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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 Latar Belakang Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan CV. Dharma Aksara didirikan pada tahun 2006, pada 

awalnya perusahaan ini mendapatkan pesanan buku dari beberapa 

penerbitan solo dan jakarta. Sejak saat itu perusahaan melibatkan 

beberapa orang guru guna memenuhi permintaan pesanan buku 

tersebut. Seiring dengan bertambahnya pesanan buku, perusahaan 

memcoba membuka peluang usaha baru dengan merekrut tenaga 

editorial untuk membantu.  

Diawali dengan sebuah keinginan untuk bisa membantu 

mengembangkan kegiatan menulis dengan menjadi penulis dibeberapa 

penerbitan, buku-buku yang ditulis berupa buku-buku untuk 

kepentingan sekolah, seperti buku teks, modul dsb. Namun, melihat 

perkembangan penulisan buku-buku tersebut semakin hari semakin 

dibutuhkan maka perusahaan merekrut para sarjana pendidikan dan 

guru-guru untuk mengadakan kegiatan tulis menulis guna melayani 

beberap penerbit yang membutuhkan naskah yang akan diterbitkan. 

Dalam perkembangannya perusaahaan mecoba mengupayakan kegiatan 

yang lebih mendalam lagi terutama dalam hal penyusunan buku yang 

lebih banyak dan berkualitas. Untuk itu, perusahaan yang mula-mula 

hanya menyediakan naskah dalam bentuk Microsoft Word namun 

sekarang sudah dikemas dalam bentuk pages maker atau in desain 
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sebagai bentuk bantuan kepada penerbit yang memesan pengadaan 

naskah. Dengan demikian penerbit yang semula turut mengolah naskah 

yang diterima kini tinggal membuat kalkir dan mencetaknya. Semakin 

lama order naskah dari beberapa penerbit semakin banyak dan sampai 

sekarang tak kurang dari 20 penerbitan memfaatkan jasa pengadaan 

naskah di perusahaan CV. Dharma Aksara. Oleh sebab itu hal tersebut 

harus diimbangi dengan pengadaan tenaga penulis, editor, ilustrator, 

dan layouter yang banyak pula agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. 

Pada ahhir 2013 ini perusahaan dharma aksara telah melibatkan 

sedikitnya 42 penulis dari berbagai jurusan, 9 editor, 14 layouter dan 5 

tenaga ilustrator. 

4.1.2 Visi 

Meciptakan pengambangan dunia pendidikan melalui buku buku 

berkualitas. 

4.1.3 Misi 

1. Mengembangkan kegiatan tulis menulis. 

2. Mengadakan pelatihan penulisan bagi sarjana sesuai dengan 

jurusannya. 

3. Menjadikan kegiatan menulis sabagai bentuk dunia usaha. 

4. Membuka lapangan kerja bagi sarjana melalui kegiatan tulis menulis. 

5. Menjalin kerjasama dengan beberpa penerbit melalui pengadaan 

buku-buku sekolah. 
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4.2 Struktur Organisasi 

Perusahaan penerbitan CV. Dharma Aksara merupakan perusahaan yang 

memiliki sistem tata kerja kelompok atau kerja team yang berorientasi pada 

kepentingan komersial sehingga mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Sedangkan sistem pembagian dan pengelolaan di perusahaan 

penerbitan CV. Dharma Aksara terbagi dalam beberapa bagian yang 

keseluruhannya digambarkan dalam strutur organisasi, diantaranya sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

4.3 Deskripsi Kerja Jabatan pada CV. Dharma Aksara 

Dari struktur organisasi di atas dapat kita jelaskan tentang pekerjaan ataupun 

job desk dari masing-masing bagian pada CV. Dharma Aksara yaitu : 
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4.3.1 Direktur Utama 

1. Tugas pokok : 

a. Membuat rencana pengembangan dan usaha perusahaan dalam 

jangka pendek dan panjang. 

b. Direktur utama merupakan jabatan tertinggi di sebuah perusahaan 

yang berperan sebagai pemimpin dan pengelola perusahaan serta 

menjadi pengawas dari semua sistem yang berjalan dalam 

perusahaan sehingga nantinya tujuan perusahaan dapat tercapai.  

2. Wewenang : 

a. Mengawasi serta mengurus jalannya perusahaan. 

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

c. Menetapkan sistem operasional kantor. 

d. Membuat target atau pencapaian tujuan perusahaan untuk jangka 

pendek dan jangka panjang. 

e. Mengambil keputusan dan strategi bagi perusahaan. 

f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada di perusahaan demi 

efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. 

