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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Obyek Penelitian

Kantor Konsultan Arsitektur dan Interior Yongky dan Rekan merupakan usaha

dalam bidang jasa konsultan pembuatan gambar arsitektur dan interior yang

didirikan oleh Bapak Yongky Hartanto semenjak tahun1985 di Kota Bandung.

Beliau adalah seorang alumnus Teknik Arsiterktur dari Universitas Katolik

Parahyangan, Bandung.

Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan

Rekan hanya mengkhususkan diri di bidang perencanaan arsitektur, desain interior

dan enjinering, tidak berkecimpung di bidang pelaksana proyek / kontraktor.

Selama 34 tahun berkecimpung di bidang perencanaan arsitektur, Kantor

Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan telah

mengerjakan ratusan proyek yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.

Adapun proyek-proyek yang dikerjakannya mulai dari rumah tinggal, perumahan,

kantor, hotel, apartemen, restoran, dan lain sebagainya.

4.2. Visi dan Misi Kantor Konsultan Arsitektur, Interior dan Enjinering

Yongky dan Rekan
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Visi diperlukan untuk mengetahui arah dan cita-cita dari perusahaan. Sedangkan

misi merupakan cara atau tahapan dalam mencapai cita-cita tersebut. Tentu visi

dan misi sangat penting dalam mencapai target dari cita-cita yang sudah

direncanakan sebelumnya.

4.2.1. Visi

Menjadi kantor konsultan arsitektur yang unggul dalam desain dan layanan.

4.2.2. Misi

1. Menjadi salah satu kantor konsultan arsitektur terbaik di Indonesia.

2. Menghasilkan gambar-gambar arsitektur dan interior secara tepat dan cepat.

3. Menghasilkan desain-desain arsitektur dan interior terbaik bagi semua klien.

4. Memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia properti di

Indonesia.

4.3. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior

dan Enjinering Yongky dan Rekan

Dalam melakukan bisnisnya Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan

Enjinering Yongky dan Rekan membuat struktur organisasi sebagai berikut :
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Gambar 4. Struktur Organisasi
Sumber : Departemen Sumber Daya Manusia Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur,

Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan
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4.4. Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan yang Ditetapkan di Kantor

Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan

Rekan

Sebagaimana yang telah dibahas, analisis jabatan memiliki dua sub variabel, yaitu

Uraian Jabatan (Job Description) dan Spesifikasi Jabatan (Job Specification).

Oleh karena itu dalam penelitian ini kita perlu menganalisis uraian jabatan,

spesifikasi jabatan, desain pekerjaan dan penilaian kinerja yang dilakukan di

Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan

Rekan – Bandung.

Yang pertama kita akan melihat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang sudah

ditetapkan oleh perusahaan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan

bagian Sumber Daya Manusia di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior

dan Enjinering Yongky dan Rekan.

4.4.1. Uraian Jabatan yang Ditetapkan di Kantor Konsultan Rekayasa

Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan

a. Direktur

Pada Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky

dan Rekan, jabatan Direktur merangkap sebagai pemilik perusahaan. Ia

bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen perusahaan dan

memiliki uraian jabatan sebagai berikut :



64

 Mengepalai perencanaan, operasional, keuangan dan sumber daya manusia

perusahaan.

 Mengatur dan mengawasi jalannya operasional perusahaan secara

keseluruhan.

 Membuat dan menentukan konsep desain dari setiap proyek.

 Melakukan peninjauan lapangan.

 Memimpin rapat.

 Berkoordinasi langsung dengan klien.

b. Chief Architect

Seorang Chief Architect berada di bawah supervisi Direktur langsung, secara

umum ia bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan keseluruhan. Ia

memiliki uraian jabatan antara lain :

 Mengkoordinir pembagian pekerjaan proyek.

 Mengatur penjadwalan pekerjaan.

 Memeriksa hasil gambar para Drafter.

 Membantu membuat sketsa-sketsa proyek.

 Melapor mengenai kondisi operasional sehari-hari kepada Direktur.

 Memimpin rapat koordinasi.
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c. Manajer Keuangan dan SDM

Dalam hal ini manajemen keuangan dan sumberdaya manusia dipegang oleh

satu orang yang sama. Seorang Manajer Keuangan dan SDM juga berada di

bawah supervisi Direktur langsung, ia bertanggung jawab terhadap masalah

keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya masalah penggajian karyawan. Ia

memiliki uraian jabatan antara lain :

 Membuat pembukuan keuangan perusahaan.

 Merekrut karyawan.

 Menghitung dan melakukan penggajian karyawan.

 Menerima dan membalas email yang berkaitan dengan keuangan

perusahaan.

 Melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan kepada Direktur.

 Membuat penawaran, fee perencanaan maupun tagihan setiap proyek.

d. Studio Head

Studio Head dijabat oleh satu orang dibawah supervisi Chief Architect. Secara

umum ia bertanggung jawab terhadap operasional harian perusahaan,

khususnya laporan-laporan dari para Job Captain. Ia memiliki uraian jabatan

antara lain :

 Mengatur dan mengawasi pembagian pekerjaan proyek.

 Membuat penjadwalan pekerjaan.

 Mengawasi jalannya operasional pekerjaan sehari-hari.

