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BAB I  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

Tahun 1990 merupakan tonggak informasi PT.Hutama Karya Dari 

perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatshappaij menjadi PN. HUTAMA 

KARYA. Sejak fase transformasi, PN HUTAMA KARYA telah menghasilkan 

karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti gedung DPR/ 

MPR RI di senayan, jakarta; serta Monumen Patung Dirgantara di Pancoran, 

jakarta. 

Tahun 1970 Menandai dimulainya teknologo Beton pra-tekan di 

indonesia. Dimana PN. Hutama Karya menjadi yang pertama kali mengenalkan 

sistem prategang BBRV dari Swiss. Sebagai wujud dari eksistensi terhadap 

teknologi ini PN. HUTAMA KARYA membentuk Divisi khusus prategang. Pada 

dekade ini pula Hutama Karya berubah status menjadi PT. HUTAMA KARAYA 

(persero). 

Tahun 1980 mengantisipasi tantangan bisnis konstruksi yang semakin 

berkembang dan kompetitif PT. HUTAMA KARYA kembali melakukan inovasi 

melalui diversifikasi usaha dengan mendirikan Unit Bisnis HakaPole yaitu Pabrik 

Tiang Penerangan Jalan Umum berbagai tipe dari baja bersegi delapan 

(Oktagonal), sekaligus melakukan ekspansi usah diluar negeri yang menjadi awal 

inovasi teknologi konstruksi dengan diciptakannya LPBH-80 ‘SOSROBAHU’ 

(Landasan Putar Bebas Hambtan) oleh Dr.ir.Tjokorda Raka Sukawati. 

Sejalan dengan pengembangan inovasi yang terus seiring dengan pesatnya 

pengembengan dan kemajuan teknologi konstruksi, PT. HUTAMA KARYA  
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telah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi berupa : Jembatan 

Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balance Cantilever Bridge, Arch 

Steel Bridge, Cable Stayed), kala itu, PT. HUTAMA KARYA suskes memenuhi 

standar internasional dalam hal kualitas, keselamtan kerja dan lingkungan dengan 

didapatkannya sertifikasi ISO 9002:1994, OHSAS1800:19999 

Tahun 2000 memasuki era milenia dimana dinamika ekonomi semakin 

besar, PT HUTAMA KARYA (Persero) telah mereftalisasi diri dengan melkukan 

pengembangan usaha untuk sektor sektor swasta dengan pembngaunan hight rice 

building maupaun infrastruktur lainnya seperti jalan tol. PT HUTAM KARYA 

Resmi menerima penugasan pemerintah untuk mengembangkan jalan tol trans 

sumatera melalui peraturan presiden (perpres) nomor 100 tahun 2014 yang 

kemudian diperbarui menjadi perpres nomor 117 tahun 2015, PT. HUTAMA 

KARYA diberi amanah pengembangkan 2770 KM jalan tol di sumatera dengan 

prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang 650 KM, di saat ini pulalah 

PT HUTAMA KARYA kembali mendirikan anak prusahaan baru di bidang 

konstruksi infrastruktur jalan tol dan jembatan untuk mendukung mandat 

pemerintah tersebut. 

 

1.2 Visi Dan Misi 

Visi   

1. Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Developer #IMVID 

Misi  

1. Menyukseskan Mandat pemerintah untuk membangun dan 

mengoprasikan Jalan Tol Trans Sumatra  

2. Mengembangkan multi bisnis berbasis infrastruktur melalui 

usaha investasi jasa, kontruksi dan manufaktur yang mampu 

memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam 

mempercepat pertumbuhan perekonomian indonesia  
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3. Membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang 

berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan 

finacial capital   

Motto  

 “ Inovasi Untuk Solusi” 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Dengan adanya proyek pembangunan ini, diharapkan tujuan tujuan yang 

ditarget kan pada proyek ini dapat tercapai dengan baik. 

Adapun tujuan proyek pembangunan jalan tol ini adalah sebagai berikut :  

1. mempercepat mobilitas barang dan jasa antar pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi dan membangun pusat produksi, Sebab Sumatera memiliki banyak 

kawasan industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dengan outlet-outlet 

(pelabuhan/bandara) di Pulau Sumatera sehingga mendorong pengembangan 

wilayah. 

