
 

 

 36 Universitas Internasional Batam 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

3.1.1 Lokasi Objek Kerja Praktik 

PT. Paragon Sentral Berjaya adalah sebuah badan hukum yang  berdiri 

pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2014 pukul 14.00 WIB, yang dibuat 

dihadapan dengan Vivin, S.H., M.Kn yang didirikan oleh Bapak Hengki dan 

mendapatkan pengesahan pada tanggal 21 Oktober 2014. 

PT. Paragon Sentral Berjaya sebelumnya terletak di lokasi Komp. Town 

House Anggrek Sari Blok G No.08 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam 

Kota dan kemudian berdomisili ke alamat di Ruko Grand Niaga Mas Blok A 

Nomor 7, Kota Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

pengembangan dan pembangunan, diantaranya bertindak sebagai pengembang 

(developer). Perusahaan ini sudah berjalan dengan baik selama 5 tahun dan 

mendapat sambutan baik dari klien atas jasa yang sudah diberikan dari perusahaan. 

PT. Paragon Sentral Berjaya sudah memiliki 6 karyawan. 

Aktivitas kegiatan operasional perusahaan ini adalah sebagai 

pengembang dan pembangunan (developer), pemborong pada umumnya dengan 

pemasangan, kontraktor dengan melakukan pembangunan perumahaan atau ruko 

dan berbagai jasa yang tersedia di daerah Batam, Kepulauan Riau.  
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3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi ialah suata susunan elemen atau hubungan dalam 

suatu organisasi yang sama-sama memiliki ketergantungan dalam setiap 

komponen, jika komponen tersebut baik maka komponen yang lain akan 

terpengaruh juga satu sama lain. Di setiap perusahaan pasti memiliki system 

masing masing untuk mengatur perusahaan untuk menjadi lebih baik. 

Adapun fungsi dari struktur organisasi, yaitu : 

1. Kejelasan tugas. 

 Setiap individu harus mampu dan lebih jelas dengan apa yang menjadi 

tanggung jawan dia. Setiap individu harus bertanggung jawab atas 

atasannya yang telah memberikan spesialis, para ahli harus diwakili. 

Itulah kapasitas struktur otoritatif kejelasan kewajiban. 

2. Kejelasan kedudukan 

 Situasinya di sini, di sini ada beberapa orang yang berada dalam struktur 

otoritatif yang seharusnya dapat membuatnya lebih mudah dan lebih baik, 

yang telah diperkuat kepada seseorang atau sebagian. 

3. Kejelasan tentang cara hubungan. 

 Berikut ini adalah kapasitas untuk menjelaskan hubungan antara 

pekerjaan dan kewajiban tertentu yang terkait dengan asosiasi, itu akan 

membutuhkan kejelasan hubungan yang tercermin dalam struktur sesuai 

dengan cara aktivitas yang membutuhkan kekuatan progresif yang 

biasanya bermanfaat. 
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4. Kejelasan tanggung jawab yang diharapkan. 

 Selain itu, ada kapasitas yang berbeda untuk pengawas atau kinerja 

paling efektif dalam otorisasi perusahaan, atau lebih. penggambaran yang 

masuk akal. Itu adalah satu merek kapasitas yang menggambarkan 

kejernihan. 

Perusahaan yang mempunyai 6 karyawan yang masing masing 

mempunyai jabatannya : direktur , komisaris, Akunting, Marketing,Admin 

Akunting ,Purchasing dan Lapangan.Berikut terlampir struktur organisasi PT. 

Paragon Sentral Berjaya, yaitu : 

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Paragon Sentral Berjaya 
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Berikut adalah rincian tugas dan wewenang terhadap jabatan masing –

masing, yaitu : 

1. Direktur (Hengki) 

 Tugas dan wewenang dari direktur adalah : 

a) Memutuskan dan menentukan peraturan dalam perusahaan. 

b) Bertanggung jawab dalam menjalakan perusahaan serta memimpin 

dalam perusahaan. 

c) Bertanggung jawab terhadapa semua keuntungan maupun kerugian 

dalam perusahaan. 

d) Merencanakan strategi-strategi untuk pengembangan pendapatan 

dalam perusahaan. 

e) Pengaturan dalam pengorganisasian dan mengawasi dalam kegiatan 

semua bidang kegiatan dalam perusahaan 

f) Menyetujui anggaran terhadap kegiatan dalam perusahaan. 

g) Menangkat dan memberhentukan karyawan. 

