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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah singkat PT Selecta 

PT Selecta merupakan salah satu industri yang bergerak di sektor jasa 

pariwisata yang terletak di Jalan Raya Selecta No. 1, Desa Tulungrejo, Kota Batu, 

Jawa Timur. Secara geografis, taman rekreasi Selecta terletak pada ketinggian 

1150 mdpl dengan suhu udara antara 15-25 derajat celcius dan keberadaanya  

dikelilingi oleh pegunungan Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro (majalah internal 

SNAP, 2017, hal: 3). 

Secara historis, taman rekreasi Selecta didirikan oleh warga negara Belanda 

yang bernama Ruyter de Wildt pada tahun 1930 dengan nama Selecta yang 

diambil dari kata “Selectie” atau pilihan. Dari nama tersebut kemudian dapat 

diartikan bahwa Selecta di bangun sebagai tempat wisata dan peristirahatan 

pilihan bagi warga negara Belanda ketika berada di Indonesia. Ketika Jepang 

berkuasa pada tahun 1942-1945, terjadi perpindahan pengelolaan yang semula 

dikelola oleh warga negara Belanda kemudian dikelola oleh warga negara Jepang 

yang bernama Mr. Hashiguchi (dokumen internal sejarah PT Selecta). 

Di akhir tahun 1949, terjadi revolusi nasional untuk mempertahankan 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda 

sehingga menyebabkan Selecta mengalami kehancuran. Setelah mengalami 

kerusakan akibat Agresi Militer Belanda II, pada tanggal 19 Januari 1950 taman 
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rekreasi Selecta dibangun kembali oleh masyarakat sekitar perusahaan yang 

dipelopori oleh Panitia Pembangunan Kecamatan Batu dan didukung oleh para 

pekerja, Pamong Desa, dan Tokoh Pemuda Desa Tulungrejo yang secara 

keseluruhan berjumlah 47 orang (dokumen internal sejarah PT Selecta). 

Seiring dengan dilakukannya pembangunan secara fisik, dibuatlah Akte 

pendirian Selecta dihadapan Notaris Hendrik Ribbers di Malang pada tanggal 10 

Maret 1954 nomor 20 dan kemudian diubah dengan Akte nomor 37 tertanggal 19 

Mei 1954. Penetapan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman RI pada 

tanggal 1 Juni 1954 dengan nomor J.A. 5/50/3, diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara RI nomor 724 tertanggal 14 Desember 1954, nomor 100. Dengan 

diberlakukannya undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perseroan Terbatas, 

maka dilakukan penyesuaian sehingga bentuk perusahaan menjadi Perseroan 

Terbatas Taman Rekreasi dan Hotel Selecta atau disingkat menjadi PT SELECTA 

(Ad/Art PT Selecta, 2007). 

Pada saat awal mula PT Selecta berdiri, modal dasar yang dimiliki 

perusahaan berjumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) terbagi atas 5.000 

lembar saham dengan nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) /lembar saham. Sampai 

dengan saat ini, modal dasar yang dimiliki PT Selecta telah mengalami 

peningkatan menjadi Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah). Jumlah saham 

tetap berjumlah 5.000 lembar dengan nominal Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu 

rupiah) /lembar saham (Ad/Art PT Selecta, 2007). 
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4.1.2 Visi dan Misi 

Visi PT Selecta (dokumen laporan tahunan PT Selecta, 2018) dalam 

menjalankan roda perusahaan adalah: “Sebagai cikal bakal obyek wisata kota 

Batu, Selecta bertekad mengembangkan pariwisata dan upaya melestarikan 

sumber daya alam.” Sedangkan misi dari perusahaan adalah: “PT Selecta bergerak 

dalam bisnis jasa pariwisata meliputi Taman Rekreasi, Perhotelan, Restauran dan 

Perkebunan Apel. Sebagai cikal bakal obyek wisata di kota Batu, Selecta bertekad 

untuk mengembangkan pariwisata dan upaya melestarikan sumber daya alam 

menjadi visi utama. Sehingga bisa menjadi teladan dengan produk yang 

berkualitas, ramah lingkungan serta memberikan manfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan para pesero dan masyarakat sekitar” 

