
BAB I  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN   

1. Latar Belakang Perusahaan/Industri 

1.1.1 PT. Kawasan Industri Dumai  

PT. Kawasan Industri Dumai (PT.KID) secara  hukum adalah salah satu 

perusahaan didalam kelompok Wilmar Internasional Pte Ltd (Wilmar Group) 

yang berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, 

Provinsi Riau. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan ekonomi ekslusif atau 

kawasan berkait yang sudah mendapatkan ijin pengelolaan dari pemerintah 

Republik Indonesia. Kawasan ini mulai dibangun pada tanggal 31 Agustus 2000 

dan mulai beroperasi sejak 2007.  PT Kawasan Industri Dumai secara operasional 

merupakan salah satu divisi/unit kerja pendukung dari Wilmar Group Dumai yang 

merupakan salah satu unit kewilayahan Wilmar Group.   

Dalam kawasan ini tersedia fasilitas lahan untuk industri sekitar 1000 hektar 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kawasan industri 

tersebut, salah satunya adalah penyediaan sumber energi. Sumber energi yang 

dibangun adalah pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan batubara 

sebagai sumber bahan bakar.  

Kemajuan suatu perusahaan tentunya tidak terlepas dari arah Visi dan Misi 

perusahaan tersebut yang telah ditetapkan oleh pendiri/founding father 

perusahaan. PT Kawasan Industri Dumai memiliki visi yaitu : menjadi salah satu 

kawasan industri terbaik dan berwawasan lingkungan yang dilengkapi dengan 

infrastruktur berkualtas tinggi dan fasilitas – fasiltas pendukung serta pengaturan 

kawasan yang terencana dengan sangat baik. Adapun misi dari PT Kawasan 

Industri Dumai, sebagai berikut :  

1. Mendukung program dalam menciptakan industri ramah lingkungan 

melalui tata kelola industri yang benar 

2. Penyediaan berbagai fasilitas bisnis yang dibutuhkan dunia usaha dan 

investor  



3. Peningkatan sumber daya manusia guna memberikan pelayanan terbaik 

1.1.2 PT Catureka Adikrida  

PT Catureka Adikrida didirikan di Jakarta sejak tahun 1984. Perusahaan ini 

memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun dan mendesain 

sebagai kontraktor umum dan konsultan. PT Catureka Adikrida memiliki 

pengalaman praktis dalam memproduksi berbagai jenis rangka baja untuk 

pembangunan pabrik, gudang, tangki pengolahan, dan pabrik pakan. Perusahaan 

ini juga memiliki pengalaman dan kompetensi yang handal dalam pekerjaan beton 

untuk pembangunan kantor, mansion, pondasi tangki, pengolahan air, dan juga 

infrastruktur. 

Visi dari PT Catureka Adikrida  adalah menjadi perusahaan kontraktor 

profesional yang menciptakan peluang dan membangun proyek di seluruh 

Indonesia untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun misi dari PT.Catureka 

Adikrida sebagai berikut : 

1. Mengutamakan keselamatan proyek, tepat waktu, dan kualitas produk 

terbaik 

2. Menyediakan desain konstruksi yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

klien. 

3. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang 

berkesinambungan, peningkatan fasilitas dan lingkungan kerja serta 

memberikan kesejahteraan yang memadai. 

4. Ciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra 

kami 

1.1.3 Latar Belakang Proyek  

Sesuai dengan tingkat kebutuhan energi yang semakin meningkat di kawasan 

ini, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di PT KID dibagi atas tiga 

tahapan dengan masing masing kapastitas. Untuk memenuhi kebutuhan batubara 

di power plant dibutuhkan strategi dan persediaan batubara yang efektif dan 

efisien 

Dalam perkembangannya, kebutuhan batubara semakin meningkat, maka dari 

itu dibutuhkan pula tempat penyimpanan batubara yang lebih besar. Dengan 



adanya proyek pembangunan Dry Coal Shed ini dapat sebagai tempat 

penyimpanan batubara kering agar terlindungi dari cuaca panas ataupun hujan.  

