BAB I
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
1.1 Latar Belakang Perusahaan
Sejalan dengan terus berkembang dan bergulirnya roda pembangunan
di seluruh Provinsi di Indonesia dimana Provinsi Riau merupakan salah
satunya, maka Konsekuensi logisnya adalah partisipasi dan peran aktif
semua pihak dalam ikut mensukseskan pembangunan. Provinsi Riau secara
geografis letaknya sangat strategis berbatasan dengan beberapa Negara
tetangga dan terdiri dari area daratan dan kepulauan.
Posisi ini menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
untuk melayani seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Aspek-aspek
ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari
penyediaan sarana dan prasarana fisik (Infrastruktur) yang tentunya
memerlukan Mapping (Pemetaan), perencanaan serta pengawasan dan
pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan tuntutan pembangunan baik dari
segi teknis maupun nonteknis.
Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan haruslah melibatkan semua pihak, baik
dari pihak pemerintah sendiri maupun dari pihak-pihak swasta yang dapat
berpartisipasi secara Professional dibidangnya masing-masing.
PT. CAKRAWALA MONICA ABADI didirikan pada tanggal 11
November 2003 dan merupakan perusahaan konsultan Swasta yang tujuan
awal pendiriannya yaitu sebagai penyedia jasa konsultansi.

PT.

CAKRAWALA MONICA ABADI memberikan layanan jasa konstruksi
dengan mengusung Pengawasan jalan sebagai konsultan pengawas.
Bergerak dari keinginan untuk berpatisipasi dalam kegiatan
pembangunan yang ada di Riau, PT. CAKRAWALA MONICA ABADI
didukung oleh personil-personil yang professional dibidangnya serta
peralatan dan fasilitas yang cukup memadai guna mendukung proses
pelaksanaan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak-
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pihak swasta lainnya diberbagai bidang layanan konsultansi.

Maka dari pada itu PT. CAKRAWALA MONICA ABADI membuka
diri agar pihak-pihak lain dapat mengetahui lebih jauh tentang diri
perusahaan dan potensi-potensi yang dimiliki perusahaan sehingga dapat
memberikan kontribusi yang lebih berarti. PT CAKRAWALA MONICA
ABADI Diharapkan dapat harus membantu dan ikut serta dalam
pembangunan yang terus berkembang di Indonesia khasusnya Riau agar
pembangunan bisa berjalan dengan sukses dalam mencapi hasil
pembangunan yang maksimal

1.2 Tujuan Proyek
Adapun tujuan Proyek peningkatan jalan

SUNGAI TOHOR -

TANJUNG SARI adalah sebagai berikut :
1. Untuk mempermudah akses lalulintas

SUNGAI TOHOR -

TANJUNG SARI bagi masyarakat setempat.

2. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang
pertumbuhan ekonomi.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap
bagian serta yang ada pada suatu Perusahaan atau Instansi dalam
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur
organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan tugas dan kewajiban
antara yang satu dengan yang lain. Dalam struktur organisasi yang baik
harus menjelaskan hubungan batas wewenang dan tanggungjawab kepada
masing-masing pejabat atau orang yang telah diberi wewenang sebelumnya.
Dengan demikian kegiatan yang beranekaragam dalam perusahaan disusun
teratur sehingga tujuan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya dapat
dicapai dengan baik. Dengan adanya struktur organisasi ini juga dapat
diketahui asal kesalahan atau penyimpangan didalam suatu proses kegiatan.
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Struktur organisasi pada PT. CAKRAWALA MONICA ABADI
disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan fungsi, kewajiban dan
tanggungjawab dari masing- masing bagian pada setiap bidang yang di
tempati. Untuk lebih jelas struktur organisasi PT. CAKRAWALA
MONICA ABADI dapat dilihat pada
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi CV. Labora Karya

ATAN

DIREKTUR UTAMA

Kusno Sulaeman, ST

Iwan Wijaya, ST

Muhammad Fikri,ST

MANAGER TEKNIK

MANAGER PROYEK

TENAGA AHLI

Lily Imelda, SE

Deni Abdullah Lubis,Amd

MANAGER KEUANGAN

AHLI K3
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan
PT. CAKRAWALA MONICA ABADI merupakan perusahaan
konsultan Swasta yang memberikan layanan jasa konstruksi berupa
pengawasan. Pemerintah dan perusahaan swasta sebagai mitra kerja
utama PT. CAKRAWALA MONICA ABAD Itlah 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.
CAKRAWALA MONICA ABADI untuk menggarap kegiatan atau
program yang memiliki signifikansi dengan jasa konsultansi yang
disediakan oleh perusahaan ini.

Tabel 1.1 Profil Perusahaan
A. Data Administrasi
1.

Nama (PT/CV/Firma/

:

PT. CAKRAWALA MONICA ABADI

B. IzinKoperasi)
Usaha (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
2.

Status

:

Pusat

Cabang

Alamat Kantor Pusat

:

NO. Telpon

:

JL. H. Guru Sulaiman Gg.Rya No.161
Air Hitam Pekanbaru
(0765) 94531

NO.Fax
E-Mail

:
:

(0765)
pengaduan@paja.go.id

3.

B.Izin Usaha (IUJK) dan Badan Sartifikasi Badan Usaha
a. IUJK

1. NO. Surat Izin Usaha

:

1-1471-2-00826-345592 Tanggal
21-November-2018

2. Masa berlaku izin usaha

:

13 November 2021

3. Intansi pemberi izin usaha

:

Wali Kota Pekanbaru
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b. SB

1. No. SBU

: LPJK

:

0564209

2. Masa Berlaku SBU

:

21 November 2018

3. Instansi Pemberi SUB

:

LPJK

4. Tanggal Leges Terakhir

:

21 September 2019

C. Izin Lainnya (SITU/Keterangan Domisili)

1. NO. Surat Izin

:

-

2. Masa Berlakun Izin

:

-

3. Intansi Pemerintah Izin

:

-

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.

2.

Akte Pendirian PT/CV /Firma/Keperasi
a. No.Akte
:

29

b. Tanggal

:

06 Agustus 2019

c. Nama Notaris

:

Tuan Atan

a. No.Akte

:

-

b. Tanggal

:

-

c. Nama Notaris

:

-

Akte Perubahan Terakhir
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E. Data Keuangan
1. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

03.241.180.3.219.001

b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir

:

Tanda Terima Elektronik
843504064881630288011

c. Bukti Laporan bulanan
terakhir) :
1) PPh Pasal 21
2) PPh Pasal 23
3) PPh Pasal 25/Pasal 29
4) PPN

(tiga

b. [Surat Keterangan Fiskal
pengganti huruf b dan c)]

bulan
:

(sebagai

Terlampir

:
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