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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Perusahaan 

 PT. Swabina Gatra merupakan perusahaan swasta nasional yang 

 tergabung dalam Semen Indonesia Grup dengan dedikasi penyempurnaan mutu 

 produk berkualitas disemua kegiatan bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan 

 dan keinginan konsumen yang semakin berkembang. Dari pengembangan 

 produk dan proses manufaktur hingga pemasaran dan pelayanan purna jual, 

 telah menjadi komitmen PT. Swabina Gatra untuk mencapai sasaran 

 perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. 

 Dedikasi kesempurnaan mutu produk dan pelayanan pada seluruh 

 tingkatan operasional menjadikan PT. Swabina Gatra dapat terus memberikan 

 kontribusi yang cukup berarti terhadap para Stakeholders sekaligus menunjang 

 pembangunan ekonomi nasional yang sedang berjalan. 

    Dalam rangka pengembangan perusahaan, kami selalu melakukan 

 penyempurnaan dan pemantapan sistem, prosedur dan aplikasi sistem disemua 

 bidang usaha secara terintegrasi. Support terhadap peningkatan kedisiplinan 

 pegawai juga menjadi perhatian utama kami terutama dalam bidang 

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mencapai keinginan perusahaan 

 yang zero accident. 

 Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Swabina Gatra didirikan pada 

 tanggal 29 Oktober 1988 yang berkedudukan di Jl. RA. Kartini No. 21 A Gresik 

 61122, Jawa Timur. Awal mula didirikan PT. Swabina Gatra bergerak 

 dibidang Jasa Cleaning Service yang khusus melayani kebutuhan PT. Semen 
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 Gresik (Persero) Tbk sebagai holding company yang kemudian berkembang 

 seiring waktu hingga pada tahun 1995 telah melakukan ekspansi keluar PT. 

 Semen Gresk (Persero) Tbk dan melayani kebutuhan pengelolaan jasa tenaga 

 kerja dan borongan. Menyikapi perkembangan pasar domestik akan kebutuhan 

 pokok masyarakat dan konsumen lainnya, pada tahun 2000 PT. Swabina Gatra 

 membuat terobosan dengan mendirikan bidang usaha manufaktur berupa “Air 

 Minum Dalam Kemasan” dengan merk “SWA”, produk bermutu dan telah 

 terakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu melalui ISO 2015. 

 Dalam berkembangnya PT. Swabina Gatra telah menjadi perusahaan 

 yang bergerak diberbagai bidang usaha yang kompetitif, professional dan selalu 

 berkeinginan untuk maju didalam memberikan pelayanan terbaik terhadap para 

 Stakeholders. Gambar 2.1 adalah halaman depan PT. Swabina Gatra Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Visi dan Misi Perusahaan 

 Berikut adalah Visi dan Misi PT. Swabina Gatra Gresik 

Visi 

Visi PT.Swabina Gatra adalah 

Menjadi perusahaan yang dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan 

selalu unggul di bidangnya. 

Gambar 2.1 PT. Swabina Gatra Gresik 
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Misi 

Misi PT.Swabina Gatra adalah 

a. Meningkatkan dan mengembangkan bidang usaha utama 

b. Meningkatkan dan mengembangkan bidang usaha penunjang sebagai usaha 

untuk mendukung pendapatan dari kegiatan bidang usaha utama 

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia yang berdaya 

saing tinggi guna mendukung penyediaan tenaga kerja yang professional 

d. Menghasilkan laba yang wajar dan memberikan deviden yang memuaskan 

bagi pemegang saham. 

