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BAB II

GAMBARAN UMUM PT. DUTA ANANDA UTAMA TEKSTIL

PEKALONGAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Duta Ananda Utama Tekstil

PT. Duta Ananda Tekstil didirikan dengan latar belakang pengalaman

keluarga yang sangat kuat dalam menekuni industri pertenunan sarung palekat,

sejak tahun 1974. Pengalaman yang panjang digunakan sebagai modal berharga

berharga dan tekad yang kuat dalam meningkatkan bisnis tekstil ini. Untuk dapat

terus berkembang, kami dituntut selalu mengembangkan kreasi dan penggunaan

teknologi terbaru. Adapun produk yang dihasilkan adalah sarung tenun palekat,

busana muslim dan produk tekstil lainnya dengan kualitas yang sudah diakui

pasar. PT. Duta Ananda Tekstil telah merintis usahanya sejak tahun 1993, dan

berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sejak 09 Februari 2004. Kami percaya

dapat mengaplikasikan pengalaman usaha ini dan menjadi bagian yang

diperhitungkan dalam komunitas bisnis tekstil dengan berbekal keyakinan,

menghormati individu, kerjasama tim membuat produk bermutu tinggi,

berorientasi pasar, selalu mengembangkan kreasi dan teknologi terbaru akan

menjadikan kami terus eksis, baik untuk saat ini maupun masa-masa yang akan

datang.

2.2 Visi dan Misi PT. Duta Ananda Utama Tekstil

Visi PT. Duta Ananda Utama Tekstil adalah menjadi 5 besar perusahaan

dibidang kain sarung, dengan produk yang berkualitas, bernilai tinggi dan

terdepan dalam inovasi.

Berikut misi PT. Duta Ananda Utama Tekstil adalah:

1. Membuat sarung tenun dan kain tenun berkualitas dan berorientasi pasar.

2. Memberikan rasa kebanggaan kepada para pengguna produk.

3. Keberadaan perusahaan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar

perusahaan dan pendapatan Negara.
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4. Bekerja dengan effisiensi tinggi, untuk peningkatan laba perusahaan dan

pendapatan karyawan.

2.3 Motto PT. Duta Ananda Utama Tekstil

Berikut Motto PT. Duta Ananda Utama Tekstil adalah:

1. Menghormati kemampuan individu dan kerjasama tim.

2. Sasaran adalah kepuasan pelanggan.

3. Selalu berkreasi dan menciptakan ikon produk terbaru.

2.4 Struktur Organisasi PT. Duta Ananda Utama Tekstil

Struktur Organisasi sangat penting untuk terlaksanakan fungsi

pengorganisasian dengan baik, sebab dengan adanya struktur organisasi akan

terlihat dengan jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam

organisasi dan ini akan memudahkan setiap karyawan untuk mejalankan tugas dan

fungsinya.

Berikut merupakan rincian struktur organisasi RUPS:

1. Komisaris Utama

2. Komisaris I

3. Komisaris II

4. Direktur Utama

5. Direktur I

6. Direktur II

7. General Manager

8. Manager Produksi

9. Manager Keuangan

10. Kepala Bagian Persiapan

11. Kepala bagian Pencelupan

12. Kepala bagian Pertenunan

13. Kepala Bagian Teknik

14. Kepala Bagian Kemas

15. Kepala Bagian Finishing
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16. Kepala Bagian Desain

17. Kepala Bagian Keuangan dan Acc

18. Logistic atau Pengadaan

19. SDM dan Umum

20. Bendaharawan
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Duta Ananda Utama Tekstil
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2.5 Tugas dan wewenang Setiap Bagian Pada PT. Duta Ananda Utama

Tekstil

Berikut adalah tugas dan wewenang bagian pada PT. Duta Ananda Utama

Tekstil:

1. Komisaris Utama

Tugas:

1. Melakukan pengawasan, dengan itikad baik dan hati-hati untuk

kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perusahaan. Tidak mempunyai kepentingan pribadi atas tindakan

pengurusan yang dilakukan direksi.

2. Memberikan nasihat, saran, dan pendapat  kepada direksi sebagai bentuk

pencegahan atas tindakan direksi yang memungkinkan menimbulkan atau

berlanjutnya kerugian perusahaan.

