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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Latar Belakang Perusahaan/Industri 

PT. Abubakar Sutanmudo Construction dirikan berdasarkan akte notaris 

Alisa Martini, SH , MKn pada tanggal 18 juli 2005 dan izin Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-189.HT.03.01-TH. 2005. Tanggal 18 juli 

2005.  

PT. Abubakar Sutanmudo Construction adalah salah satu perusahaan swasta 

yang bergerak di bidang konstruksi, salah satunya adalah jalan. Selain itu PT. 

Abubakar Sutanmudo Construction merupakan perusahaan konsultan swasta yang 

memberikan layanan jasa konstruksi berupa pengawasan. Pemerintah dan 

perusahaan swasta sebagai mitra kerja utama. PT. Abubakar Sutanmudo 

Construction telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesinambungan 

eksistensi perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi dimaksud adalah 

kepercayaan yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat (Departemen Teknis) dan 

Pemerintah Daerah melalui dinas- dinas terkait kepada PT. Abubakar Sutanmudo 

Construction untuk menggarap kegiatan atau program yang memiliki signifikan 

dengan jasa konsultansi yang disediakan oleh perusahaan ini. 

Secara umum perusahaan ini mempunyai kegiatan usaha tersebut berada 

dalam wilayah administrasi Desa Mundam Kec.Medan Kampai Kota.Dumai 

Provinsi Riau. Dan jenis usaha adalah unit pengolahan dan produksi yakni AMP 

(Asphalt Mixing Plant), Batching Plant (BC) dan Stone Crusher (SC) dan 

mempunyai luas area ± 4,6 Ha atau sekitar 46,645 m². Dimana lokasi ini 

merupakan tempat pelaksanaan melalui metode pengolahan dan produksi, secara 

garis besar adalah dengan perlakuan pada unit proses bagi mesin-mesin kerja. 
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1.2 Tujuan Proyek 

Pemerintahan Provinsi Riau dalam rangka merealisasikan proses 

pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat ialah dengan di wujudkannya 

pemenuhan prasarana pendukung transportasi darat.  Aplikasi dari pembangunan 

prasarana transportasi tersebut terdiri dari pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi 

dan kapasitas prasarana yang telah ada. 

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku dinas / instansi 

teknis Pemerintah Provinsi Riau. Pada tahun 2021 ini merealisasikan peningkatan 

jalan sebagai prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber dana 

anggaran APBD TA 2021, khususnya pembangunan jalan di Jalan Mattaim tahun 

anggaran 2021. Dilihat dari status kondisi geometrik jalan (existing) pada ruas 

jalan ini akan tetap di tingkatkan untuk memperlancar ruas Jalan kondisi lalu 

lintas. 

Adapun target manfaat dari pembangunan Jalan di Jalan Mattaim Tahun 

Anggaran 2021 adalah ; 

a. Memperlancar dan memperpendek jarak tempuh arus lalu lintas baik 

manusia maupun barang/jasa sehingga dapat mempermudah masyarakat 

dalam berlalu lintas. 

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat, karna mendukungnya sarana 

        prasarana jalan yang memudahkan serta mempercepat dalam segi usaha. 

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan. 

Salah satu penunjang untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik adalah 

kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari tim pengawasan teknis, pelaksana 

teknis maupun pihak pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). 
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Gambar 1.1  Struktur Organisasi Proyek Kec.Medan Kampai, Kota.Dumai, 2021 

Sumber: marzuki 2021 

                                                    
Adapun uraian tugas, tanggung jawab dari jabatan masing-masing posisi 

yang terlibat pada struktur organisasi PT. ABU BAKAR SUTANMUDO 

CONSTRUCTION adalah sebagai berikut : 

1. Direktur  

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga 

perusahaan pemerintah, ataupun swasta. Kepemimpinan lembaga perusahaan yang 

kemudian disebut instansi Perseroan terbatas (PT), dipimpin oleh Direktur (non 

pendidikan). Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain : 

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan – kebijakan 

perusahaan atau institusi. 

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manager) atau wakil direktur. 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau instansi. 

d. Menyampaikan laporan kepada pemenang saham atau kinerja   

perusahaan atau instansi. 

 

2. Manager proyek 

Manager proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggerakkan 

proses managemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek dimana 

tujuan utamanya yaitu mencapai tujuan proyek. Adapun tugas dari seorang 
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manajer proyek antara lain : 

a. Memimpin Direktorat dibawahnya, perencana proyek, pengendali 

proyek, dan sebagai pengendali proyek untuk meningkatkan kinerja 

proyek. 

3. Manager keuangan  

Manager keuangan adalah seseorang yang menjalankan upaya manajemen 

yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai 

tujuan perusahaan atau organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab dari 

manager keuangan adalah sebagai berikut :  

a. Membuat rencana keuangan perusahaan.  

b. Mengatur arus uang perusahaan. 

c. Menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. 

4. Manager teknik 

Manager teknik adalah pimpinan bidang teknik yang bertanggung jawab 

atas semua pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan. Adapun tugas dan tanggung 

jawab dari manager teknik adalah sebagai berikut : 

a. Mengatur jalannya proyek dilapangan. 

b. Mengawasi proses pelaksanaan proyek. 

5. Manager K3 

Manager k3 adalah seseorang yang bertangung jawab terhadap kelancaran 

proyek dari mulai sampai akhir proyek terhadap keselamatan pekerja. Adapun 

tugas dan tanggung jawab dari manager k3 adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran proyek terhadap keselamatan 

pekerja dilokasi proyek. 
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