 Memeriksa hasil gambar para Junior Arsitek dan Drafter.
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 Mengecek gambar-gambar 3D dan 3D SketchUp.

 Membuat gambar-gambar kerja yang ditugaskan oleh Direktur.

 Follow up pekerjaan rekanan / outsourcing.

 Melapor mengenai progress pekerjaan kepada Chief Architect dan

Direktur.

e. Job Captain

Job Captain dijabat oleh dua orang yang bertugas mensupervisi pekerjaan

harian Junior Arsitek dan Drafter, selain merekapun membuat gambar-gambar

kerja yang tidak bisa dibuat oleh para Drafter. Job Captain berada dibawah

memiliki uraian jabatan antara lain :

 Membuat gambar dasar perencanaan.

 Mengawasi pekerjaan sehari-hari Junior Arsitek dan Drafter.

 Mengarahkan pekerjaan Junior Arsitek dan Drafter.

 Membuat gambar-gambar kerja yang ditugaskan oleh Direktur.

 Melapor kepada Studio Head maupun Chief Architect mengenai progress

pekerjaan.

f. Administrasi Proyek

Administrasi Proyek dijabat oleh satu orang dibawah supervisi Studio Head

dan berkoordinasi pula dengan Chief Architect serta Filing Staff. Ia memiliki

uraian jabatan antara lain :

 Membalas email yang masuk ke dalam email perusahaan.
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 Mencatat email yang masuk dan email yang dikirim.

 Mengonfirmasi email-email gambar yang telah dikirim.

 Melaporkan dan mendistribusikan email yang masuk kepada Chief

Architect, maupun Studio Head.

 Follow up pekerjaan rekanan / outsourcing.

 Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif proyek yang ditugaskan

oleh Direktur, Chief Architect, maupun Studio Head.

g. Administrasi Keuangan

Administrasi Keuangan dijabat oleh satu orang dibawah supervisi Manajer

Keuangan dan SDM dan berkoordinasi pula dengan Filing Staff. Secara umum

ia memiliki tanggung jawab membantu Manajer Keuangan dan SDM dalam

masalah keuangan. Ia memiliki uraian jabatan antara lain :

 Bersama Manajer Keuangan melakukan penghitungan gaji karyawan.

 Menghitung pengeluaran harian perusahaan.

 Menghitung biaya proyek.

 Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif keuangan yang

ditugaskan oleh Direktur, maupun Manajer Keuangan.

 Melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan kepada

Manajer Keuangan.



68

h. Junior Arsitek

Junior Arsitek adalah para arsitek muda yang memiliki pengalaman maupun

tanpa pengalaman kerja. Secara umum mereka bertanggung jawab membuat

gambar kerja yang ditugaskan langsung oleh Job Captain maupun Studio

Head. Mereka memiliki uraian jabatan antara lain :

 Menggambar gambar kerja proyek melalui program Autocad.

 Menggambar gambar kerja proyek sesuai kaidah-kaidah arsitektural yang

ditetapkan oleh perusahaan.

 Menyelesaikan gambar kerja proyek sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

 Menyerahkan progress gambar kepada Studio Head maupun Chief

Architect.

i. Drafter

Drafter adalah para lulusan SMK Teknik Bangunan yang memiliki

pengalaman maupun tanpa pengalaman kerja. Secara umum mereka

bertanggung jawab membuat gambar kerja yang ditugaskan langsung oleh Job

Captain maupun Studio Head. Perbedaan mereka dengan para Junior Arsitek

adalah Junior Arsitek memiliki kesempatan karier yang lebih luas untuk

menjadi Job Captain maupun Studio Head, karena mereka lebih memahami

masalah desain bangunan, sedangkan Drafter tidak. Para Drafter memiliki

uraian jabatan antara lain :

 Menggambar gambar kerja proyek melalui program Autocad.



69

 Menggambar gambar kerja proyek sesuai kaidah-kaidah arsitektural yang

ditetapkan oleh perusahaan.

 Menyelesaikan gambar kerja proyek sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

 Menyerahkan progress gambar kepada Studio Head maupun Chief

Architect.

j. Filing Staff

Filling Staff dijabat oleh satu orang yang secara umum memiliki tanggung

jawab dalam melakukan pengarsipan gambar-gambar dan email-email yang

telah diterima maupun dikirim. Tetapi dalam praktiknya iapun melakukan

tugas-tugas luar yang dilakukan oleh Office Boy. Filing Staff memiliki uraian

jabatan antara lain :

 Melakukan pengarsipan gambar-gambar dan email-email yang telah

diterima maupun dikirim.

 Membuat bundel gambar.

 Mencari dokumen yang dibutuhkan.

 Mempersiapkan pengiriman hardcopy gambar.

 Melakukan tugas-tugas luar.
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k. Office Boy

Office Boy dijabat oleh satu orang dan secara umum memiliki tanggung jawab

terhadap kebersihan kantor dan masalah-masalah umum lainnya. Ia memiliki

uraian jabatan antara lain :

 Membersihkan kantor setiap hari.

 Melayani keperluan Direktur maupun tamu perusahaan.

 Menjaga keamanan kantor.

 Melakukan tugas-tugas luar.

