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BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Putra Sakti Sampurna merupakan salah satu perusahaan swasta yang

bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi. Awal terbentuknya  Pada tanggal

19 November 2001 dengan nama “CV. Putra Sakti Sampurna”. Perusahaan ini

berubah menjadi “PT. Putra Sakti Sampurna” pada tanggal 30 September  2010

yang berkedudukan di Kota Pekanbaru. Direktur utama PT. Putra Sakti Sampurna

adalah Tn. Syahrial Putra.

1.1.2. Latar Belakang Proyek

Pembangunan yang dilakukan merupakan salah satu wujud pembangunan

Gedung Negara, dimana setiap prosesnya akan memerlukan tindakan

pengawas/manajemen konstruksi, sehingga proses dapat berlangsung dengan arah

yang benar dan mengurangi deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi

seiring dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Bengkalis maka

selayaknya semakin juga diikuti perkembangan kemajuan dari sumber daya

manusia dan fasilitas sarana dan prasarana penunjangnya.

Pada saat ini kawasan Politeknik Negeri Bengkais sudah terkenal dengan baik,

namun ada beberapa yang masih perlu tambahan gedung kuliah karena banyaknya

calon mahasiswa/i yang mendaftar di kampus tersebut. Pemerintah Provinsi Riau

sangat paham akan hal ini, untuk itu pada tahun 2020 ini melalui Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Bengkalis melaksanakan program

pembangunan dan pengembangan infrastruktur pemerintah dimana salah satu
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kegiatannya adalah Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri

Bengkalis.

Gambar 1.1 Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis
Sumbe : Data proyek

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator tentu berkepentingan untuk

menampung aspirasi dan pertumbuhan pemmbangunan bagian daerahya dan

sudah tentu akan mendukung pertumbuhan ini. Untuk itu ekerjaan Pembangunan

Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis ini merupakan salah satu

bukti nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam memperhatikan dinamika

yang terjadi dimasyarakat.

Gambar 1.2 Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis
Sumbe : Data proyek
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1.2. Tujuan Proyek

Adapun tujuan dilaksanakannya proyek pembangunan Gedung Kuliah

Terpadu (GKT) Politeknik Negeri Bengkalis yaitu untuk meningkatkan

pembangunan sarana prasarana Gedung perkuliahan di Politeknik Negeri

Bengkalis.

1.3. Struktur 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 organisasi umum perusahaan dan struktur organisasi

proyek dilapangan. Struktur organisasi dibentuk bertujuan untuk meningkatkan

mutu pekerjaan dan kualitas yang benar urutan pekerjaan.

Adapun struktur organisasi proyek dilapangan PT. Putra Sakti Sampurna

pada proyek pembangunan Gedung Kuliah Terpadu (GKT) di Poiteknik Negeri

Bengkalis, ialah sebagai berikut :
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Gambar 1.3Struktur organisasi pada proyek
Sumber : Data proyek

1.3.1. Project Manager

Project manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk

menggerakan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaann

proyek dimana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Project

manager pada pekerjaaan konstruksi adalah seseorang yang bertanggung jawab

atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi yang dalam

pelaksanaan tigasnya didasarkan pada kompentensi tertentu. Adapun kompetensi-

kompetensinya yaitu :

a) Knowledge, yaitu pengelolaan project manager akan project management.

b) Performance, yaitu terkait dengan kinerja dn prestasi apa yang project

manager mampu berikan untuk project management yang sedang diemban.

c) Personal, yaitu bagaimana prilaku seorang project manager dalam

melaksanakan proyek atau aktifitas terkait yang mencakup attitude,

karakter, dan gaya kepemimpinan. Kompetensi personal ini akan
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mempengaruhi bagaimana seorang manajer proyek membimbing team

proyek untuk mencapai tujuan dan bagaimana mengatasi berbagai kendala

yang timbul selama pengelolaan proyek.

1.3.2. HSE (Health, Safety, and Environment)

HSE (Health, Safety, and Environment) atau dikenal dengan nama K3

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah bagian yang melakukan control

terhadap factor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, kemudian

keamanan seseorang dalam bekerja dan lingkungan. Adapun tugas dan tanggung

jawab HSE  (Health, Safety, and Environment) manager adalah sebaga berikut :

a) Menerapkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang dan

terkait K3.

b) HSE manager harus memastikan bahwa perusahaan secara efektif

melaksanakan program K3.

c) Tujuan utama pelaksanaan semua program K3 dalam perusahaan adalah

untuk memastikan bahwa system K3 bekerja dengan baik. Sehingga

kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja dapat dihindari.

1.3.3. Manager Keuangan

Manager keuangan merupakan seorang yang secara umum bertanggung

jawab pada penyusunan anggaran, pembukuan dan laporan keuangan. Berikut ini

adalah tugas seorang manager keuangan, yaitu :

a. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman,

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran.

b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

c. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran,

mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan membuat

catatan transaksi kas

d. Mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan.
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e. Mengurus surat berharga, salah satunya seperti menandatangi cek.

f. Bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan

bagian lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

1.3.4. Manager Teknik Elektrikal

Tugas dari manager teknik elektrikal adalah sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab kepada Team Leader;

b. Sebagai penanggung jawab teknis tertinggi pelaksanaan Pengendalian dan

Pengawasan Pekerjaan Elektrikal di lapangan;

c. Mewakili Team Leader dalam rapat – rapat koordinasi mingguan bidang

elektrikal di lapangan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pekerjaan elektrikal yang

dilakukan oleh inspektor/pengawas elektrikal;

e. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam

organisasi tim konsultan MK;

f. Bertanggung jawab atas perhitungan (kualitas & kuantitas) hasil kemajuan

pekerjaan di lapangan untuk bidang Elektrikal Bangunan.

