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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT. Seranggong Karya adalah sebuah perusahaan di Batam yang 

bergerak dalam kontraktor bangunan konstruksi. PT. Seranggong Karya ini 

didirikan oleh Bapak Budi Hartono, ST. Perusahaan ini berlokasi di Komplek 

Ruko Town House Griya KPN No. 8 dan sudah berdiri sejak tahun 2003. 

Perusahaan ini banyak mengerjakan proyek dalam bidang jasa. PT. Seranggong 

Karya sudah membangun beberapa proyek di Batam dengan luas bangunan yang 

cukup luas sehingga mayoritas proyek yang dimiliki adalah proyek perumahan. 

Sebelumnya perusahaan ini juga banyak menyelesaikan proyek-proyek 

membangun perumahan, salah satunya ialah Ruko City Makmur, Perumahan 

Tiban Makmur, dan ada juga sedang dalam proses pembangunan adalah proyek 

perumahan yang terletak di Pelikan KDA Batam Centre. Untuk saat ini, proyek 

yang sedang dikerjakan  oleh PT. Seranggong Karya adalah Proyek Pembangunan 

Gedung C Yayasan Ulil Albab yang berlokasi di Jl. Tiban Utara No.1, Patam 

Lestari dan Proyek Perumahan yang berlokasi di Pelikan KDA Batam Centre. 

Berikut adalah identitas Proyek Pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab : 

Nama Proyek   : Pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab 

Kontraktor / Pelaksana : PT. Seranggong Karya 

No. Kontrak   : 01/YUAB-GdC/1/2018 

Waktu Pelaksanaan  : 10 Januari s/d 10 Juli 2018 

Sifat Kontrak   : Harga Satuan, RAB 
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Sistem Pembayaran  : Termyn 

Sumber Dana   : Yayasan 

Tanggal Mulai Kontrak : 10 Januari 2018 

Tanggal Akhir Kontrak : 10 Juli 2018 

Waktu Pemeliharaan  : 60 hari kalender 

Jumlah lantai   : 4 lantai 

Konsultan Perencana  : Imam Syofi’i, ST 

3.2 Informasi Pengguna Jasa 

Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab 

Lokasi Kegiatan : Kec. Sekupang Kota Batam 

Pembiayaan  : 2,717,300,000,- 

Pengguna Jasa : Yayasan Ulil Albab 

Alamat Kantor : Jl. Tiban Utara No. 1 Patam Lestari, Kota Batam 

Nama PPK  : Yusuf, S. Mn, MM 

Jabatan  : Ketua Yayasan 

Sistem Kontrak : Harga Satuan, RAB 

3.3 Sistem Manajemen Proyek 

Sistem manajemen proyek merupakan sebuah prosedur atau kemampuan 

yang berfungsi untuk mengatur, mengontrol, serta mengendalikan sebuah proyek. 

Mengendalikan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia yang pada umumnya dipakai dalam sebuah perusahaan. Mengontrol dan 

mengendalikan sumber daya alam dan manusia secara efisien dapat memberikan 

keuntungan dan manfaat yang cukup besar. Dengan adanya pengendalian tersebut, 

maka perusahaan bisa mencapai nilai produktivitas yang tinggi. Untuk itu perlu 
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adanya sebuah sistem dalam sebuah perusahaan agar produktivitas dan efisiensi 

yang tinggi dapat tercapai. 

3.4 Deskripsi Pekerjaan 

Pekerjaan Pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab sesuai dengan 

prosedur mutu (kualitas) pekerjaan, volume (kuantitas, pengendalian waktu 

pelaksanaan, metode kerja, dan pengetesan hasil pekerjaan Pembangunan Gedung 

C Yayasan Ulil Albab yang akan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan. 

3.5 Sasaran Mutu 

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran mutu yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut : 

1. Terlaksananya dengan baik kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung C 

Yayasan Ulil Albab sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak 

pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang timbul 

dan akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan. 

2. Menyelenggarakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Gedung C Yayasan 

Ulil Albab dengan prinsip tepat waktu dan mutu agar kepuasan 

pelanggan dapat dicapai. 

