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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Sejarah Singkat PT. Petraya Mitra Jaya 

PT. Petraya Mitra Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang  pelayanan jasa, dimana merekan mengkhususkan diri pada bidang 

jasa percetakan, Bidang pelayanan jasa ini antara lain membantu 

membuatkan macam produk seperti buku, agenda, sertifikat, kalender, 

undangan, dan produk jasa percetakan lainnya. 

Mulai dari awal pendiriannya sampai sekarang, perusahaan berbentuk 

badan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan modal saham kepemililkannya 

masih bersifat tertutup, tidak diperjual belikan kepada umum. Seiring 

dengan berjalannya waktu, perusahaan mulai berkembang dan memiliki 

pelanggan tidak hanya dari dalam kota tapi juga dari luar kota. perusahaan 

ini didukung peralata percetakan yang memadai dan serta didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkompeten.  

Petraya adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa percetakan 

perusahaan ini berdiri sejak 15 tahun lalu, yang didalamnya banyak  tenaga 

ahli yang kompeten dibidang percetakan yang berpengalaman 15 tahun. 

Percetakan Petraya berkembang dan melakukan banyak perubahan, baik 

secara pemasaran maupun pelayanan. Sebagai unit bisnis yang dikelola 

secara profesional melayani jasa pearcetakan secara offline maupun online. 

PT. Petraya Mitra Jaya senatiasa hadir dengan pelayanan prima dan 
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berlimpah dengan ide-ide yang memberikan inspirasi untuk mitra-mitra 

bisnis mereka. 

Harga yang sangat kompetitif proses cepat dan tepat waktu, kualitas 

yang terjamin, serta dukungan operator yang handal dan expert juga 

infrastruktur yang mutakhir dan modern, menjadikan kami dipercaya untuk 

menjadi mitra percetakan bagi beberapa perusahaan besar, baik swasta 

maupun instansi pemerintah, dalam skala regional maupun nasional, untuk 

segala produk percetakan offset, seperti company profile, annula report, 

brosur, pster, leafet, paper bag, seminar kit, buku-buku, packaging, serta 

keperluan kantor dan pribadi dengan skla terbatas ataupun dalam jumlah 

besar seperti : kartu nama, amplop, kop surat, kwitansi, faktir,continous 

form, form-form standar maupun khusus, kalender, undangan nikah, kartu 

ucapan dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bukti nyata dari loyalitas 

dan kepercayaan mitra/pelanggan terhadap mereka. 

2.2 Visi dan Misi PT. Petraya Mitra Jaya 

2.2.1 Visi 

Kami adalah orang-orang yang mewarnai dunia menjadi lebih indah dengan 

karya dan pelayanan terbaik kami. 

2.2.2 Misi 

1. Menciptakan kesejahteraan bersama 

2. Mengembangkan SDM menjadi leadr-leader dan mitra bisnis yang 

handal 
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3. Membuat holding dan anak perusahaan 

4. Mengembangkan profsionalisme dunia kerja 

2.3 Struktur Organisasi PT. Petraya Mitra Jaya 

Struktur organisasi merupakan salah satu gambaran yang 

memperlihatkan aspek dari suatu perusahaan yang meliputi wewenang dan 

tanggung jawab masing-asing fungsi dalam perusahaan yang berkontribusi 

terhadap kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan. 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan-

penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung 

jawab atas semua aktivitas perusahaan dibebankan dan memungkinkan 

setiap karyawan untuk mengetahui bagaimana tindakannya saling 

berhubungan dengan karyawan lainnya agar tercipta suatu kerjasama dalam 

usaha mencapai tujuan perusahaan. 

Melalui setruktur organisasi yang baik, semua aktivitas dapat 

dilaksanakan secara efektif, terarah, terawasi karena strektur organisasi 

dapat menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh atas perencanaan, 

pengendalian, pelaksanaan, dan pemantauan aktivitas suatu perusahaan. 