2.3 Lokasi Perusahaan 

  1. Alamat Kantor Pusat : Jl. RA Kartini Kel No.21 A, Injen Timur, 

        Sidomoro, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik,  

        Jawa Timur 61122 

2. Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Merakurak, Sumber Rejo, Sumberarum, 

       Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62356 

 

2.4 Surat-Surat Perijinan dan Nomer Surat 

 1. Surat Perijinan yang diperoleh: 

     a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)    

    b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)    

    c. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)   

    d. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)  

    e. Surat Izin Operator Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja  (SIOPPJP) 

    f. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDPPT)     

    g. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)  

    h. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) 
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2. Nomer Surat Perijinan: 

    a. SIUP  : 19-01PI/403.56/SIUP-B/VI/2006 

    b. NPWP  : 01.480.112.0-612.000 dan 01.480.112.0-641.000 

    c. SPKP  : PEM-27.B/WPJ.11/KP.1903/2002 dan 

     PEM-00701/WPJ.24/KP.0803/2007 

    d. SIUJK  : 1325.2.88.88.4380 

    e. SIOPPJP  : 567/058/403.58/2005 

    f. TDPPT  : 13.02.1.62.00105 

    g. KADIN  : 20509 Â¿ 000006 

    h. GAPENSI : 13/25/0383 

2.5 Bidang Usaha 

  Sesuai dengan Akte Notaris, bidang usaha PT. Swabina Gatra adalah 

 sebagai berikut: 

1. Jasa, meliputi: 

a. Penyedia jasa keamanan 

b. Kebersihan dan mencakup cleaning services 

c. Tour, Travel, Persewaaan dan sewa beli kendaraan bermotor 

d. Penjualan bahan bakar mobil dan motor 

e. Ekspedisi dan pergudangan 

f. Pengelolaan gudang, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan 

 kawasan berikat 

g. Penyedia jasa pendidikan dan pelatihan 

h. Penyedia jasa transportasi 

i. Penyedia jasa pelayanan kantor 

j. Penyedia jasa pelayanan kesehatan dan tata boga 

k. Penyedia pemeliharaan mesin dan alat –alat pabrik 

l. Jasa pengantongan dan pemuatan 

m. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa lainnya. 
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2. Perdagangan, meliputi: 

a. Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering (teknik); 

b. Distributor atau perwakilan dari badan perusahaan barang engineering 

(teknik); 

c. Impor dan ekspor barang-barang engineering (teknik); 

d. Ekspor, impor dan perdagangan makanan dan minuman; 

e. Grossier, supplier, leveransir dan commission house; 

f. Penyalur bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU); 

g. Menjalankan usaha-usaha di bidang umum. 

3. Industri, meliputi: 

a. Industri makanan dan minuman; 

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri 

  Ruang lingkup bidang usaha yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen 

  mutu ISO 9001:2015 adalah bidang usaha industri Air Minum Dalam Kemasan 

2.6 Struktur Organisasi 

  Susunan Dewan Komisaris PT. Swabina Gatra yang tertera pada 

 Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dewan Komisaris.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dewan Komisaris 
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Fungsi Struktur Organisasi Dewan Komisaris PT. Swabina Gatra adalah: 

1. Komisaris Utama adalah Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yakni 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan 

oleh direksi. Tugas komisaris adalah memberikan nasihat terkait kebijakan 

direksi dalam menjalankan perusahaan. 

2. Sekretaris Dewan Komisaris adalah merupakan salah satu bagian penting 

yang mendukung kinerja Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas 

melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. 

3. Komisaris adalah jabatan tertinggi dalam perusahaan dan terkadang bisa 

juga bertindak sebagai pemilik perusahaan/pemilik saham. Posisi ini 

bekerja sama dengan direksi dan bertanggung jawab atas kemajuan 

perusahaan serta membawahi pihak-pihak di bawahnya secara efektif. 

Komisaris merupakan jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi 

seluruh kegiatan perusahaan terutama tentang kebijakan dan pengelolaan 

perusahaan. Umumnya, jabatan komisaris diisi oleh sekelompok orang yang 

bernama dewan komisaris. Dewan komisaris sendiri dipimpin oleh 

komisaris utama. Posisi komisaris sendiri merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan. Pasalnya, pimpinan perusahaan seperti direksi membutuhkan 

pengawasan untuk dapat membuat kebijakan sesuai dengan visi misi 

perusahaan. Komisaris juga dapat mengganti pimpinan perusahaan jika 

dirasa pemimpin perusahaan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya 

dengan baik. 