3. Dalam hal tertentu, direksi berhalangan hadir atau dalam keadaan

tertentu, Dewan komisaris dapat diamanatkan oleh direksi untuk

menggantikan

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dipimpin oleh

Komisaris utama dengan anggota Komisaris I dan Komisaris II,

pembagian tugasnya ditentukan oleh Komisaris Utama.

Wewenang:

1. Memastikan pengawasan terhadap direksi telah sesuai dengan prosedur,

Undang-undang, Anggaran Dasar, dan ketentuan RUPS.

2. Memastikan langkah direksi sesuai dengan tujuan perusahaan dan

ketentuan RUPS, dan tidak melanggar Undang-undang.

3. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Laporan dan pembukuan yang

diselenggarakan oleh direksi.

4. Melaporkan pngawasan yang telah dilakukan kepada RUPS dalam

bentuk risalah pengawasan RUPS.
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2. Direktur Utama

Tugas:

1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

operasional perusahaan perseroan dengan memeperhatikan keseimbangan

kepentingan seluruh pihak baik internal maupun eksternal perusahaan.

2. Mewakili Perusahaan, dalam segala urusan yang berhubungan

perusahaan dengan pihak lain. Tidak ada yang dapat bertindak atas nama

perusahaan kecuali diberi kuasa oleh direksi yang berwenang.

3. Direksi wajib tunduk kepada ketentuan Undang-undang, RUPS, dan

Anggaran Dasar yang disepakati. Dan bertugas memastikan seluruh

aktivitas operasional perusahaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan

tersebut di atas.

4. Dalam memimpin perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan dan

tujuan perusahaan. Berusaha mencapai tujuan perusahaan, serta

senantiasa meningkatkan effektivitas dan effisiensi perusahaan. Dalam

hal ini wajib menghindari benturan dengan kepentingan pribadi.

5. Direksi wajib senantiasa memelihara, menjaga dan mengurus kekayaan

perusahaan secara amanah dan transparan, sepengetahuan dan

sepersetujuan Dewan Komisaris dan RUPS. Termasuk pengambilan

keputusan tentang tindakan yang akan diambil menyangkut kebijakan

pengendalian intern dan manajemen resiko secara terstruktural dan

komprehensif.

6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan direksi dipimpin oleh Direktur

Utama dengan anggota Direktur I dan Direktur II, atas nama Dewan

Direksi dan ditentukan oleh Direktur Utama, tentang wewenang masing-

masing anggota Dewan Direksi.

Wewenang:

1. Bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan dan

mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada RUPS. Dilaporkan

kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan.
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2. Bertanggung jawab menyelenggarakan pembukuan perusahaan,

melaporkan kondisi permodalan, saham, dan kondisi perusahaan secara

umum dan khusus dalam bentuk risalah RUPS.

3. Dalam hal dalam RUPS membutuhkan penjelasan Dewan Direksi atas

hal-hal tertentu, Dewan Direksi wajib memberikan keterangan yang

berkaitan dengan kepentingan perusahaan, termasuk pemanggilan dewan

direksi oleh RUPS, dewan direksi wajib mematuhinya.

4. Dewan direksi wajib meminta persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS

untuk menjadikan jaminan sebagian atau seluruhnya kekayaan

perusahaan.

5. Dewan direksi wajib menyusun rencana strategis yang akan ditempuh

guna memelihara kestabilan operasional perusahaan, dan disampaikan

dalam RUPS.

3. General Manager

Tugas:

1. Memimpin perusahaan dibawah amanah dan pengawasan direksi dan

mejadi motivator seluruh karyawan.

2. Mengelola operasional harian perusahaan.

3. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan

menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan.

4. Mengelola perusahaan sehingga sejalan dengan tujuan, visi dan misi

perusahaan

5. Merencanakan, mengelola dan mengawasi penganggaran operasional,

arus kas, dan kebijakan yang bersifat moneter perusahaan

6. Merencanakan, menciptakan dan mengontrol segala kebijakan

perusahaan agar pencapaian perusahaan menjadi optimal dan terhindar

dari kesalahan operasional.

7. Memastikan semua fungsi manajer dan fungsi departemen melakukan

strategi perusahaan dengan efektif dan optimal

8. Membuat prosedur dan standar perusahaan
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9. Menentukan target dan standar kebijakan baku mutu setiap output yang

terjadi di perusahaan.

