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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

   

 PT.Bennatin Surya Cipta merupakan perusahaan yang berdiri dan 

berkembang di Jakarta. Merupakan sebuah persekutuan komanditier (CV) yang 

bernama PT.Bennatin Surya Cipta dan berkembang menjadi suatu perussahaan 

yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan ini 

bergerak pada bidang pengawasan dan perencanaan. PT.Bennatin Surya Cipta 

berlokasi di Jl raya pasar minggu Km.18 No.1 Kelurahan pejaten barat.Kecamatan 

pasar minggu kabupaten kota jakarta selatan. 

 

1.2 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan proyek pembangunan gedung Makorem 031/Wira Bima 

Pekanbaru, yang di lakukan oleh PT.Bennatin Surya Cipta  ialah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai di 

lingkungan Makorem 031/Wira Bima Pekanbaru. 

2. Memenuhi tingkat kebutuhan  kenyamanan prajurit,menambah kinerja,dan 

motivasi 

 

1.3 Strktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sebuah hubungan terorganisir antar sekelompok 

orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Organisasi disini terbagi 

menjadi 2 yaitu struktur umum prusahaan dan struktur organisasi di lapangan. 

Struktur organisasi di lapangan. Struktur organisasi di bentuk bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pekerjaan dan kualitas yang benar sesuai urutan pekerjaan. 

  

 

 

1.3.1 Bagan organisasi umum perusahaan 
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Struktur organisasi umum PT.Bennatin Surya Cipta ialah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.lead firm 

Lead firm atau Perusahaan induk adalah perusahaan yang 

menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja 

dari beberapa anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. 

... Perusahaan induk terbentuk secara alami akibat adanya pertumbuhan ekonomi 

pada bisnis dalam suatu perusahaan. 

 

b.team leader 

Tugas Dan Tanggung Jawab Team Leader  

1. Membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan. 

2. Memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan tenaga 

ahli. 

3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak 

langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung 
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jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan agar 

dapat mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan 

bagi teamnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada karyawan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.  

4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina 

kerja sama team yang solid. 5. Bertanggung jawab dalam mencapai 

suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan.  

5. Mengkoordinir seluruh aktifitas Tim dalam mengelola seluruh 

kegiatan baik dilapangan maupun dikantor.  

6. Bertanggung jawab terhadap Pemberi Pekerjaan yang berkaitan 

terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan.  

7. Membimbing dan Mengarahkan anggota team dalam mempersiapkan 

semua laporan yang diperlukan.  

8. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.  

9. Melaksanakan presentasi dengan direksi pekerjaan dan instansi terkait. 

 

c. Administrator 

Tugas administrasi dan keuangan proyek bangunan adalah sebagai berikut 

: 

1. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja diproyek untuk pegawai 

bulanan sampai dengan pekerja harian dengan spesialisai 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 verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang akan 

dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek. 

4. Melayani tamu – tamu intern perusahaan maupun ekstern dan 

melakukan tugas umum. Mengisi data-data kepegawaian, pelaksanaan, 

asuransi tenaga kerja, menyimpan data-data kepegawaian karyawan 

dan pembayaran gaji serta tunjangan karyawan. 
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5. Membuat laporan akutansi proyek dan menyelesaikan perpajakan serta 

retribusi. 

6. Mengurus tagihan kepada pemilik proyek atau jika kontraktor nasional 

dengan banyak proyek maka bertugas juga membuat laporan ke kantor 

pusat serta menyiapkan dokumen untuk permintaan dana ke bagian 

keuangan pusat. 

7. Membantu project manager terutama dalam hal keuangan dan sumber 

daya manusia sehingga kegiatan pelaksanaan proyek dapat berjalan 

dengan baik. 

8. Membuat laporan ke pemerintah daerah setempat, lurah atau 

kepolisian mengenai keberadaan proyek dan karyawan dalam 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan. 

9. Mencatat aktiva proyek meliputi inventaris, kendaraan dinas, alat-alat 

proyek dan sejenisnya. 

10. Menerima dan memproses tagihan dari sub kontraktor jika proyek 

yang dikerjakan berskala besar sehingga melakukan pemborongan 

kembali kepada kontraktor spesialis sesuai dengan item pekerjaan yang 

dikerjakan. 

11. Memelihara bukti-bukti kerja sub bagian administrasi proyek serta 

data-data proyek 

 

 

d.Ahli struktur 

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Ahli 

Struktur adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan koordinasi dengan bagian konsultan supervisi untuk 

melakukan monitoring pelaksanaan konstruksi 

2. Mengadakan kunjungan secara berkala ke lokasi proyek 

3. Bertanggung jawab untuk memeriksa kemajuan dan standar konstruksi 

serta memberikan bantuan teknis kepada para pengawas konstruksi 



5 
 

4. Bertanggung jawab kepada pekerjaan struktur dan infrastruktur 

konstruksi serta mengkaji ulang detail perencanaan struktur dan 

pengawasan 

5. Melakukan monitoring uji coba kekuatan struktur 

6. Memiliki tugas untuk memonitoring dan melakukan evaluasi desain 

yang telah dibuat 

7. Memberikan nasehat teknik sesuai dengan persyaratan spesifikasi 

teknik dan melakukan pengawasan serta koordinasi dengan bagian 

konsultan supervisi dalam mengevaluasi dan menganalisis pekerjaan 

konstruksi 

8. Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring konstruksi 

9. Merekomendasikan shop drawing 

10. Menyiapkan dan membuat laporan rekomendasi 

e.Ahli arsitek 

Arsitek adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi untuk 

merancang dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung, perkotaan dan 

lingkungan binaan, yang meliputi aspek estetika, budaya dan sosial. 

