
BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1. Latar belakang perusahaan 

PT. Wijaya Karya (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), didirikan pada 29 Maret 1961 dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. 

D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur. 

 

1.2. Latar belakang proyek 

Kemajuan daerah urban perkotaan saat ini semakin pesat dimana pertumbuhan 

penduduk semakin padat. Sehingga kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat 

menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Khususnya yang 

terjadi di Kota Pekanbaru.Saat ini dibutuhkan untuk pengelolaan limbah dari masyarakat 

sehingga menjadi pengelolaan limbah yang terpadu.Oleh karena itu, dilaksanakan 

kegiatan Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1) 

dengan lingkup pekerjaan pemasangan perpipaan, maintenance hole, dan sambungan-

sambungan pipa dari perumahan. 

 

1.3. Tujuan proyek 

Adapaun tujuan dari pelaksanaan proyek ipal di pekan baru adalah untuk mengatasi 

pembuangan limbah rumah tangga ke drainase/selokan. Adapun tujuan lainnya yaitu: 

1. Terciptanya aliran air drainase/selokan yang bersih 

2. Mengelola limbah rumah tangga menjadi pupuk 

  

1.4. Persyaratan teknis dan administrasi 

Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan 

Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1) adalah sebagai berikut 

: 

a. Kerangka acuan kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Perpipaan Air 

Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC1) 



b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pembangunan Perpipaan Air Limbah dan 

Air Bersih 

c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pekerjaan Beton 

 

1.5 Ruang lingkup perusahaan/industri 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Pengadaan Pipa 

3. Pekerjaan Pit Mainhole 

4. Pekerjaan Pemasangan Pipa Sistem Open Trench 

5. Pekerjaan Pemasangan Pipa Sistem Boring 

6. Pekerjaan Pemasangan Pipa Sistem Jacking 

7. Pekerjaan Maintenance Hole 

8. Pekerjaan Sambungan Rumah 

 

1.6. Struktur organisasi perusahaan 

       Struktur organisasi untuk melaksanakankegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpipaan 

Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC1), terdiri dari struktur organisasi tim 

pelaksana kegiatan dan struktur organisasi dalam kaitannya dengan pihak Pengguna Jasa. 

a. Struktur Organisasi Pengguna Jasa 

Struktur Organisasi Pengguna Jasa dalam hal ini adalah Struktur Organisasi Satuan 

Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau, Pejabat 

Pembuat Komitmen, dan Direksi Pekerjaan. 

b. Struktur Organisasi Penyedia Jasa 

Struktur Organisasi Penyedia Jasa dalam hal ini adalah Strukur Organisasi dari 

Kontraktor Pelaksana WIKA-KARAGA,KSO. 

 

1.6.1. Skema proyek 

1.6.1.1 Pemilik proyek (Owner)  

           Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki 

proyek dan penyediaan dan a untuk merealisasikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (PUPR) adalah Pemilik Proyek (Owner) dalam proyek ini. Tugas Dan kewajiban 

Pemilik Proyek (Owner) antara lain:  



1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai baik segi kualitas fisik 

proyek maupun batas waktu yang telah di tetapkan.  

2. Mengadakan Perjanjian kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur.  

3. Menyediakan dana yang di perlukan dalam proyek   

4. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek tersebut.  

5. Memberi tugas pada perencana untuk merencanakan proyek tersebut. Memberikan 

informasi yang di perlukan oleh kontraktor dan konsultan perencana terhubung 

dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek.  

 
1.6.1.2 Konsultan perencana  

           Konsultan perencana mempunyai kewajiban atau tugas yang merencanakan suatu 

rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan mekanikal/elektrikal, dengan 

ketentuan yang diinginkan oleh pemilik proyek.  

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, meliputi 

pembagian ruang rencan pelaksanaan dan lainnya.  

2. Membuat gambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan konstruksinya.  

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan rencana anggaran biaya 

(RAB).  

4.  Tempat berkonsultasi jika ada hal-hal yang meragukan dibidang arsitektural dan 

struktur.  

  
1.6.1.3 Konsultan pengawas  

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang berbadan 

hukum yang bergerak di bidang pengawasan), yang mengadakan pengawasan utama 

dalam peleksanaan sesuai dengan gambar- gambar kerja.  

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain:  

1. Mengendalikan pengawasan menyeluruh atas penyimpangan dan hambatan-

hambatan yang mungkin terjadi.  

2. Menyelenggarakan koordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek.  

3. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor serta 

pembuatan berita acara penyerahan.   

4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan.  



5. Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan dan tenaga kerja.  

6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yanag sedang berlangsung.  

7. Meneliti dan mencatat semua pekerjaan tambahan dan kurang yang terjadi, 

termasuk melakukan evaluasi pehitungan biaya pekerjaan tambahan serta 

pengaruh waktu pekerjaan. 

 

1.6.1.4 Kontraktor pelaksana 

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang 

pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah 

maupun swasta. Yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta telah mentandatangani 

surat perjanjian kerja (SPK). Kontraktor pelaksana ini bekerja dengan mengacu pada 

gambar kerja (bestek), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang telah disusun 

sebelumnye. Adapun kegiatan dari Kontraktor pelaksana yaitu :  

1. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari segi 

schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan.  

2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Direksi.  

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja.  

4. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan sesuai 

dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan dengan 

memperhatikan :  

a. Biaya pelaksana  

b. Waktu pelaksana  

c. Kualitas pekerjaan  

d. Kuantitas pekerjaan  

e. Keamanan kerja 
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Gambar 1.1    Skema Proyek  
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1. Manajer proyek 

Manajer adalah seorang pegawai suatu perusahan atau proyek yang bertugas 

mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan atau proyek. 