Visi dan misi PT Selecta tersebut tidak lepas dari pemikiran para pendiri 

perusahaan. Pemikiran dari para pendiri menjadi dasar filosofis perusahaan dalam 

menetapkan kebijakan. Salah satu doktrin yang hingga saat ini masih di pegang 

teguh oleh PT Selecta dalam operasional perusahaan adalah mengacu pada pesan 

Wakil presiden pertama Republik Indonesia M. Hatta yaitu:  “Bangunlah Selecta 

ini berangsur-angsur dengan tenaga sendiri dan sedapat-dapatnya dengan hasil 

pendapatan sendiri. Dengan itu dapat dibanggakan sebagai suatu pembangunan 

nasional yang berkembang terus.” 

4.1.3 Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan roda organisasi PT Selecta tidak hanya mengelola 

taman rekreasi sebagai unit usahanya, tetapi juga mengelola hotel dan restaurant. 

PT Selecta memilih untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan dan 
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juga anggota keluarga dari persero dalam mengoperasionalkan perusahaan. 

Jumlah karyawan yang dimiliki PT Selecta saat ini adalah 150 orang dengan 

rincian sebagai berikut: 

No Keterangan Jumlah Total 

1 Kantor Administrasi dan umum 

− Karyawan Tetap 

− Karyawan kontrak 

 

10 

3 

 

13 

2 Unit taman rekreasi 

− Karyawan tetap 

− Karyawan kontrak 
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6 
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3 Unit Hotel 

− Karyawan Tetap 

− Karyawan kontrak  

 

35 

9 
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4 Unit Restauran 

− Karyawan tetap 

− Karyawan kontrak 

 

17 

- 

 

17 

5 Marketing 

− Karyawan tetap 

− Karyawan kontrak 

 

3 

2 

 

5 

6 Security  

− Karyawan tetap 

− Karyawan kontrak 

 

19 

- 

 

19 

Sumber : PT Selecta 

4.1.4 Pemegang Saham 

Dalam dokumen internal daftar pemegang saham PT Selecta (daftar anggota 

persero PT Selecta, 2014) yang ditetapkan oleh PT Selecta pada tanggal 13 April 

2014, jumlah pemegang saham PT Selecta sebanyak 1.110 orang yang secara 

mayoritas dimiliki oleh masyarakat sekitar perusahaan, yaitu masyarakat desa 

Tulungrejo dan karyawan, namun ada beberapa lembar saham yang dimiliki oleh 

persero dari luar kota seperti Malang, Surabaya, Jakarta, dan Sumatera. 

Kepemilikan saham PT Selecta oleh karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan 

tidak lepas dari aspek historis berdirinya perusahaan.  
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Di era pemerintahan presiden Soeharto, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan 

Perseroan yang secara substansi menginstruksikan agar perusahaan melakukan go 

public dan kepemilikan saham persero perlu dibuka untuk masyarakat luas sehingga 

perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi badan usaha yang maju dan 

mandiri. Dari instruksi tersebut, PT Selecta memilih untuk tidak membuka saham 

secara terbuka agar kepemilikan perusahaan tidak jatuh ke tangan asing. Alternatif 

pilihan perusahaan agar kepemilikan saham tetap dimiliki oleh masyarakat 

pribumi adalah dengan menjadikan karyawan PT Selecta sebagai pemegang 

saham. 

