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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

A. Identitas Perusahaan  

 

Kota Batam yang merupakan kota Industri yang membuka secara luas 

ladang untuk melakukan investasi bagi para penanam modal dalam negeri maupun 

asing. Berdasarkan hal tersebut Koh Brothers Ltd yang merupakan perusahaan 

ternama di Singapura juga tertarik untuk melakukan investasi di Batam. Koh 

Brothers Ltd adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan konstruksi 

yang telah mapan, pengembangan properti atau yang sering disebut sebagai 

developer, serta penyedia konsultan spesialis teknik. 

 Pada awalnya Koh Brothers didirikan pada tahun 1966 oleh Mr. Koh Tiat 

Meng yang higga sekarang memiliki lebih dari 40 anak perusahaan, perusahaan 

gabungan serta perusahaan yang tersebar di Singapura, RRC, Indonesia dan 

Malaysia. Selama bertahun-tahun Koh Brothers Ltd group telah menyelesaikan 

banyak proyek konstruksi dan infrastruktur yang mendapatkan penilaian yang 

terbaik oleh otoritas Pembangunan dan konstruksi yang ada di Singapura. Pada 

tahun 1994 nama perusahaan Koh Brothers Ltd terdaftar di halaman pertama 

forum pasar saham Singapura.  

Pada tahun 1997 Koh Brothers Ltd Group masuk ke Pulau Batam untuk 

menanamkan modal dengan membentuk perseroan dengan nama PT. Koh 

Brothers Indonesia. PT. Koh Brothers Indonesia pun bergerak dalam bidang 

pembangunan konstruksi serta infrastruktur. Dari tahun 1997 hingga sekarang PT. 

Koh Brothers Indonesia telah membangun beberapa komplek perumahan, ruko 

hingga pembangunan plaza pertama di Batam yang sebut sebagai Batam Center 

Mall, First City Complex.  

Batam Center Mall dan First City Complex merupakan bangunan yang 

bergerak dalam bidang penyewaan kantor, apartemen serta pusat perbelanjaan  

yang berdomisili di Kota Batam yang terletak di Batam Centre, dimana kedua 
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bangunan tersebut memiliki tempat yang cukup strategis dikarenakan berdekatan 

dengan BP Batam, Pos Indonesia, Bank Negara Indonesia, Mega Mall, serta 

Pelabuhan Internasional Batam Center.   

 

B. Struktur Organisasi Perusahaan  
 

1. Struktur Organisasi Perusahaan  

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Koh Brothers 

Indonesia. 

General 
Manager 

Yeo Kok Hua 

Accounting 
Executive  

Office  

Yuliana 

Ketua Sekuriti 

Antonius Boli 

Ketua 
Maintenance  

Suwardi 

Ketua 
Cleaning 
Service 

Adi Hari 
Sinaga 

Accounting 
Assistance  

Office  

Leviana 

General Admin  

Office  

Erwin 
Gunawan  

Legal Admin  

Office  

Julianto 

Staff staff staff 

Julianto. Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal di PT. Koh Brothers Indonesia 
UIB Repository©2020



34 
 

  Universitas Internasional Batam 

C. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan  

1. General Manager  

General Manager atau yang biasanya disingkat sebagai GM 

merupakan jabatan yang pada umumnya ada di setiap perusahaan. Jabatan 

General Manager pada umumnya bertugas untuk memimpin, mengelola 

serta mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya 

perusahaan tersebut.  

General Manager merupakan jabatan yang tinggi di dalam sebuah 

perusahaan, dimana jabatan dari GM dibawah direktur utama atau pimpinan 

tertinggi di dalam sebuah struktur perusahaan. Dapat diangkat seseorang 

menjadi General Manager bukanlah suatu hal yang mudah melainkan 

diperlukanya prestasi-prestasi serta kesetian terhadap perusahaan tersebut. 

Dapat diumpakan bahwa struktur dalam perusahaan sebagai piramida 

dimana dari urutan dari bawah hingga atas memiliki kesulitan serta 

tanggung jawab yang berbeda. Dari tingkatan yang paling bawah segitiga 

memiliki pertanggung jawaban ke tingkatan atas yang lebih tinggi. 

 

a.    Tugas dan Tanggung Jawab General Manager  

Bahwa mejadi seorang general manager bukanlah hal yang 

mudah dikarenakan untuk menjadi seorang GM memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Memimpin serta menjalankan perusahaan. 

2) Memotivasi bawahan atau karyawannya. 

3) Melakukan pengelolaan kegiatan operasional harian 

perusahaan.  

4) Mempersiapkan rencana, menjalankan, mengkoordinasikan, 

melakukan pengawasan serta menganalisa segala aktivitas 

bisnis di dalam perusahaan.  
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5) Menjalankan perusahaan sesuai dengan visi dan misi.  

