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BAB III 

GAMBARAN PROYEK 

3.1  Tinjauan Umum  

3.1.1  Data Umum Proyek 

Nama Proyek   : Pembangunan Grand Mall Batam 

Lokasi Proyek   : Jl. Pembangunan Komp. Ruko Top 100  

  Penuin-Batam 

Pemberi Tugas   : PT. Rezeki Putra Riau (RPR) 

Kontraktor   : PT. Citra Jaya Konindo 

Konsultan Perencana : PT. Airmas Asri 

Nilai Kontrak   : ± 1.000.000.000.000,00 

Mulai Pelaksanaan   : Pada awal tahun 2017 

Sistem Pembayaran   : Langsung/Bulan 

Lantai    : 6 Lantai (termasuk LG, GF dan Rooftop)  

3.1.2 Lingkup Pekerjaan Proyek  

Lingkup pekerjaan proyek ini merupakan sebuah pembangunan mall 6 

lantai (termasuk LG, GF dan Rooftop) dengan konsep Interior Design yang sangat 

menarik dan modern, Mall ini juga dilengkapi dengan fasilitas outdoor yang 

berkonsep taman sehingga membuat mata pengunjung dimanjakan dengan melihat 

keindahan taman Mall yang berbeda dari Mall pada umumnya. 
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3.1.3  Data Bangunan Proyek  

3.1.3.1  Fungsi Bangunan 

Grand Mall Batam selain sebagai tempat perbelanjaan, adapula beberapa 

fungsi lainnya seperti : sebagai tempat rekreasi karna didalam Mall terdapat 

fasilitas yang berupa restoran, bioskop, tempat hiburan bagi anak-anak maupun 

orang dewasa.  

3.1.3.2  Identitas Proyek 

Nama Proyek   : Pembangunan Grand Mall Batam 

Nomor IMB   : KPTS.330/IMB/DPMPTSP-BTM/VII/2017 

Lokasi Proyek  : Jl. Pembangunan Komp. Ruko Top 100  

  Penuin-Batam 

Fungsi   : Usaha dan Sarana Rekreasi 

Jenis Bangunan  : Bangunan Pusat Perbelanjaan 

Diatas Tanah   : Hak Guna Bangunan (HGB) 

Jenis Pekerjaan   : Struktur, Arsitektur, Mechanical and  

  Electrical (ME) 

Luas Tanah   : 22940 m² 

Jumlah Lantai   : 6 Lantai (termasuk LG, GF dan Rooftop) 

Tinggi Bangunan   : a. Lantai LG   : 4800 mm ≈ 4,8 m 

      b. Lantai GF   : 6000 mm ≈ 6 m 

      c. Lantai 1    : 6000 mm ≈ 6 m 

      d. Lantai 2    : 6000 mm ≈ 6 m 

      e. Lantai 3     : 6000 mm ≈ 6 m 

      f. Lantai Rooftop : 4800 mm ≈ 4,8 m 
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Total Tinggi Bangunan  : 33600 mm ≈ 33,6 m 

Jangka Waktu   : 3 Tahun 

Beton Struktur   : Ready Mix 

Nilai Slump    : ± 12 cm 

Penyelenggaraan Proyek : PT. Rezeki Putra Riau (RPR) 

3.1.4  Struktur Organisasi Proyek 

Proyek merupakan sebuah rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan secara 

bertahap dan berurutan dari pekerjaan tahap awal hingga perkerjaan tahap akhir 

atau tahap finishing proyek. Di dalam sebuah proyek terdapat berbagai macam 

unsur yang merupakan pengelolahan input, yang dikenal dengan prinsip 5M yaitu: 

Money, Material, Man, Machine, dan Methode.  

Untuk mempermudah pelaksanaan sebuah proyek konstruksi 

pembangunan, maka dibutuhkan sebuah organisasi yang akan mengorganisir 

kegiatan dengan baik dan terstruktur. Maka dari itu dibentuklah sebuah organisasi 

yang nantinya dapat bekerja secara efisien pada saat pelaksanaan di lapangan 

maupun secara administrasi.  

3.2  Sistem yang digunakan Proyek 

3.2.1 Data Teknis Proyek  

Luas Bangunan   : 22940 m² 

Jumlah Unit Lantai   : 6 Lantai (termasuk LG, GF dan Rooftop) 

3.2.2  Sistem Manajemen Proyek 

Manajemen proyek merupakan kemampuan suatu instansi dalam hal 

perencanaan sebuah proyek. Menjalankan dan mengendalikan sebuah proyek 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 
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Berikut beberapa garis besar dalam merealisasikan keberlangsungan 

sebuah proyek adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan  

2. Menjadwalkan  

3. Mengendalikan Proyek 

Fungsi utama manajemen proyek terdiri dari pengelolahan sumber daya 

dari manusia, waktu (time), biaya (cost) dan kualitas kerja (work quality). Adanya 

manajemen proyek akan memberi batasan mengenai tugas, wewenang serta 

tanggung jawab dari pihak yang akan ikut andil dalam sebuah proyek baik secara 

langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan pada waktu yang sama.  