Oleh karena itu akan dilaksanakan kerja praktek diperusahaan ini sebagai 

syarat untuk memenuhi gelar Ahli Madya (A.Md.) Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis. Dalam praktek ini diharapkan bisa mengerti antara ilmu pengetahuan 

yang dapat pada masa perkuliahan dan praktek secara langsung di lapangan. 

1.2 Tujuan Proyek  

Tujuan pembangunan Dry Coal Shed di kawasan ini adalah sebagai tempat 

penyimpanan atau penempatan batubara kering agar terlindungi dari cuaca panas 

maupun hujan hingga kualitas dari batubara itu sendiri pun tetap terjaga. Batu bara 

ini berfungsi sebagai sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap 

yang menghasilkan energi untuk menunjang produktivitas dikawasan Wilmar. 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Industri 

Suatu proyek dapat berjalan dengan lancar, sesuai dan selesai dengan yang 

ditargetkan apabila ada orang  yang mengaturnya. Maka dari itu sebuah organisasi 

proyek sangat dibutuhkan agar mudah dalam mengkoordinasi dan saling bekerja 

sama dalam suatu proyek. 

Struktur organisasi adalah gambaran umum hubungan kerjasama antara dua 

orang atau lebih dengan tugas yang saling berhubungan satu sama lain supaya 

tercapainya suatu tujuan yang sama. Job description, wewenang dan tangung 

jawab dapat digambarkan pada struktur organisasi, sehingga para karyawan 

mengetahui job description dan tanggung jawab masing – masing.  

Adapun struktrur organisasi di PT. Kawasan Industri Dumai, sebagai berikut
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Gambar 1.1 Struktur organisasi PT.Kawasan Industri Dumai 

Sumber : Department project (unit KID) 



Untuk pengerjaan proyek di lapangan dilakukan oleh PT CaturEka 

Adikrida dan tetap berada dibawah pengawasan PT Kawasan Industri Dumai. 

Adapun Struktur Organisasi PT Catureka Adikrida di lapangan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur organisasi PT.Catureka Adikrida 

Sumber : PT.Catureka Adikrida 

Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada proyek Pembangunan 

Dry Coal Shed Pelintung-Dumai adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Skema hubungan kerja 

Sumber : PT.Kawasan Industri Dumai 
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Keterangan:  Hubungan Kontrak 

 Hubungan Koordinasi 

Adapun uraian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek Dry Coal Shed  

adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik Proyek/owner 

Pemilik Proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki 

proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dan untuk 

membiayai proyek. 

Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek (owner) adalah sebagai berikut : 

a. Menunjuk dan mengangkat wakilnya bagi kebutuhan perencanaan dan 

pelaksanaan, dalam hal ini mengangkat kontraktor pelaksana, pengawas proyek 

yang telah terpilih melalui system lelang, 

b. Mengesahkan keputusan yang menyangkut biaya, mutu dan waktu 

pelaksanaan. 

c. Menyelesaikan perselisihan menyangkut proyek yang terjadi antara 

bawahannya dengan pihak pemborong. 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah orang atau badan hukum yang membuat 

perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, maupun 

bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. 

Adapun tugas dan kewajiban konsultan perencana adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sketsa dan memberikan sutu gagasan gambaran pekerjaan, meliputi 

pembagian ruang rencana pelaksanaaan dan lainnya. 

b. Membuat gambar detail atau penjelasan lengkap dengan perhitungan 

kontruksinya. 

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

(RAB). 

 

 



3. Konsultan pengawas 

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjukkan oleh pemilik proyek 

(owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat 

berupa badan usaha dan perorangan yang bergerak di bidang pengawasan dalam 

pelaksanaan perkerjaan dilapangan dengan memperhatikan item-item rencana 

anggaran biaya pelaksanaan dan gambar-gambar rencana kerja. 

Adapun tugas dan kewajiban konsultan pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengawasan berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk dan 

pejelasan kepada pelaksana kontruksi dan meneliti hasil-hasil yang 

telahdikerjakan. 

b. Memberi rekomendasi progres report pekerjaan pelaksana untuk meminta 

danakepada pemilik proyek (owner) guna membiayai pelaksanaan 

pekerjaanselanjutnya. 

c. Memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana konturksi apabila 

dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi dan 

gambar-gambarteknis. 

