

ADRIANA

n

HEAD HRD & GA
WAWAN LP

FINANCE STAFF
RISKANI

PROMOTION
LINDAWATI

COLLECTION STAFF
NORMA YUANITA

ACCOUNTING STAFF
NINGSIH

RECEPTIONIS
JANNAH

PARKING

CLEANING SERVICESECURITY

DIRECTOR
RIKO ANDORO

SEKRETARIS
ANDI SP

KABAG KEUANGAN
RUDI.G
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1. Director/pimpinan

Pimpinan merupakan pimpinan suatu perusahaan yang tugasnya

merencanakan, mengawasi, dan menilai hasil kerja semua karyawan.3

2. Secretary/sekretaris

Adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan rahasia

dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang sekretaris adalah asisten

pimpinan yang memiliki keahlian mengurus kantor, menampilkan

kemampuan menerima tanggung jawab tanpa diarahkan atau diawasi,

berinisiatif dan penuh pertimbangan, serta mengambil keputusan sesuai

dengan ruang lingkup wewenang tugasnya.

3. Head finance & accounting tax

a. Accounting staff/ staf pembukuan adalah mengkoordinir,

mengarahkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya

kelancaran kerja dibagian operasi (pembukuan), serta memberi laporan

berkala atas pekerjaannya kepada atasan.

b. Collection staff/ staf pengoleksi tugasnya adalah merencanakan dan

bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian

barang yang akan dijual, yang bermerk prioritas dan juga merk

lainnya.

c. Finance staff/ stap keuangan yaitu untuk memproses tentang penjualan

barang yang telah di jual dalam melaksanakan kebutuhan yang

3Melayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. (PT. Bumi Aksara, Jakarta
2002).h. 22
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diperlukan suatu perusahaan serta mengontrol upah atau gaji

karyawan.4

d. Cashier/kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran-

pembayaran dari tagihan pelanggan. Tugas ini juga meliputi analisa

terhadap laporan keuangan.

4. Kabag keuangan

Adalah seseorang yang ditugaskan dalam mengatur keuangan dan

juga bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam perusahaan.

5. Head marketing & communication

a. Receptionis/ resepsionis yaitu memberikan pelayanan kepada setiap

tamu dengan baik serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara

jelas dan ramah, baik pada saat berhadapan langsung maupun melalui

telepon.5

b. Promotion/ promosi yaitu mempromosikan suatu inovasi produk

kepada pelanggan dan tugasnya membuat laporan kegiatan promosi

dan iklan.

c. Sales marketing/ sales yaitu mempromosikan produk yang ingin dijual,

tugasnya mengajak masyarakat untuk memcoba produk yang ada

diperusahaannya, selain menjual sales juga bekerja memperluas

produk tersebut ke masyarakat sekitarnya.

4www. Ekonomi Politik Islam. Blogspot.com
5Dokumentasi Prioritas Siak Sri Indrapura.
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6. Head hrd & ga

1. Parking/ parkir

Tukang parkir mengemban tugas dan tanggung jawab berbentuk

amanah dari pemilik kendaraan.Ia bertanggung-jawab mengarahkan

pemilik kendaraan untuk memarkirkan pada tempatnya, merapikan dan

menjaganya. Tukang parkir juga harus memberikan nomor urut kepada

setiap pemilik kendaraan agar mereka tidak salah ambil ketika

keluar.Tidak hanya itu, penjual jasa parkir juga harus memastikan

keamanan setiap kendaraan supaya tetap utuh sepenuhnya tanpa lecet,

apalagi hilang.

2. Security / pelindung

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan /

kawasan kerja khususnya pengamanan phisik.adapun tugas seorang

security adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan kerja.

b. Melaksanakan pengontrolan dan pengecekan diarea kerja.

c. Mengawasi dan mencatat kendaraan yang keluar / masuk area

kerja.

d. Memeriksa kendaraan keluar / masuk area kerja, terutama

kendaran yang dicurigai.

e. Mengawasi tamu / karyawan yang keluar masuk area kerja.

f. Membantu tamu / karyawan yang memerlukan bantuan.
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g. Mengawasi setiap kendaraan diarea parkir dan pastikan semua

kendaraan mempunyai pass.

h. Mengawasi setiap acara yang dilaksanakan diarea kerja.

i. Mencatat setiap kejadian yang ditemukan diarea kerja.

3. Cleaning servise / jasa kebersihan

Cleaning servis bertanggung-jawab atas kebersihan lingkungan

kerja , seperti menyapu, mengepal lantai, membersihkan kaca dan lain

sebagainya, agar perusahaan tetap rapi dan nyaman6.

D. Sistem pengupahan karyawan

Sistem pengupahan karyawan di PT. Prioritas cabang Siak Sri Indrapura

berupa uang dan dapat diambil setelah satu bulan penuh ia bekerja. Upah

karyawan di PT. Prioritas cabang Siak Sri Indrapura sebesar Rp. 1.200.000,-

perbulan. Jika karyawan tidak bekerja selama satu bulan penuh maka upah

yang didapat karyawan otomatis berkurang, karena sistem pengupahan di PT.

Prioritas menerapkan sistem denda dan potongan upah, jika karyawan tidak

bekerja selama satu bulan penuh maka upah setiap karyawan dipotong atau

dikurang dengan jumlah hari atau jumlah waktu di saat karyawan tidak masuk

bekerja.

Setelah penulis melakukan penelitian, sistem pengupahan yang diberikan

oleh pimpinan PT. Prioritas di Siak Sri Indrapura  dilihat dari cara kerja

karyawan saat bekerja.

6Ibid, www.ekonomi politik islam, blogspot. com
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Adapun beberapa dari karyawan yang mengambil upah setelah satu

minggu bekerja, upah ini disebut upah mingguan. Namun hanya sebagian kecil

karyawan yang bekerja untuk upah mingguan tersebut, selain cara kerjanya

yang berbeda dari karyawan-karyawan lainnya, pekerjaan dibidang ini juga

menyita banyak waktu. Menjadi karyawan dibidang penjualan, sales dan

pemasaran tidak sama dengan karyawan lainnya. Sistem pengupahan karyawan

di PT. Prioritas siak sri indrapura dapat diambil melalui rekening karyawan. 7

Menggunakan sistem transfer ini merupakan salah satu kemajuan

teknologi yang sedang berkembang, selain memudahkan karyawan juga dapat

melancarkan pemberian gaji atau upah. Namun adapun kerugian dari sistem ini

yaitu karyawan merasa tidak puas dengan upah yang telah diberikan oleh

pimpinan, selain itu karyawan butuh komfirmasi atas kelalaian yang

menyebabkan denda dan potongan upah.8

7 Wawan (karyawan PT. Prioritas siak sri indrapura), wawancara 23 desember 2013
8 Ibid.


