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BAB III 
 

TINJAUAN UMUM KERJA PRAKTEK 
 

3.1. Data Kerja Praktek 

3.1.1. Data Umum Aset 

Nama Aset  : Workshop ERW 

Lokasi Aset : Komplek Taiwan Industrial Estate, Kelurahan 

Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau 

Pemberi Tugas : PT. Servotech Indonesia 

Pemilik Aset  : PT. Servotech Indonesia 

Calon Debitur  : PT. Servotech Indonesia 

Pihak KJPP : MBPRU (Muttaqin Bambang Purwanto Rozak 

Uswatun 

3.1.2. Lingkup Pekerjaan Kerja Praktek 

Adapun pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak KJPP adalah 

proses berjalannya penilaian aset Workshop ERW. 
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3.1.3. Data Bangunan Aset 

3.1.3.1. Fungsi Bangunan 

Workshop ERW ini berfungsi sebagai tempat pembuatan pipa dengan 

teknologi ERW yang dalam hali ini akan memangkas biaya produksi dan tentunya 

meningkatkan keuntungan perusahaan. 

3.1.3.2. Dimensi Bangunan 

Luas Bangunan Workshop : 16.800 m² 

Jumlah Lantai : 1 Lantai Workshop + 2 Lantai Mezanin Kantor 

3.2. Struktur dan Tugas Organisasi Proyek 

Susunan struktur organisasi di proyek merupakan faktor yang penting 

dalam sebuah perkerjaan skala yang besar. Penyelesaian pekerjaan secara efektif 

dan efisien bergantung pada pembagian tugas serta tanggung jawab dalam sebuah 

pekerjaan proyek. Dengan adanya struktur organisasi, setiap individu dapat 

mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dimana tugas yang telah 

dibagikan merupakan keahlian dari setiap individu tersebut. 

Pembagian tugas dalam sebuah proyek bertujuan untuk membagikan 

tanggung jawab dan meningkatkan hasil pekerjaan, karena setiap tugas yang ada 

di proyek harus diberikan berdasarkan bidang keahlian masing-masing individu, 

selain untuk membagi tanggung jawab, dengan adanya susunan organisasi dalam 

sebuah proyek juga dapat menjamin ketepatan dan keakuratan pekerjaan yang 

dilakukan, dikarenakan adanya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

dilakukan. 
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Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek adalah: 

a. Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik aset Workshop ERW merupakan pendiri dari perusahaan PT. 

Servotech Indonesia 

b. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) 

Dalam penilaian ini KJPP MBPRU dipercayai menjadi pihak penilai untuk 

menilai aset Workshop ERW. 

 

3.2.1. Pemilik Aset 

Pemilik Aset adalah organisasi atau individu yang memiliki hak milik 

penuh terhadap aset yang dia miliki, pemilik aset yang memfasilitasi proses 

penilaian seperti survey lapangan agar berjalan dengan lancar. Pemilik aset 

memiliki tanggung jawab untuk: 

a. Mendampingi surveyor untuk mengecek kondisi aset yang akan dinilai. 

b. Memberikan gambaran kepada surveyor terhadap fisik aset yang akan dinilai. 

c. Mengawasi surveyor terhadap aset yang akan dinilai agar tidak terjadi kesalah 

pahaman. 

d. Tidak memberikan imbalan berupa uang atau benda kepada surveyor terkait 

nilai aset atau apapun.. 

e. Memberikan fasilitas kepada surveyor agar proses survey berjalan dengan 

cepat dan lancar. 

f. Membayar fee yang telah ditetapkan oleh KJPP untuk proses penilaian. 

g. Menyediakan surat menyurat atau legalitas dari aset yang akan dinilai. 

h. Bersedia dimintai tanda tangan surat tugas yang menjadi bukti survey. 
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3.2.2. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) 

Dalam hal ini KJPP merupakan tanggung jawab dari berjalannya proses 

penilaian dari identifikasi masalah sampai pelaporan penilaian, adapun yang 

menjadi tanggung jawab KJPP dalam proses penilaian sebagai berikut:  

a. Tanggung Jawab Terhadap Intregitas Pribadi Penilai 

- Memberikan jasa yang sebauj-baiknya 

- Bertanggung jawab atas hasil penilaian yang dilakukannya 

- Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi atas hasil penilaian baik pada 

masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

- Setiap penilai wajib meningkatkan pengetahuannya dalam bidang 

penilaian 

- Wajib menandatangani pernyataan penilai dalam laporan penilaian 

b. Tanggung Jawab Terhadap Pemberi Tugas 

- Penilai tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan lain diluar imbalan 

jasa yang ditentukan 

- Wajib memberikan penjelasan atas hasil penilaiannya kepada pihak 

pemberi tugas sebelum dibuat laporan akhir penilaian. 

- Penilai tidak boleh menrima penugasan  penilaian dari pemberi tugas yang 

berbeda pada objek yang sama dan pada waktu yang bersamaan. 

- Apabila memerlukan bantuan jasa profesinal lainnya, maka wajib 

menyebutkan hasil pekerjaan tersebut dalam laporan. 

- Penilai tidak diperbolehkan mengumumkan atau menggunakan sebagai 

referensi laporan penilaiannya dalam melaksanaan kegiatan penilaian 
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untuk kepentingan pihak lain, kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari 

pemberi tugas yang bersangkutan. 

c. Tanggung Jawab Terhadap Sesama KJPP 

- Penilai tidak dibenarkan melakukan persaingan yang tidak sehat dan 

mencemarkan nama baik penilai lainnya. 

- Apabila mengetahui tinfak tersebut wajib melaporkan kepada pnegurus 

asosiasi penilai dan atau Dewan Penilai Indonesia. 

- Penilai harus melakukan konfirmasi kepada pemberi tugas bahwa 

aset/properti yang akan dinilai tidak dikerjakan secara bersamaan dengan 

penilai lainnya. 

- Apabila penilai diminta untuk melakukan penilaian yang berdekatan untuk 

tujuan second opinion maka penilai wajib mendapatkan pernyatan dari 

pemberi tugas mengenai alasannya dan memperoleh akses secara tertulis 

untuk berkomunikasi dengan penilai terdahulu. 

d. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat 

- Penilai wajib bertindak jujur objektif serta tidak memihak dalam 

melakukan profesinya. 

- Penilai tidak wajib bertanggung jwab atas laporan yang digunakan unutk 

tujuan yang berbeda. 

- Wajib mentaati hukum serta perundang-undangan yang berlaku. 

- Penilai hanya boleh melakukan promosi secara proporsional, wajar dan 

pada tempatnya. 
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3.3. Struktur Organisasi Proyek 

 

Sumber : Data Lapangan. 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

3.4.  Serangkaian Aktivitas Proses Penilaian 

Pihak KJPP sebagai pelaksana dalam proses penilaian, untuk mencapai 

sebuah nilai yang akan digunakan oleh pengguna jasa adapun serangkaian 

aktivitas proses penilaian ialah dimulainya dari identifikasi masalah, 

pengumpulan data, analisa pengunaan tertinggi dantebiak, estimasi nilai tanah, 

penerapan pendekatan penilaian, rekonsiliasi indikasi nilai, dan pelaporan 

penilaian. 

 

Pemilik Aset 

(PT Servotech Indonesia) 

KJPP  

(MBPRU) 
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