10. Melakukan perhitungan, analisa, dan membuat keputusan penting terkait

rencana investasi, integrasi, aliansi dan divestasi.

11. Merencanakan dan mengeksekusi rencana strategis perusahaan jangka

menengah dan jangka panjang untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

12. Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi atau pertemuan lain

mewakili perusahaan.

13. Dalam tugas tertentu yang diamanatkan oleh direksi, General Manager

dapat menggantikan direksi atas kuasa direksi.

14. Memberikan pendapat, saran apabila diperlukan kepada direksi demi

kemajuan perusahaan dan menghindari kemunduran atau kerugian

perusahaan.

15. Bertanggung jawab kepada direksi atas langkah dan tugas yang telah

dilaksanakan.

4. Manager Produksi

Tugas:

1. Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi

2. Menilai proyek dan sumber daya persyaratan

3. Memperkirakan, negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu

dengan klien dan manajer

4. Menentukan standar kontrol kualitas

5. Mengawasi proses produksi

6. Me re-negosiasi rentang waktu atau jadwal yang diperlukan

7. Melakukan pemilihan, pemesanan dan bahan pembelian

8. Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi

9. Menjadi penghubung dengan pembeli, pemasaran dan staf penjualan

10. Mengawasi pekerjaan staf junior

5. Manager Keuangan
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Tugas:

1. Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan

termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan,

2. Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta

semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut,

3. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan secara

efisien dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya,

4. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga

bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga

perusahaan.

5. Meneliti dan melaporkan faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis

6. Mengikuti perkembangan serta perubahan peraturan keuangan dan

undang-undang yang terkait dengan bisnis perusahaan

7. Memastikan pelaksanaan penganggaran telah sesuai, dan menyampaikan

laporan atas realisasi yang terjadi kepada General Manager

8. Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan, beserta

sistem dan prosedur keuangan perusahaan.

9. Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisa keuangan dan

memaksimalkan nilai perusahaan.

10. Sebagai kepanjangan tangan Direksi dalam menjaga, memelihara

kekayaan perusahaan.

6. Kepala Bagian Persiapan

Tugas:

1. Memimpin seluruh pelaksanaan proses produksi di bagian persiapan.

2. Menjaga dan mengendalikan hasil produksi di bagian persiapan baik

kualitas maupun kuantitas.

3. Mengatur dan mendelegasikan tugas pekerjaan.

4. Melakukan pembinaan dan pengarahan secara intensif di bagian

persiapan.
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7. Kepala bagian Pencelupan

Tugas:

1. Koordinasi dengan bagian lain dengan adanya permintaan warna baru

2. Mengawasi dan kontrol hasil pewarnaan benang maupun cabut warna.

3. Memenuhi kebutuhan benang warna untuk lusi dan pakan di bagian

persiapan.

4. Memeriksa hasil produksi dan mengevaluasi.

5. Order obat celup

6. Menerima complain dari bagian lain berkaitan dengan proses warna.

7. Penanggung jawab stock obat celup di gudang dan stock benang di

bagian pencelupan.

8. Selalu ada inovasi untuk menekan biaya produksi dan mengenalkan

warna baru.

9. Kepala bagian Pertenunan

Tugas:

1. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja.

2. Mengatur dan menempatkan tenaga kerja untuk masing-masing sub

bagian yang ada di Pertenunan.

3. Melakukan pemantauan dan perkembangan tenaga kerja yang ada di

Pertenunan secara berkala.

4. Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja yang baru masuk di bidang

pertenunan.

10. Kepala Bagian Teknik

Tugas:

1. Mengatur dan menentukan tugas harian, mingguan, bulanan dan over

houl mesin.

2. Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada bagian Teknik dan

operator boiler.

3. Menjaga dan mengontrol pasokan listrik, uap / termo oil, air.
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4. Menjaga dan mengontrol mesin – mesin produksi.