3.6 Struktur Organisasi 

Proyek konstruksi mempunyai tujuan menghasilkan suatu bangunan fisik 

yang memenuhi persyaratan suatu ruamg lingkup pekerjaan. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal, dibutuhkan struktur organisasi proyek. Struktur organisasi 

proyek diartikan sebagai suatu sistem interaksi antar individu yang melaksanakan 

suatu ruang lingkup pekerjaan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing 
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untuk mencapai hasil yang optimal. Struktur organisasi memaparkan wewenang, 

kewajiban, dan tanggung jawabsetiap pihak sehingga ada pembagian pekerjaan 

secara jelas dan rinci. Jadi, dalam penyelesaiannya setiap proyek pembangunan 

diperlukan struktur organisasi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan secara 

efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan akhir dari suatu kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya pelaksanaan proyek, melibatkan beberapa unsur dalam 

proses pengerjaan / pelaksanaan pembangunan. Adapun tugas dan tanggung jawab 

masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut : 

BUDI HARTONO, ST 

OWNER 

SUPRIADI, ST 

PROJECT MANAGER 

MANSYUR 

PELAKSANA ARSITEKTUR 

M. NUR 

PELAKSANA STRUKTUR 

HERU 

MANDOR BESI 

SOFYAN 

MANDOR BESI 

LEO 

JURU GAMBAR 

YUSRI 

JURU UKUR 

DARMONO 

TENAGA LOGISTIK 

ANNISA 

KEUANGAN 
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3.6.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek merupakan orang atau badan hukum perusahaan yang  

memiliki proyek  dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang 

menyediakan dana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebagai 

pemilik proyek memiliki tugas memberikan gambaran bangunan kepada pihak 

lainnya untuk melaksanakan atau merancang struktur dan mewujudkannya. 

Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek adalah : 

1. Menyediakan biaya untuk pembangunan sesuai dengan kontrak. 

2. Menunjuk penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor. 

3. Menerima setiap laporan hasil pekerjaan yang telah berlangsung 

dilaksanakan. 

4. Menetapkan serta mengesahkan perubahan, pekerjaan tambahan, ataupun 

pengurangan pekerjaan diluar dari kontrak yang telah ditetapkan atau 

disetujui. 

3.6.2 Project Manager 

Project Manager memiliki tugas yaitu untuk memimpin, mengkoordinasi, 

serta memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan proyek secara langsung agar 

dapat berjalan secara terstruktur. Pelaksanaan tersebut menyangkut soal biaya, 

waktu, dan mutu. Adapun tugas dan wewenang Project Manager yaitu sebagai 

berikut : 

1. Melakukan koordinasi kepada pihak yang terlibat agar pelaksanaan pada 

proyek sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. 

2. Dapat memberikan arahan dan menilai hasil ataupun kemajuan 

pelaksanaan pekerjaan. 
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3. Mempelajari gambar-gambar teknis agar tidak terjadi adanya kesalahan 

pada saat di lapangan. 

4. Dapat memberikan solusi terhadap adanya permasalahan atau hambatan 

yang timbul selama proyek berlangsung. 

5. Memantau time schedule bahan, alat, maupun sumber daya manusia. 

6. Mempelajari kontrak dan dapat menentukan batas-batas tanggung jawab. 

7. Memonitor persediaan bahan, alat, dan tenaga manusia sesuai rencana 

kerja yang telah ditetapkan. 

3.6.3 Manager Lapangan 

Manager lapangan proyek merupakan orang yang berkoordinasi bersama 

dengan pelaksana lapangan. Selain daripada itu, site manager memiliki peran 

sebagai manajer konstruksi agar proyek tersebut berjalan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa tugas dan kewajiban dari 

site manager adalah sebagai berikut : 

1. Site manager berperan penting dalam memimpin, mengkoordinasi, dan 

mengoptimalkan pelaksanaan waktu sesuai perencanaan proyek yang 

telah ditetapkan. 

2. Dapat mempersiapkan serta mengatur rencana kebutuhan material yang 

dibutuhkan pada pelaksanaan secara berkala. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan saat di lapangan sesuai 

dengan kualitas yang diinginkan oleh pemberi tugas (owner) serta sesuai 

dengan time schedule yang sudah ditetapkan. 

4. Mengkoordinasi supervisor atau pelaksana lapangan terhadap 

berjalannya proses pekerjaan yang dilakukan di lapangan. 
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5. Membuat pelaporan progress secara berkala dan membahas 

permasalahan yang timbul kepada project manager. 

