
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran manusia sangat penting karena manusia selalu berperan aktif dalam

setiap organisasi. Sumber daya manusia menyangkut organisasi dengan kerja,

relativitas dan dorongan. Seberapa besar pun aspek teknologi dan ekonomi tanpa

aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat dicapai.

Begitu pentingnya sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, sehingga

bagian terbesar dari waktu, perhatian dan tenaga pengusaha disibukkan dengan

masalah – masalah manusia yang sering amat pelit dan sensitif untuk diselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri dunia bisnis dalam era global ini dihadapkan pada

proses perubahan yang begitu cepat dan rumit. Untuk itu kebutuhan akan

perubahan yang dinamis dalam berbagai hal seperti visi, misi, tujuan dan sistem

berpikir menjadi hal pokok yang harus dimiliki perusahaan.

Sebagai manager yang baik terhadap karyawan seharusnya terdorong untuk

selalu melakukan kajian dengan menghasilkan gagasan – gagasan baru dan

mengkontribusikannya pada perusahaan. Sikap manager yang yang mungkin

selama ini begitu toleransi terhadap setiap kesalahan karyawan yang patut diubah.

Manager harus bisa mengambil posisi untuk mencegah terjadinya resiko besar

dari suatu kesalahan kerja. Namun manager harus mengevaluasi setiap kegagalan

dan melakukan evaluasi diri.

Kecakapan manajemen dan kepemimpinan sama – sama diperlukan untuk

mendorong efektivitas manager dan karyawan. Jika seorang pemimpin bisa



berbagi visi yang menggiurkan tentang apa yang dapat dicapai organisasi dan bisa

menetapkan tujuan dan menjabarkan tugas – tugas yang bisa menggerakan semua

orang ke arah visi tersebut, maka semua orang akan berprestasi lebih baik.

Suatu perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya secara efektif dan

efisien dalam mencapai tujuan tanpa didukung tenaga kerja yang handal dan

memadai. Maka perlu bagi perusahaan untuk membuat job desription dan Analisis

Jabatan guna mendapatkan tenaga kerja yang cakap dalam posisinya.

Tanggung jawab itu sendiri merupakan sifat yang mendasar dalam diri

manusia. Selaras dengan fitrah, tapi bisa juga tergeser oleh faktor eksternal. Setiap

individu memiliki sifat ini, ia akan semakin membaik bila kepribadian orang

tersebut semakin meningkat. Ia akan selalu ada dalam diri manusia, karena pada

dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang

menuntut kepedulian dan tanggung jawab.

Demikian pula halnya dengan PT. Suryamulia Gitagraha yaitu perusahaan

yang bergerak pada Building Construction (bidang konstruksi bangunan) yang

didirikan pada tanggal 28 Mai 1966 yang beralamat di Jalan M. Ali No. 10 A-B

Pekanbaru.

PT. Suryamulia Gitagraha telah mempekerjakan 51 orang karyawan pada

tahun 2013 yang tersebar dibeberapa bagian atau unit. PT. Suryamulia Gitagraha

senantiasa memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan seluruh

pegawai. Perusahaan berkeyakinan bahwa untuk melaksanakan kebijakan ini

harus mendapat dukungan dari semua pihak baik dari pegawai maupun pihak



manajemen PT. Suryamulia Gitagraha. Berikut data karyawan PT. Suryamulia

Gitagraha - Duri.

Tabel 1.1 : Jumlah Karyawan PT. Suryamulia Gitagraha – Duri Tahun
2013

No. Bagian Unit Kerja Jumlah Karyawan
1. Helper scaffolding 11
2. Field HES Compliance 7
3. Site Manager Civil 7
4. Driver 5
5. Scaf Folder 5
6. Swammper 2
7. Project Manager 1
8. HES Manager 1
9. Estimator 1
10. Site Manager Electrical 1
11. Planner 1
12. Adm. Office 1
13. Adm. HRD 1
14. Ka. Gudang 1
15. Warehouse 1
16. Adm. HES 1
17. Koord. Plumbing 1
18. Scaffolder Inspector 1
19. Office Boy 1
20. Operator Compresor 1
Jumlah 51

Sumber : PT. Suryamulia Gitagraha - Duri

Berdasarkan data karyawan PT. Suryamulia Gitagraha (SMGG) – Duri pada

Tabel 1.1 diatas melaksanakan aktivitas perusahaan memerlukan cukup banyak

karyawan, yang mana terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana di

lapangan. PT. Suryamulia Gitagraha – Duri mempunyai job description yang jelas

pada setiap jabatan, ini dimaksudkan agar dapat membedakan fungsi tugas dan



tanggung jawab masing – masing karyawan yang menduduki jabatan tertentu

sesuai dengan job description jabatan. Berikut adalah tabel job description pada

PT. Suryamulia Gitagraha – Duri.

Tabel 1.2 : Job Description Pada PT. Suryamulia Gitagraha – Duri

No Jabatan Rincian Tugas

1. Project Manager - Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan

kontrak proyek.

- Membuat program kerja proyek.

- Menandatangani setiap perintah kerja yang

diberikan PT. CPI.

- Memberikan perintah kerja kepada seluruh

karyawan.

2. Planner - Melakukan perencanaan dengan berkoordinasi

dengan Site Engineer.

- Menghadiri undangan rapat.

- Memberikan pandangan/ ide.

- Memberikan masukan kepada personal QA/QC.

3. HES Manager - Bertanggung jawab terhadap keselamatan &

produktivitas ditempat kerja.

- Memastikan setiap karyawan yang melakukan

aktivitas pekerjaan.

- Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh

pekerjaan.

4. HES Compliance - Memastikan bahwa pekerja dilapangan sudah

mengikuti kaidah – kaidah FSWP.