Selain dari pengaruh instruksi presiden Soeharto agar perusahaan 

melakukan go public, perang Agresi Militer Belanda juga memberi pengaruh 

terhadap kepemilikan saham oleh masyarakat sekitar perusahaan. Setelah 

mengalami kerusakan akibat perang menuju kemerdakaan tersebut, perusahaan 

mengalami defisit keuangan untuk modal operasioanal. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, perusahaan kemudian menjual saham ke masyarakat sekitar yang 

dilakukan dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah seharga 100 rupiah per 

lembar sahamnya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang membeli 

dengan harga Rp 75. Kepemilikan saham oleh masyarakat sekitar juga telah diatur 

dalam Ad/Art PT Selecta Pasal 5 ayat 2 (Ad/Art PT Selecta, 2007) yang 

bertuliskan bahwa “Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas saham 

hanyalah warga negara Indonesia asli (Pribumi) atau suatu badan hukum 

Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia asli 
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(pribumi).” Aspek kekeluargaan dan keterikatan dengan masyarakat menjadi ciri 

khas PT Selecta dalam mengelola bisnis. 
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4.1.5 Struktur Organisasi 

PT SELECTA 

STRUKTUR ORGANISASI 

Surat Keputusan Direksi PT “SELECTA” N.SKEP-05/ORG/J/2003 

Tanggal 12 Oktober 2003 
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Direksi 

Direktur Utama : Samuel Rusdi 

Direktur  : Sujud Hariadi 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama : Isminati Perwirani Tarigan 

Komisaris  : Drs. Pramono 

Komisaris  : HM. Sutardjo 

Komisaris  : Ir. Dwi Nawangwulan 

Komisaris  : Dra. Triwahyuni Widiestuti 

a) Bentuk struktur organisasi 

Stuktur organisasi PT Selecta disusun dalam bentuk garis (lini). Pengertian 

garis dalam struktur organisasi ada dua, yaitu : 

1. Jika dilihat dari atas, berarti garis komando atau garis wewenang. 

Maksudnya, unit organisasi yang berada diatas mempunyai wewenang 

untuk memberikan komando/tugas kepada unit yang ada dibawahnya. 

Misalnya bagian umum mempunyai wewenang untuk memberi tugas sub 

bagian personalia, sub bagian pembangunan dan sub bagian pemasaran. 

2. Jika dilihat dari bawah berarti garis tanggungjawab.  

Maksudnya unit organisasi yang berada dibawah harus bertanggungjawab 

kepada direksi dan selanjutnya direksi harus bertanggungjawab pada rapat 

umum pemegang saham. 

b) Pembagian Struktur Organisasi 
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Secara garis besar struktur organisasi PT Selecta dapat dikelompokkan 

menjadi 2, yaitu kelompok bagian dan kelompok unit.  

1) Kelompok bagian 

Unit organisasi yang memberikan pelayanan kepada empat unit yang ada, 

yaitu unit pemandian, hotel, kebun, dan restoran sehingga dapat disebut 

pusat biaya (cost center). Fungsi dari unit bagian ini adalah memperlancar 

kegiatan usaha ke empat unit. 

2) Kelompok unit 

Kelompok unit adalah organisasi yang dapat memberikan kontribusi atau 

pendapatan pada perusahaan, sehinga dapat disebut sebagai pusat 

pendapatan (profit center). Kelompok unit ini dibagi menjadi empat 

bagian, yaitu unit pemandian, restoran, hotel, dan kebun. Setiap unit 

dipimpin oleh seorang kepala unit dan dibantu oleh wakil kepala unit. 

Kepala unit berfokus dalam menangani masalah-masalah strategis, 

sedangkan wakil kepala unit menangani masalah operasional. 

Adapun uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari struktur 

organisasi yang ada di PT Selecta, yang dalam penelitian ini difokuskan pada 

RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris (Ad/Art PT Selecta, 2007) sebagai berikut: 

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang dan kekuasaan 

tertinggi dalam organisasi PT Selecta, baik secara struktural maupun fungsional. 

Adapun wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat 

Umum Luar Biasa adalah: 
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1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi 

2. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris 

3. Mengubah dan menyempurnakan anggaran dasar (AD) 

4. Menentukan sasaran dan arah yang ingin dicapai perusahaan 

5. Mengesahkan sasaran dan arah yang ingin dicapai perusahaan 

6. Membuat keputusan yang bersifat umum yang dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

Misalnya, keputusan tentang kebijaksanaan deviden, investasi, pendanaan, 

permodalan, dan kebijakan lainnya yang mempunyai dampak sangat besar 

terhadap perusahaan. 

