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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Indonesia dan persaingan 

bebas era globalisasi, dibutuhkan profesionalisme disegala bidang. Tenaga ahli 

yang berpendidikan, berpengalaman dan berketrampilan tinggi merupakan akar 

dari profesionalisme.  

PT. Widya Cipta Tehnik, berlandaskan semangat profesionalisme, secara 

agresif dan pasti akan menempatkan diri sebagai yeng terbaik dalam service dan 

teknologi di dalam market yang kami layani. Membangun dan membina 

hubungan secara mendalam antara pelanggan, pegawai dan pemasok  serta mitra 

kerja, merupakan sumber kekuatan kami. 

Dengan berprinsip selalu menjaga komitmen dengan mengedepankan Win-

Win Solution dalam setiap mengerjakan proyek-proyeknya, sehingga PT. Widya 

Cipta Tehnik sampai saat ini tetap dipercaya oleh para pelanggan. 

Demikian semoga dengan prospek dan peluang yang cerah dimasa 

mendatang, dapat kita lakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian 

berdasarkan surat izin usaha perdagangan No. 503/7767.7A/436.6.11/2009 

tanggal 15 Desember 2009 perusahaan PT. Widya Cipta Tehnik resmi terdaftar di 

Deperindag kota Surabaya.  Adapun akta perusahaan dan serta akta perubahannya 

adalah : 
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1. CV. WIDYA CIPTA TEHNIK  Akta  NO. 6  tanggal 26 April 1989                         

      Notaris : VENNY TRISUPENI, SH   

      No. PN : W.10.UM.07.10.1-40/CV 1989 tanggal 29 April 1989 

2. Akta Perubahan No. 18 Tanggal 2 Juni 2004    

      Notaris : YATININGSIH, SH, MH 

3. Akta Pendirian PT : No. 47 Tanggal 18 Juni 2004     

Notaris : YATININGSIH, SH, MH                                                                 

SK Kehakiman : C-06372 HT.01.01 TH 2005  

    Tanggal 10 Maret 2005 

4. Akta Pemindahan Hak Saham Nomor. 53 

      Tanggal 21 Pebruari 2007                                                                          

      Notaris : YATININGSIH, SH, MH 

5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  

 PT. WIDYA CIPTA TEHNIK    

      Nomor : 54 tanggal 21 Pebruari 2007    

      Notaris  : YATININGSIH, SH, MH 

6. Akta Perubahan Anggaran Dasar  

 PT. WIDYA CIPTA TEHNIK 

 Nomor : 75 tanggal 24 Februari 2010 

 Notaris : YATININGSIH, SH, MH 

2.2 Visi 

Menempatkan perusahaan PT. Widya Cipta Tehnik sebagai yang terbaik 

dalam service dan teknologi di dalam market yang kami layani. 
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2.3 Misi 

Berdasarkan semangat profesionalisme, secara agresif dan pasti akan 

menempatkan diri sebagai yang terbaik dalam pelayanan dan teknologi di dalam 

market yang kami layani. Membangun dan membina hubungan secara mendalam 

antara pelanggan, pegawai dan pemasok  serta mitra kerja, merupakan sumber 

kekuatan kami. 

2.4 Tujuan 

PT. Widya Cipta Tehnik adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

mechanical – electrical engineering dan contractor memiliki tujuan untuk tetap 

dipercaya oleh semua kliennya. 

2.5 Makna Lambang PT. Widya Cipta Tehnik 

Lambang PT. Widya Cipta Tehnik dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut : 

 

Gambar 2.1 Lambang PT. Widya Cipta Tehnik 

Lingkaran penuh bertuliskan WiTek berwarna biru dikelilingi lingkaran 

merah bertuliskan PT. Widya Cipta Tehnik Surabaya. 

2.6 Pengertian Lambang  

Warna biru tebal yang bertuliskan WiTek dengan corak yang tegas 

bermakna PT. Widya Cipta Tehnik adalah perusahaan yang selalu membangun 

mitra kerja yang baik antara owner, pegawai dan klien. Lambang Witek yang 

dikelilingi lingkaran merah tebal bermakna PT. Widya Cipta Tehnik sebisa 
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mungkin menjaga komitmen setiap pekerjaan yang dilimpahkan ke perusahaan 

ini. Lingkaran merah tak terputus bertuliskan PT. Widya Cipta Tehnik Surabaya 

mengartikan bahwa perusahaan ini adalah organisasi perusahaan yang terbuka 

dalam inovasi teknologi masa depan.   

2.7 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan 

dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian 

pada organisasi tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Widya Cipta Tehnik 
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2.8 Alur Kerja Organisasi 

 Setiap posisi pada perusahaan PT. Widya Cipta Tehnik memiliki 

deskripsinya masing-masing yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatannya. 

Berikut adalah alur kerja organisasi perusahaan ini dari awal hingga akhir proses 

pengerjaan proyek. 

1. Klien yang akan mengadakan tender akan mengirim surat undangan tender 

kepada sekretaris perusahaan. 

2. Setelah surat diterima oleh sekretaris, maka setelah itu akan dilaporkan 

kepada direktur utama, bahwa klien tersebut mengadakan tender mengenai 

proyek tertentu yang diperlukan klien itu.  

3. Direktur utama akan menunjuk beberapa pegawainya untuk menghadiri 

annwijzing (penjelasan mengenai tender). Biasanya direktur akan 

menunjuk dua pegawainya terdiri dari satu orang teknisi dan satu orang 

pendamping. Menghadiri annwijzing ini adalah syarat pertama dari 

keikutsertaan perusahaan dalam suatu tender. 

4. Kemudian pegawai yang ditunjuk oleh direktur utama akan melaporkan 

hasil dari annwijzing kepada direktur utama dan sekretaris. 

5. Sekretaris menyusun surat penawaran didampingi  bagian keuangan untuk 

menentukan daftar harga yang akan ditawarkan pada klien. 

6. Surat penawaran diberikan kepada klien dan perusahaan tinggal menunggu 

pengumuman pemenang tender yang diadakan  klien. 

7. Jika perusahaan PT. Widya Cipta Tehnik diumumkan menang dalam 

tender tersebut. Direktur utama kembali menunjuk pegawai yang akan 

mengerjakan proyek tersebut, selanjutnya tanggung jawab proyek akan 
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diserahkan kepada koordinator proyek hingga proyek selesai dikerjakan. 

Selama proyek berjalan bagian keuangan mengawasi keuangan dan pajak.  

2.9 Denah Lokasi 

Lokasi PT. Widya Cipta tehnik dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.3 Denah Lokasi PT. Widya Cipta Tehnik 
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