3.6.4 Pelaksana Struktur 

Memimpin serta mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan 

pemasangan struktur, dimulai dari pondasi, kolom, balok, plat, tangga, serta 

listplank beton yang tergabung dalam struktur bangunan tersebut. Agar semuanya 

sesuai dengan gambar rencana sehingga keakurasian ukutan atau dimensi dapat 

tercapai terhadap segi waktu, biaya, dan mutu. Berikut tanggung jawab dan 

kewajiban yang dilakukan oleh pelaksana struktur yaitu : 

1. Dapat terlaksananya rencana pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan. 

2. Meminta pengajuan kebutuhan alat-alat, bahan, tenaga kerja, serta 

mampu menghitung dan mengevaluasi persediaan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan struktur bangunan. 

3. Secara periodik dapat melakukan perhitungan kemajuan pekerjaan, serta 

membuat laporan penggunaan bahan, alat, maupun tenaga. 

4. Dapat memberikan penjelasan, usulan, dan saran mengenai pelaksanaan 

pekerjaan kepada para pekerja, mandor, ataupun sub kontraktor sesuai 

dengan apa yang telah ditetapkan atau direncankan dalam suatu 

pekerjaan, lalu dapat juga memberikan evaluasi dan penilaian terhadap 

hasil kerjanya. 

5. Mengatur dan menjaga keselamatan serta keamanan dari hasil pekerjaan, 

penggunaan alat, pendistribusian alat, bahan, dan juga tenaga agar 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat optimal. 

Dori Rizky Destriyani, Analisa Daya Dukung Pondasi Bored Pile Pada Proyek Pembangunan Gedung C Yayasan Ulil Albab, 2018 
UIB Repository©2018



38 
 

                     Universitas Internasional Batam 
 

6. Membuat laporan maupun catatn kondisi tingkat penyelesaian yang 

lengkap dari hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. 

3.6.5 Pelaksana Arsitektur 

Memimpin serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pekerjaan 

pemasangan arsitektur dimulai dari dinding bata, plasteran dan acian, pemasangan 

curtain wall, dan kaca agar semuanya sesuai dengan gambar rencana sehingga 

keakurasian ukuran maupun dimensi dapat tercapai terhadap segi waktu, biaya, 

maupun mutu. Berikut tanggung jawab dan kewajiban dari pelaksana arsitektur 

yaitu : 

1. Dapat terlaksananya rencana pekerjaan arsitektur sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditetapkan. 

2. Meminta pengajuan kebutuhan alat-alat, bahan, maupun tenaga kerja 

serta menghitung dan mengevaluasi persediaan dalam rangka 

menyelesaikan pekerjaan pada bidang arsitektur. 

3. Secara periodik mampu melakukan perhitungan kemajuan dalam 

pekerjaan dan dapat membuat laporan penggunaan bahan, alat, serta 

tenaga dalam bidang arsitektur. 

4. Dapat memberikan penjelasan, usulan, maupun saran tentang 

pelaksanaan pekerjaan kepada para pekerja, mandor atau sub kontraktor 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam suatu pekerja, lalu 

dapat juga memberikan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerjaannya 

dalam bidang arsitektur. 

5. Membuat laporan mauoun catatan kondisi tingkat penyelesaian lengkap 

dari hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan pada bidang arsitektur. 
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3.6.6 Drafter / Juru Gambar 

Sesuai dengan arahan dari perencana melaksanakan gambar kerja yang 

sesuai dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan 

persetujuan dari Rekayasa Teknik / SOE yang di cek terlebih dahulu oleh 

perencanaan. Adapun tugas serta wewenang drafter atau juru gambar antara lain : 

1. Dapat terselenggaranya shop dan absuilt drawing sampai dengan 

disetujui oleh pengawas lapangan. 

2. Dapat mempertanggung jawabkan dan konsistensi pada pelaksanaan 

prosedur gambar kerja. 

3. Bertanggung jawab dalam menjaga, merawat, maupun menyimpan alat-

alat yang ada kaitannya dengan gambar kerja. 

