
BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. WIJAYA SAKTI 

 

2.1 Sejarah PT. Wijaya Sakti 

PT. Wijaya Sakti adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbaikan 

kapal laut dan penyedia suku cadang kapal laut. Dengan ditangani tenaga profesional 

dan manajemen yang baik, perusahaan ini memiliki kapasitas yang bisa diandalkan 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan kapal laut. Jenis kapal laut 

yang biasa di tangani oleh perusahaan ini adalah jenis Kapal laut jenis perang dan 

kapal laut jenis niaga. Kantor PT. Wijaya Sakti beralamatkan pada Jl. Pagesangan 

No.41 Surabaya. Didirikan pada tanggal 17 Maret  pada tahun 2006 oleh bapak Andry 

Djaya selaku Direktur utama pada PT. Wijaya Sakti. 

Perusahaan ini khusus melayani jasa perawatan, perbaikan dan penggantian 

suku cadang kapal laut. Jasa perawatan yang dimaksud disini adalah : 

1. Sandblasting 

Suatu proses pembersihan permukaan bagian luar kapal dengan cara 

menembakan partikel (pasir) kesuatu permukaan material sehingga 

menimbulkan gesekan atau tumbukan. Permukaan material tersebut 

akan menjadi bersih dan kasar. Tingkat kekasarannya dapat 

disesuaikan dengan ukuran pasirnya serta tekanannya. Pembersihan 

dengan cara Sandblasting dipilih karena proses ini yang paling cepat 

dan efisien untuk membersihkan permukaan material yang 

terkontaminasi oleh berbagai kotoran terutama karat. Efek 

dari sandblasting ini membuat permukannya menjadi kasar dan 
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permukaan yang kasar ini membuat cat dapat melekat dengan kuat. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 2.1 dan 2.2. 

 

Gambar 2.1 Penggunaan teknik Sandblasting. 

 

 

Gambar 2.2 Contoh hasil penggunaan Sandblasting. 

Keuntungan dari Sandblasting : 

1. Membersihkan permukaan material (besi) dari kontaminasi seperti 

karat, tanah, minyak, cat, garam dan lainnya. 

2. Mengupas cat lama yang sudah rusak atau pudar  

3. Membuat profile (kekasaran) pada permukaan metal sehingga cat 

lebih melekat. 
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2. Tank Cleaning 

Suatu proses pengangkatan dan pembersihan tangki kapal dari lumpur 

dan berbagai kotoran yang menempel dan mengendap di dasar dan 

juga di dinding tangki kapal. 

Proses tank cleaning terdiri dari beberapa tahap, secara umum sebagai 

berikut:  

1. Gas Freeing 

Gas Freeing Adalah proses menghilangkan gas-gas yang 

berbahaya, seperti H2S, di dalam tangki sebelum dimulai proses 

selanjutnya. Proses ini termasuk dalam tahap persiapan. 

Sebelum dilaksanakannya pekerjaan tank cleaning secara 

keseluruhan perlu dilakukan gas freeing dengan maksud agar pada 

saat pengecekan pertama ( first man entry) diharapkan sudah bebas 

dari gas-gas yang berbahaya, meski demikian personel yang 

ditugaskan wajib memakai perlengkapan lengkap, seperti chemical 

resistance cover all, breathing apparatus, juga safety shoes dan 

helm. 

 

2. Tank Washing 

Tank Washing merupakan proses Sebelum dilakukannya de-

mucking, kotoran yang menempel di dinding tangki dicuci dengan 

air bertekanan tinggi, dengan mesin tank washing ( butterworth) 

yang didesain bisa berputar 360 secara vertikal dan horisontal, 

supaya kotoran tersebut terjatuh dan mengendap didasar tangki 
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bersama endapan lumpur lainnya. Selain itu bertujuan untuk 

melunakkan lumpur yang sudah mengerak di dinding tangki, 

sehingga akan mempermudah proses scrapping dinding tangki, dan 

mempersingkat waktu pekerjaan. 

 

3. De-Slopping 

Air sisa tank washing, atau air ex-ballasting perlu di buang terlebih 

dahulu agar proses de-mucking bisa dilakukan. Dengan 

pertimbangan bahwa air sisa tank washing dan juga bekas 

ballasting adalah termasuk bahan berbahaya dan beracun ( B3) 

maka proses pembuangannya pun dilakukan dengan standar dan 

prosedur pembuangan limbah B3. 