2. Pembangunan jalan tol diharapkan mempercepat pengembangan wilayah di 

Pulau Sumatera baik pada jangka panjang 20 tahun, mampu jangka pendek 

dalam waktu 5 tahun ke depan 

 

 

1.4 Struktur organisasi  

Organisasi adalah perpaduan secara sistematik dari bagian-bagian yang 

saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat 

melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam rangka usaha untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam suatu perusahaan sangat diharuskan untuk 

memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. 
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Adapun struktur organisasi pada proyek 

 
 

Keterangan :  

: Garis Hubungan Kontrak  

: Garis Hubungan Koordinasi  

 

Gambar 1.1 : Skema hubungan antara pihak yang terlibat dalam Proyek 

Sumber data : PT Hutama Karya Infrastruktur 
 

. 
 

a. Pemilik Proyek/Owner  

Pemilik proyek/Owner adalah badan atau seorang yang memiliki proyek 

atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakan 

pekerjaan (Kontraktor) sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.  

 

b. Konsultan Perencana  

Konsultan Perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum 

yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan 

perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan .  
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c. Konsultan Pengawas  

Konsultan Pengawas merupakan orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa 

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 

mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan. 

  

d. Kontraktor Pelaksana  

Kontaktor Pelaksana merupakan orang/badan yang menerima pekerjaan 

untuk menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana , peraturan dan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan.  

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR 

 

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : Data proyek PT. Hutama Karya Infrastruktur 
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1. Kepala Proyek 

Adapun Tugas dan peran Direktur Utama adalah : 

1. Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab atas 

kelancaran dalam pelaksaan kegiatan peruahaan sehari-hari. 

2. Mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang 

menyangkut rugi laba pada perusahaan yang dipimpinnya. 

 

1. Site Enginer Manager 

Tugas Site Enginer Manager adalah: 

1. Bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada 

dilapangan. 

2. Memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul 

perubahan desain dari lapangan berdasarkan persetujuan 

pihak pemberi perintah kerja, sedemikian rupa sehingga 

tidak menghambat kemajuan pelaksanaan di lapangan. 

3. Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai 

dengan dokumen kontrak. 

1. Quality Control 

Tugas Site Quality Control adalah: 

1. Merancang dan merencanakan program sistem manajemen 

mutu pelaksanaan proyek konstruksi dan melaksanakan 

pengawasan penerapan sistem, program dan perencanaan 

manajemen mutu konstruksi proyek. 

2. Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian, 

laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain. 

3. Mengawasi serta melakukan pengendalian pelaksanaan 

fisik pekerjaan dilapangan agar pekerjaan bisa terkendali 

dan terkontrol secara baik. 
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1. Pelaksana 

Tugas pelaksana kegiatan antara lain: 

1. Mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai 

pelaksanaan. 

2. Memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas. 

3. Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang. 

4. Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan. 

 

1. Draftman 

Tugas Drafman antara lain: 

1. Membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan dalam 

proyek. 

2. Bertanggung jawab atas data-data pengukuran dilapangan. 

3. Melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan 

proyek. 

 

1. Administrasi 

1. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja di proyek 

untuk pegawai bulanan sampai dengan pekerja harian 

dengan spesialisasi keahlian masing-masing sesuai posisi 

organisasi proyek yang dibutuhkan. 

2. Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank 

proyek, laporan pergudangan, laporan bobot prestasi 

proyek, daftar hutang dan lain-lain. 

3. Membuat dan melakukan verfikasi bukti-bukti pekerjaan 

yang akan dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek. 

 

 

1. Logistik 
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Adapun Tugas Logistik antara lain: 

1. Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta 

harga bahan dari beberapa supplier atau toko material 

bangunan sebagai data untuk memilh harga bahan 

termurah dan memenuhi standar kualitas yang telah 

ditetapkan. 

2. Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau 

toko bahan bangunan dengan melaksanakan seleksi 

sebelumnya sehingga bisa mendapatkan harga material 

termurah pada supplier terpilih. 

3. Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material 

yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat 

tertata rapi dan terkontrol dengan baik jumlah 

pendatangan dan pemakainnya. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Perusahaan  

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang 

kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, PT. Hutama 

Karya (Persero) resmi diberi amanah mengembangkan 2.770 kilometer jalan 

tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang 

650 kilometer. Penugasan inilah yang kemudian menjadi momentum bagi 

Hutama Karya untuk mentransformasi dirinya menjadi perusahaan 

pengembang infrastruktur. Melalui penugasan ini pula-lah Hutama Karya kini 

memiliki satu lini bisnis tambahan yang utama yaitu Pengembang Jalan Tol. 

1. Ruas Medan - Binjai 

2. Ruas Palembang - Indralaya 

3. Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar 

4. Ruas Pekanbaru - Dumai  

 

http://www.hutamakarya.com/ruas-medan-binjai
http://www.hutamakarya.com/trans-sumatera-palembang-indralaya
http://www.hutamakarya.com/trans-sumatera-bakauheuni-terbanggi-besar
http://www.hutamakarya.com/trans-sumatera-pekanbaru-dumai
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