5. Mengatur jadwal pengiriman batu bara dan solar.

6. Membuat laporan penerimaan dan pemakaian batu bara dan solar.

7. Melakukan efisiensi tenaga kerja, bahan bakar, listrik dan air.

8. Mengatur perawatan dan perbaikan mesin.

9. Melakukan koordinasi dan informasi pekerjaan ke bagian lain.

11. Kepala Bagian Kemas

Tugas:

1. Merencanakan kerja bagian kemas.

2. Menerima pesanan dan merencanakan pengiriman

3. Mengevaluasi stock kemas dan berkoordinasi dengan bagian pemasaran

dan manager.

4. Berkoordinasi dengan unit bahan kemas untuk rencana kerja kemas.

5. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja setiap bagian.

6. Meningkatkan produktifitas setiap operator bagian kemas.

7. Merencanakan, melakukan dan mengevaluasi pengiriman agar sesuai

target yang diharapkan.

8. Menjaga kedisiplinan, ketertiban, kebersihan ruangan dan penataan

ruangan.

9. Mengawasi dan mengatur tiap - tiap bagian produksi agar mutu dan hasil

yang dicapai sesuai harapan.

12. Kepala Bagian Finishing

Tugas:

1. Bekerja sama dengan kepala bagian Kemas dalam penyusunan rencana

dan jadwal produksi sarung di unit Finishing.

2. Mengoordinasi, mengawasi dan memberikan pengarahan kerja kepada

kepala Shift, kepala regu, dan Operator agar tercapai hasil produksi yang

sesuai jadwal dan mutu yang dikehendaki.
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3. Bertanggung jawab dengan pengendalian kebutuhan obat finishing dan

efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan produksi.

4. Mengatur jadwal dan pekerjaan pada masing-masing unit kerja di bagian

Finishing.

5. Mencari cara-cara penekanan biaya dan metode perbaikan kerja yang

lebih efisien.

6. Membuat laporan stok bulanan obat dan produksi.

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh General Manager.

13. Kepala Bagian Desain

Tugas:

1. Membuat riset dan mengembangkan setiap corak yang akan diproduksi

sampai dengan corak tersebut layak diproduksi

2. Menyusun Serian Tiap Corak yang dibuat bersama Team Design dan

Pimpinan Perusahaan.

3. Ikut menemui customer Luar dan Dalam Negeri.

14. Kepala Bagian Keuangan dan Accounting

Tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing fungsi team akuntansi.

2. Supervise mengendalikan kegiatan agar selalu sesuai dengan prosedur

dan pembagian tugas masing-masing personil tim.

3. Memberikan pembekalan, arahan petunjuk praktis pelaksanaan pekerjaan

kepada tim.

4. Memberikan solusi atas hambatan yang ditemukan dan mengkoreksi jika

berlaku keliru.

5. Melaporkan Laporan Keuangan lengkap yang Auditable kepada

Management.

6. Melakukan analisis terhadap laporan masing-masing fungsi, analisis

gabungan, hingga analisis laporan keuangan.
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7. Mengusulkan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang

memadai untuk memperbaiki dan pengembangan sistem informasi

akuntansi dan bentuk pelaporan.

8. Menghitung kajian kelayakan investasi, membantu menejemen dalam

pengkajian data terkait upaya efisiensi, serta merekomendasikan

perbaikan yang diperlukan,

9. Menyampaikan bahan-bahan laporan RUPS.

10. Analisis biaya, piutang dan hutang setiap bulannya.

15. Logistic atau Pengadaan

Tugas:

1. Pengadaan barang.

2. Pembelian Sparepart luar kota.

3. Perencanaan pembelian / kebutuhan tiap bulan.

4. Perawatan bangunan pabrik.

5. Pelaksanaan renovasi dan penambahan bangunan pabrik.

6. Jemput bola di bagian persiapan, teknik kebutuhan spareparts.

16. Sumber Daya Manusia dan Umum

Tugas dan fungsi sumber daya manusia dan umum adalah bertanggung jawab

atas keamanan perusahaan, kelancaran pengiriman barang, mengawal proses

limbah, menjalin hubungan dengan warga dan instansi serta menjaga kedisiplinan

karyawan.

17. Bendaharawan

Tugas:

1. Menerima seluruh dana dari berbagai sumber yang ada.

2. Menyimpan dana yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada.

3. Melaporkan aktivitas keuangan, mengelola dana secara kredit dari

kreditor.

4. Melakukan pembayaran terhadap deviden.


