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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Karya Jaya Lestari didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 dan terletak di 

kilometer 3.5 lingkar timur Sidoarjo dengan daerah seluas 2.140 hektar. PT. Karya 

Jaya Lestari merupakan perusahaan jasa tingkat nasional khususnya di bidang 

industri migas. PT. Karya Jaya Lestari adalah perusahaan terbatas yang bergerak 

di bidang jasa dan perdagangan umum. Dalam perkembangannya PT. Karya Jaya 

Lestari memiliki 3 (tiga) bidang usaha : 

1. Jasa Elpiji 

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) 

2. Depot Elpiji 

2. Jasa Non Elpiji 

a. Retester Plant 

b. Handling dan Distirbusi 

c. Fabrikasi Aksesori Tabung Elpiji 

3. Trading 

a. Polytam 

b. Petrokimia (Minarex, Paraffinic) 

c. Elpiji dan Ease Gas 

d. Greencokes, Slackwax 
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Saat ini perusahaan PT. Karya Jaya Lestari mengoperasikan beberapa SPBU 

dan SPBE yang beroperasional di Indonesia. 

2.2 Visi dan Misi PT. Karya Jaya Lestari 

2.2.1 Visi PT. Karya Jaya Lestari 

Visi PT. Karya Jaya Lestari adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi perusahaan jasa terkemuka serta mitra terpercaya di sektor hilir 

industri migas. 

2. Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. 

2.2.2 Misi PT. Karya Jaya Lestari 

Misi PT. Karya Jaya Lestari adalah sebagai berikut: 

1. Mengelola dan mengembangkan usaha jasa yang menguntungkan. 

2. Menjadi “arm-length” Pertamina dalam jasa LPG, jasa non LPG dan 

trading. 

3. Memberikan keuntungan yang berkesinambungan bagi stakeholder. 
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2.3 Struktur Organisasi 

STRUKTUR JABATAN, GOLONGAN DAN FORMASI JABATAN 

PT. KARYA JAYA LESTARI 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Perusahaan PT. Karya Jaya Lestari 

 

2.4 Uraian Jabatan 

Struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam 

perusahaan tentunya akan membuat tujuan perusahaan lebih terarah. Selain itu 

dengan struktur organisasi yang jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai 

dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam 

menjalankan tugasnya. Adapun tugas dan tanggung jawab PT. Karya Jaya Lestari 

secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut : 
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1. Direktur Utama 

a. Menkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan strategi bisnis plan 

PT. Karya Jaya Lestari serta pelaksanaan seluruh kegiatannya secara 

efektif dan efisien. 

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasi dan marketing 

sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat 

memberikan keuntungan yang optimal. 

c. Sebagai penentu kebijakan dalam perusahaan mendelegasikan. 

d. Sebagai pemberi wewenang kepada kepala bagian. 

e. Meminta pertanggujawaban atas pekerjaan yang dilimpahkan. 

f. Bertindak atas nama perusahaan dalam kegiatan yang menyangkut 

kepentingan perusahaan. 

 

b. Internal Auditor 

a. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan Internal Audit, 

agar tersusun suatu rencana kerja dan rencana anggaran yang riel 

(nyata) dan efisien. 

b. Melaksanakan revisi anggaran apabila terjadi perubahan rencana kerja. 

c. Melaksanakan pemeriksaan keuangan pada fungsi financial dan fungsi-

fungsi lain yang melaksanakan kegiatan keuangan dilingkungan PT. 

Karya Jaya Lestari. 
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3. Manager BSD 

a. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana strategi agar 

dapat digunakan sebagai acuan kerja, serta melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan agar diketahui keberhasilan dan kendala-kendala. 

b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan dan pengembangan 

pemasaran untuk meningkatkan keuntungan secara berkesinambungan. 

c. Atas persetujuan pimpinan membuat anggaran pendapatan belanja 

perusahaan.  