 

4. De-Mucking 

Adalah proses pembersihan dan pengangkatan lumpur minyak ( 

oily sludge) dari dasar tangki ke main deck kapal.Untuk hasil yang 

maksimum dari proses tank cleaning, proses de-mucking sebaiknya 

dilakukan secara satu kesatuan dengan scrapping. 

 

5. Sludge Packaging 

Pengepakan adalah proses yang menjadi kesatuan dengan de-

mucking, lumpur minyak yang telah diangkat ke permukaan kapal 

( main deck) akan di kemas dengan sludge bag, adalah kantong 

yang terdiri dari dua lapis. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi 

kebocoran ( spill) dari kantong tersebut. Kemudian beberapa 
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sludge bag akan dimasukkan ke dalam jumbo bag, atau kantong 

yang lebih besar, agar mempermudah proses pemindahan dari 

kapal tanker tersebut ke kapal cargo limbah. 

 

 

Gambar 2.3Contoh proses Tank Cleaning. 

 

3. Pengecatan 

Proses pengecatan permukaan kapal umumnya meliputi tahap 

persiapan, blasting (penghalusan/pembersihan permukaan), pelapisan 

pelindung korosi, pengecatan, dan pengeringan. Tahap persiapan 

berupa pemanasan dengan oven untuk mempersiapkan permukaan 

yang akan melalui tahap selanjutnya. Setelah itu, proses diteruskan ke 

tahap blasting yang biasanya melibatkan bahan atau putaran yang 

bersifat abrasif yang akan menghilangkan kerak, karat, dan pengotor 

lain yang menempel. Setelah permukaan dibersihkan dari debu, tahap 

selanjutnya adalah pengecatan dan pengeringan dengan pemanasan 

oven.Pengecatan kapal pada umumnya terdiri atas 3-5 lapisan cat yang 

diantaranya adalah pelapis pelindung suhu ekstrim dan karat. Untuk 
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menghindari gangguan, biasanya pengecatan dilakukan di ruangan luas 

berventilasi baik atau di ruangan terbuka oleh 4 hingga 8 orang tenaga 

pengecat.  

 

4. Pengelasan 

Pengelasan adalah salah satu cara untuk menyambung pelat menjadi 

satu dengan cara fusi. Pada pembangunan kapal peran pengelasan 

sangatlah penting, sebab seluruh kerangka badan kapal dihubungkan 

dengan konstruksi.Upaya pengelasan ini bertujuan untuk perbaikan 

dari bagian kapal yang sudah kropos atau sudah tidak layak lagi. 

 

 

Gambar 2.4Logo PT Wijaya Sakti 

Sumber: Kantor PT. PT Wijaya Sakti 
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2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Wijaya Sakti Surabaya dapat terlihat jelas pada 

gambar 2.4. Untuk deskripsi pekerjaan masing-masing bagian akan dijelaskan pada 

bagian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5Struktur Organisasi PT. Wijaya Sakti 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut: 

a. Direktur 

Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan, menentukan 

kebijaksanaan perusahaan, bertanggung jawab atas kelancaran aktifitas 

perusahaan, menetapkan rencana kerja dan pedoman pelaksanaannya, 

mewakili perusahaan di dalam dan di luar tentang pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya. 

 

DIREKTUR 

MANAGER PENGADAAN ALAT 

STAFF 

MANAGER MAINTENANCE PERKAPALAN 
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b. Manager Pengadaan Alat 

Membantu tugas direktur dalam menjalankan tugasnya dibidang operasional 

perusahaan,khususnya di bidang pengadaan alat dan suku cadang dari kapal. 

Manager pengadaan alat juga bertanggung jawab atas stok suku cadang yang 

tersedia. 

 

c. Manager Maintenance Perkapalan 

Membantu tugas direktur dalam menjalankan tugasnya dibidang operasional 

perusahaan, khususnya dalam hal monitoring atau pengawasan para staffnya. 

Manager Maintenance Perkalapalan bertugas untuk memberikan instruksi 

kepada para staff tentang job description atau tugas yang harus dikerjakan 

oleh para staff. 

 

d. Staff 

Melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi dari Manager Maintenance 

Perkapalan. Staff juga bertanggung jawab atas proses pengerjaan kapal saat di 

dikerjakan oleh para teknisi. 
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