 

f.Ahli K3 konstruksi 

Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi 

khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan 

kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai 

dengan Undang-Undang. 

g.Ahli Mekanikal 
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Ahli Teknik Mekanikal adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang 

bentuk dan struktur mekanikal pada bangunan tertentu atau di luar bangunan, 

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi mekanikal 

h.Ahli elektrikal 

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Ahli 

Elektrikal adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan sistem Elektrikal berdasarkan perhitungan 

kebutuhan 

2. Melakukan analisis dan perhitungan kebutuhan 

3. Melakukan koordinasi dengan bagian team leader, tenaga ahli dan 

tenaga pendukung yang ada 

4. Bisa membantu memecahkan masalah yang muncul akibat kesalahan 

dalam perancangan 

5. Menyusun, mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan seluruh instalasi listrik perusahaan dan peralatan yang 

menggunakan tenaga listrik untuk menjamin kelancaran jalannya 

pekerjaan 

6. Ikut berusaha mencari cara-cara penekanan biaya dan metode 

perbaikan kerja yang lebih efisien 

i.Inspektor Struktur 

tugas inspektor struktur antara lain: 

1. Mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang di Jasa Pemborongan; 

2. Mengkoordinasikan Penyedia Jasa Pemborongan berkaitan dengan 

masalah utilitas umum dan jenis tanah; 
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3. Membuat sistem pengarsipan yang baik, antara lain : menyimpan tanda 

terima, dan memeliharanya sebagai catatan tetap, jaminan yang 

dibutuhkan menurut syarat kontrak yang ada dalam kegiatan; 

4. Mempersiapkan As Built Drawing semua pekerjaan sipil termasuk 

detail-detailnya; 

5. Melakukan survey selama pelaksanaan berlangsung bekerja sama 

dengan Spesial Technician untuk mengkonfirmasikan hasil survey dari 

Penyedia jasa Pemborongan; 

6. Mencatat jadwal progres yang up to date dan membantu Pejabat 

Pembuat Komitmen dengan data pembayaran dan fisik pada saat 

diperlukan; 

7. Mengawasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan, dan lain-lain dan 

membantu mengambil keputusan yang cepat dan tepat apabila terjadi 

penyimpangan; 

8. Melaksanakan dan melaporkan tentang PHO. 

 

j.Ahli sistem managemen mutu 

Ahli Sistem Manajemen Mutu adalah ahli yang memiliki kompetensi 

merancang program dan merencanakan sistem manajemen mutu pelaksanaan 

proyek konstruksi dan melakukan pengawasan penerapan sistem, program dan 

perencanaan manajemen mutu proyek konstruksi. 

 

k.Ahli Interior 

Ahli Desain Interior adalah seorang ahli yang memilki kompetensi seni 

dan ilmu merancang ruangan dalam bangunan dengan tujuan untuk menciptakan 

ruang yang fungsional, estetika dan struktur keindahan dan manfaat suatu 

bangunan 
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l.Ahli geoteknik 

Ahli Geoteknik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan 

pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah 

pada lokasi yang akan didirikan bangunan. Setiap badan usaha yang akan 

melakukan pekerjaan konstruksi harus memiliki tenaga ahli yang berkualitas di 

bidangnya. 

m.Inspektor mekanikal 

Melakukan supervisi dalam menjalankan fungsinya sebagai Quality 

Control untuk mengawal proses pekerjaan kontraktor . Melakukan evaluasi 

pengajuan Material, Shop Drawing dan Metode Kerja Kontraktor dalam bidang 

mekanikal. 

 

o.Inspektor elektrikal 

 

Melakukan supervisi dalam menjalankan fungsinya sebagai Quality 

Control untuk mengawal proses pekerjaan kontraktor . Melakukan evaluasi 

pengajuan Material, Shop Drawing dan Metode Kerja Kontraktor dalam bidang 

elektrikal. 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT.Bennatin Surya Cipta adalah perusahaan perencana konstruksi 

berbentuk PT. PT.Bennatin Surya Cipta adalah badan usaha berpengalaman yang 

mengerjakan proyek nasional. PT.Bennatin Surya Cipta saat ini memiliki 

kualifikasi. PT.Bennatin Surya Cipta dapat mengerjakan proyek-proyek sub 

kualifikasi: 

AR101 Jasa Nasihat dan Pra Desain  Arsitektural 

AR102 Jasa desain arsitektural 
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AR104 Jasa desain interior 

AR105 Jasa arsitektur lain nya 

AR201 Jasa pengawas administrasi kontrak 

KL401 Jasa konsultasi lingkumgan 

KL402 Jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan 

KL403 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan 

KL404 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

transportasi 

KL405 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

keairan  

KL406 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

lainnya 

KL407 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi 

proses dan fasilitas industrial 

KL408 Jasa manajemen proyek terkait konstruksipekerjaan sistem 

kendali lalu lintas 

PR101 Jasa perencanaan dan perancangan perkotaan 

PR102 Jasa perencanaan wilayah 

PR103 Jasa perencanaan dan perancangan lingkungaan bangunan dan 

lansekap 

PR104 Jasa pengembangan pemanfaatan ruang 

PR201 Jasa dpengawas dan pengendali penataan ruang 

RE102 Jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur 

bangunan 

RE103 Jasa desain rekayasa untuk teknik sipil air 

RE104 Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi 

RE105 Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal 

dalam bangunan 

RE106 Jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi 

RE107 Jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi 
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RE108 Jasa desain rekayasa lainnya 

RE201 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung 

RE202 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi 

RE203 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air 

RE204 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses fasilitas 

industri 

SP301 Jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika 

SP302 Jasa survey bawah tanah 

SP303 Jas survey permukaan tanah 

SP304 Jasa pembuatan peta 
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