2. Deputi manajer proyek ( wakil manajer ) 

Deputi Manajer adalah orang yang dipercaya menjalankan tugas apabila Manajer 

berhalangan. 

3. Safety and health environment ( SHE ) 

SHE adalah bagian dari hak yang harus didapat kan oleh pekerja,jaminan tersebut 

diberikan di proyek bersangkutan. 

4. Structure engineering 

Sebenarnya adalah orang-orang dibalik layar yang memastikan bahwa suatu 

struktur benar-benar aman untuk dilanjutkan ketahap kontruksi. 

5. Pelaksana utama 

         Adalah mengawasi pelaksana-pelaksana lain nya. 

6. Pelaksana 

Pelaksana merupakan badan yang bertanggung jawab atas kerja pembangunan 

dilapangan, badan ini yang mengontrol pekerjaan yang dilakukan dan memberikan 

arahan kepada mandor. 

7. Surveyor 

Surveyor merupakan seseorang yang melakukan pemeriksan atau mengawasi dan 

mengamati suatu pekerjaan lainnya. Dalam dunia kerja istilah Surveyor kebanyakan 

menjurus pada dunia lapangan yang nanti nya menjadi objek utama dalam hal 

mejalankan tugasnya. 

8. Drafter 

Drafter adalah orang yang bekerja membuat gambar. Mereka membuat atau 

menyiapkan gambar-gambar kerja teknik, sehingga gambar tersebut dapat dengan jelas 

dan mudah dimengerti orang lain dan mudah dalam proses pembentukan objek gambar 

tersebut. 

9. Geoteknik 

Geoteknik adalah ilmu yang mempelajari kemampuan tanah menahan beban yang 

ada diatas nya. 



10. Road engineering 

Road Engineering adalah ilmu teknik bercabang dari teknik sipil yang melibatkan 

perencaan, desain, kontruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan 

terowongan untuk memastikan tranfortasi orang dan barang yang aman dan efektif. 

11. Sistem manajemen mutu 

Merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk 

manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk 

(barang atau jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh 

pelanggan dan organisasi. 

12. Quality control 

Quality control adalah pengendalian mutu yang sangat diperlukan dalam bebagai 

sektor dilapangan,mulai dari kualitas pekerja dan kuaitas bahan yang digunakan dalam 

pekerjaan di lapangan. Tugas umumnya adalah menguji produk dapat berlangsung atau 

sebelum.  

13. Quantity surveyor (QS) 

Quantity Surveyor (QS) adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam 

perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak sedemikian sehingga 

suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa, 

dikendalikan dan dipercayakan. 

14. Manajemen komersial 

Melaksanakan pengusahaan jasa angkutan penumpang, angkutan barang dan 

pengusahaan asset, Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang : melakukan 

system riset pemasaran pengembangan produkjasa termasuk pemaketan layanan, 

mengelola basis data pemasaran, membuat peramalan, program penjualan dan 

evaluasinya, menjaga promosi dan komunikasi pemasaran, mengelola   ystem  o 

penjualan angkutan penumoang, mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan 

korporat dan paket perjalananwisata, Mengusahakan asset stasiun dan sarana, 

mengelola pengusahaan asset Right of Way ROW dan asset di luar stasiun, melakukan 

rencana, evaluasi dan pengendalian pengusahaan asset dan kerjasama operasi, 

Mengelola cutomer care dan customer   ystem  on, termasuk penyelesaian klaim 

asuransi, service recovery serta penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa, 

Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hardware dan jaringan 



yang mendukung implementasi   ystem informasi yang ada di wilayahnya, termasuk 

mendukung implementasi software – nya. 

15. Staff komersial 

Adalah ikut mengatur dan melayani agar pemasukan perusahaan   ancer sesuai job 

yg ditugaska,  Mendata semua pemasukan dan pengeluaran perusahaan  sesuai job yg 

ditugaskan. 

16. Pengadaan 

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan 

kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung 

untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan 

proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. 

17. Keuangan 

Keuangan adalah bekerja dibawah arahan Manajer Keuangan dan SDM dengan 

tugas secara khusus membuat jurnal voucher, melakukan input data transaksi ke 

software   ystem akuntansi (khususnya Abipro), dan menyiapkan laporan rekonsiliasi 

dana sumber dana. 

18. Akuntansi 

Akuntansi adalah bentuk akuntansi khusus yang sesuai dengan kebutuhan 

pengiriman proyek yang terus berkembang, yang membantu melacak, melaporkan, dan 

menganalisis hasil dan implikasi keuangan secara memadai. 

19. Sektariat 

Melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir, Membantu manajer 

proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek, Mendokumentasikan arsip-arsip 

yang berkaitan dengan administrasi proyek. 

20. Kasier 

Kasier adalah seseorang yang mengelola arus keuangan baik kas maupun yang ada 

di bank, menyajikan laporan kas basis setiap saat dibutuhkan oleh pihak manajemen 

ataupun donor yang meliputi buku kas, buku bank, laporan penerimaan dan 

pengeluaran dana ataupun barang, laporan status dana dan anggaran. 

21. Staf pajak 

Staf pajak adalah seseorang yang menangani, mencatat, melakukan anlisa dan 

kalkulasi, hingga membuat strategi pajak yang berkaitan dengan ekonomi bisnis suatu 



perusahaan. Namun tak hanya itu, seorang staf pajak juga harus  menyusun laporan 

yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 

22. Staf gudang 

Staf gudang merupakan pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang untuk 

produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian 

didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. 

23. Humas 

Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi , 

mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, 

klien atau pun para investo.  

      



 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

       Gambar 1.2    Struktur organisasi proyek  
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Gambar 1.3   Struktu

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Struktur Orgamisasi Chart Metropolitan Sanitiation Management Investment Projec
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