- Memberikan laporan tertulis kepada HES

Admin.

- Memastikan semua karyawan bekerja dengan

selamat.



- Mendokumentasikan setiap kegiatan yang

dilakukan diwilayah kerja.

- Memberikan trening kepada karyawan

5. Admin. HES - Membuat laporan harian LSRD.

- Membuat laporan Bulanan (HES Monthly

Report).

- Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumen

HES.

- Membuat Pass Kendaraan dan Membuat

summary kendaraan.

6. Scaffolder - Menerima job pemasangan & pembongkaran.

- Menerapkan system kerja yang selamat

dilapangan.

- Bertanggung jawab terhadap pemasangan &

pembongkaran Scaffolding.

7. Coord. Scaffolding - Menerima Job pemasangan & pembongkaran

Scaffolding.

- Membuat SOP/JSA.

- Memberikan pengarahan kepada team

Scaffolding.

- Melakukan pengawasan setiap melakukan

pemasangan & pembongkaran.

8. Head Warehouse &

Purchasing

- Mengecek laporan barang masuk & keluar.

- Mengecek surat – surat jalan yang keluar dari

gudang.

- Mengatur schedule anggota, kendaraan &

material.

9. Warehouse - Mencatat material/barang keluar dan masuk.
- Mencatat setiap APD yang dibagikan ke

karyawan.
- Mencatat stock barang setiap hari.
- Mengurus barang masuk kegudang



10. Admin HRD - Penerimaan Karyawan dan mengelola segala

administrasi.

- Mendokumentasikan setiap pekerjaan.

- Merapikan segala surat – surat penting.

- Memberikan trening kepada karyawan.

- Membuat Kontrak Kerja Karyawan serta

memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja.

11. Driver - Melakukan langkah – langkah preventive dengan

service rutin kendaraan.

- Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus

kelengkapan surat – surat.

- Mempersiapkan kebutuhan BBM.
12. Office Boy - Mempersiapkan keperluan perusahaan.

- Merapikan ruangan kerja.
Sumber : PT. Suryamulia Gitagraha – Duri

Setelah diamati Tabel 1.2 diatas ada beberapa kekosongan jabatan di PT.

Suryamulia Gitagraha – Duri, seperti satu orang karyawan memegang dua tugas,

contohnya pada bagian HES Sefty yang mengerjakan tugas HRD. Maka akan

dikhawatirkan lingkup pekerjaan pada bidang HES Manager tidak dapat

terlaksana sebagaimana mestinya, mengingat beberapa tugas dan tanggung jawab

serta wewenang yang tidak dimilki oleh HES Manager itu sendiri. Dan hal

tersebut tidak baik karna mengingat latar belakang pekerjaan yang berbeda

Maka dengan adanya tugas dan tanggung jawab dapat meningkatkan

produktifitas perusahaan, serta mengingat betapa pentingnya tugas dan tanggung

jawab di suatu perusahaan maka penulis tertarik untuk menulis “ Pelaksanaan

Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan pada PT. Suryamulia Gitagraha – Duri ”.



1.2 Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dijelaskan, penulis

dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan pada PT.

Suryamulia Gitagraha – Duri”.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujun penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan pada

PT. Suryamulia Gitagraha – Duri”.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana pengembangan wawasan serta pengalaman yang sangat

membantu penulis dalam merealisasikan antara teori yang didapat

dibangku perkuliahan dengan teori maupun praktek yang ada dilapangan

kerja dan dengan adanya penelitian ini penulis bisa lebih dapat

meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Tugas dan

Tanggung Jawab.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, disamping

itu juga sebagai bahan bacaan, bahan acuan dan bahan informasi bagi

pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap

masalah yang sama.



c. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi dan pertimbang dalam merancang strategi

untuk meningkatkan tugas dan tanggung jawab yang baik sehingga

perusahaan dapat menggunakan sebagai alat untuk merumuskan

kebijaksanaan untuk masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di PT. Suryamulia Gitagraha, yang tepatnya

berada di Jl. Seroja Simpang Rangau Kecematan Mandau – Duri.

2. Waktu

Penelitian dilakukan mulai tanggal 01 Juli 2014 sampai selesai.

1.6 Metode Penulisan

1. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan

ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis – jenis data yang dikumpulkan oleh

penulis yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Seperti

wawancara dengan pihak – pihak yang ada hubungannya dengan

pelaporan ini pada PT. Suryamulia Gitagraha – Duri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.



Data sekunder umumnya berupa jumlah karyawan, job description

dan informasi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi dan

buku – buku penunjang yang mendukung pelaporan ini.

2. Sumber Data

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara

mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan. Dalam hal ini

penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan pada PT.

Suryamulia Gitagraha.

b. Wawancara

Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan penulis dengan

cara melakukan tanya jawab kepada pihak – pihak yang berhubungan

dengan judul tugas akhir ini. Dalam hal ini penulisan melakukan

wawancara langsung dengan HES Manager pada PT. Suryamulia

Gitagraha.

3. Analisa Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis

deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan

gambaran secara rinci berdasarkan pernyataan dilapangan serta

mengkaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang

ada. Kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan

dan kemudian diambil kesimpulan dan saran.



1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan

masing – masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat, metode penulisan laporan, serta

sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan sejarah PT. Suryamulia Gitagraha

(SMGG) Duri dan struktur organisasi, serta aktivitas

perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang definisi tugas, pengertian

tanggung jawab, macam – macam tanggung jawab, sumber

dari tanggung kinerja, pentingnya tanggung jawab, tanggung

jawab pada pekerjaan, kinerja pegawai, pengabdian dan

pengorbanan, dan wewenang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisikan

kesimpulan dan saran.