3.6.7 Juru Ukur 

Sesuai dengan keahliannya menjadi orang yang mampu mengkoordinir 

pekerjaan pengukuran di lapangan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan rencana yang sudah di tetapkan baik terhadap segi waktu, biaya, maupun 

mutu. Beberapa uraian tanggung jawab dan wewenang juru ukur antara lain : 

1. Harus mengajukam hasil perhitungan / pengukuran yang telah 

dilaksanakan di lapangan kepada pelaksana lapangan / GS untuk ditindak 

lanjuti dengan pelaksanaan pekerjaan.’ 

2. Mengukur hasil pelaksanaan yang sudah dikerjakan untuk dijadikan 

laporan kepada juru gambar dalam pembuatan shop drawing dan absuilt 

drawing olehnya. 
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3. Dapat menjelaskan dengan rinci mengenai hasil pengukuran kepada para 

pekerja, mandor, atau sub kontraktor sesuai dengan perencanaan 

pekerjaan yang sudah ditentukan. 

3.6.8 Mandor Besi 

Memimpin serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pekerjaan 

pemasangan rangka atap baja ringan, pemasangan penutup atap spandek 

berdasarkan keahliannya sesuai dengan prosedur kerjanya. Berikut uraian 

tanggung jawab serta wewenang mandor besi yaitu : 

1. Menilai dan mengevaluasi kinerja para pihak yang terlibat dalam 

kegiatan proyek agar sesuai dengan perencanaan pekerjaan yang 

ditetapkan. 

2. Mengajukan permintaan kebutuhan bahan, alat, serta tenaga dan dapat 

menghitung serta mengevaluasi kebutuhan tersebut sesuai dengan 

pelaksanaan pekerjaannya. 

3. Secara periodik mampu mencatat dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan 

mingguan maupun akumulatif apakah sudah sesuai dengan perencanaan. 

3.6.9 Administrasi dan Keuangan 

Administrasi dan keuangan bertanggung jawab atas terlaksananya soal 

keuangan untuk kebutuhan pembiayaan proyek secara berkala. Berikut merupakan 

uraian wewenang administrasi dan keuangan : 

1. Melakukan permintaan kebutuhan pembiayaan dan realisasi 

pendistribusian dana pada proyek dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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2. Dari cashflow yang disusun oleh rekayasa teknik melaksanakan 

penyusunan serta mengajukan permintaan dana pembiayaan proyek 

secara berkala. 

3. Dapat mendistribusikan dana serta mengelola uang persediaan sesuai 

dengan kebutuhan pada proyek. 

4. Membuat pembukuan biaya serta pengeluaran pada proyek dengan rinci 

dan benar serta sistematis. 

5. Menerima semua tagihan keuangan yang wajib dibayar kemudian 

memeriksanya. 

6. Secara berkala mampu membuat laporan posisi kas proyek. 

7. Menyimpan atau mengarsipkan surat menyurat yang sifatnya umum serta 

mengatur kegiatan dalam lingkup proyek, termasuk juga jadwal rapat-

rapat rutin yang dilaksanakan baik internal maupun eksternal. 

8. Memeriksa dan memantau daftar hadir personil serta menyimpan ataupun 

mengarsipkan penilaian personil yang ada pada proyek. 

3.6.10 Logistik 

Logistik pada proyek merupakan suatu pihak yang melaksanakan 

distribusi kedatangan, penyimpanan, serta penyaluran material ataupun peralatan 

ke bagian pelaksana lapangan dalam proyek. Adapun kewajiban dari logistik 

antara lain : 

1. Melaksanakan survey ke beberapa supplier dan took bangunan mengenai 

masalah data jenis material beserta harga bahan sebagai dasar untuk 

memilih material yang sudah memenuhi standart kualitas yang telah 

ditetapkan dengan harga yang relative terjangkau. 
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2. Sesuai dengan kriteria yang telah direncanakan serta dibutuhkan dalam 

proyek melakukan pembelian barang / material. 

3. Mampu bertanggung jawab atas kedatangan dan ketersediaan material 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dalam proyek. 

4. Mampu berkerjasama dengan quality control dalam menilai kualitas 

bahan yang akan dituangkan dalam berita acara penerimaan ataupun 

penolakan material. 

5. Melihat secara periodik persediaan material agar tidak adanya kejadian 

kekosongan material pada saat yang dibutuhkan. 

6. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada dilapangan yaitu 

pengawas lapangan dan bagian teknik proyek tentang jumlah serta jadwal 

kedatangan bahan-bahan material yang diperlukan sesuai waktu 

pelaksanaan pembangunan. 
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