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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

 

3.1 Gambaran Umum Proyek 

PT. Seranggong Karya Kota Batam adalah perusahaan swasta yang bergerak 

di bidang kontraktor.  PT. Seranggong Karya didirikan pada hari Kamis tanggal 

27 Pebruari 2003 dihadapan Notaris Yondri Darto SH dengan Nomor Akte : 225 

dengan pendiri awal adalah Bapak Budi Hartono PT Seranggong Karya telah 

berjalan selama 15 tahun dan telah sukses mengjangkau 50 proyek. PT. 

Seranggong Karya merupakan salah satu kontraktor yang memberikan fasilitas 

dan ekslusif  untuk  pengguna fasilitas tersebut. Perusahaan ini berlokasi di 

Komplek Ruko Town House Griya KPN No 08 Modal dasar perusahaan ini 

berjumlah Rp. 600.000.000,- 

 

Adapun maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan berdasarkan akte 

notaris tersebut di atas antara lain : 

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum dari segala macam 

barang yang dapat dilakukan termasuk dagang import, export, interinsulair. 

b. Menjalankan usaha impor alat-alat berat. 

c. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pasir darat,  pasir laut, 

marmer, batu kali menjual serta memperdagangkan hasil tersebut. 

d. Menjalankan usaha dalam bidang supplier. 
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e. Menjalankan usaha dalam bidang perencanaan , pelaksanaan , usaha-usaha 

pemborong umum ( general contractor ) dalam segala jenis pekerjaan 

terutama dalam pembangunan gedung-gedung. 

 

3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

PT. Seranggong Karya memiliki beberapa visi dan misi yaitu : 

3.2 Visi 

Visi dari perusahaan ini adalah menjalankan perusahaan kontraktor di bidang 

jasa konstruksi yaitu : ruko, perumahan, gedung sekolah dll, Dengan memberikan 

total quality services bagi  pengguna jasa di seluruh Indonesia. 

 

3.2.2 Misi PT.Seranggong Karya yaitu : 

a. Memberikan pelayanan serta kepuasan yang terbaik kepada pelanggan yang 

bekerja sama dengan perusahaan ini. 

b. Membangun serta menciptakan citra yang terbaik untuk perusahaan. 

c. Dan mengikuti kegiatan dalam pembangunan negara Republik Indonesia. 

 

3.3 Identitas Proyek 

Nama Proyek : Gedung C SDIT Yayasan Ulil Albab 

Lokasi Proyek : Jl. Tiban Utara No. 1 Patam Lestari, Sekupang 

Jenis Bangunan : Sekolah 

Fungsi : Pendidikan 

Jumlah Lantai : 4 Lantai + Basement 

Tinggi Bangunan                   
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Lantai Basement : 5 meter 

Lantai Dasar : 4 meter 

Lantai 2 : 4 meter 

Lantai 3 : 4 meter 

Total Tinggi : 17 meter          

Pemberi Tugas : Ust. Yusuf S. Mn  

Konsultan Perencana : Imam Syofi’i ST 

Kontraktor : Budi Hartono 

Waktu Pelaksanaan : 180 hari kalender  

Waktu Pemeliharaan :  60 hari 

Mulai Pelaksanaan : 10 Januari 2018  

Selesai Pelaksanaan : 10 Juli 2018            

Jenis Kontrak : Harga satuan 

Sumber Dana : Yayasan Ulil Albab 

Sistem Pembayaran : Termyn 

Nilai Kontrak  : Rp.2,717,300,000 -, 

 

3.3.1 Lingkup Pekerjaan Proyek 

Adapun lingkup pekerjaan proyek adalah pembangunan sekolah Yayasan 

Ulil Albab yang terdiri atas 4 lantai dengan jumlah keseluruhan ruang kelas 

mempunyai 11 ruangan yang di tempati untuk belajar dan selain itu memiliki 

ruangan untuk ruang UKS, ruang bendahara,Gudang,Kantin, ruang Tata Usaha 

dengan fasilitas yang nyaman dan aman. 
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3.4     Data Bangunan Proyek 

3.4.1  Fungsi Bangunan 

Pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab berfungsi sebagai tempat 

bersekolah bagi para pelajar dengan memberikan kenyamanan selama berada di 

lingkungan sekolah dan mendukungnya proses belajar mengajar disekolah. 