4.4.2. Spesifikasi Jabatan yang Ditetapkan di Kantor Konsultan Rekayasa

Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan

a. Direktur

Karena Direktur sekaligus merupakan pemilik perusahaan, maka tidak ada

spesifikasi jabatan yang khusus dibuatkan oleh perusahaan untuk jabatan

Direktur.

b. Chief Architect

Spesifikasi jabatan dari seorang Chief Architect antara lain :

 Minimal S1 Arsitektur.

 Laki-laki / Perempuan.

 Teliti.
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 Berpengalaman di bidang arsitektur minimal 5 tahun.

 Memiliki gaya kepemimpinan yang baik.

c. Manajer Keuangan dan SDM

Spesifikasi jabatan dari seorang Manajer Keuangan dan SDM antara lain :

 Minimal S1 Ekonomi / FISIP.

 Laki-laki / Perempuan.

 Berpengalaman di bidang keuangan.

 Mengetahui prinsip-prinsip dasar Akuntansi Keuangan.

d. Studio Head

Spesifikasi jabatan dari seorang Studio Head antara lain :

 Minimal S1 Arsitektur.

 Laki-laki / Perempuan.

 Teliti.

 Berpengalaman di bidang arsitektur minimal 3 tahun.

 Menguasai program 3D Art Impression dan 3D SketchUp.

 Memiliki gaya kepemimpinan yang baik.

e. Job Captain

Spesifikasi jabatan dari seorang Job Captain antara lain :

 Minimal S1 Arsitektur.

 Laki-laki / Perempuan.
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 Teliti.

 Berpengalaman di bidang arsitektur minimal 2 tahun.

 Memiliki gaya kepemimpinan yang baik.

f. Administrasi Proyek

Spesifikasi jabatan dari seorang Administrasi Proyek antara lain :

 Minimal D3 Administrasi.

 Laki-laki / Perempuan.

 Menguasai Word dan Excell.

 Memiliki pengalaman kerja administrasi minimal 2 tahun.

 Teliti.

g. Administrasi Keuangan

Spesifikasi jabatan dari seorang Administrasi Keuangan antara lain :

 Minimal D3 Administrasi.

 Perempuan.

 Menguasai Word dan Excell.

 Memiliki pengalaman kerja administrasi keuangan minimal 2 tahun.

 Teliti.

h. Junior Arsitek

Spesifikasi jabatan dari Junior Arsitek antara lain :

 Minimal S1 Arsitektur.
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 Laki-laki / Perempuan.

 Fresh Graduate / Berpengalaman.

 Menguasai Autocad.

 Teliti.

 Bersedia bekerja lembur.

i. Drafter

Spesifikasi jabatan dari Drafter antara lain :

 Minimal SMK Teknik Bangunan.

 Fresh Graduate / Pengalaman.

 Laki-laki / Perempuan.

 Menguasai Autocad.

 Teliti.

 Bersedia bekerja lembur.

j. Filling Staff

Spesifikasi jabatan dari Filing Staf antara lain :

 Minimal SMU / sederajat.

 Laki-laki.

 Teliti.

 Bersedia bekerja lembur.

 Memiliki SIM C.
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k. Office Boy

Spesifikasi jabatan dari Office Boy antara lain :

 Minimal SMP / sederajat.

 Laki-laki.

 Teliti dan rapi dalam bekerja.

 Bersedia bekerja lembur.

 Memiliki SIM C.

4.5. Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan yang Dijalankan di Kantor

Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan

Rekan

Uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang dijalankan di Kantor Konsultan

Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan, didapat dari

hasil pengamatan penulis, yang juga merupakan karyawan di perusahaan tersebut

dan wawancara dengan bagian sumber daya manusia dan para pemangku jabatan

yang ada dalam organisasi.

Untuk memperjelas, dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang dimiliki oleh

setiap pemangku jabatan kita dapat membuat sebuah matrix penelitian :

4.5.1. Uraian Jabatan yang Dijalankan :

a. Direktur
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Tabel 7. Matrix Uraian Jabatan Direktur

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Direktur

Tugas

Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Mengatur dan
mengawasi jalannya
operasional
perusahaan secara
keseluruhan

Memimpin rapat

Berkoordinasi
langsung dengan
klien

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Mengepalai
perencanaan,
operasional, keuangan
dan sumber daya
manusia perusahaan

Pelaporan -

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Melakukan
peninjauan lapangan

Pekerjaan sehari-
hari

Membuat dan
menentukan konsep
desain dari setiap
proyek

Direktur memiliki tugas mengatur dan mengawasi jalannya operasional

perusahaan karena ia bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya roda bisnis

perusahaan.

Dalam hal memimpin rapat, Direktur hanya memimpin rapat yang berkenaan

dengan rapat koordinasi bulanan yang dihadiri oleh seluruh pemangku jabatan di

perusahaan. Kecuali jika terdapat hal-hal yang dianggap mendesak atau penting,

Direktur bisa mengadakan rapat dengan pemangku jabatan tertentu maupun
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seluruh karyawan perusahaan.

Koordinasi dengan klien hanya dilakukan oleh Direktur bersama satu orang

asisten, hal ini tidak pernah diwakilkan kepada orang lain.