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Proyek Pembangunan Grand Mall Batam 

 

3.2.2.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek merupakan orang maupun sebuah instansi perusahaan 

yang memiliki sebuah proyek dan menyerahkan pekerjaan proyek kepada sebuah 

instansi perusahaan yang dipercayakan dalam hal pelaksanaan proyek nantinya. 
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Pemilik proyek (Owner) bertugas memberikan gambaran bangunan yang 

diinginkan kepada instansi perusahaan lainnya agar melaksanakan dan 

merealisasikan proyek nantinya. 

Tugas dan wewenang pemilik proyek (Owner) adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan dana pembangunan sesuai dengan kontrak yang ada, 

dan memilih penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor) untuk 

merealisasikan perlaksanaan pembangunan proyek 

2. Memilih (Konsultan dan Kontraktor) gunanya agar membatalkan 

atau menampik hasil pekerjaan apabila terjadinya pekerjaan yang 

menyimpang dari yang sudah ditentukan 

3. Wajib menerima seluruh hasil laporan pelaksanaan  proyek yang 

telah berlangsung 

4. Menyediakan fasilitas yang cukup kepada pihak atau instansi 

penyedia jasa agar selama pelaksanaan proyek terlaksana dengan 

baik dan lancar 

5. Memantau jalannya pelaksanaan konstruksi yang sudah 

direncanakan dengan menunjuk dan meletakkan sebuah instansi atau 

orang yang bertindak sebagai kaki tangan pemilik proyek (Owner)  

6. Mengesahkan serah terima pekerjaan 

7. Memberikan hasil lelang kepada masing-masing kontraktor secara 

tertulis. 

8. Memutuskan hubungan kerja terhadap pihak proyek apabila instansi 

tersebut tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik atau sesuai 

perjanjian kontrak yang ada. 
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Dalam proyek pembangunan Grand Mall Batam, PT Rezeki Putra Riau 

sebagai pemilik Proyek (Owner) dan PT Citra Jaya Konindo bertindak sebagai 

pengawas pelaksanaan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kontraktor selama 

pembangunan berlangsung. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai 

hasil yang maksimal dan sesuai yang diinginkan. 

3.2.2.2 Project Manager 

Tugas  Project Manager ialah memandu dan mengkoordinasi serta 

bertanggung jawab dalam pelaksaaan proyek secara terang-terangan agar dapat 

berjalan secara terstruktur. Pelaksanaan tersebut menyangkut biaya, waktu serta 

mutu. 

Tugas utama Project Manager adalah sebagai berikut : 

1. memberi masukan dan mencari opsi metode kerja yang lebih baik 

untuk mengakhiri pekerjaan  

2. Memandu seluruh kegiatan pelaksanaan proyek sesuai dengan 

rencana yang ditentukan 

3. Mengolah kegiatan-kegiatan penilaian hasil dan kemajuan 

pelaksanaan 

4. Mempelajari gambar teknis supaya tidak terjadi kesalahan di 

lapangan 

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

(SDM) 

6. Mempelajari kontrak secara rinci dan menentukan batasan tanggung 

jawab 
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7. Memandu dan mengarahkan rutinitas penyusunan cash flow proyek 

secara rutin dan pendistribusian anggaran 

8. Memantau persediaan bahan, alat dan tenaga yang dibutuhkan pada 

rencana awal 

3.2.2.3 Perencana (Konsultan) 

Konsultan perencana merupakan sebuah instansi yang ditunjuk langsung 

oleh pemilik proyek dan kontraktor agar melaksanakan perencanaan. Dalam 

proyek ini PT Airmas Asri dipilih sebagai konsultan perencanaan. Konsultan 

perencanaan wajib mengikuti perkembnagan proyek hingga proyek selesai. 

Konsultan perencanaan berperan aktif untuk merencanakan gambar awal.  

Tugas utama Konsultan Perencana adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan survey penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan 

pemilik proyek (Owner) 

2. Merencanakan sketsa gagasan, gambaran rencana dan gambaran 

pelakssanaan kerja 

3. Merencanakan rencana kerja dan syarat implementasi bangunan 

(RKS) sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan 

4. Memasukkan ide dan keinginan pemilik proyek ke dalam konsep 

bangunan 

5. Memodifikas konsep apabila terjadi kesalahan selama pelaksanaan 

pekerjaan berlangsung 

6. Membuat keputusan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan 

perencanaan serta meminta pemeriksaan kondisi bangunan, apabila  

ada sesuatu yang diragukan. 
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3.2.2.4 Pelaksana (Kontraktor) 

Kontraktor ialah instansi perusahaan yang melaksanakan  pekerjaan 

sesuai dengan permintaan owner  dimana hal tersebut telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Dalam proyek ini PT. Rezeki Putra Riau dipilih sebagai kontraktor.  

