
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGIAN SIPIL 

Engineer merupakan penanggung jawab bidang seputar operasional engineering, adapun uraian 

tugas dan tanggung jawab Engineer pada bagian sipil adalah sebagai berikut : 

1. Membuat perencanaan kegiatan operasional Engineering 

2. Merencanakan sasaran dan program kerja Engineering (memahami dokumen kontrak, shop 

drawing, as built drawing, approval material) 

3. Mengatur kegiatan operasional Engineering 

4. Membantu mengkoordinasikan penerapan sistem / teknologi konstruksi baru yang akan 

diimplementasikan 

5. Melakukan koordinasi dengan Site Manager dan MEP Coordinator terkait pekerjaan 

Engineering dengan persetujuan Atasan 

6. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (pemilik proyek / wakil, konsultan, 

Subkontraktor, NSC, supplier) yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya dengan persetujuan 

Atasan 

7. Mengkoordinir rekaman pasif dan laporan akhir proyek untuk diserahkan ke kantor pusat 

sesuai prosedur yang telah ditetapkan 

8. Melaksanakan kegiatan operasional Engineering 

9. Melaksanakan isi Dokumen Kontrak Kerja dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya 

10. Melakukan klarifikasi setiap permintaan perubahan pekerjaan terhadap dokumen kontrak 

kerja (Variation Order) 

11. Mengantisipasi setiap masalah yang timbul selama proses kegiatan engineering berlangsung 

terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

12. Mengajukan usulan pengembangan sistem pengelolaan berkaitan dengan efektivitas dan 

keandalan bagian Engineering 

13. Mengendalikan pembuatan shop drawing meliputi struktural, arsitektur dan landscape sesuai 

dengan jadual 

14. Menyiapkan composite drawing sipil dan arsitek terkait dengan pekerjaan lainnya (NSC & 

Subkontraktor) 

15. Menyiapkan kebutuhan contoh material yang akan diajukan ke pihak Owner / konsultan untuk 

mendapatkan persetujuan 



16. Membuat perhitungan keperluan scaffolding untuk keperluan alat bantu kerja maupun sebagai 

alat penyangga beban 

17. Menyiapkan seluruh dokumen untuk BAST 1 

18. Menyiapkan data-data yang perlu ditanyakan ke pihak Owner / konsultan apabila ada masalah 

teknis yang belum jelas (Request for Information) 

19. Memback-up data-data penting proyek, termasuk As Built Drawing minimal 1 bulan sekali 

20. Melaksanakan, mensosialisasikan, mengembangkan dan mengendalikan penerapan peraturan 

tata tertib, sistem dan prosedur proyek 

21. Memelihara aset yang ada di Bagiannya dengan baik 

22. Menyiapkan kegiatan audit di Bagiannya 

23. Membuat laporan kegiatan proyek dan membantu menyiapkan detail materi laporan bulanan 

engineering  

24. Mengarahkan, memotivasi dan mengembangkan bawahan dan disiplin kerja 

 

Kepala Departemen Teknik (Chief Engineering).  

a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan penyelia dan pelaksana yang berada di 

bawah kewenangannya.  

b. Menyusun rencana anggaran operasional.  

c. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan, perawatan dan 

perbaikan peralatan/perlengkapan bangunan dan instalasi serta utilitas bangunan.   

d. Mengevaluasi dan memberi masukan tentang penggunaan bahan dan energi serta biaya 

operasinal. e. Menyusun dan menyajikan laporan operasional sesuai dengan  

 

 

KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG  

1. Pemeliharaan Pondasi Bangunan Pondasi bangunan berfungsi menahan beban bangunan yang 

ada di atasnya. Pemeliharaan yang dilakukan:  

a. Sekitar bangunan atau bagian yang dekat dengan badan pondasi diusahakan agar bersih dari 

akar pohon yang dapat merusak pondasi.  

b. Diusahakan agar tidak ada air yang menggenangi badan pondasi.  

c. Dasar pondasi harus dijaga dari adanya penurunan yang melebihi persyaratan yang berlaku.  



PEMELIHARAAN STUKTUR BANGUNAN DAN FASILITAS HOTEL  

1. Dasar pondasi hotel harus dijaga sedemikian rupa sehingga air yang mengalir di sekitar 

pondasi tidak mengikis tanah sekitar pondasi sehingga dasar pondasi menjadi sama dengan 

permukaan tanah. 

2. Pondasi Tiang Pancang Biasanya tiang pancang kayu dipergunakan untuk bangunan gedung 

atau bangunan tambahan disekitar hotel.  

3. Pondasi Sumuran Batu kali Pondasi ini dipakai untuk pembangunan gedung pada keadaan 

lokasi dan pertimbangan ekonomis tertentu. Pondasi tipe ini untuk bangunan tingkat rendah 

sampai 2 (dua) lantai.  

4. Pondasi Menerus Batu kali Pondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung dan 

bangunan untuk menahan dinding dan beban yang ada di atasnya.   

5. Pondasi Menerus Bahan Beton/ Monolitik  

6. Struktur Bangunan Baja Bagian Bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada 

konstruksi kuda-kuda atau konstruksi atap bangunan atau tiang dan bagian pelengkapnya 

seperti batang diagonal antar tiang.  

7. Struktur Bangunan Beton Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada 

konstruksi tiang, lantai/plat lantai atau atap.  

8. Struktur Bangunan Komposit Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada 

konstruksi lantai/plat lantai.  

9. Dinding Bata Merah atau Conblock Dinding berfungsi hanya sebagai partisi atau dapat 

bersifat pula sebagai penahan beban (wall bearing).  

10. Dinding Batu Kali Dinding batu kali biasanya hanya digunakan pada bagian bangunan 

dibagian luar sebagai pelengkap (mis: untuk taman).  

11. Dinding Beton Pada bangunan yang menggunakan expose concrete seperti pada dinding luar 

bangunan, lapisan luar kolom.  

12. Dinding Kayu Dinding lapis kayu biasanya dipergunakan hanya pada komponen 

arsitekur/interior. Bagian ini perlu dipelihara agar interior bangunan tidak terkesan kusam.  

13.  Pemeliharaan Dan Perawatan Kebersihan Pekerjaan Sipil  