 

3.4.2 Dimensi Bangunan 

Nama Ttype    : Sekolah 

Luas Bangunan  : 45x11 m x 4 lantai  

Luas Tanah  : 50x25 m 

Keterangan  : 5 Ruang belajar + Ruang  

     Tata Usaha, dan Kantin. 

 

3.4.3 Sistem Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah sebuah sistem untuk mengatur, mengontrol, dan 

mengendalikan suatu proyek yang disusun oleh anggota-anggota yang 

memanfaatkan serta mengelola segala sumber agar mencapai hasil kerja yang 

optimal dan memiliki kualitas yang tinggi, dengan keterbatasan sumber daya yang 

terdiri dari sumber daya manusia, waktu, biaya. Dan kualitas lingkup kerja. 

 Sebuah proyek yang memiliki keberhasilan dapat ditentukan oleh seberapa 

bagus manajemen proyek yang dilaksanakan pada saat penyelenggaraan dan 

selama proyek berlangsung. Dengan adanya manajemen proyek, setiap organisasi 

perusahaan, anggota-anggota yang bekerja dalam proyek, serta pihak yang 

berwewenang dan bertugas untuk mengendalikan jalannya sebuah proyek dapat 
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dengan teliti dan teratur dalam menilai, melaksanakan, dan memantau 

kewenangan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing dari pekerjaan. 

Terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, Dalam 

pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab, terdiri atas unsur-unsur yang 

memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya.  

 

3.4.4 Struktur dan Tugas Organisasi Proyek 

Dalam Proyek mempunyai suatu rangkaian aktivitas yang dilaksanakan 

secara berurutan, dapat dimulai dari tahap permulaan hingga tahap akhir dalam 

proyek. Proyek adalah bentuk investasi khusus, dimana  sebuah bangunan tersebut 

memberikan keuntungan bagi pemilik. Proyek mempunyai beberapa unsu-unsur 

yang dapat di input serta dikelola dalam proyek yaitu : Money (uang), Material, 

Machine (alat) Metode yang dapat diterapkan dalam menjalankan sebuah proyek. 

 Dalam mempelancar pelaksanaan suatu proyek pembangunan harus di 

perlukan sebuah organisasi yang terstruktur dengan baik serta benar dan teratur 

demi kelancaran,kecepatan dari pengerjaan proyek pembangunan tersebut. Oleh 

karena itu, dibentuk organisasi yang dapat bekerja dengan baik serta pelaksanaan 

dilapangan dapat terkendalikan dengan aman dengan sebagai berikut : 
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3.4.5 Pemilik Proyek (owner) 

    Pemilik proyek  yang  disebut owner merupakan seseorang atau instansi 

yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang 

dapat mampu menjalankannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Dalam 
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merealisasikan proyek, owner mempunyai suatu kewajiban pokok yaitu 

menyediakan dana untuk membiayai proyek. Pada proyek Pembangunan Gedung 

C Yayasan Ulil Albab Batam, Pemilik proyek adalah PT. Seranggong Karya. 

Tugas dan wewenang pemilik proyek (owner) adalah : 

1. Memberikan dana perencanaan serta pelaksanaan pekerjaan proyek.  

2.      Mempersiapkan suatu lahan sebagai tempat untuk proyek yang akan 

dilaksanakan. Lahan yang sudah  resmi mendapatkan izin untuk 

membangun. 

3. Memberikan konsep kepada perencana secara garis besar ataupun detail 

tentang proyek pembangunan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan 

konsultan perencana. 

4. Menentukan hasil perencanaan akhir secara detail sehingga dapat 

memberikan acuan terakhir untuk proses pelaksanaan pembangunan. 

5. Melakukan penunjukan terhadap kontraktor pelaksana dengan melalui 

proses pelelangan atau dengan penunjukan secara langsung. 

6. Mengadakan kesepakatan dengan kontraktor pelaksana dengan menyepakati 

kontrak, lalu mengeluarkan surat perintah kerja serta surat lainnya. 

7. Ikut serta pengendalian proyek, berguna menjamin mutu ataupun jadwal 

waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 

8. Melakukan pembayaran terhadap kontraktor pelaksana dengan kesepakatan 

yang tertera dalam kontrak yang disepakati. 

9. Berhak untuk menghentikan seluruh proyek pekerjaan bila terjadi 

penyimpangan pelaksanaan proyek. 