 

2. Komisaris (Wardiman) 

 Tugas dan wewenang dari Komisaris adalah : 

a) Melakukan pengamatan terhadap perusahaan. 

b) Memberikan nasehat kepada direksi dalam mengambil keputusan 

dan kebijakan. 

c) Mengadakan rapat secara berkala atau saat diperlukan. 

d) Memberikan pendapat atau kesepakatan berdasarkan pertimbangan 

yang memuaskan. 
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3. Akuntan (Yanti) 

Tugas dan wewenang dari Akunting adalah : 

a) Mengatur semua masuk dan keluarnya keuangan dalam perusahaan. 

b) Melaporkan keuangan setiap bulan kepada direktur. 

c) Mengelola masuk atau keluarnya petty cash. 

d) Menghitung semua gaji karyawan pada setiap bulannya. 

e) Memberikan atau membagi gaji kepada karyawan dan memberikan 

pinjaman uang kepada karyawan. 

f) Membuat pembukan Laporan Keuangan setiap bulannya 

 

4. Marketing (Juccy) 

 Tugas dan wewenang dari Marketing adalah : 

a) Melakukan strategi dalam pemasaran dengan memperhatikan 

perkembangan dalam perusahaan. 

b) Merencanakan pekembangan pasar terhadap produk pesaing. 

c) Menciptakan kerja sama yang baik dengan konsumen. 

d) Mencapai target perusahaan. 

e) Menanggapi permasalahan yang dihadapi konsumen dan 

memberikan tanggapan kepada konsumen. 

f) Bertanggung jawab dalam proses pemasaran. 

 

5. Admin Akuntan (Susi) 

Tugas dan wewenang dari Admin Akunting adalah : 
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a) Mengkoordinasi dengan Manager. 

b) Melakukan penagihan melalui telepon ataupun bertemu secara 

langsung dengan konsumen. 

c) Melakukan pembayaran internet, tagihan telepon, air dan listrik. 

d) Membeli ATK yang di butuhan perusahaan. 

e) Menginput data kedalam software GL. 

f) Merekap semua pembayaran supplier untuk manager. 

 

6. Admin Purchasing (Vandy) 

 Tugas dan wewenang dari Admin Purchasing adalah : 

a) Mencari dan membandingkan supplier sesuai dengan material yang 

dibutuhkan dalam lapangan. 

b) Melakukan tawar menawar dengan supplier sesuai dengan standar 

kualitas dalam bahan. 

c) Melakukan pemesanan dan pembelian dengan supplier. 

d) Membuka Purchase Order untuk memesan barang yang dibutuhkan. 

e) Mengecek barang yang sudah dipesan. 

f) Bekerjasama dengan departemen yang berhubungan untuk 

kelancaran operasional perusahaan. 

g) Memastikan kesediaan barang / control stock yang ada. 

 

7. Admin Lapangan (Suhanri) 

 Tugas dan wewenang dari Admin Lapangan adalah : 
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a) Mempelajari penugasan sebagai pelaksana lapangan dan dokumen 

kontrak dengan kegiatan bidangnya. 

b) Mengatur persiapan dan pelaksanaan pekerjaan. 

c) Mengawasi dalam pelaksanaan sub kontraktor. 

d) Mengelola pelaksanaan dan mengukur hasil pekerjaan dilapangan 

agar berjalan yang efektif dan sesuai dengan kualitas kuantitas 

yang ada. 

e) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap pembayaran 

opname. 

f) Mengajukan pembayaran opname kepada departemen bagian 

Akunting. 

 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

  PT. Paragon Sentral Berjaya adalah salah satu instansi yang 

memiliki aktivitas operasional perusahaan yang sederhana, berikut adalah 

bagan aktivitas kegiatan operasional PT. Paragon Sentral Berjaya. 
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Tabel 3.1 Aktivitas kegiatan operasional PT. Paragon Sentral Berjaya 

CUSTOMER

PENAWARAN

(PENGEMBANGAN)

PRICE LIST

(RUMAH / RUKO / 

BANGUNAN)

SURVEY LOKASI SURVEY LOKASI

PERJANJIAN 

KERJA SAMA

PELAKSANAAN 

PROYEK

PEMBELIAN UNIT 

RUMAH / RUKO / 

BANGUNAN

SERAH TERIMA 

SURAT DAN UNIT 

RUMAH / RUKO / 

BANGUNAN
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