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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Karya Mandiri Kentjana di dirikan berdasarkan akte notaris Arlisa 

Martini, SH, MKn pada tanggal 29 April 2020 dan izin Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI Nomor:  M-22 – HT 03 01 – Th. 1990. Tanggal 7 juli 

1990.  

PT. Karya Mandiri Kentjana adalah perusahaan pelaksanaan konstruksi 

berbentuk PT. PT. Karya Mandiri Kentjana beralamat di Jl. Kapur Gg. Kapur II 

Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kabupaten Kota Pekan Baru. 

PT. Karya Mandiri Kentjana adalah badan usaha berpengalaman yang 

mengerjakan proyek nasional. PT. Karya Mandiri Kentjana saat ini memiliki 

kualifikasi dan mengerjakan proyek-proyek dengan  subkualifikasi: 

1. Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopple 

2. asa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam, dan 

prasarana sumber daya air lainnya. 

3. Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan laying), jalan, 

rel kereta api, dan landas pacu bandara 

4. Jasa pelaksana konstruksi pekerjaan jembatan, terowongan dan subways 

. 

1.2 Tujuan Proyek 

Dengan terlaksananya Proyek Pembangunan ruas jalan dan jembatan 

Abdullah Ali ini, diharapkan tujuan-tujuan yang ditargetkan tercapai dengan baik. 

Adapun tujuan proyek ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pengembangan Wilayah di sekitar proyek dalam terwujudnya 

pemerataan pembangunan di Kota Dumai.  

1. Mempermudah akses transportasi dari desa ke pusat kota  

2. Mempermudah proses pengangkutan hasil perkebunan masyarakat  

3. Menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang akan dibangun  
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4. Memberikan konstribusi yang baik dan memadai sehingga memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk pengguna jalan  

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Perkembangan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya struktur 

organisasi di dalam perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan yang mulai 

meremehkan pembentukan struktur organisasi perusahaan, akan sulit untuk 

berkembang dalam jangka panjang. Struktur organisasi memiliki peran yang 

sangat penting karena menjadi dasar berdiri dan berkembangnya sebuah usaha. 

Hal ini akan membuat perusahaan berjalan dengan baik dan memiliki kinerja yang 

optimal. Dengan demikian perusahaan dapat memberikan hasil dan keuntungan 

bagi pemilik serta karyawan yang bekerja. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Struktur organisasi 

menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 

dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun 

struktur organisasi perusahaan PT. Karya Mandiri Kentjana adalah sebagai berikut 

: 
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Struktur Organisasi 

 

Direktur 

REYNOLD VAN BASTEN 

 

 

Manajer Proyek 

JON SAPUTRA, ST 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Ruas Jalan Abdullah Ali 

Sumber : Marzuki 2021 

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

yang terdapat pada struktur organisasi PT. Karya Mandiri Kentjana adalah 

sebagai berikut :  

1. Direktur  

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga 

perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan Politeknik. 

Kepemimpinan lembaga perusahaan yang kemudian disebut instansi 

Perseroan terbatas (PT), dipimpin oleh Direktur (nonpendidikan) . 

Kepemimpinan lembaga pendidikan politeknik yang kemudian disebut 

Institusi Pendidikan politeknik, dipimpin oleh Direktur (pendidikan). Pada 

umumnya direktur memiliki tugas antara lain:  

Manajer Teknik 

JOY FREESTER 

TELAUMBANUA, ST 

Manajer Keuangan 

OKY LISGIANTI, SE 

Ahli K3 Konstruksi 

JOY FREESTER 

TELAUMBANUA, ST 
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a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakankebijakan 

perusahaan atau institusi  

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

bagian (manajer) atau wakil direktur  

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi  

d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan atau institusi Tanggung jawab dari direktur kepada pihak 

ketiga dan hukum ditentukan dari jenis perusahaan yang didirikan 

(Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), atau 

Perguruan Tinggi Politeknik Negeri. 

2. Manager proyek 

Manager proyek/ project manager adalah pemimpin sebuah proyek , 

karena itu juga project manager memiliki tugas yang vital dalam sebuah 

proyek. Mulai dari membuat perencanaan, mengalokasi tim, mitigasi 

risiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. 

Adapun tugas dan tanggung jawab project manager dalam sebuah proyek 

yaitu: 

a. Membuat rencana proyek 

b. Mengalokasikan unit tugas kepada tim 

c. Membentuk komunikasi tim yang efektif 

d. Melakukan kalkulasi anggaran 

e. Mitigasi masalah dan krisis  

f. Monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint 

g. Membuat report untuk stakeholder. 

3. Manager keuangan 

Manager keuangan adalah seorang individu yang bekerja untuk 

menciptakan stategi, mengelola, dan mengaplikasikan keuangan 

perusahaan. Adapun tugas manager keuangan secara umum yaitu: 

a. Bekerja sama dengan manager lainnya 

b. Membuat perencanaan umum kegiatan perusahaan 

c. Menjalankan roda perusahaan seefisien dan seefektif mungkin 
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d. Mengambil keputusan dalam investasi 

e. Bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada 

f. Menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan 

g. Bertugas memajukan keuangan perusahaan 

4. Manager teknik 

Manager teknik adalah pemimpin bidang teknik yang bertanggung jawab 

terhadap project manager atas semua pekerjaan yang menyangkut bidang 

perencanaan. 

5. Ahli K3 konstruksi 

 Ahli K3 konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kpmpetensi 

 khusus dibidang k3 konsruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

 mengevaluasi SMK3 konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat 

 pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang 

 berwenang sesuai dengan undang-undang 

1.4 Ruang lingkup 

 PT. Karya Mandiri Kentjana merupakan kantor cabang dari PT. Abu 

Bakar SutanMudo yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang 

jasa kontruksi PT. Karya Mandiri Kentjana yang bertujuan sebagai penyedia jasa 

kontruksi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di Provinsi 

Riau.  

a. Data Administrasi  

Nama Perusahaan  : PT. Karya Mandiri Kentjana  

NPWP   : 83.851.432.1-211.000  

Alamat   : Jl. Kapur Gg. Kapur II No. 3 Pekan Baru 

Kota / Kabupaten  : Kab. Kota Pekan Baru  

Provinsi   : Riau  

Negara   : Indonesia 

Kategori Perusahaan  : Kontraktor  

b. Landasan Hukum Pemberian Izin Usaha  

Akte Pendirian PT/CV  

No. Akte   : 152  
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Tanggal   : 23 Desember 2017  

Nama Notaris   : Sugiono Harianto, SH MKn  

c. Pengalaman Perusahaan  

Adapun beberapa proyek pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. 

Karya Mandiri Kentjana diantaranya adalah Pembangunan Jalan Fasilitas 

Kawasan Pabrik PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan nilai kontrak 

Rp 3.252.821.000,00. yang bersumber dari DAK penugasan 2017 dan 

nomor kontrak 018 /KONT/RAPP-KMK/III/2017 13 Maret 2017 
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