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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) didirikan pada 03 Maret 1977 di 

Pekanbaru dan telah diikuti oleh Badan Hukum yang sah. Adapun lingkup 

pekerjaan bergerak diberbagai kegiatan dalam bidang Jasa Konsultan. Pada 

awalnya, PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) adalah sebuah Persekutuan 

Komanditer (CV) yang bernama Total Kinerja Mandiri dan berkembang menjadi 

suatu perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

yang bergerak dibidang yang sama. 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) merupakan Konsultan Nasional yang 

berperan serta menduduki program pembangunan baik ditingkat pusat maupun 

daerah. PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) didirikan dengan dilandaskan oleh 

idealism para pemuda yang menyadari bahwa tantangan pembangunan nasional 

yang semakin berat dan kompleks hanya dapat dihadapi dengan sikap professional 

pula, yaitu dengan memadukan secara optimal unsur-unsur waktu, dana, dan 

sumber daya lainnya. Jasa konsultan yang mampu dilakukan meliputi  aspek yang 

luas, didukung personil dari berbagai bidang keahlian. 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) senantiasa melaksanakan pekerjaan 

menggunakan Metode dan Logika Ilmiah yang bertanggung jawab sehingga 

dicapai mutu pekerjaan yang optimum. Tidak mudah namun dalam setiap 

pekerjaan  yang   dilakukan   PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) sepakat untuk 

menyiapkan tepat waktu, tepatbiaya, tepat jadwal yang merupakan kebanggaan 

dan  penghargaan, apabila kebutuhan jasa pelayanan  tersebut dipercayakan 

kepada PT. Total Kinerja Mandiri (TKM). 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) Menitik beratkan  jasa dalam bidang-

bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Archirects, Planners, Engineering, and 

Management, yang sebagaimana proyek yang telah PT. Total Kinerja Mandiri 
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(TKM) kerjakan selama ini baik dibidang Jalan, Jembatan, Arsitektur, 

Perencanaan kota, dan lain-lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) 

(Sumber: Dokumen PT. Total Kinerja Mandiri) 

 

1.2 Tujuan Proyek 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha rekayasa, perancangan, pengadaan, pembangunan dan 

pengelolaan proyek yang membuka peluang, melindungi lingkungan kita dan 

memperbaiki kehidupan masyarakat dengan solusi yang dapat disesuaikan. PT. 

Total Kinerja Mandiri (TKM) memiliki tujuan untuk menjadi salah satu 

perusahaan yang mampu melaksanakan sebuah proyek dengan baik, dan tentunya 

bertanggung jawab terhadap sebuah proyek yang dijalankan tersebut. Terutama 

dengan prospek kerja yang baik dan mengedepankan kualitas yang terbaik dalam 

melaksanakan sebuah proyek itu. PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) ingin menjadi 

salah satu perusahaan terpercaya dan terbaik dalam menjalankan sebuah proyek 

yang mementingkan kualitas terbaik. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sebuah hubungan terorganisir antar sekelompok 

orang yang bekerja sama atau suatu cara untuk menentukan pembagian tugas 

sesuai dengan keahlian. Dengan adanya organisasi dan pembagian tugas ini, maka 

diharapkan pelaksanaan kegiatan suatu proyek dapat diselesaikan secara efektif 
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dan efisien. Untuk mengoptimalkan kerja suatu organisasi, perlu dipahami tentang 

prinsip-prinsip organisasi diantaranya: 

1.   Tingkat pengawasan 

2.   Kesatuan perintah dan tanggung jawab 

3.   Adanya tujuan yang jelas 

4.   Adanya pembagian tugas/kerja 

5.   Pelimpahan wewenang 

6.   Kordinasi yang baik 

Struktur Organisasi Kontraktor PT. Total Kinerja Mandiri (TKM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) 

(Sumber: Dokumen PT. Total Kinerja Mandiri) 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

 PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) bergerak dalam bidang usaha rekayasa, 

perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengelolaan proyek yang membuka 

peluang, melindungi lingkungan kita dan memperbaiki kehidupan masyarakat 

dengan solusi yang dapat di sesuaikan. 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) menyediakan produk komponen 

berkualitas tinggi, dan sistem sipil untuk komersial maupun industri dan telah 

memiliki reputasi terpecaya dengan banyak Otoritas, Pengembang dan kontraktor 

utama. Selama bertahun tahun, dengan keyakinan yang kuat akan keselamatan, 

kualitas dan penyelesaian yang tepat waktu. PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) 

tumbuh seperti sekarang sebagai kontraktor spesialis Teknik Sipil, Pertahanan dan 

Penanganan laut dan struktur seperti Jetty, Jembatan dan pelabuhan dengan 

beberapa proyek terkemuka. 

Di TKM, kami menghargai orang-orang kami dan berusaha untuk terus 

memperbaiki diri sambil memberikan layanan terbaik dan berkualitas kepada 

semua klien kami. 
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