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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Sejarah Perusahaan 

Sejarah pendiri Group Argo Manunggal atau yang lebih dikenal dengan 

PT. ARGO MANUNGGAL TRIASTA diawali sejak tahun 1949 oleh 

Bapak The Ning King, yang berawal dari sebuah perusahaan kecil di bidang 

tekstil. Di tahun 1961, bapak The mendirikan pabrik tekstilnya yang 

pertama di Salatiga, Jawa Tengah, perusahaan ini mulai beroperasi dengan 

200 mesin tenun, yang memproduksi kain Grey. Grup Argo Manunggal 

adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar yang memproduksi jutaan bal 

benang, jutaan yard kain dan ratusan ribu pakaian jadi setiap minggunya. Di 

tahun 1969 usaha ini dikembangkan dengan memasukkan bidang 

pencelupan dan pencetakkan kain. Di tahun 1973 kelompok ini melalui PT 

Dharma Manunggal, Tangerang – Banten, mulai memproduksi benang 

dengan kapasitas 30.000 mata pintal dengan bantuan teknis dari Kurabo – 

Jepang.  

Kantor pusat Grup Argo Manunggal atau PT. ARGO MANUNGGAL 

TRIASTA berada di Wisma Argo Manunggal Lt. III, Jl. Gatot Subroto 

Kav.22, Jakarta. Lokasi pabrik berada di Jl. Argo Busono No.1 Ledok 

Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Perusahaan ini didirekturi oleh Jhony 

Tjongiran dan dengan manager Ronald  Rompas dan Corazon C. Conroda. 

Sebagian hasil produksi dari PT. Argo Manunggal Triasta dipasarkan keluar 

negeri. Jumlah pegawai yang bekerja di PT. Argo Manunggal Triasta 1944 

orang.
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Adapun visi dan misi yang dimiliki PT. Argo Manunggal Triasta sebagai 

berikut:  

1. Visi 

 Budaya Disiplin. 

 Budaya Tertib. 

 Budaya Kerja. 

2. Misi 

a. Mendorong dan menciptakan “Keunggulan melalui 

Kesatuan”. 

b. Kerja sama dan kelompok kerja merupakan bukti nyata 

bahwa kelompok bisnis ini, yang mempunyai berbagai 

macam divisi dan unit bisnis yang bekerja sama dengan 

efektif dan efisien. 

3.2  Bidang Usaha Perusahaan 

PT. Argo Manunggal Triasta menjalankan usahanya di bidang tekstil, 

garment. Produksi utama adalah pakaian underware dan pakaian yang 

dihasil produksinya di kirim keluar negeri. Volume penjualan dari tahun ke 

tahun terus meningkat dengan kapasitas produksi rata – rata 2.000 per 

minggu. 

3.3 Fasilitas Perusahaan 

Perusahaan tentunya mempunyai suatu fasilitas yang disediakan oleh 

perusahaan untuk semua pegawainya. Di PT. Argo Manunggal Triasta 

memberikan fasilitas kesejahteraan yang diberikan kepada pegawainya 

seperti berikut : 

1. JAMSOSTEK 
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Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah orang. Jenis 

perlindungan : 

a. Jaminan Ketenaga Kerjaan (2% x gaji) 

b. Jaminan Kesehatan (1% x gaji) 

2. In Health Mandiri dan BPJS 

Semua jenisnya sama yaitu jenis yang kedua.  

a. BPJS Ketenaga Kerjaan (2% x gaji) 

b. BPJS Kesehatan (1% x gaji) 

3. Makan untuk AMT 1 (satu kali dalam kerja), sedangkan untuk 

AMT 2 (diuangkan). 

4. Seragam Kerja. 

5. Balai Pengobatan, dengan 4 Dokter dan beberapa tenaga medis. 

6. Rumah atau tempat ibadah. 

7. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. 

8. Perpustakaan Perusahaan. 

9. Koperasi PT. Argo Manunggal Triasta. 

3.4 Pembagian Jam Kerja Karyawan 

1. Bagian Kantor 

Hari kerja mulai dari Senin – Jum’at jam kerja dimulai dari pukul 

08.00 – 17.00 dengan istirahat selama 1 jam dimulai 12.00 – 13.00. 

2. Bagian Pabrik (Produksi) 

a. AMT 1 (Woven) hari kerja mulai dari hari Senin – Jum’at jam 

kerja dimulai pukul 06.00 – 15.00 dengan istirahat selama 1 jam 

dimulai 10.30 – 11.30. 