Dengan demikian, Struktur organisasi yang baik sangat penting sekali bagi 

pengendalian intern perusahaan. 

Tiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang biasanya ditujukan 

dalam suatu bagan organisasi yang tepat memperlihatkan garis wewenang 

dan hubungan laporan. Oleh karena itu, Struktur organisasi berbeda-beda 

dalam suatu perusahaan tergantung pada ukuran perusahaan dan sifat dari 
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aktivitasnya, bentuk setruktur organisasi PT. Petraya Mitra Jaya 

diilustrasikan pada gambar. 

Gambar 2.3 
 

Bagan Struktur Ornanisasi PT. Petraya Mitra Jaya

 

Sumber : Soft file Document PT. Petraya Mitra Jaya 

 

Adapun uraian dan tanggung Jawab masing-masing dalam perusahaan 

adalah sebagai berikut  

1. Komisaris 

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah : 

a. Mengawasi kebijakan Direksi dlam menjalankan perseroan serta 

memberi nasihat kepada Direksi. 

b. Pelaksanaan rapat secara berkala minimal satu bulan sekali. 

c. Pemberian nasihat, tanggapan dan /atau persetujuan secara tepat 

waktu dan berdasarkan pertimbagan yang memadai. 

d. Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance. 
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2. Direktur 

Tugas dan wewenang direktur adalah : 

a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan sehari-hari 

dan perkembangan perusahaan secara keseluruhan. 

b. Merencanakan dan menetapkan stategi perusahaan untuk mencapai 

targer jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. 

c. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan kebijakan umum 

yang diperkirankan sebagai pedoman dalam menjalankan 

perusahaan. 

d. Menyetujui atau mengadakan perubahan tearhadap anggaran yang 

diusulkan oleh Manager. 

e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap program kerja dan 

tujuan perusahaan secara keseluruhan serta mempertimbangkan dan 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. 

f. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar perusahaan. 

3. Manager Operasional 

Tugas dan tanggung jawab manager operasiaonal adalah : 

a. Menciptakan strategi produk yang berkualitas dan unik agar dapat 

bersaing di pasar dengan biaya yang efektif. 

b. Menentukan skedul kerja yang efisien dengan mengevaluasi biaya 

tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja baik di lapangan 

maupun di area kantor, dan mengurangi biaya lembur. 



26 
 

c. Melakukan pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin 

keandalan dan kontinuitas operasional. 

d. Bertanggung jawab kepada Direktur. 

4. Supervisi produksi, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Merencanakan pengadaan dan permintaan kebutuhan produksi rutin 

dan non rutin yang dianggap guna kelancaran proses produksi. 

b. Mengatur dan mengkoordinasi semua tugas koordinator produksi 

sehingga produksi sesuai rencana kerja dan sesuai prosedur yang 

berlaku secara aman, berdaya guna (efektif) dan berhasil guna 

(efisien). 

c. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan dalam proses 

produksi serta menjamin agar pembuatan obat sesuai dengan 

prosedur pengelolahan dan pengemasan.  

d. Bersama-sama dengan bagian perencanaan menyusun rencana 

produksi mingguan. 

5. Staf Produksi, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Merencanakan dan mengendalikan proses produksi percetakan buku, 

nota, dan lain-lain dengan tepat waktu. 

b. Melakukan pemeriksaan spesifikasi kualitas bahan baku cetak. 

c. Pengendalian kualitas/mutu cetakan dan momonitor kualitas produk. 

d. Bertanggung jawab kepada Supervisi Produksi. 
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6. Koordinator Finishing, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

Mengawasi kegiatan staff dalam melakukan kegiatan proses 

penyelesaian akhir percetakan seperti melakukan laminating doft, 

laminating glossy, cetak timbul dengan emboss, cetak timbul dengan 

deboss, cetak spot UV, cetak varnish, dll. 