10. Menerima hasil proyek yang sudah terselesaikan oleh kontraktor. 
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3.4.6 Perencana (consultant) 

Badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek 

ataupun kontraktor untuk melakukan perencana proyek. Konsultan yang dipilih 

oleh pemilik proyek Yayasan Ulil Albab terdiri dari beberapa macam yakni : 

1. Konsultan arsitek                                       : Imam Sofi’i 

2. Konsultan struktur bangunan                     : Ir. Pujo Pamungkas 

Tugas dari konsultan perencana adalah : 

1. Membuat gambar / desain dan dimensi bangunan secara lengkap dengan 

spesifikasi teknis, fasilitas dan penempatannya. 

2. Menentukan spesifikasi bahan bangunan untuk finishing pada bangunan 

proyek ini. 

3. Membuat gambar – gambar rencana dan syarat – syarat teknis secara 

administrasi untuk pelaksanaan proyek. 

4. Membuat perencanaan dan gambar – gambar ulang atau revisi bila 

diperlukan. 

5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil perencanaan yang dibuat apabila 

sewaktu – waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. 

 

3.4.7 Pelaksana (contractor)  

Kontraktor Pelaksana adalah badan hukum atau perorangan . yang ditunjuk 

oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan hasil 

perancangan dari konsultan perencana. Kontraktor yang ditunjuk oleh pemilik 

proyek Yayasan Ulil Albab ini adalah PT. Seranggong Karya. 
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Tugas dari pelaksana (contractor) yakni : 

1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncanakan dan di tetapkan di dalam kontrak 

perjanjian pemborongan. 

2. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) dengan program 

kerja mingguan dan mengadakan pengarahan kegiatan harian kepada 

pelaksana pekerjaan. 

3. Memimpin dan mengedalikan pelaksanaan kerja, prestasi kerja, bahan 

material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lain yang 

digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan. 

4. Menerapkan program keselamatan kerja dan kebersihan di lapangan. 

5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  

6. Melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap 

kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan. 

7. Bertanggung jawab atas semua kerugian yang diakibatkan oleh 

kecelakaan sewaktu pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan 

perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. 

8. Memahami gambar desain dan spesifikasi teknis sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. 
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3.4.8 Pengelolaan  

Pengelolaan manajement konstruksi untuk mengkoordinasikan dan 

mengkomunikasikan seluruh proses konstruksi. Tujuannya untuk mengelola 

fungsi manajemen atau mengatur pelaksanaan  pembangunan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh hasil optimal dengan persyaratan keperluan pencapaian tujuan 

yang diinginkan, perlu diperhatikan pula mengenai mutu bangunan, biaya 

bangunan dan waktu yang digunakan. Seperti keamanan, kebersihan, penghijauan, 

terpeliharanya jalan, penerangan, terawatnya fasilitas di sekolah Ulil Albab, baik 

fasilitas sosial maupun fasilitas umum, dan juga mengelola lingkungan secara 

psikologis seperti rasa aman, nyaman dan tentram.  

Tugas dari Pengelolaan sebagai berikut : 

1. Sebagai sumber yang memberikan segala informasi serta membantu 

menyelesaikan kebutuhan, kesulitan, dan ketidaknyamanan. 

2. Keamanan Lingkungan 

Untuk  menjaga keamanan lingkungan, beberapa pos keamanan dibangun di 

lokasi – lokasi strategis. 

3. Waste Manajement 

Pengambilan sampah di sekolah Ulil Albab rutin dilakukan pagi dan sore, 

sedangkan sampah yang berserakan di jalan diambil setiap hari. Karena itu, 

jika ada sampah yang berserakan dijalan maupun di sekolah, petugas 

kebersihan segera bergerak untuk melakukan pembersihan. 

4. City Maintenance 

Petugas landscaping selalu merawat dan mengontrol semua ruang terbuka 

hijau dan merawat Prasarana pohon – pohon yang ditanam. 
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3.4.9 Sistem Kontrak 

Dalam sistem kontrak pada pekerjaan proyek adalah keseluruhan dokumen 

yang mengatur mengenai hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia 

jasa. Pada pekerjaan proyek pembangunan Gedung C Sekolah Yayasan Ulil Albab 

menggunakan jenis kontrak lump sump yang merupakan kontrak jasa konstruksi 

dengaan proses penyeselaiannya dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang 

sudah pasti. 
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