19 
 

b. AMT 2 (Intemate) hari kerja mulai dari Senin – Jum’at jam kerja 

dimulai pukul 07.00 – 16.00 dengan istirahat selama 1 jam 

dimulai 12.00 – 13.00. 

3.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PT. Argo Manunggal Triasta, terdapat banyak Job 

Description untuk menunjang kinerja supaya perusahaan dapat menjalankan 

usaha secara baik. Berikut pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab bagian – bagian di PT. Argo Manunggal Triasta : 

1. Departemen Umum 

Bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap sistem 

kerja Bagian Pekerja Umum, Kendaraan, dan Komputer / IT yang 

masing – masing bagian mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut : 

1.1 Bagian Pekerja Umum (PU) 

Mengendalikan dan bertanggung jawab atas terciptanya 

lingkungan yang bersih, rapi serta membantu terciptanya 

lingkungan yang sehat dan aman di kawasan perusahaan dan 

pelayanan kantor. 

1.2 Bagian Kendaraan 

Mengatur pelaksanaan tugas pengemudi perusahaan yaitu 

: 

a. Melayani Tamu Pimpinan dan Pemasaran. 

b. Melayani tugas – tugas kantor. 

c. Tugas pengemudi juga melakukan perawatan dan 

pengisian BBM. 

1.3 Bagian Komputer / IT  
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Tugas bagian Komputer / IT cek komputer dan printer 

disemua bagian PT. Argo Manunggal Triasta. 

2. Departemen Personalia 

Tugas pokok Departemen Personalia sebagai berikut : 

2.1  Bagian Pengupahan 

Tugas pokonya adalah : 

a. Rekap absensi gaji. 

b. Mencatat karyawan yang S1, Cuti, H1, H2, P1, P2, 

dan P3. 

c. Pengajuan serta penyelesaian lembur. 

d. Memasukkan potongan koperasi. 

e. Membuat rincian daftar gaji dan potongan gaji. 

2.2  Bagian Kepegawaian 

Tugas pokonya adalah : 

a. Melaksanakan seleksi penerimaan karyawan baru serta 

mendistribusikan pada bagian yang membutuhkan. 

b. Perekapan absen harian dan cuti tahunan. 

c. Pembuatan surat – surat. 

d. Merekap jumlah karyawan masing – masing bagian 

yang terdiri dari Jenis Kelamin, PKWT atau tetap pada 

setiap bulannya. 

e. Membuat surat keterangan yang diminta oleh 

karyawan. 
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3. Departemen Produksi 

3.1 Bagian Cutting 

Tugas pokok dari Bagian Cutting sebagai berikut : 

a. Memeriksa kain bagian atas sampai pada lembar kain 

bagian bawah dengan menggunakan kertas marker 

b. Memotong kain sesuai dengan pemesanan pembelian. 

3.2 Bagian Sewing 

Tugas pokok dari Bagian Sewing sebagai berikut : 

a. Bekerja sesuai dengan pedoman produksi atau work 

sheet. 

b. Menjahit mengikuti proses sesuai dengan layout 

sampai baju jadi. 

3.3 Bagian Finishing 

Tugas pokok dari Bagian Finishing sebagai berikut : 

a. Merencanakan pengiriman order sesuai dengan 

Purchase Order. 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap model dan ukuran 

yang akan digunakan. 

3.4 Bagian Quality Control 

Tugas pokok dari Bagian Quality Contro sebagai berikut: 

a. Meneliti produk dan proses produksi perusahaan 

untuk memperoleh standar kualitas yang diperlukan. 

b. Memeriksa hasil jahitan dan ukuran setiap tahapan 

proses, jahitan harus baik dan rapi.
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c. Melakukan pemeriksaan terhadap material penunjang yang akan 

digunakan, misalnya : label, button dan benang. 

3.5 Bagian Sample 

Tugas pokok dari Bagian Sample sebagai berikut : 

a. Membuat contoh underware dan pakaian yang akan dibuat. 

b. Menyiapkan sample kain sesuai permintaan pembelian. 

3.6 Bagian Administrasi 

Tugas pokok Bagian Administrasi sebagai berikut : 

a. Membuat laporan hasil kerja. 

b. Membuat permintaan kebutuhan. 

c. Membuat laporan stock kain. 