7. Staf Finishing, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

Melakukan kegiatan proses penyelesaian akhir percetakan seperti 

melakukan laminating doft, laminating glossy, cetak timbul dengan 

emboss, cetak timbul dengan deboss, cetak spot UV, cetak varnish, dll. 

8. Supervisi Logistik, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Melaksanakan tata administrasi dan pengeluaran barang dari gudang 

ke gudang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. 

b. Memberikan pengarahan kepada staf bagian gudang, seperti 

melaksanakan tata penyimpanan barang di gudang, serta menjaga 

keamanan, kebersihan dan ketertiban gudang serta melakukan stock 

opname secara berkala sesuai yang telah ditetapkan. 

c. Memeriksa dan memonitor terus menerus hasil pelaksanaan 

bawahannya dan memberikan pengarahan kepada bawahannya. 

d. Mencocokan tingkat stock yang tertera dalam kartu meja dengan 

yang ada pada kartu gudang.  

e. Mengajukan permintaan stock kepada Manager Operasional. 

Menjamin kerjasama yang kostruktif drngan bawahan, atasan, rekan 

kerja dan pihak luar yang relevan. 
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9. Staf Logistik, tugas dan tanggung jawabnya adalah  

a. Mempelajari spesifikasi bahan baku percetakan (kertas, tinta, tuner, 

dll) dan jadwal penggunaan bahan baku. 

b. Membuat jadwal pengadaan barang, berdasarkan jadwal 

penggunaannya. 

c. Melakukan pengadaan barang sesuai jadwal.  

d. Bertanggung jawab kepada Supervisi Logistik. 

10. Koordiator Design, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Menyiapkan rencana desain yang sesuai dengan rencana permintaan. 

b. Memberikan saran kepada pelanggan mengenai desain yang baik. 

c. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para staf dalam 

pelaksanaan teknis lapangan. 

d. Bertanggung jawab kepada Manager Operasional. 

11. Staf Design, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Merencanakan konsep dengan mempelajari materi dan informasi. 

b. Memulai ide-ide desain untuk mengembangkan produk, promosi, 

pemasaran dan website. 

12. Manager Marketing 

Tugas dan Wewenang Manager Marketing adalah : 

a. Mengkoordinir dan merencanakan seluruh kegiatan penjualan, 

promosi, dan distribusi barang. 

b. Menetukan target penjualan. 

c. Menetapkan kebijakan dan prosedur penjualan/pemasaran produk. 



29 
 

d. Menentukan cara pembayaran. 

e. Menyusun anggaran promosi dan penjualan. 

f. Mengadakan penilaian atas hasil usaha yang telah dilakukan sebagai 

dasar untuk melakukan perencanaan kembali guna untuk 

pengembangan kegiatan pemasaran dan promosi selanjutnya. 

g. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada direktur Manager 

marketing. 

13. Marketing Offline, tugas-tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Mencari pelanggan baru. 

b. Menerima pemesanan produk jasa percetakan dari pelanggan lama. 

c. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

d. Bertanggungjawab kepada Manager Marketing. 

14. Marketing Online, tugas-tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Mencari pelanggan baru melalui via internet.  

b. Menerima pemesanan produk jasa percetakan dari pelanngan lama 

maupun pelanggan baru 

c. Bertanggungjawab kepada supervisor marketing. 

15. Customer Service, tugas-tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Menerima tamu yang datang dengan ramah tamah, sopan, tenang, 

simpatik, menarik dan menyenangkan. 

b. Memberikan informasi produk-produk percetakan perusahaan 

c. Berusaha membujuk pelangan baru dan mempertahankan pelanggan 

yang lama. 
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d. Berusaha menghadapi permasalahan yang dihadapi pelanggan 

e. Membina hubungan baik dengan pelanggan, sehingga pelanggan 

merasa puas, senang, dan semakin percaya kepada perusahaan. 

f. Memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada 

pelanggan.  

g. Bertanggungjawab kepada supervisor marketing. 