 

4. Direktur Marketing dan Operasi 

a. Menetapkan dan menentukan rencana operasi pengisian Elpiji 3 Kg, 12 

Kg, 50 Kg dan penyaluran Bulk Elpiji untuk mendukung Pertamina 

dalam menjaga kestabilan supply Elpiji. 

b. Menetapkan dan menentukan penyusunan rencana / target sales, 

pemutakhiran harga pasar, agar Sub Agen baru dan pangkalan agar 

memastikan penjualan Elpiji dapat meningkat dan distribusi berjalan 

lancar sehingga dapat memberikan keuntungan yang 

berkesinambungan. 

c. Menetapkan dan menentukan operasi plant dengan memperhatikan 

aspek safety dan kepuasan pelanggan agar operasi berjalan lancar dan 

sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). 
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5. Quality Assurance 

a. Melaksanakan pengujian standar kode & prosedur kerja terhadap 

peralatan plant yang baru dibangun agar menjamin kelayakan 

operasinya. 

b. Melakukan evaluasi dan perhitungan ulang kekuatan fasilitas plant serta 

memberikan saran dan rekomendasi perbaikan yang perlu dan 

pengoperasiannya untuk menjadikan masukan bagi peningkatan kualitas 

fasilitas plant. 

c. Menyiapkan standar kode dan prosedur kerja yang dapat digunakan 

dalam pelaksanaan proyek agar dapat dipedomani. 

d. Mengurus perizinan dan sertifikasi dengan instansi Migas, Depnaker, 

Dinas Meteorologi dan terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan. 

 

6. Teknik & Engineering 

a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan peralatan 

produksi agar plant selalu siap operasi serta membina kerjasama yang 

baik dengan fungsi terkait untuk memperlancar pelaksanaan 

pemeliharaan dan perbaikan serta penanggulangan masalah di plant. 

b. Melaksanakan pendekatan teknis dalam memecahkan masalah 

kerusakan peralatan produksi. 

c. Menentukan kebutuhan material sebelum pekerjaan perbaikan dan 

pemeliharaan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 

perbaikan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

STIK
OM

 S
URABAYA



 12 

7. Health, Savety, and the Environment (HSE) 

1. Mengawasi implementasi peraturan / prosedur dibidang HSE pada 

kegiatan operasional maupun proyek sesuai standar yang berlaku 

dengan melaksanakan sosialisasi secara berkala dan terjadwal. 

2. Melakukan inventarisasi, membuat laporan, melakukan analisis dalam 

setiap kecelakaan kerja dan insiden yang terjadi sesuai standar yang 

berlaku. 

3. Mencatat kecelakaan kerja maupun kebakaran yang terjadi serta 

menyusun laporan tentang kejadian tersebut dan mengambik tindakan 

yang diperlukan pada waktu terjadinya kecelakaan kerja atau 

kebakaran. 

4. Merekomendasikan untuk pembelian peralatan HSE yang baru dan 

pengambilannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

 

8. Manager Unit Trading 

a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Bulanan dan Tahunan (RKAP) untuk penjualan Elpiji agar target sales 

tercapai dan memperoleh keuntungan optimal. 

b. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan baik terhadap Senior 

Account Executive untuk penjualan produk gas. 
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9. Manager Unit Operasi LPG 

a. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan program dan sistem 

management HSE dan maintenance peralatan pengisian untuk 

menjamin ketaatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dengan 

peralatan yang layak operasi. 

b. Membina hubungan baik dengan pelanggan agar tercipta kelancaran 

dan ketertiban dalam pelayanan sehingga menjamin kepuasan pelangan. 

 

10. Manager Operasi Non LPG 

a. Mengarahkan dan mengevaluasi operasi (accesories, blendin dan 

botling) plant serta pengawasan proses produksi, jasa handling dan 

distribusi berjalan sesuai dengan SOP dengan memperhatikan aspek 

HSE. 

b. Memutuskan, mengarahkan, mengendalikan kegiatan dan proses 

produksi untuk menjamin kepuasan pelanggan. 

 

11. Manager Finance 

a. Bersama Manager Business Development membuat proyeksi Rugi / 

Laba dan proyeksi arus kas setiap proyek yang akan dan atau sedang 

berjalan. 

b. Mengarahkan dan mengendalikan pengukuran kinerja masing-masing 

proyek dengan membandingkan antara hasil aktual dan hasil yang 
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direncankan dan dengan melakukan analisis keuangan dari masing-

masing proyek untuk bahan acuan dalam melaksanakan pekerjaan. 

c. Mengarahkan dan mengendalikan bantuan hukum agar segala kegiatan 

perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku, serta mengarahkan mengendalikan terselenggaranya 

kehumasan perusahaan. 

STIK
OM

 S
URABAYA