6) Melakukan perencanaan, mengelola serta mengawasi 

jalannya penganggaran di perusahaan. 

7) Mengeluarkan kebijakan perusahaan agar berjalan dengan 

yang diharapkan. 

8) Mengawasi setiap departemen untuk dapat bekerja dengan 

optimal serta efektif. 

9) Mengelola segala anggaran yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

10) Membuat keputusan serta kebijakan dengan dasar untuk 

memajukan perusahaan. 

11) Membuat standart operasional perusahaan. 

12) Menjalankan segala rencana strategis perusahaan dalam 

jangka menengah maupun jangka panjang. 

 

2. Accounting  

Setiap perusahaan yang menjalankan usaha pasti akan melakukan 

pembayaran serta penerimaan uang atau laba sehingga dalam setiap 

perusahaan pasti akan membutuhkan seorang akuntan yang dimana pada 

umumnya tugas dari akuntan sebagai seseorang yang memanajemen serta 

mengelola keuangan perusahaan. Pekerjaan akuntan yang berkaitan dengan 

keuangan menjadikan jabatan akuntan merupakan salah satu jabatan yang 

vital serta tidak bisa dilakukan oleh semua orang dikarenakan untuk menjadi 

seorang akuntan membutuhkan skill khusus dibidang ilmu akutansi. 

Seorang yang memegang jabatan sebagai akunting memiliki tanggung 

jawab untuk melakukan dokumentasi serta pencatatan keuangan didalamn 

perusahaan, tidak hanya itu akuntan juga bertanggung jawaba atas 

pembuatan laporan keuangan perusahaan. 
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a.    Tugas Accounting 

Akuntan yang merupakana vital atau memegang peranan yang 

krusial dalam perusahaan memiliki tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Membuat pembukuan keuangan perusahaan.  

2) Mencatat junal operasional perusahaan. 

3) Membuat laporan keuangan perusahaan. 

4) Memasukan data jurnal akutansi kedalam sistem perusahaan. 

5) Melakukan pemeriksaan serta verifikasi kelengkapan 

dokumen transaksi keuangan.  

b.     Tanggung Jawab Accounting 

Berdasarkan tugas-tugas akuntan yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat dinyatakan bahwa akuntan bertanggung jawab atas segala 

tugasnya yaitu : 

1) Memastikan bahwa pembukuan perusahaan terbentuk serta 

terlaksana sesuai dengan yang di inginkan perusahaan. 

2) Memastikan bahwa semua jurnal dicatat untuk dijadikan 

jurnal operasional. 

3) Memberikan laporan keuangan perusahaan kepada 

manajemen sesuai dengan standart yang telah ditentukan. 

4) Memastikan semua data yang berhubungan dengan transaksi 

keuangan di input kedalam sistem keuangan perusahaan. 

5) memastikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi 

keuangan telah di periksa dan terverifikasi. 
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3. Admin 

Dalam setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apa saja tentu 

banyak memiliki urusan dalam bidang dokumen, berkas, keuangan, 

mengurus hal-hal operasional perusahaan hingga berkomunikasi dengan 

customer. Hal-hal tersebut pada umumnya disebut sebagai administrasi. 

Admin merupakan salah satu karyawan yang mengerjakan atau memiliki 

tugas untuk menjalankan tugas administrasi yang ada di perusahaan 

tersebut. Dalam menjalankan tugasnya admin tidak hanya mengelola segala 

berkas dokumen-dokumen perusahaan melainkan juga memberikan 

pelayanan atau bantuan jasa kepada pegawai lain untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Pekerjaan admin tidak bisa dijelaskan secara terperinci atau 

terpusat dikarenakan disetiap perusahaan memiliki kebutuhan serta sistem 

yang berbeda-beda. 

 

a.     Tugas Admin 

Admin yang merupakan pengelola jalannya proses administrasi 

di perusahaan memiliki tugas secara umum sebagai berikut :  

1) Mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen 

perusahaan atau dokumen pribadi para karyawan.  

2) Meyimpang atau mengarsip dokumen-dokumen perusahaan. 

3) Memberikan pelayanan jasa kepada rekan kerja yang 

membutuhkan segala sesuatu untuk menjalankan 

pekerjaanya.  

4) Berkomunikasi dengan konsumen secara langsung dan tidak 

langsung (media sosial). 

5) Mempersiapkan segala kebutuhan peralatan kantor.  

6) Melakukan input atau pemasukan data. 
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7) Menerima serta memberi balasan dari panggilan yang datang 

ke kantor yang berbentuk email ataupun surat. 

8) Membuat surat perjanjian terhadap konsumen maupun 

pegawai. 