Karena Direktur bertugas mengatur dan mengawasi jalannya operasional

perusahaan, maka ia mengepalai masalah perencanaan, operasional, keuangan

dan sumber daya manusia.

Peninjauan lapangan dilakukan jika Direktur menganggap perlu adanya

peninjauan ke lapangan. Jika peninjauan lapangan dirasa tidak terlalu mendesak,

maka peninjauan dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh Direktur.

Karena Direktur mengepalai masalah perencanaan, maka konsep desain untuk

seluruh proyek ditentukan sendiri oleh Direktur.

b. Chief Architect

Tabel 8. Matrix Uraian Jabatan Chief Architect

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Chief

Architect

Tugas
Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Mengatur
penjadwalan
pekerjaan

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Mengkoordinir
pembagian pekerjaan
proyek
Memimpin rapat
koordinasi

Pelaporan

Melapor mengenai
kondisi operasional
sehari-hari kepada
Direktur

Kewajiban Kewajiban
pemangku jabatan

Memeriksa hasil kerja
para Drafter
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Pekerjaan sehari-
hari

Membuat sketsa-
sketsa proyek

Chief Architect bertugas membuat jadwal pekerjaan agar gambar-gambar kerja

yang dibuat dapat dikirim sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, Chief Architect juga mengkoordinir pembagian kerja diantara para

Job Captain, Junior Arsitek dan Drafter. Dalam hal pembagian kerja ini, Chief

Architect biasanya melakukan rapat koordinasi bersama para pemangku jabatan

yang ada.

Karena ia bertanggung jawab langsung kepada Direktur, maka Chief Architect

wajib melaporkan mengenai kondisi operasional sehari-hari perusahaan kepada

Direktur.

Chief Architect juga bertugas memeriksa hasil kerja para Drafter. Selain

mengerjakan pekerjaan administratif, Chief Architect juga membuat sketsa-

sketsa gambar yang ditugaskan oleh Direktur.

c. Manajer Keuangan & SDM

Tabel 9. Matrix Uraian Jabatan Manajer Keuangan dan SDM

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Manajer
Keuangan &
SDM

Tugas
Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Membuat pembukuan
keuangan perusahaan

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Menghitung dan
melakukan
penggajian karyawan

Merekrut karyawan
Pelaporan Melaporkan hal-hal
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yang berkaitan
dengan keuangan
kepada Direktur

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Membuat penawaran,
fee perencanaan
maupun tagihan
setiap proyek

Pekerjaan sehari-
hari

Menerima dan
membalas email yang
berkaitan dengan
keuangan perusahaan

Karena jabatan manajer SDM dan keuangan dijabat oleh satu orang, maka tugas-

tugas yang berkaitan dengan keuangan perusahaan maupun sumber daya

manusia dilakukan sekaligus oleh satu orang manajer. Hal ini karena belum

kompleksnya sistem pelaporan keuangan perusahaan maupun sistem penggajian

karyawan.

d. Studio Head

Tabel 10. Matrix Uraian Jabatan Studio Head

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Studio Head
Tugas

Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Mengatur dan
mengawasi
pembagian pekerjaan
proyek
Membuat gambar-
gambar kerja yang
ditugaskan oleh
Direktur

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Membuat
penjadwalan
pekerjaan
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Pelaporan

Melapor mengenai
progress pekerjaan
kepada Chief
Architect dan
Direktur

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Mengecek gambar-
gambar 3D dan 3D
SketchUp

Follow up pekerjaan
rekanan / outsourcing

Pekerjaan sehari-
hari

Mengawasi jalannya
operasional pekerjaan
sehari-hari

Memeriksa hasil
gambar para Junior
Arsitek dan para
Drafter

Seorang Studio Head bertugas untuk mengatur pembagian kerja Job Captain,

Junior Arsitek dan Drafter dengan mempertimbangkan kemampuan dan

pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing agar target kerja tercapai. Selain

itu, iapun membuat gambar-gambar kerja yang ditugaskan langsung oleh

Direktur.

Bersama Chief Architect, Studio Head membuat penjadwalan kerja agar target-

target pengiriman gambar tercapai. Studio Head melaporkan perkembangan

pekerjaan yang ada kepada Chief Architect dan Direktur.

Pengecekan gambar-gambar 3D dan 3D SketchUp dilakukan oleh Studio Head

karena ia mengerti hal-ihwal desain gambar. Studio Head juga mem-follow up

pekerjaan rekanan / outsourcing agar tidak meleset dari target yang telah

ditetapkan.
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Selain mengawasi pekerjaan operasional sehari-hari, seorang Studio Head juga

memeriksa hasil gambar para Junior Arsitek dan Drafter sebelum di cek oleh

Chief Architect maupun Direktur.

e. Job Captain

Tabel 11. Matrix Uraian Jabatan Job Captain

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Job Captain

Tugas
Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Mengawasi pekerjaan
sehari-hari Junior
Arsitek dan Drafter

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Mengarahkan
pekerjaan Junior
Arsitek dan Drafter

Pelaporan

Melapor kepada
Studio Head maupun
Chief Architect
mengenai progress
pekerjaan

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Membuat gambar-
gambar kerja yang
ditugaskan oleh
Direktur

Pekerjaan sehari-
hari

Membuat gambar
dasar perencanaan

Seorang Job Captain setiap harinya harus mengawasi dan mengarahkan

pekerjaan harian para Junior Arsitek dan Drafter. Adapun progress maupun

hambatan-hambatan yang ada pada pengerjaan gambar sehari-hari, dilaporkan

oleh Job Captain kepada Studio Head maupun Chief Architect.