4.3.2 Bagian Pengiriman 

1. Tugas pokok : 

a. Bagian pengiriman bertugas mengirim naskah berupa soft file, 

print out atau keduanya kepada penerbit yang memesan. 

b. Menerima kemudian mencatat dibuku pengiriman. 

c. Naskah yang akan dikirim dicocokan terlebih dahulu dengan buku 

pengiriman. 
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d. Meminta tanda tangan dari pemesan untuk bukti bahwa 

pengiriman naskah telah diterima. 

e. Memiliki kepribadian yang baik, sopan dan bisa menjelaskan misi 

yang diberikan perusahaan. 

2. Wewenang : 

a. Meminta peralatan untuk mengiriman yang layak. 

b. Mengingatkan koordinator pracetak bahwa untuk pengiriman 

diluar kota dibatasi dengan jam-jam tertentu. 

4.3.3 Koordinator Penulis 

1. Tugas Pokok : 

a. Menerima pesanan naskah dari penerbit. 

b. Membagikan pesanan naskah kepada penulis. 

c. Membuat deadline pengerjaan naskah kepada penulis. 

d. Menyediakan file/hal-hal yang dapat membantu pengerjaan 

naskah bagi penulis. 

e. Melaporkan penyelesaian naskah kepada direktur utama dan 

koordinator setter dan koordinator editor. 

f. Melakukan koordinasi pengerjaan naskah dan format naskah 

kepada koordinator editor. 

g. Memeriksa kembali setiap naskah yang masuk atau yang telah 

diselesaikan oleh penulis. 

2. Wewenang : 

a. Mengambil kembali naskah dari penulis dikarenakan beberapa 

alasan yang dianggap perlu. 
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b. Meminta naskah kepada penulis sesuai dengan deadline yang 

telah disepakati. 

c. Menanyakan proses penulisan naskah kepada penulis. 

d. Mengalihkan pengerjaan naskah dari satu penulis ke penulis yang 

lain dengan alasan yang mendasar. 

e. Meminta laporan kepada koordinator editor dan  oordinator setter 

sehubungan dengan penyelesaian pengerjaan naskah. 

f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada di perusahaan demi 

efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. 

4.3.4 Koordinator Editor 

1. Tugas Pokok : 

a. Memeriksa Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar setiap naskah 

pesanan sebelum diberikan kepada penulis. 

b. Menjelaskan hal-hal yang dirasa perlu bagi penulis sehubungan 

dengan penulisan atau penyelesaian naskah. 

c. Memeriksa kembali setiap naskah yang masuk atau yang telah 

diselesaikan oleh penulis. 

d. Memeriksa kembali hasil editan naskah dari editor. 

e. Mengawasi jalannya proses pengeditan di bagian staff editorial. 

f. Memberikan laporan kepada direktur utama sehubungan dengan 

staff editorial. 

g. Melakukan koordinasi dengan koordinator naskah dan 

koordinator setter sehubungan dengan penyelesaian dan 

perjalanan naskah. 
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h. Membimbing penulis/editor sampai naskah terselesaikan dengan 

baik dan benar. 

2. Wewenang : 

a. Meminta penulis untuk melengkapi naskah yang masih dirasa 

belum benar. 

b. Memanggil penulis/editor sehubungan dengan pegerjaan naskah. 

c. Meminta laporan tentang pengirman naskah kepada bagian 

pengiriman. 

d. Meminta laporan kepada koordinator naskah dan koordinator 

setter sehubungan dengan penyelesaian pengerjaan naskah. 

e. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada di perusahaan demi 

efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. 

4.3.5 Koordinator pracetak 

1. Tugas Pokok : 

a. Mendata naskah masuk dari koordinator penulis. 

b. Memeriksa halaman naskah dan font dan point size terutama 

untuk eksak ( matematika, kimia dan fisika). 

c. Menyerahkan naskah ke bagian setter dan ilustrasi. 

d. Bagian setter diserahkan naskah mentah dan master untuk 

melayout di page maker atau in desain. 

e. Menerima hasil formatan setter untuk di print lalu diserah ke 

bagian kloordinator editor. 

f. Menerima hasil editan dari koordinator editor kemudian diberikan 

ke bagian setter untuk direvisi. 
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g. Menerima naskah editan diteruskan ke setter disertai file gambar 

untuk direvisi. 

h. Memeriksa dan merevisi file yang sudah direvisi dari setter.  

i. Setelah naskah fix kemudian dikirimkan ke pemesan. 

j. Menyediakan peralatan yang mendukung untuk digunakan dalam 

proses setter. 

2. Wewenang : 

a. Memberikan deadline kepada setter. 

b. Menanyakan proses pekerjaan setter baik yang akan diedit atau 

yang sudah finish. 

c. Meminta kekurangan materi atau gambar naskah kepada 

koordinator penulis dan koordinator editor. 

d. Meminta kepada setter untuk lembur dihari libur. 

e. Menegur apabila setter datang terlambat atau tidak masuk. 