 

4. Maintenance 

Dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi 

maupun pelayanan jasa pasti memiliki sesuatu atau barang yang harus di 

gunakan dan dilakukan pemeliharaan, seperti penyewaan gedung, mesin-

mesin, alat-alata perkantoran. Pekerja dibidang maintenance banyak 

memberikan kontribusi untuk kelancaran proses produksi diperushaan 

tersebut, dimana para maintenance selalu mengusahakan untuk menyiapkan 

segala kebutuhan dalam proses produksi seperti meyiapkan mesin atau 

peralatan produksi. 

Maintenance pada umumnya disebut sebagai pegawai yang mengatur 

dan melakukan pengawasan atas peralatan atau mesin produksi bersama 

kelompok atau team yang telah dibentuk untuk menjalankan tugasnya.  

a.     Tugas Maintenance  

Dalam sebuah perusahaan, maintenance memberikan kontribusi 

yang besar untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pemeliharaan barang-barang atau mesin produksi, sehingga tugas-

tugas dari maintenance sebagai berikut:  

1) Ikut serta dalam tahap mendesain dan kontruksi. 

2) Memperbaiki alat-alat, peralatan dan perabotan yang ada. 

3) Melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat, peralatan dam 

perabotan yang ada. 

4) Melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap 

gedung,alat atau mesin. 
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5) Melakukan segala instalasi yang berhubungan dengan 

bidangnya. 

 

5. Sekuriti 

Setiap orang pasti ingin mendapatkan perasaan aman dan kenyaman 

dimana pun dia berada, baik itu di lingkungan dimana ia tinggal, tempat 

wisata maupun tempatnya mencari matapencaharian. Seseorang atau jabatan 

yang biasanya bertugas untuk melakukan pengamanan diarea sekitar pada 

umumnya dinamakan sebagai sekuriti atau satpam.  

Sekuriti atau satuan pengamanan (satpam) adalah satuan kelompok 

atua group petugas yang dikumpulkan atau dibentuk oleh instansi atau 

badan usaha untuk melakukan kegiatan pengamanan atau pengawasan 

dilingkungannya.      

 

a.     Tugas sekuriti  

Pada umumnya tugas sekuriti hanya melakukan pengamanan 

dan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya saja, namun tidak 

hanya itu tugas-tugas yang dijalankan oleh para sekuriti melainkan 

sebagai berikut : 

1) Melakukan pengamanan terhadap suatu aset, 

instansi, proyek, bangunan untuk mencegah suatu 

rencana kerugian atau kerusakan yang telah 

dirancang. 

2) Membuat laporan-laporan yang berhubungan 

dengan kegiatan pengawasan.  

3) Melindungi serta mengawasi aktifitas setiap orang 

yang berada di lingkungan kerjanya. 
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4) Menjalankan aturan dari perusahaan atau organisasi 

dengan baik.  

5) Mengambil keputusan untuk melakukan interograsi 

atau penyelidikan terhadap hal-hal yang menganggu 

keamanaan yang terjadi dilingkungan kerjannya. 

 

6. Cleaning service 

Dalam menjaga kebersihan dan kenyamanaan dalam sebuah 

lingkungan merupakan salah satu hal yang wajib namun pada saat sekarang 

dikarenakan tidak semua dapat melakukan pengerjaan pemberishan tersebut 

diperlukanlah seoarang cleaning service yang khusus bertugas pada bidang 

kebersihaan. 

Pada umumnya dimasyarakat cleaning service serta office boy 

diartikan menjadi satu kesatuan, padahal pada kenyatannya pekerjaan dari 

cleaning service dan office boy berbeda walaupun cara kerjanya tidak 

berbeda jauh. Pada umumnya cleaning service bertugas untuk memberikan 

pelayanan kebersihan, kerapihan dan menjaga kesehatan didalam sebuah 

lingkungan kerjanya baik diluar maupun di dalam sebuah wilayah seperti 

gedung/bangunan. Melainkan office boy pada umumnya bertugas untuk 

membantu para pegawai untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan yang 

bukan tugas dari seorang pegawai namun dapat membantu untuk 

melancarkan pelaksaan tugas dan pekerjaan petugas tersebut. Cleaning 

service dan office boy memiliki wilayah kerja yang berbeda dimana, 

cleaning service lebih membesihkan area yang ruang lingkupnya besar, 

sedangkan officeboy pada umumnya hanya membantu atau melayani orang-

orang yang berada di dalam kantor. 

a.     Tugas Cleaning Service  

Dalam menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan dapat 

dinyatakan bahwa kebersihan merupakan suatu faktor yang dapat 

membuat seseorang merasa nyaman sehingga pekerjaan yang 
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dilakukan dapat berjalan dengan lancar, sehingga tugas dari cleaning 

service sebagai berikut: 

1) Membersihkan area-area kantor atau lingkungan 

kerjanya. 

2) Menjaga kebersihan diarea lingkungan kerjanya.  

3) Merawat properti atau fasilitas yang ada di 

perusahaan tersebut. 

4) Membersihkan tanaman di area perkantoran atau 

perushaan.  
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