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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1 Deskripsi Perusahaan PT DOK & Perkapalan Air Kantung 

PT Dok dan Perkapalan Air Kantung merupakan perusahaan galangan kapal 

yang bergerak dalam bidang Ship Repair, Ship Building, Docking dan Repair 

Engineering, Construction, Ship Equipment Supplies dengan spesialisasi dalam 

Pembuatan Kapal antara lain Tug Boat maupun Barge, Kapal Isap, Cargo, 

Kapal Bor, Kapal Patroli yang berbahan Aluminium, dan lain-lain. 

Hingga kini PT DAK telah membangun berbagai jenis kapal penunjang 

explorasi lepas pantai, tambang timah, kapal isap produksi tambang timah, 

kapal kargo untuk penumpang, speedboat, feri roro, kapal nelayan, serta kapal 

tunda, Tongkang, Crew boat dengan berbagai jenis bahan seperti baja, 

aluminium dan fiber. 

PT DAK memiliki berbagai fasilitas penting untuk memberikan yang 

terbaik bagi mitra bisnisnya. Tak hanya memiliki areal produksi yang luas, Pada 

kawasan PT DAK juga memiliki fasilitas pendukung untuk kegiatan industry, 

perbaikan, dan konversi kapal baru serta untuk penelitian dan pengembangan. 

 

3.1.1 Visi dan Misi PT Dok dan Perkapalan Air Kantung 

1. Visi PT Dok dan Perkapalan Air Kantung 

 Visi PT DAK adalah “Menjadi Perusahaan Jasa Kelautan Terpercaya di 

Asia”. Sesuai dengan slogan PT DAK “Speed and Quality”, PT DAK 

terus berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam kualitas 

dan kecepatan penyelesaian pekerjaan. 

2. Misi PT Dok dan Perkapalan Air Kantung 

 Misi PT Dok dan Perkapalan Air Kantung : 

a. Membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh, unggul, dan 

bermartabat yang baik dan benar. 

b. Mengoptimalkan nilai perusahaan. 
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c. Konstribusi terhadap pemegang saham serta bertanggung jawab 

sosial. 

 

3.1 Sejarah Singkat PT DOK & Perkapalan Air Kantung 

  Berdiri sejak 1 Februari 1996, PT DAK telah menempa diri menjadi 

Perusahaan galangan kapal yang terkemuka, unggul dan berdaya saing tinggi. 

PT Dok dan Perkapalan Air Kantung adalah Anak Perusahaan dari PT Timah 

Tbk, anggota dari MIND ID ( Mining Industri Indonesia) dan BUMN Holding 

Industri Pertambangan, yang merupakan perusahaan galangan kapal yang 

bergerak dalam bidang Ship Repair, Ship Building, Docking dan Repair 

Engineering, Construction, Ship Equipment Supplies dengan spesialisasi dalam 

Pembuatan Kapal. 

  PT DAK juga mendukung progam tol laut yang sedang digalakkan 

pemerintah. Yaitu dengan cara melakukan reparasi tahunan kapal-kapal 

penumpang. PT DAK juga menyediakan jasa carter atau sewa kapal, termasuk 

penyewaaa kapal cepat untuk patroli dan penyewaan  transportasi, serta tugboat, 

tongkang, dan kapal isap poduksi. 

  Hingga kini PT DAK telah membangun berbagai jenis kapal penunjang 

explorasi lepas pantai, tambang timah, kapal isap produksi tambang timah, kapal 

kargo untuk penumpang, speedboat, feri roro, kapal nelayan, serta kapal tunda, 

Tongkang, Crew boat dengan berbagai jenis bahan seperti baja, aluminium dan 

fiber. 

  PT DAK memiliki berbagai fasilitas penting untuk memberikan yang 

terbaik bagi mitra bisnisnya. Tak hanya memiliki areal produksi yang luas, Pada 

kawasan PT DAK juga memiliki fasilitas pendukung untuk kegiatan industry, 

perbaikan, dan konversi kapal baru serta untuk penelitian dan 

pengembangan.Berbagai fasilitas yang ada di galangan PT DAK dapat 

digunakan untuk membantu mitra bisnisya mendapatkan kapal dengan kualitas 

terbaik. Seperti Dermaga, Graving Dock, Slip away, Bengkel Mekanik, Bengkel 

Listrik, Bengkel Konstruksi, Bengkel Diesel Hidrolik, dan workshop kapal 

Alumunim. 
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 Dengan pengalaman selama lebih dari 20 tahun, PT DAK telah teruji dapat 

