
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Sejarah Perusahaan  

 PT. Karya Kelola Makmur adalah perusahaan kecil dalam bidang perikanan 

dimana perusahaan ini menjual dan mengolah ikan, dengan berkembangnya 

waktu, PT. Karya Kelola Makmur membuat 1 kapal yang dinamakan Putra Mina 

Perdana. Selama 3 bulan proses pembuatan kapal, di berangkatkan untuk berlayar 

oleh nelayan dan awak kapal berhasil dan sukses, hingga sekarang PT. Karya 

Kelola Makmur memiliki 2.000 kapal yang setiap harinya beroperasi. 

 PT. Karya Kelola Makmur merupakan salah satu cabang perusahaan yang 

tergabung dalam Karya Makmur Group yang berkantor pusat di Rembang. 

Dengan adanya perkembangan dan perluasan usaha yang saat ini mencapai luas 

376.335 m
2
 dan luas bangunan 68.085,01 m

2 
 dengan jumlah tenaga kerja ± 2.800 

orang (Januari 2000, disertai penambahan alat-alat canggih, PT. Karya Kelola 

Makmur mampu meningkatkan hasil tangkap kapal semula hanya dengan cara 

tradisional hingga memakai alat canggih dan merambah dalam usaha perkapalan. 

  



 

3.2  Bidang Usaha Perusahaan 

PT. Karya Kelola Makmur merupakan salah satu perusahaan perkapalan  

yang  menjual berbagai jenis ikan. Hasil perikanan dari PT Karya Kelola Makmur 

tersebut memiliki customer dari berbagai daerah khususnya di pulau jawa. 

3.3  Fasilitas  

 PT. Karya Kelola Makmur menyediakan sarana dan prasarana secara fisik 

dan non fisik seperti : 

1. Kantin 

Perusahaan memberikan secara Cuma-Cuma kepada pekerja yaitu berupa 

makan dikantin 1 kali selama jam kerja. 

2. Transportasi 

Perusahaan menyediakan sarana transportasi berupa motor dan mobil untuk 

pegawai kantor PT. Karya Kelola Makmur 

3. Inventaris Kerja 

Bagi pegawai lapangan yang sudah bekerja minimal 3th akan diberikan 1 

motor untuk keperluan pribadi 

4. Rekreasi 

Setiap enam bulan sekali perusahaan memberikan rekreasi kepada para 

perkerja maupun staf. 

5. Poliklinik 

- Untuk menjaga kesehatan dan dalam keadaan emergency, perusahaan 

menyediakan sebuah poliklinik lengkap dengan tenaga paramedic. 

Poliklinik tersebut berfungsi sebagai pengobatan sementara yang 

beropersional selama 24 jam/hari. 



 

- Perusahaan mengasuransikan para pekerja dan keluarga pada BPJS 

6. Kesempatan Untuk Beribadah 

Perusahaan menyediakan sarana ibadah dan memberikan kesempatan untuk 

menjalankan ibadah. Selain itu perusahaan juga memberikan dispensasi bagi 

keryawan untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci yang pelaksanaannya 

telah diatur di dalam PKB. 

8. Cuti dan Dispensasi 

Cuti tahunan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 12 hari 

setelah seorang pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan terus menerus 

Pemberian dispensasi diatur dalam PKB diantaranya : pernikahan pekerja, 

pernikahan anak pekerja, kematian anggota keluarga pekerja, 

mengkhitankan anak kandung, istri pekerja melahirkan/keguguran, 

menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan dinas. 

9. Beasiswa Bagi Anak Karyawan 

Perusahaan memberikan beasiswa bagi anak pekerja yang berprestasi di 

sekolah. Kriteria ditentukan oleh perusahaan dengan pertimbangan dari 

prestasi kerja pekerja maupun dari sisi prestasi pekerja tersebut. 

10. Mess 

Bagi karyawan/karyawati bujang yang tinggal di luar daerah, perusahaan 

juga menyediakan mess. Mess yang telah disediakan sejumlah mess ptra 

kapasitas 250 orang. 

11. Tunjnagan Keagamaan 

Perusahaan akan memberikan Tunjanga Keagamaan/THR yang besarnya 

minimum 1 bulan upah. 



 

 

3.4  Struktur Organisasi 

 Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Karya Kelola Makmur  serta 

tugas, tanggung jawab dan wewenang :  

1. Direktur Utama 

Memegang tanggung jawab tertinggi pada perusahaan baik di kantor pusat 

maupun di cabang Juwana. 

2. General Manager 

Mengendalikan dan bertanggungjawab dalam mengelola PT dan 

menggantikan Managing Director apabila yang bersangkutan tidak ada di 

tempat. 

3. Manager Perbekalan 

Mengkoordinir dan menyuplai keperluan awak kapal untuk berlayar selama 3 

bulan. 

4. Manager Docking 

Mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kesediaan peralatan dan 

kebutuhan perlengkapan bengkel maupun kapal. 

5. Manager Costoriter 

Mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap perlengkapan packing ikan / 

hasil tangkapan ikan. 

6. Manager Umum Personalia 

Mewakili Managing Director dalam membina hubungan dengan pihak luar 

maupun instansi terkait serta bertanggungjawab pada jalannya sistem kerja di 

Departemen Umum dan Personalia.  



 

7. Kepala Departemen Accounting 

Mengatur, mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap pembukuan 

keuangan PT, administrasi keuangan PT dan penyusunan laporan euangan 

serta secara structural bertanggungjawan kepada Direktur Utama. 

12. Kasir  

Bertanggungjawab terhadap seluruh pengeluaran dan pemasukan keuangan 

PT. 