Tugas utama Pelaksana (Kontraktor) adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman dibidangnya 

2. Wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah 

disepakati 

3. Membuat laporan perkembangan pekerjaan di lapangan 

4. Bertanggung jawab penuh untuk membenahi kerusakan yang terjadi 

selama masa perawatan gedung 

5. Mengajukan claim apabila terjadi penambahan di luar kontrak awal 

3.2.2.5 Site Manager 

Site Manager proyek merupakan pihak tenaga kerja yang berkoordinasi 

terhadap pelaksanaan di lapangan. Dengan kemampuan tertentu memimpin tenaga 

kerja dalam proyek yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, 

karakteristik agar proyek terlaksana sesuai dengan perencanaan. 

Berikut beberapa uraian tanggung jawab Site Manager sebagai berikut : 

1. Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan proyek  

2. Mengatur rencana kebutuhan material  

3. Mengkoordinasikan pelaksana lapangan (Supervisor) terhadap 

proses pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan 

4. Melaporkan progress secara teratur dan membahas permasalahan 

yang timbul kepada Project Manager. 

Yunita, Analisis Perencanaan Plumbing Air Bersih Dan Drainase Pada Proyek Pembangunan Grand Mall Batam, 2018 
UIB Repository©2018



57 

 

Universitas Internasional Batam 

 

3.2.2.6 Logistik  

Logistik proyek bangunan merupakan suatu bagian penting pada 

rangkaian struktur organisasi proyek. Dalam hal ini logistik melakukan 

pemesanan, pendataan, penyimpanan serta penyaluran bahan atau alat proyek ke 

bagian pelaksana lapangan. 

Tugas utama Logistik adalah sebagai berikut : 

1. Meninjau harga bahan dan jumlah material yang dibutuhkan 

2. Melakukan pembelian barang atau material sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan 

3. Melakukan pencatatan kedatangan dan penegluaran material, 

bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan maupun kedatangan 

bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanan pembangunan 

4. Membuat laporan penolakan dan penerimaan bahan setelah melalui 

control kualitas bahan oleh quality control  

5. Mengelola persediaan material dalam jumlah yang cukup agar tidak 

terjadi kekosongan saat bahan akan dibutuhkan 

6. Bekerja sama dengan petugas lapangan maupun bagian teknik 

proyek mengenai jadwal serta jumlah kedatanagn bahan yang 

digunakan pada masing-masing waktu pelaksanaan pembangunan. 

3.2.2.7 Surveyor 

Surveyor ialah seseorang yang ahli dalam bidang ilmu yang berhubungan 

langsung dengan pengukuran bangunan di lapangan serta dapat menterjemahkan 

ukuran, bentuk gambar serta elevasi tanah.  

Tanggung jawab Surveyor adalah sebagai berikut :  
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1. Memahami gambar konstruksi dalam bentuk dan ukuran banguann 

yang akan diaplikasikan 

2. Mencatat dan memperkirakan hasil pengukuran di lapangan 

3. Melakukan kegiatan penelitian dan pengukuran topografi terhadap 

lapangan, melakukan penyusunan serta penggambaran data-data dari 

lapangan 

4. Memantau serta melakukan pengecekan terhadap penelitian 

kedataran elevasi balok lantai agar sesuai perencanaan gambar kerja 

5. Berkoordinasi dengan kontraktor mengenai ukuran yang akan 

diterapkan oleh kontraktor di lapangan 

6. Melaporkan dan bertanggung jawab penuh terhadap Project 

Manager.  

3.2.2.8 Mechanical & Electrical (ME) 

ME merupakan salah satu bagian dalam struktur organisasi proyek yang 

berkewajiban untuk merencanakan sistem instalasi jaringan pipa dan listrik pada 

bangunan. ME dibutuhkan untuk mengoptimalkan debit air diseluruh ruangan.  

Tugas utama Mechanical & Electrical adalah sebagai berikut : 

1. Menginstalasi sistem jaringan pipa dan listrik pada bangunan sesuai 

perencanaan  

2. Menginstalasi alat-alat elektrikal lainnya seperti teleepon, tata suara 

dan lainnya 

3. Meminimalisir kerusakan pada alat-alat elektrikal maupun saluran 

listrik 
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3.2.2.9 Pengawas Lapangan 

Pengawas Lapangan merupakan instansi yang terlibat langsung dalam 

megawasi kegiatan proyek konstruksi agar berjalan dengan lancar. 

Berikut ialah tanggung jawab Pengawas Lapangan sebagai berikut : 

1. Meninjau mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan serta 

memberikan petunjuk  

2. Membuat laporan perkembangan mengenai kegiatan pembangunan 

di lapangan  

3. Memantau dan memperhatikan lingkungan pekerjaan agar tidak 

mengganggu jalannya pekerjaan. 
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