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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di

Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan

klasifikasi nasional yang bertuga suntuk mengklaskan kapal-kapal niaga

berbendera Indonesia dankapal berbendera asing yang secararegulerberoperasi

di perairan Indonesia.

Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal

berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan

memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar.

Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei

dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain

Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) didirikan pada tanggal 1 Juli 1964

dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh

pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera

Indonesia. 48

Penugasan ini kemudain dikukuhkan dalam Keputusan Menteri

Perhubungan Laut No.Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang

Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-Kapal berbendera Indonesia untuk

memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI. Kegiatan
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Klasifikasi itu sendiri merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan

konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah

satu penilaian atas laik laut kapal tersebut berlayar.

Kemudian melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta

prospek usaha bidang klasifikasi cukup cerah, maka untuk meningkatkan

aspek pengusahaan, sejaktahun 1977 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1,

PN Biro Klasifikasi Indonesia diubah statusnya menjadi PT. (Persero) Biro

Klasifikasi Indonesia. Anggaran Dasar PT. (Persero) Biro Klasifikasi

Indonesia dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH dengan akte Nomor 57

tanggal 19 Oktober 1978, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : Y.A.5/345/1978 tanggal

7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun

1979.

Dalam perkembangannya hingga sekarang, Anggaran Dasar BKI telah

mengalami beberapa kali perubahan, baik itu dikarenakan adanya kebutuhan

Internal BKI ataupun pengaruh dari terbentuknya peraturan/undang-

undangbaru yang mengatur tentang perseroan yang menyebabkan BKI

melakukan penyesuaian Anggaran Dasar.

Memperhatikan potensi pasar yang sangat besar dan kemampuan SDM

yang dimiliki, pada tahun 1982 BKI mulai merintis bidang komersil yang

merupakan diversifikasi usaha dan merupakan profit maker bagi perusahaan.49
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Berikut adalah kegiatan jasa perusahaan secara keseluruhan Melihat

peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha yang cukup

cerah, di tahun 1977 Pemerintah RI selaku pemilik BKI mengupayakan

peningkatan kemandirian usaha BKI dengan melakukan perubahan status

badan organisasi menjadi Perseroan Terbatas, atau PT (Persero) yang

diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1977 tentang

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero).

BKI didirikan untuk menghemat devisa Negara bagil ayanan inspeksi

kapal-kapal nasional dan mendukung kemandirian dunia industri maritim

Indonesia. Melalui dukungan kerjasama dengan Germansicher Lloyd,

German, BKI saat ini telah menjadi sebuah badan klasifikasi nasional yang

besar.Hinggasaatini, selain kegiatan usaha klasifikasi, BKI juga

mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultansi dan Supervisi.

Berkantor pusat di Jakarta, BKI memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan

besar seluruh Indonesia dan Singapura. Selain itu BKI juga memiliki

kerjasama dengan Badan Klasifikasi Asing, baik dalam bentuk Mutual

Representative maupun Dual Class.50

B. Visi dan Misi PT. Biro Klasifikasi Indonesia

1. Visi

Menjadi badan klasifikasi dan independent assurance berkelas dunia

2. Misi

a. Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan Jasa Klasifikasi dan

Statutory melalui layanan, operasi dan riset rules yang berstandar
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internasional serta berbasis pada kualitas, keselamatan dan

tanggungjawab sosial – lingkungan kelautan (Klasifikasi).

b. Memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar

dapat menjadi market leader dalam bisnis Independent Marine

Assurance (Non Klasifikasi).