16. Manager Administrasi dan Personalia 

Tugas-tugas dan tanggung jawabnya manager administrasi dan 

personalia adalah: 

a. Membuat Anggaran dan biaya program kerja. 

b. Mengevaluasi prestasi karyawan. 

c. Menanggapi dan menyelesaikan persolaan masalah kepegawaian 

didalam lingkungan perusahaan. 

d. Bertanggung jawab mengelola dan menegembangkan sumber daya 

manusia, dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan sumber daya manusia pengembangan kualitas sumber 

daya manusia. 

e. Membuat sistem Human resource yang efektf dan efisien, misalnya 

dengan membuat SOP, Job description, Trainig and development 

system, dll. 

f. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai 

dari mencari calon karyawan, wawancara hinnga menyeleksi. 
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g. Melakukan selesksi, promosi, dan promosi karyawan yang dianggap 

perlu. 

h. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, 

mental, ketrampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan 

standar perusahaaan. 

i. Bertanggung jawab dengan hal-hal yang berhubngan dengan absensi 

karyawan. 

j. Membuat kotrak kerja karyawan serta memperbarui masa berlaku 

kontrak kerja karyawan. 

k. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar 

peraturan atau kebijakan perusahaan. 

l. Bertanggung jawab kepada Direktur. 

17. Supervisi Administrasi dan Personalia, tugas dan tanggung jawab 

Supervisi Administrasi dan Personalia adalah : 

a. Menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan pengiriman laporan 

yang dikerjakan oleh staf administrasi agar tepat waktu dan tepat 

guna. 

b. Membantu pimpinan dalam proses rekrutmen karyawan. 

c. Menertibkan administrasi berkas kepegawaian pegawai PT Petraya 

Mitra Jaya untuk memudahkan pemberian reward dan punishment 

pegawai. 

d. Bertanggung jawab kepada Manager Administrasi dan personalia. 
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18. Staf Administrasi dan Personalia, tugasdan tanggung jawabnya adalah  

a. Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar. 

b. Mengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar. 

c. Membantu dalam pengelolaan kas kecil. 

d. Menyiapkan rapat-rapat yang dilakukan internal perusahaan. 

e. Menyiapkan tempat proses rekrutmen calon karyawan.  

f. Bertanggung jawab kepada supervisor Administrasi dan Personalia. 

19. Manager Keuangan 

Tugas dan wewenang manager keuangan : 

a. Menyusun anggaran keuangan tahunan perusahaan. 

b. Menyiapkan laporan keuangan yang wajar dan tepat waktu. 

c. Menagawasi pengawasan administrasi, penerimaan dan pengeluaran 

uang untuk keperluan perusahaan. 

d. Memeriksa, mengawasi dan menilai posisi keuangan perusahaan 

serta mempertimbangkan dan membahas dengan kreditur mengenai 

posisi pemantapan keuangan perusahaan. 

e. Mengontrol, memastikan dan menganalisis keuangan serta 

kebenaran laporan. 

f. Memeriksa faktur penjualan, faktur pembelian dan bukti pembayaran 

dari customer. 

g. Memeriksa bukti penerimaan dan pengeluaran kas. 

h. Memeriksa bukti penjualan dan pembelian barang. 

i. Bertanggung jawab kepada direktur. 



33 
 

20. Supervisi Keuangan, Tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Memeriksa kebenaran pencatatan akuntansi. 

b. Memeriksa kelengkapan dokumen penerimaan dan pengeluaran kas. 

c. Membuat laporan perbandingan antara budget dan actual. 

d. Bertanggung jawab kepada direktur. 

21. Accounting Staff, tugas dan tanggung jawabnya adalah : 

a. Menyusun laporan keuangan. 

b. Membuat kas kecil. 

c. Mengatur penyimpan data-data penting perusahaan terkait laporan 

keuangan. 

d. Melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar perusahaan. 

e. menyiapkan cek/giro.  

f. Bertanggung jawab ke supervisor keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