menghasilkan karya-karya yang membanggakan. Membangun 4 kapal 

pertambangan sebanyak 4 unit sejak tahun 1997, pembangunan tagbout visa sejak 

tahun 1999, pembangunan kapal angkut jeis Roro sejak tahun 2001, pembangunan 

KMP Asmat GT 100 sejak tahun 2004, pembangunan kapal BOR sejak tahun 2008 

hingga sekarang, pembangunan kapal BOR KM Geotin 2 sejak tahun 2010, 

pembangunan 20 unit kapal isap produksi, pembangunan 49 kapal nelayan 

berbahan fiber. Pembangunan 1 unit kapal fiber penumpang, pembangunan 5 unit 

kapal cepat berbahan alumunium, dan pembangunan 1 unit kapal tongkang 300 

Feet. 

PT DAK mengacu kepada standar kualitas ISO 9001 : 2015, dimana 

kebijakan yang diambil perusahaan, peraturan yang relevan, dan masukan dari 

pengalaman adalah sama pentingnya. Penerapan system manajemen mutu inilah 

yang membedakan PT DAK dengan competitor lainnnya dalam memproduksi kapal 

yang berkualitas tanpa mengesampingkan peraturan maritime yang berlaku. Team 

desaigner yang solid siap membantu pelanggan dalam membangun atau mereparasi 

kapal. 

Bagi perusahaan,  pengerjaan yang cepat dan berkualitas merupakan standar 

perusahaan yang dijaga dengan komitmen tinggi. Seluruh management, karyawan 

dan vendor selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semuanya terlibat dalam 

perbaikan dan konversi kapal dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam 

mencapai kualitas yang di targetkan berdasarkan acuan standar mutu yang sudah 

ditetapkan. 

PT DAK juga telah membuktikan kemampuannya di bidang reparasi dan 

konversi kapal. Kolaborasi antara fasilitas penunjang yang sangat baik, dengan 

pengalaman selama bertahun-tahun menjadi modal yang besar dalam memberikan 

layanan yang handal, professional, cepat dan tepat waktu. Untuk menghasilkan 

karya dengan kualitas prima, dibutuhkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

PT DAK menerapkan aturan ketat yang menjamin kesalamatan kerja, seluruh 

karyawan wajib memamtuhi aturan Kesehatan dan keselamatan kerja. Koordinasi 

dan pelatihan keselamatan kerja, pemeriksaan dan penyediaan peralatan dan 



4 
 

fasilitas kesehatan kerja menjadi perhatian serius perusahaan, untuk meminimalisir 

penyakit dilingkungan kerja dan kecelakaan kerja. 

Seiring berjalannya waktu, PT DAK mampu berkembang dan memiliki cabang 

wilayah yang tersebar di Bangka Belitung Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara 

Timur. Untuk melayani wilayah pemasaran yang luas ini, PT DAK menerapkan 

kebijakan produksi dan pemasaran yang mandiri untuk setiap cabang wilayah. Akan 

tetapi akan tetap terintrgerasi dengan wilayah satu dengan yang lainnya. 

 

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Dok dan Perkapalan Air 

Kantung 

 

Gambar 3. 1 Struktur organisasi PT Dok dan Perkapalan Air Kantung 

 

Berdasarkan Struktur organisasi diatas saya peserta magang dibagi di 

bidang Teknologi Informasi Divisi SDM & Administrasi Umum. Pada bidang 

ini saya peserta magang melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai arahan 

yang diberikan. Berikut akan saya jelaskan secara keseluruhan fungsi dan tugas 

pokok bidang : Bidang Teknologi Informasi  mempunyai tugas memverifikasi, 

mengoordinir, mempromosikan, memperbaiki, maintance,  mengidentifikasi, 

memecahkan masalah , memasang, mengkonfigurasi,   memimpin, mengawas, 
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mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, berkomunikasi, berkolaborasi 

dan berkooperasi di bidang Teknologi Informasi. Bidang Teknologi Informasi 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud : 

1. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknologi 

informasi. 

2. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan. 

3. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pelaksanaan 

kebijakan pada teknologi informasi. 

4. Mengidentifikasi, memperbaiki, dan memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan IT. 

5. Menerima dan memperioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan 

IT. 

6. penyelenggaraan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan 

tentang teknis pelaksanaan pada teknologi informasi. 

7. Instalasi, perawatan dan peneyediaan dukungan harian baik untuk 

hardware dan software Windows & Macintosh, peralatan termasuk 

printer, scanner, hard-drives, external, dan lain lain 

8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

  