4.3.6 Administrasi 

1. Tugas Pokok : 

a. Membuat laporan gaji karyawan setiap bulan. 

b. Membuat laporan Buku Besar perusahaan kepada direktur utama. 

c. Membuat sekaligus mengarsipkan surat keluar dan surat masuk 

perusahaan. 

d. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 

setiap bulannya. 

e. Mengarsipkan surat perjanjian atau kontrak kerja dari penerbit. 
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2. Wewenang : 

a. Meminta draft absensi karyawan kepada masing-masing 

koordinator sehubungan dengan pembuatan gaji karyawan. 

b. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada di perusahaan demi 

efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. 

4.3.7 Penulis 

1. Tugas Pokok : 

a. Meminta format dan kurikulum kepada koordinator editor untuk 

setiap naskah yang akan dikerjakan. 

b. Meminta pekerjaan kepada koordinator penulis. 

c. Menyelesaikan naskah yang dikerjakan sesuai dengan deadline 

yang sudah ditentukan oleh koordinator penulis. 

d. Membenahi kembali naskah yang telah direvisi dari penerbit. 

2. Wewenang : 

a. Meminta penjelasan tentang naskah yang dikerjakan kepada 

koordinator editor dan koordinator penulis. 

4.3.8 Editor 

1. Tugas Pokok : 

a. Memeriksa, menyunting, dan mengolah naskah sampai benar-

benar layak dan sesuai dengan format penulisan.  

b. Melaporkan setiap hasil editan kepada koordinator editor. 
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2. Wewenang : 

a. Menolak dan mengembalikan naskah yang masuk staff editorial 

dikarenakan tidak sesuai dengan format dan kurikulum penulisan. 

4.3.9 Layout 

1. Tugas Pokok : 

a. Mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan koordinator setter. 

b. Mau menerima deadline dari koordinator setter. 

c. Membuat master format layout. 

d. Menyelasikan tugas berdasarkan deadline yang telah ditentukan.  

2. Wewenang : 

a. Meminta kekurangan materi dan gambar kepada koordinator 

setter. 

b. Mengajukan peralatan yang rusak kepada koordinator setter. 

4.3.10 Ilustrator 

1. Tugas Pokok : 

a. Membuat gambar dengan menggunakan program, seperti 

photoshop, Corel Draw dan lain-lain sesuai pesanan penerbit. 

b. Menerima pekerjaan dari koordinator pracetak. 

c. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan permintaan koordinator 

pracetak. 

d. Pengerjaan untuk gambar SD digambar ulang kemudian 

diperbaiki di photoshop. 

e. Pengerjaan untuk gambar SMP dan SMA mencari di buku 

kemudian discaner di perbaiki di photoshop. 
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f. Untuk gambar di buku lks yang digunakan biasanya warna hitam 

putih sedang kan untuk buku pemerintah atau buku peminatan 

dan buku tematik menggunakan gambar yang full color. 

2. Wewenang : 

a. Berhak meminta peralatan yang rusak. 

b. Mengajukan gambar yang jelas kepada koordinator pracetak. 

4.4 Proses Penerimaan karyawan sebelum komputerisasi 

Dalam penerimaan calon karyawan, calon karyawan datang ke CV. 

Dharma Aksara dengan membawa surat lamaran beserta lampiran seperti 

ijazah SD, SMP, SMA, transkrip nilai bagi yang kuliah, dan yang terakhir 

wawancara. Setelah semua proses selesai calon karyawan diwajibkan untuk 

magang, agar mengerti apa yang akan dikerjakan dan dari magang tersebut 

calon karyawan memilih untuk ditempatkan dibagian yang telah disediakan. 

Penulis akan memberikan contoh kasus pada sample acak berikut ini. 

Nama Pendidikan Pengalaman Nilai Tes Wawancara  

Agus  SMA 0 50 30 

Bobi  SMA 0 60 30 

Cecil  S1 1 tahun 55 90 

Doni  D3 6 bulan  70 70 

Endang  D3 0 80 75 

 

Penyelesaian  

Dari data tabel calon karyawan tersebut maka dapat dianalisa bahwa calon 

karyawan yang bernama cecil dengan rincian pendidikan S1, pengalaman 1 

tahun, Nilai Tes 55 dan tes wawancara 80 dapat dinyatakan diterima sebagai 

karyawan CV. Dharma Aksara dan dapat ditempatkan di bagia penulis. Dari 

data tersebut semuanya akan diterima, namun cecil yang memiliki nilai atau 
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bobot yang paling tinggi diantara yang lainnya, bagi calon karyawan yang 

lain seperti agus dan bobi dapat ditempatkan sebagai editor, sedangkan doni 

dan endang dapat ditempatkan sebagai penulis karena pendidikan yang 

membedakan mereka dapat ditempatkan pada bagian mana, dan juga semua 

calon pegawai akan memasuki waktu magang selama kurang lebih 10 hari.  

 