Selain itu, Job Captain juga bertugas untuk membuat gambar-gambar kerja yang
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ditugaskan oleh Direktur melalui Chief Architect dan membuat gambar dasar

perencanaan yang tidak bisa dilakukan oleh para Drafter.

f. Administrasi Proyek

Tabel 12. Matrix Uraian Jabatan Administrasi Proyek

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Administrasi
Proyek

Tugas
Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Membalas dan
mengirim email yang
berkaitan dengan
pengerjaan proyek

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Mengonfirmasi email-
email gambar yang
telah dikirim

Pelaporan

Melaporkan dan
mendistribusikan
email yang masuk
kepada Chief
Architect maupun
Studio Head

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Follow up pekerjaan
rekanan / outsourcing
Melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan
administratif proyek
yang ditugaskan oleh
Direktur, Chief
Architect, maupun
Studio Head

Pekerjaan sehari-
hari

Mencatat email yang
masuk dan email yang
dikirim

Seorang Administrasi Proyek memiliki tugas untuk membalas dan mengirim

email yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, sebab gambar-gambar kerja
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yang dikirim kepada rekanan maupun owner, atau tanggapan-tanggapan yang

mereka kirimkan sebagian besar dikirim melalui email. Apabila email-email

tersebut telah dikirimkan, maka Administrasi Proyek wajib

mengonfirmasikannya kepada orang yang dituju, sebab terkadang email tidak

terbaca oleh yang bersangkutan.

Apabila ada email-email proyek yang masuk, Administrasi Proyek harus

melaporkannya kepada Chief Architect maupun Studio Head untuk segera

direspon. Email-email tersebut (baik yang dikirim maupun yang diterima) harus

dicatat agar terdokumentasi dengan baik.

Administrasi Proyek juga mem-follow up pekerjaan dari rekanan atau

outsourcing untuk memastikan target penyelesaian gambar tercapai. Selain itu,

Administrasi Proyek juga melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif proyek

lainnya yang ditugaskan oleh Direktur, Chief Architect, maupun Studio Head.

g. Administrasi Keuangan

Tabel 13. Matrix Uraian Jabatan Administrasi Keuangan

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Administrasi
Keuangan

Tugas
Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Bersama Manajer
Keuangan melakukan
penghitungan gaji
karyawan

Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Menghitung biaya
proyek

Pelaporan Melaporkan hal-hal
yang berkaitan



83

dengan administrasi
keuangan kepada
Manajer Keuangan

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Melaksanakan
pekerjaan-pekerjaan
administratif
keuangan yang
ditugaskan oleh
Direktur maupun
Manajer Keuangan

Pekerjaan sehari-
hari

Menghitung
pengeluaran harian
perusahaan

Administrasi Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Manajer Keuangan

dan SDM dan membantu Manajer Keuangan dan SDM dalam melaksanakan

tugas-tugas yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, seperti menghitung

gaji karyawan, biaya-biaya proyek maupun pengeluaran harian perusahaan.

Disamping itu, Administrasi Keuangan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan

administratif keuangan perusahaan, baik yang ditugaskan oleh Direktur maupun

Manajer Keuangan.

h. Junior Arsitek

Tabel 14. Matrix Uraian Jabatan Junior Arsitek

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Junior Arsitek Tugas
Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Menggambar gambar
kerja proyek sesuai
kaidah-kaidah
arsitektural yang
ditetapkan oleh
perusahaan

Kondisi kerja -
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Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Menyelesaikan
gambar kerja proyek
sesuai dengan target
yang telah ditetapkan

Pelaporan

Menyerahkan
progress gambar
kepada Studio Head
maupun Chief
Architect

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan -

Pekerjaan sehari-
hari

Menggambar gambar
kerja proyek melalui
program Autocad

Junior Arsitek memiliki tugas utama yaitu menggambar gambar kerja melalui

program Autocad, sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektural yang ditetapkan oleh

perusahaan. Pada dasarnya setiap kantor konsultan arsitektur memiliki kaidah-

kaidah arsitektural yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Gambar-gambar yang mereka kerjakan bukan hanya mesti memenuhi kaidah-

kaidah arsitektural, akan tetapi juga harus selesai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Adapun progress pekerjaan mereka harus diserahkan kepada Studio

Head maupun Chief Architect untuk diperiksa terlebih dahulu.

i. Drafter

Tabel 15. Matrix Uraian Jabatan Drafter

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Drafter Tugas Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Menggambar gambar
kerja proyek sesuai
kaidah-kaidah
arsitektural yang
ditetapkan oleh
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perusahaan
Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Menyelesaikan
gambar kerja proyek
sesuai dengan target
yang telah ditetapkan

Pelaporan

Menyerahkan
progress gambar
kepada Studio Head
maupun Chief
Architect

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan -

Pekerjaan sehari-
hari

Menggambar gambar
kerja proyek melalui
program Autocad

Drafter memiliki uraian jabatan yang tidak berbeda dengan Junior Arsitek.