1.3.5. Manager Teknik Arsitektur

Tugas dari manager teknik arsitektur adalh sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pada bidangnya

b. Mendukung dan memberi input design arsitek

c. Memecahkan problem design

d. Mengadakan review dan diskusi

e. Mendesain, menghitung secara konstruksi pada proses perencanaan dan

proses pelaksanaan

f. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi lapangan

g. Membuat gambar skematik sistem struktur yang akan digunakan
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1.3.6. Drafter

Tugas dari Drafter adalah sebagai berikut :

a. Membuat kerangka umum/konsep rencana gambar dan pengembangan

desainnya

b. Melakukan analisa yang berkenaan dengan perencanaan teknis arsitek

gedung/bangunan.

c. Melakukan tahapan konsultansi dengan owner atau instansi terkait dengan

proyek.

d. Membuat/menyusun perencanaan dan perancangan (schematic

Design),dari awal

e. Pengembangan rancangan dan gambar kerja,dll

1.3.7. Manager Teknik Struktur

Tugas dari manager teknik struktur adalah sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab kepada project manager

b. Sebagai penangung jawab teknis tertinggi pelaksanaan proyek

c. Pengendalian Rencana Desain Struktur dalam Konstruksi

d. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi Rencana Desain

Struktur yang dihasilkan oleh Perencana Struktur

e. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi Gambar shop Drawing

dan Gambar Asbuilt Drawing Struktur

f. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam

organisasi tim kontraktor

g. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas implementasi di lapangan

untuk bidang Struktur Bangunan

1.3.8. Manager Teknik Mekanikal

Tugas dari manager teknik mekanikal adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan data perencanaan yang dibutuhkan

b. Menyusun kriteria teknis yang dibutuhkan
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c. Merancang Sistem Mekanikal sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi

teknis yang ditentukan

d. Melakukan kegiatan pembuatan sistem mekanikal berdasarkan hasil

rancangan yang telah dibuat

e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan system mekanikal sesuai

dengan jadwal waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan

f. Melakukan pengawasan pada kegiatan instalasi system mekanikal

mengacu pada manual pemasangan yang telah ditentukan

g. Melakukan pengujian hasil instalasi sistem mekanikal

h. Melakukan pemeliharaan sistem kekanikal yang telah dipasang

i. Melakukan pengkajian teknis atas sistem mekanikal yang telah dirancang,

dibuat, dipasang dan diperasikan untuk mengetahui efektifitas dan

efisiensinya

j. Membuat laporan hasil pekerjaan.

1.3.9. Surveyor

Tugas dari surveyor adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan data perencanaan yang dibutuhkan

b. Menyusun criteria teknis yang dibutuhkan

c. Merancang Sistem Mekanikal sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi

teknis yang ditentukan

d. Melakukan kegiatan pembuatan sistem mekanikal berdasarkan hasil

rancangan yang telah dibuat

e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan system mekanikal sesuai

dengan jadwal waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan

f. Melakukan pengawasan pada kegiatan instalasi system mekanikal

mengacu pada manual pemasangan yang telah ditentukan

g. Melakukan pengujian hasil instalasi sistem mekanikal

h. Melakukan pemeliharaan sistem kekanikal yang telah dipasang
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i. Melakukan pengkajian teknis atas sistem mekanikal yang telah dirancang,

dibuat, dipasang dan diperasikan untuk mengetahui efektifitas dan

efisiensinya

j. Membuat laporan hasil pekerjaan.

1.3.10. Quality Control

Tugas dari quality control adalah sebagai berikut :

a. Memeriksa kelayakan peralatan pengendalian mutu yang digunakan

b. Melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang

digunakan

c. Melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan ataupun di

laboratorium

d. Mempelajari metode kerja yang digunakan agar sesuai spesifikasi teknis

yang dipakai

e. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan mutu yang dibutuhkan

oleh Quality Assurance

1.3.11. Logistik

Tugas dari logistic adalah sebagai berikut :

a. Menentukan sistem logistics management yang dipakai.

b. Menentukan pemakaian logistik secara privat atau agen.

c. Menentukan moda transportasi yang akan dipakai.

d. Membuat rancangan organisasi logistik.

e. Menentukan lokasi pergudangan pada lokasi terbaik.

f. Menentukan kegiatan operasional gudang.

1.3.12. Administrasi

Tugas dari administrasi adalah sebagai berikut :
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a. Melakukan Sesi Dokumentasi

b. Menjaga dan Mengecek Inventory Kantor

c. Mengecek Biaya Operasional dan Membuat Reiburstment Ke Pusat

d. Membuat Surat Jalan

e. Membuat Data Absensi dan Lembur

f. Membuat Laporan Mingguan/Bulanan

g. Merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap dokumenyang ada

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan/Industri

PT. Putra Sakti Sampurna bergerak di bidang badan usaha jasa

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, bangunan sipil dan instalasi mekanikal

dan elektrikal.

Adapun proyek yang sudah diselesaikan PT. Putra Sakti Sampurna

diantaranya, yaitu :

Pembangunan stadion mini UIR (2009)

a. Pembangunan gedung pasca sarjana UIR (2011)

b. Pembangunan fakultas agama islam UIR (2012)

c. Pembangunan gedung fakultas hokum UIR (2013)

d. Pembangunan gedung pertanian UIR (2013 & 2014)

e. Pembangunan balai latihan masyarakat Pekanbaru (2016)

f. Pembangunan gudang obat rumah sakit tentara Pekanbaru (2017)

g. Pembangunan madrasah Pekanbaru-Dumai (2019)

h. Pembangunan SD di Dumai (2019)
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