2) Dewan Komisaris  

Dalam mengelola perusahaan, PT Selecta dipimpin oleh Direksi dan 

dibantu oleh Dewan Komisaris (Dekom) yang dipilih secara langsung oleh 

persero melalui proses RUPS. Adapun tugas dan wewenang dari Dewan 

Komisaris adalah sebagai berikut (Ad/Art PT Selecta, 2007): 

Tugas Dewan Komisaris: 

1. Bersama direksi merumuskan kebijaksanaan yang bersifat umum atas 

berbagai hal yang telah diberi wewenang oleh para pemegang saham 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

2. Membantu direksi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi 

perusahaan 

3. Memberikan usul dan saran perbaikan demi tercapainya tujuan perusahaan 

secara keseluruhan 
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4. Bersama direksi menyusun rencana kerja dan rencana anggaran 

perusahaan 

5. Bersama direksi menunjuk dan menentukan kantor Akuntan dan konsultan 

yang digunakan 

Wewenang Dewan Komisaris: 

1. Memantau, mengawasi, dan memeriksa berbagai perusahaan secara 

keseluruhan 

2. Memantau, mengawasi, dan memeriksa harta kekayaan yang dimiliki 

perusahaan 

3. Memantau, mengawasi, dan memeriksa kegiatan administrasi dan catatan 

pembukuan yang dilakukan perusahaan 

4. Meminta keterangan atau penjelasan kepada Direksi atas hal-hal yang 

dipandang perlu 

5. Memantau pelaksanaan berbagai ketetapan dan kebijaksanaan yang 

diputuskan oleh direksi 

6. Meminta direksi untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham 

(berdasarkan usulan dari para pemegang saham) 

3) Direksi 

Sedangkan Direksi memiliki tanggungjawab, wewenang, dan tugas 

(Ad/Art PT Selecta, 2007) sebagai berikut: 

Tanggung jawab: 

1. Bertanggungjawab atas kelancaran perusahaan secara menyeluruh 
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2. Bertanggungjawab atas segala perbuatan, kejadian, dan kegiatan yang 

terjadi pada perusahaan baik kepada Rapat Umum Pemegang Saham 

maupun pihak luar 

3. Bertanggungjawab atas harta kekayaan perusahaan 

4. Bertanggungjawab atas realisasi /pelaksanaan rencana kerja serta rencana 

anggaran yang telah disepakati dalam rapat Direksi dan Komisaris 

5. Bertanggungjawab atas pencapaian perusahaan secara menyeluruh 

Wewenang: 

1. Bersama dewan komisaris merumuskan kebijaksanaan yang bersifat 

umum dan telah diberi wewenang oleh pemegang saham dalam RUPS 

2. Menetapkan serta merumuskan berbagai kebijaksanaan yang bersifat 

umum yang telah diberi wewenang oleh pemegang saham dalam RUPS 

3. Menetapkan serta merumuskan berbagai peraturan yang akan dan harus 

berlaku pada perusahaan 

4. Bertindak dan berbuat untuk dan atas nama perusahaan terhadap berbagai 

tindakan dan perbuatan hukum 

5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dari perusahaan 

6. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dari suatu jabatan 

7. Memberi tugas khusus kepada semua staf, karyawan, atau pejabat yang 

ada di perusahaan 

8. Menentukan bank dan membuka rekening serta menandatangani cek/giro 

bilyet atas nama perusahaan 
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9. Bersama dewan Komisaris menentukan dan menunjuk kantor akuntan dan

konsultan yang akan digunakan

Tugas: 

1. Mengkoordinir semua bagian yang ada pada perusahaan agar dapat bekerja

baik, lancar, efektif, dan efisien sehingga tujuan perusahaan secara

keseluruhan dapat tercapai

2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat

Istimewa Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)

3. Menjalin hubungan baik dengan pihak luar perusahaan baik instansi

pemerintahan maupun swasta

4. Bersama dewan komisaris menyusun rencana kerja dan rencana anggaran

tahunan

5. Menerbitkan laporan keuangan tahunan dan laporan pertanggungjawaban