4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor Pelaksana adalah entitas hukum atau individu yang ditunjuk untuk 

melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam definisi 

lain menyatakan bahwa perusahaan yang penawaran harganya telah diterima dan 

telah diberikan penunjukan surat serta menandatangani surat perjanjian dengan 

pemberi tugas pekerjaan pemborongan sehubungan dengan pekerjaan proyek. 

Kontraktor pelaksana bertnggung jawab secara langsung kepada pemilik proyek. 

Dalam tugasnya, kontraktor pelaksana akan diawasi tim pengawas dari owner 

serta dapat berkonsultasi secara langsung kepada tim pengawas terhadap masalah 

yang terjadi dalam pekerjaan proyek.  

Adapun tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek 

(bisa pihak swasta maupun pemerintah). 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan.  



c. Membuat Rencana kerja dan syarat–sayarat pelaksanaan bangunan ( RKS) 

sebagai pedoman pelaksanaan. 

d. Membuat rencana anggaran biaya (RAB). 

e. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke dalam 

desain bangunan. 

f. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak  memungkinkan  untuk dilaksanakan. 

g. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi 

kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada 

konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah orang/instansi 

yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan. 

h. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunan 

yang melaksanakan pekerjaan  tidak sesuai dengan rencana. 

i. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

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

segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

k. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh direksi 

l. Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan / Industri  

1.4.1 PT. Kawasan Industri Dumai 

 PT Kawasan Industri Dumai secara operasional merupakan salah satu 

divisi/unit kerja pendukung dari Wilmar Group Dumai yang merupakan salah satu 

unit kewilayahan Wilmar Group. Unit ini mengoperasikan infrastruktur dan 

fasilitas penunjang kawasan industri, fasilitas produksi pengolahan kelapa sawit, 

minyak sawit dan turunanya serta perdagangan bahan penolong industri tersebut 

yang terletak di dua lokasi Kota Dumai yaitu areal Pelabuhan Laut Dumai 

(Pelindo) dan Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung. 

 Untuk menunjang kegiatan operasional kawasan tersebut tersedia 

infrastruktur berupa infrastruktur transportasi dan utlitas serta fasilitas penunjang 



lainnya. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut dan jaringan pipa zat 

cair, infrastruktur jalan, jembatan dan sistem drainase. Sedangkan infrastruktur 

utilitas mencakup: infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit, transmisi 

dan distribusi tenaga listrik, infrastruktur air bersih, infrastruktur uap air panas 

(steam) yang meliputi jaringan distribusi dan instalasi pengolahan uap air panas 

(boiler). 

Penyediaan lahan, infrastruktur dan fasilitas penunjang untuk mendukung 

kegiatan industri tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan pengusahaan 

kawasan industri yang kegiatan utamanya adalah dalam bidang pengembangan 

dan pengelolaan kawasan industri, sehingga unit kerja yang selama ini menangani 

fasilitas produksi tetap fokus dalam operasional. Manajemen Wilmar Internasional 

memutuskan untuk mengusahkan pengembangan dan pengelolaan kawasan 

industri di tempat tersebut melalui pendirian perseroan terbatas PT Kawasan 

Industri Dumai. 

1.4.2 PT. Catureka Adikrida 

Sebagai perusahaan jasa konsultan, engineering dan konstruksi penuh 

sejak tahun 1984, PT. Catureka Adikrida  memiliki kemampuan, dan modal yang 

diperlukan untuk menawarkan kepada klien. Layanan terintegrasi yang 

memberikan standar tinggi dalam kualitas, nilai, waktu, dan efisiensi biaya. 

Layanan yang tersedia untuk semua klien meliputi: 

1. Kontraktor utama melalui kerjasama tim yang solid dan pengawasan yang 

ketat. Ruang lingkup nya meliputi:  perencanaan proyek, pengawasan 

tenaga kerja dan koordinasi keselamatan. 

2. Desain dan bangun dengan keahlian bertahun-tahun, dan di bawah 

pengawasan staf profesional .  

3. Manajemen konstruksi didukung oleh mitra terpercaya, pengalaman, dan 

pengetahuan lokal puluhan tahun.  
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