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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bengkel Modifikasi Jars Modifed Pekanbaru

Jars Modifed Pekanbaru adalah suatu bengkel modofikasi motor yang ada di

Pekanbaru, Riau, Indonesia, antara lain: Kaki-kaki, body kit, air brush and

accessories (yang penting all about bike modification). The owner dari parusso

motor adalah Prahara Yuri dan dimotori oleh the best modificator: Jars Modifed

Pekanbaru di resmikan pada tanggal 27 Juli 2008 bertapatan dengan kelahiran “Jars

Modifed” Bang Afrizal.

Berkah Motor adalah bengkel body & chassis repair yang berkembang dan

memiliki prinsip yaitu baik atau tidaknya hasil kerja tergantung kepada skill,

kemampuan, dan pengetahuan anggota yang didukung oleh peralatan & fasilitas,

pengalaman dan pengawasan kerja. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan

skill, kemampuan, dan pengetahuan anggota merupakan fokus utama kami dalam

meningkatkan pelayanan kepada pelanggan; dan tentu untuk mencetak tenaga kerja

yang baik, jujur dan berkualitas, agar kelak seiring dengan berkembangnya Berkah

Motor dapat ikut serta mengembangkan organisasi dan membangun skill,

kemampuan, dan pengetahuan anggota lainnya.1

1 http://www. Jars Modifed.com/index.html
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B. Visi dan Misi

Berikut merupakan visi dan misi dari bengkel Jars Modifed;

1. Visi

Membangun organisasi/wadah yang bertujuan untuk mendidik keahlian

anggota, membangun kepribadian anggota, dan mengembangkan bengkel bersama-

sama dengan anggota untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik.

2. Misi

a. Meningkatkan keahlian dan kemampuan kerja setiap anggota secara

bertahap dan dipimpin oleh senior di bidangnya masing-masing.

b. Meningkatkan standard dan kualitas kerja yang telah dicapai

c. Meningkatkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kreatifitas di segala bidang

d. Meningkatkan kualitas anggota dengan mengajarkan tata krama, kejujuran,

berperilaku yang baik, menjaga rasa kepercayaan, dan menanamkan rasa

tanggung-jawab.

C. Tujuan Perusahaan

Semua proses pengerjaan ketok halus maupun lainnya dilakukan secara

terbuka, dan dapat dibuktikan bahwa ketok halus adalah 100% murni keahlian tangan

tanpa menggunakan jin atau lain sebagainya seperti mitos-mitos yang beredar

dimasyarakat. Kami menyadari bahwa keahlian ketok halus yang dimiliki bukanlah

satu hal yang mudah untuk di pelajari oleh sembarang orang ataupun ditiru dalam

tempo singkat, sehingga terjawablah semua ke-khawatiran yang telah menghambat
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pengenalan ketok halus kepada masyarakat.2

D. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Bengkel Jars Modifed Pekanbaru;

2 http://www. Jars Modifed.com/index.html
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