Mereka juga memiliki tugas utama menggambar melalui program Autocad,

sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektural yang ditetapkan oleh perusahaan. Harus

mampu menyelesaikan gambar kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dan progress pekerjaan merekapun harus diserahkan kepada Studio Head

maupun Chief Architect untuk diperiksa.

Yang membedakan keduanya adalah Junior Arsitek lebih memiliki peluang

karier yang lebih terbuka untuk menjadi Job Captain maupun Studio Head,

karena spesifikasi jabatan mereka yang mensyaratkan lulusan S1 Arsitektur.

j. Filing Staff

Tabel 16. Matrix Uraian Jabatan Filing Staff

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Filing Staff Tugas Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Mencari dokumen
yang dibutuhkan
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Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Membuat bundel
gambar
Mempersiapkan
pengiriman hardcopy
gambar

Pelaporan -

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Melakukan tugas-
tugas luar

Pekerjaan sehari-
hari

Melakukan
pengarsipan gambar-
gambar dan email-
email yang telah
diterima maupun
dikirim

Tugas utama dari seorang Filing Staff adalah melakukan pengarsipan gambar-

gambar dan email-email yang telah diterima maupun dikirim, sehingga apabila

diperlukan, Filing Staff dapat dengan mudah mencari dokumen yang dibutuhkan.

Selain gambar-gambar kerja yang telah dibuat tersebut dikirmkan melalui email,

hardcopy gambar-gambar kerja tersebut juga dikirmkan kepada owner proyek.

Sebelum dikirimkan, Filing Staff terlebih dahulu membuat bundelnya, untuk

kemudian dikirimkan melalui jasa ekspedisi.

Selain itu seorang Filing Staff juga melakukan tugas-tugas luar yang biasanya

ditugaskan oleh Direktur.

k. Office Boy

Tabel 17. Matrix Uraian Jabatan Office Boy

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Office Boy Tugas Tugas-tugas yang
harus dikerjakan

Melayani keperluan
Direktur maupun
tamu perusahaan
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Kondisi kerja -

Tanggung
Jawab

Tanggung jawab
yang harus
dilakukan

Menjaga keamanan
kantor

Pelaporan -

Kewajiban

Kewajiban
pemangku jabatan

Melakukan tugas-
tugas luar

Pekerjaan sehari-
hari

Membersihkan kantor
setiap hari

Selain dari membersihkan kantor setiap harinya, seorang Office Boy juga bertugas

melayani keperluan Direktur maupun tamu perusahaan.

Office Boy juga bertugas menjaga keamanan kantor karena setiap harinya ia

tinggal di kantor. Selain itu juga, seorang Office Boy juga melakukan tugas-tugas

luar yang biasanya ditugaskan oleh Direktur ataupun manajemen.

Dari matrix-matrix tersebut kita dapat melihat bahwa sebagian besar uraian

jabatan yang dijalankan di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan

Enjinering Yongky dan Rekan, telah memenuhi indikator-indikator yang

semestinya ada dalam sebuah uraian jabatan. Tetapi ada juga beberapa hal yang

tidak terdapat di dalamnya, seperti :

 Adanya uraian jabatan yang tumpang tindih antara Junior Arsitek dengan

Drafter.

 Ada ketidak jelasan pelaporan untuk Filing Staff dan Office Boy, karena tidak

tercantum didalam uraian jabatan.

 Uraian jabatan yang ada hanya disampaikan secara verbal oleh bagian sumber

daya manusia ketika si pemangku jabatan mulai bekerja. Tidak tertulis secara
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khusus, sehingga beberapa pemangku jabatan (khususnya yang masih baru)

seringkali lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

Selain itu terdapat juga indikator yang tidak tercantum dalam uraian jabatan,

seperti kondisi kerja. Akan tetapi hal ini dapat dipahami karena kondisi kerja di

setiap jabatan rata-rata sama, mereka sama-sama beraktivitas di dalam kantor,

bukan di lapangan.

4.5.2. Spesifikasi Jabatan yang Dijalankan :

Tabel 18. Matrix Spesifikasi Jabatan yang Dijalankan di Kantor Konsultan
Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan

Jabatan Dimensi Indikator Yang Dijalankan

Direktur

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan

Perusahaan tidak
membuat spesifikasi
jabatan tertentu untuk
jabatan Direktur,
karena Direktur juga
merupakan pemilik
dari perusahaan

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan
Kemampuan
karyawan
Kondisi kerja

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan
Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin
Persyaratan fisik
Karakteristik lain

Chief

Architect

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan

-

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan

Memiliki gaya
kepemimpinan yang
baik

Kemampuan
karyawan Teliti
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Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal S1 Arsitektur

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Berpengalaman di
bidang arsitektur
minimal 5 tahun

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan

Persyaratan fisik -

Karakteristik lain -

Manajer
Keuangan &
SDM

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan

Mengetahui prinsip-
prinsip dasar
Akuntansi Keuangan

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan -

Kemampuan
karyawan -

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal S1 Ekonomi
/ FISIP

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Berpengalaman di
bidang keuangan