C. Moto Perusahaan

Moto perusahaana dalah TERPERCAYA yang mengandung maksud:

1. Mutu Jasa yang diberikan oleh Perusahaan benar-benar berkualitas tinggi,

dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu

2. Setiap pegawai perusahaan memiliki kualifikasi yang dapat diandalkan

pada masing-masing bidang tugas/profesinya

3. Sebutan BKI dijadikan merek dagang / trade mark yang bermakna produk

unggulan. 51

Sebagaidasardalam mengelola perusahaan terutama dalam

melaksanakan misi dan tugas, maka falsafah yang dianut Perusahaan adalah

TERPERCAYA yang dikembangkan melalui paradigm

1. Mengutamakan mutu dan pelayanan jasa berdasarkan komitmen yang

tinggi terhadap masalah keselamatan

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan secara konsisten

dan berkesinambungan

3. Tanggap dan concern terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi terutama yang berkaitan dengan keselamatan kapal.
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D. Struktur Organisasi

Organisasi sebagai sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan,

harusdisusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung

segalaaktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi sebuah perusahaan

menjaditempat atau sarana untuk melakukan aktivitas perusahaan dan tidak

terjadinyapenumpukkan tugas terhadap masing–masing fungsi dalam

perusahaan tersebut.Cerminan agar garis perintah tugas, kewajibandan

wewenang serta tanggungjawab digambarkan dalam struktur organisasi.

Di dalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian

kerja danhubungan kerja sama antar fungsi–fungsi, bagian–bagian maupun

orang dengankedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda

serta tanggungjawab untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas dalam

penanganan sumber dayamanusia dan sumber daya lainnya pada suatu

perusahaan.52

Adapun struktur organisasi di PT. BiroKlasifikasi Indonesia (Persero)

sebagai berikut:
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Tank Inspector
Alfery P

Ilyas Komara
Eronro

Project
Manager

Agus Sujana

Project Control
Agus Syamsudin

Site Manager
Elhard Pagadi

Hes
Coordinator

Fahmi

HES Officer
Jefri

Endi Suwito

RBI Inspector
Aswin Tino

Senior Tank
Inspector

Budi Santoso

Process Engineer
Syidda Hasan A
Satrio Febrianto

Kepala cabang
Muhammad

Iqbal

Tank
Engineer

Saleh Arie

Doc Control
Mayder

Team Inspection
SPV : Erson & Kamal

-Asep S ( UT L.II)
-Rio N (MT/PT L.II)
-Roni (UT L.II)
-Apriyadi K (Ass. Technician)
-Raka Ertho (Ass. Technician)
Dodi suratman (Ass. Technician)

Team Scaffolding
SPV : Anggiat Tampubolon
-Juyarno Malau
(Scaffolding)
-Zulfikar (Scaffolding)
-Yuned Samuel
(Scaffolding)
-Herpahman (Ass.
Technician)
-Yustin O (Ass. Technician)
-Hendra P (Ass. Technician)
-Gonjefri (Ass. Technician)
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Pada struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian atau jabatan yang

bertugas mengurus bidangnya masing-masing, bertanggung jawab terhadap

pimpinan perusahaan. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab serta

weweng yang telah di tuangkan dalam job description. Berdasarkan struktur

organisasi diatas dapat diuraikan fungsi tugas dan weweng dari masing-masing :

1. Kepala cabang: bertugas mengwasi semua pekerjaan

2. Project control: bertugas mengontrol pekerjaan

3. Project manager:bertugas untuk memenuhi kebutuhan yang berupa

kebutuhan tugas, kebutuhan team dan kebutuhan inividual

4. Site manager: bertugas membuat perencanaan,pelaksanaan, mengongtrol

kegiatan operasional pelaksaan proyek,

5. HES Coordinator

6. HES Officer : bertugas membuat program kerja k3 dan perencanan

pengimplementasian, memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai SOP

7. RBI Inspector : bertugas merencanakan program inspeksi untuk semua

fasilitas produksi

8. Senior Tank Inspector : bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari

aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan, mengawasi dan member

pengarahan dalam pelaksaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur

berdsarkan spesiikasi teknis.

9. Doc. Control: bertugas membantu management representative dalam

menjalankan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu,

mengurusi masalah penerbitan, pengesahan, pendistribusian,

penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen.


