
BAB IV 

Gambaran Umum Perusahaan 

4.1 Sejarah Singkat PT. Dimas Drillindo 

PT. Dimas Drillindo berdiri pada awal bulan Februari 1975-1984, pada waktu itu 

perusahaan ini bernama  PT. Dimas Drillindo yang memiliki 2 (dua) unit Rig atau seperangkat alat 

yang digunakan untuk pengeboran. 

a. Rig # 1 Berkah  

b. Rig # 2 Berkah 

 Awalnya PT. Dimas Drillindo bernama PT. Dimas Driller yang merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang Drilling and Work Over. Drilling adalah pekerjaan pengeboran 

sumur-sumur minyak lama yang salurannya sekiranya terjadi kerusakan-kerusakan. 

PT. Dimas Drillindo cabang Duri mulai beroperasi sejak tahun 1985 sampai  

sekarang dengan menggunakan modal sendiri. Dalam operasinya PT. Dimas Drillindo (DD) 

cabang Duri mempunyai hubungan kerja dengan PT. Chevron Pacifik Indonesia. 

PT. Dimas Drillindo mempunyai kantor pusat di Jakarta, tempatnya di Jalan Dr. Kusuma 

Atmaja No. 67 dan memperluas usahanya dengan membuat cabang baru diantaranya: 

 

a. Di Palembang di bawah naungan PT Husri yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan 

b. Di Kalimantan di bawah naungan Hacca yang beralamat di Jalan Marconi atas No. 

19 tepatnya didaerah Balikpapan. 

c. Di Riau dibawah naungan PT. Chevron Pasifik Indonesia di jalan Jendral Sudirman 



km 125 DSF (Duri Steam Flood) Riau. 

 

PT. Dimas Drilindo didirikan pada tahun 1984, berdasarkan akte pendirian perusahaan oleh 

notaris Mudiyomo, S.H, yang bergerak dibidang jasa, mempersiapkan rig pengeboran minyak dan 

kerja ulang sumur untuk industri perminyakan. PT. Dimas Drillindo perwakilan Duri saat ini 

memeliki 2 unit Rig dalam kondisi sedang beroperasi. 

PT. Dimas Drillindo memperoleh kesempatan pertama pada bulan Februari 1987 dari PT. 

Caltex Pacific Indonesia untuk melakukan pekerjaan Spot Charter Work Over di DSF Area, dan 

membuka kantor perwakilan di jalan Bayangkara 1 Duri – Riau dan Yar di km 125 Duri-Riau. 

Selanjutnya pekerjaan di PT. kontrak selanjutnya untuk melakukan jasa yang sama di area DSF 

Duri.  

Disamping pekerjaan Drilling dan Work Over, PT. Dimas Drillindo juga melakukan jasa 

penyediaan tenaga kerja untuk rig PT Caltex Pacific Indonesia, jasa ini masih dilakukan sampai 

tahun 1996, namun pada saat ini jasa tersebut tidak dilakukan lagi karena habis masa kontrak. 

Dari segi manajemen PT. Dimas Drillindo belum mempunyai system manajemen mutu 

yang diakui oleh instansi/lembaga Internasional maupun Nasional. 

 

4.2 Visi dan Misi pada PT. Dimas Drillindo 

Visi PT. Dimas Drillindo diakui sebagai salah satu perusahaan drilling dan Work Over 

yang memiliki kinerja yang tinggi dan performance yang tinggi yang menyediakan jasa 

pengeboran yang mengutamakan kesejahteraan karyawan dan kepuasan pelanggan sehingga 

karyawan bangga dan sejahtera. 



Dalam mencapai visi dan misi PT. Dimas Drillindo menumbuh kembangkan semangat yang 

tulus. Misi PT. Dimas Drillindo sebagai mitra usaha dipertambangan minyak dan gas bumi, PT. 

Dimas Drillindo turut meningkatkan reputasi terhadap pemberi kerja dalam pencegahan 

kecelakaan, pemeliharaan kesehatan karyawan dan pencegahan pencemaran lingkungan serta hasil 

kerja yang memuaskan pelanggan. Dengan peningkatan pelayanan melalui ketepatan waktu dan 

keselamatan pekerja keamanan dan kebersihan, baik di lingkungan kantor atau dilapangan serta 

tanggap terhadap kepuasan pelanggan. 

4.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

  Pembentukan struktur organisasi yang baik bagi suatu perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan operasi 

perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisiensi. Seperti diketahui dalam 

perusahaan segala sumberdaya perusahaan memerlukan penanganan yang bijaksana dalam 

penggunaannya, agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Khususnya sumberdaya manusia yang 

merupakan kunci keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan perusahaan. Sehingga bagi 

sumberdaya manusia ini dibutuhkan suatu organisasi atau wadah yang memungkinkan terciptanya 

suatu koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berikut 

pembagian struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab pada PT. Dimas Drillindo. 

1. Direktur Utama 

a.  Menyusun dan menetapkan system manajemen mutu secara keseluruhan 

b. Menetapkan kebijakan mutu 

c. Memastikan sasaran mutu yang telah ditetapkan 

d. Melaksanakan tinjauan manajemen  

e. Memastikan cukupnya sumber daya 



f. Mengkomunikasikan seluruh jajaran tentang: 

a) Pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan 

b) Kebijakan mutu 

c) Sasaran mutu 

d) Wewenang dan tanggung jawab 

2. General Manager 

a. Membantu merencanakan dan membuat business plan 

b. Pengendalian administrasi semua prosedur penjualan 

c. Penanganan keluhan pelanggan bersama manager 

d. Persiapan dan penyimpanan data masalah penjualan  

e. Menentukan tingkat kepuasan pelanggan 

3. Technical Plan & Analysis 

a. Melakukan survey lapangan ke pelanggan 

b. Membuat dokumen tekhnis tender/proposal 

c. Membuat dokumen teknis P & ID, Mchanical Drawing Boll of Material, jadwal 

dan monitor proyek dan kalkulasi 

d. Mengontrol proses perakitan sesuai dengan jadwal perakitan, prosedur perakitan 

dan  spesifikasi teknis 

e. Mengecek komponen-komponen dari supplier sesuai dengan tipe dan 

spesifikasinya sebelum dirakit. 

4. HRD 

a. Membuat perencanaan penerimaan karyawan sesuai kebutuhan dari setiap 



departemen  

b. Mengatur tatacara proses penerimaan karyawan mulai dari mencari karyawan 

sampai dengan serah terima karyawan dari bagian HRD ke departemen yang 

meminta 

c. Mengatur tata cara pelaksanaan pelatihan karyawan yang dibutuhkan sesuai 

dengan yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari masing-masing 

departemen 

d. Mengukur dan menilai kinerja karyawan tugas yang diberikan sesuai dengan job 

description 

5. Warehouse 

a. Mengecek barang yang keluar masuk gudang  

b. Mengecek kondisi barang 

c. Membuat stok barang 

d. Mengirim dan menerima barang  

e. Membuat data barang yang kurang lengkap untuk kebutuhan assembly 

f. Menyusun posisi barang sesuai dengan kebutuhan 

g. Mengontrol dukumen Warehouse lebih baik 

 

Struktur organisasi pada PT. Drillindo Duri dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :  

 

 

 



 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Drillindo Duri 

 

 