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan

Persyaratan fisik -
Karakteristik lain -

Studio Head

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan

Menguasai program
3D Art Impression
dan 3D SketchUp

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan

Memiliki gaya
kepemimpinan yang
baik

Kemampuan
karyawan Teliti

Kondisi kerja -
Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang Minimal S1 Arsitektur
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dibutuhkan

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Berpengalaman di
bidang arsitektur
minimal 3 tahun

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan
Persyaratan fisik -
Karakteristik lain -

Job Captain

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan -

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan

Memiliki gaya
kepemimpinan yang
baik

Kemampuan
karyawan Teliti

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal S1 Arsitektur

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Berpengalaman di
bidang arsitektur
minimal 2 tahun

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan
Persyaratan fisik -
Karakteristik lain -

Administrasi
Proyek

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan

Menguasai Word dan
Excell

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan -

Kemampuan
karyawan Teliti

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal D3
Administrasi

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Memiliki pengalaman
kerja administrasi
minimal 2 tahun

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan
Persyaratan fisik -
Karakteristik lain -

Administrasi
Keuangan

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan

Menguasai Word dan
Excell

Keterampilan
&

Keterampilan yang
dibutuhkan -
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Kemampuan Kemampuan
karyawan Teliti

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal D3
Administrasi

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Memiliki pengalaman
kerja administrasi
keuangan minimal 2
tahun

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Perempuan
Persyaratan fisik -
Karakteristik lain -

Junior Arsitek

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan Menguasai Autocad

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan
Kemampuan
karyawan Teliti

Kondisi kerja

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal S1 Arsitektur

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Fresh Graduate /
Berpengalaman

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan
Persyaratan fisik

Karakteristik lain Bersedia bekerja
lembur

Drafter

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan Menguasai Autocad

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan -

Kemampuan

karyawan
Teliti

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal SMK Teknik
Bangunan

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan

Fresh Graduate /
Pengalaman
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Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan

Persyaratan fisik -

Karakteristik lain Bersedia bekerja
lembur

Filing Staff

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan -

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan -

Kemampuan
karyawan Teliti

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal SMU /
sederajat

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan -

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki
Persyaratan fisik -

Karakteristik lain Bersedia bekerja
lembur
Memiliki SIM C

Office Boy

Pengetahuan Pengetahuan yang
dibutuhkan -

Keterampilan
&
Kemampuan

Keterampilan yang
dibutuhkan -

Kemampuan
karyawan

Teliti dan rapi dalam
bekerja

Kondisi kerja -

Pendidikan &
Pengalaman

Pendidikan
minimum yang
dibutuhkan

Minimal SMP /
sederajat

Pengalaman kerja
yang dibutuhkan -

Karakteristik
Khusus

Jenis kelamin Laki-laki
Persyaratan fisik -

Karakteristik lain Bersedia bekerja
lembur
Memiliki SIM C

Dari matrix tersebut kita dapat melihat bahwa sebagian besar spesifikasi jabatan

yang dijalankan di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering



93

Yongky dan Rekan, telah memenuhi indikator-indikator yang semestinya ada

dalam sebuah spesifikasi jabatan. Tetapi ada juga beberapa hal yang tidak terdapat

di dalamnya, seperti :

 Tidak adanya spesifikasi jabatan yang spesifik untuk jabatan Direktur, karena

Direktur bertindak sekaligus sebagai pemilik perusahaan.

 Tidak adanya pengetahuan khusus yang dipersyaratkan untuk jabatan Chief

Architect dan Job Captain, padahal kedua jabatan ini cukup penting dan

memiliki bawahan yang harus diarahkan serta diawasi.

 Spesifikasi jabatan yang ada hanya disampaikan secara verbal oleh bagian

sumber daya manusia ketika si pemangku jabatan mulai bekerja. Tidak tertulis

secara khusus dan terperinci mengenai apa-apa yang harus dimiliki oleh

seorang pemangku jabatan.

Terdapat pula beberapa indikator yang tidak ada, seperti kondisi kerja, persyaratan

fisik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan. Tetapi hal ini dapat

dipahami karena kondisi di setiap perusahaan tentu berbeda-beda sehingga

spesifikasi jabatannyapun akan berbeda-beda.

4.6. Analisis Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan di Kantor Konsultan

Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan

Pada bagian ini kita mulai menganalisis uraian jabatan dan spesifikasi jabatan di

Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan
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Rekan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara referensi teori dengan

temuan yang ada di lapangan.

Untuk memperjelas, kita dapat membuat sebuah matrix penelitiannya :

Tabel 19. Matrix Analisis Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan
di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering

Yongky dan Rekan
Analisis

Uraian
Jabatan

Referensi

Uraian jabatan haruslah memenuhi enam
indikator, yaitu : (1) Tugas-tugas; (2)
Kondisi kerja; (3) Tanggung jawab; (4)
Pelaporan; (5) Kewajiban; dan (6)
Pekerjaan sehari-hari

Temuan
Lapangan

 Adanya uraian jabatan yang tumpang
tindih antara Junior Arsitek dengan
Drafter.

 Adanya ketidak jelasan pelaporan untuk
Filing Staff dan Office Boy, karena tidak
tercantum didalam uraian jabatan.

 Uraian jabatan yang ada hanya
disampaikan secara verbal oleh bagian
sumber daya manusia

Spesifikasi
Jabatan

Referensi

Spesifikasi jabatan haruslah memenuhi
sembilan indikator, yaitu : (1) Pengetahuan;
(2) Keterampilan; (3) Kemampuan; (4)
Kondisi kerja; (5) Pendidikan; (6)
Pengalaman; (7) Jenis kelamin; (8)
Persyaratan fisik; dan (9) Karakteristik
lainnya

Temuan
Lapangan

 Tidak adanya spesifikasi jabatan yang
spesifik untuk jabatan Direktur, karena
Direktur bertindak sekaligus sebagai
pemilik perusahaan.

 Tidak adanya pengetahuan khusus yang
dipersyaratkan untuk jabatan Chief
Architect dan Job Captain, padahal
kedua jabatan ini cukup penting dan
memiliki bawahan yang harus diarahkan
serta diawasi.

 Spesifikasi jabatan yang ada hanya
disampaikan secara verbal oleh bagian
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sumber daya manusia

Dari matrix diatas kita dapat melihat bahwa uraian jabatan dan spesifikasi jabatan

di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan

Rekan tidak memenuhi seluruh indikator-indikator yang ada dalam

penyusunannya.

Hal ini dapat kita lihat dalam temuan-temuan di lapangan, berupa :

1. Adanya uraian jabatan yang tumpang tindih antara Junior Arsitek dengan

Drafter.

2. Adanya ketidak jelasan pelaporan untuk Filing Staff dan Office Boy, karena

tidak tercantum didalam uraian jabatan.

3. Uraian jabatan yang ada hanya disampaikan secara verbal oleh bagian sumber

daya manusia.

4. Tidak adanya spesifikasi jabatan yang spesifik untuk jabatan Direktur, karena

Direktur bertindak sekaligus sebagai pemilik perusahaan.

5. Tidak adanya pengetahuan khusus yang dipersyaratkan untuk jabatan Chief

Architect dan Job Captain, padahal kedua jabatan ini cukup penting dan

memiliki bawahan yang harus diarahkan serta diawasi.

6. Spesifikasi jabatan yang ada hanya disampaikan secara verbal oleh bagian

sumber daya manusia.
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Keenam hal inilah yang menjadi temuan penulis di lapangan, dalam meneliti

analisis jabatan di Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering

Yongky dan Rekan, Bandung.

4.7. Uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan yang Ideal pada Kantor

Konsultan Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan

Setelah mengetahui adanya masalah di lapangan, lalu bagaimanakah uraian

jabatan dan spesifikasi jabatan yang ideal pada Kantor Konsultan Rekayasa

Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky dan Rekan?

Membuat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan yang ideal bagi sebuah

perusahaan tentunya dengan mengacu pada teori-teori yang telah ada. Dengan

kata lain, apabila terdapat hal-hal yang bertentangan atau tidak mengacu pada

teori yang ada, maka perusahaan terlebih dahulu mesti memperbaiki hal-hal yang

bertentangan tersebut.

Dalam hal ini, Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering

Yongky dan Rekan perlu memperbaiki terlebih dahulu kekurangan-kekurangan

yang sudah penulis temukan di lapangan, antara lain :

1. Membuat uraian jabatan yang tidak tumpang tindih antara Junior Arsitek

dengan Drafter. Sebab apabila terdapat dua jabatan yang berbeda, maka uraian

jabatannyapun akan berbeda.
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2. Memperjelas pelaporan bagi Filing Staff dan Office Boy ke dalam uraian

jabatan mereka, sehingga ketika ada masalah di lapangan, Filing Staff dan

Office Boy tidak kebingungan untuk melapor kemana.

3. Uraian jabatan dibuat secara tertulis dan resmi dengan pengesahan Direktur,

tidak hanya disampaikan secara verbal. Sebab selain agar para pemangku

jabatan tidak lupa, uraian jabatan yang tertulis juga memudahkan Manajer

SDM ke depannya dalam membuat SOP maupun melakukan penilaian kinerja.

4. Jabatan Direktur sebaiknya terpisah dari pemilik perusahaan. Hal ini selain

untuk menjaga obyektifitas penilaian, juga agar Direktur memiliki uraian

jabatan yang tertulis, sehingga kinerja Direktur dapat terukur.

5. Adanya pengetahuan khusus yang dipersyaratkan untuk jabatan Chief

Architect dan Job Captain. Karena kedua jabatan ini merupakan “middle

manager” yang cukup penting dan memiliki bawahan yang harus diarahkan

serta diawasi.

6. Spesifikasi jabatan dibuat secara tertulis dan resmi dengan pengesahan

Direktur, tidak hanya disampaikan secara verbal. Hal ini dibutuhkan untuk

pembuatan desain pekerjaan.

Setelah Kantor Konsultan Rekayasa Arsitektur, Interior dan Enjinering Yongky

dan Rekan memperbaiki keenam hal tersebut, barulah uraian jabatan dan

spesifikasi jabatan di perusahaan tersebut dikatakan ideal.


