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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

3.1 Identitas Proyek 

Nama Proyek   : Pembangunan Apartemen Puri Khayangan  

              Residence Batam 

Waktu Pelaksanaan : 730 Hari Kalender (1 September 2017) s/d (1  

    September 2020) 

Luas Area : ± 3000 m2 

Jumlah Unit Bangunan  : 490 Unit, 18 Lantai 

Nilai Kontrak  : Rp.150.000.000.000,- 

Lokasi Proyek  : Jalan Raja Ali Kelana, KelurahanBelian, Kota Batam,  

              Kepulauan Riau, Indonesia 

Kontraktor Pelaksana : PT. Prambanan Dwi Pakaa 

Konsultan Pengawas : PT. Almatra 

      PT. Skema Rekayasa Cipta 

Sumber Dana  : PT.Kinarya Rekayasa 

  

Proyek Apartemen Puri Khayangan Residence Batam dimiliki oleh PT. Kinarya 

Rekayasa, dengan alamatkantorKomplek Trinusa jaya Blok D/20, Batam Centre, 

Jl.Raja H.Fisabilillah Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam proses 

pembangunannya, PT. Kinarya Rekayasa bekerjasama dengan beberapa perusahaan 

lain, yaitu 
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         Gambar 3.1Perusahaan Supplier Design dan Struktur Proyek Pembangunan     

ApertementPuri Khayangan Residance , sumber : PT. Kinarya Rekayasa. 

 

 

 

Owner
PT. Kinarya Rekayasa 

Arsitek
PT. Skema Reka Cipta

Struktur
PT. Almatra

Kontraktor Pelaksana
PT. Prambanan Dwipaka 

Supplier Bored Pile
PT. Pratama Widya

Supplier Beton
PT. Graphika Batam Beton

Supplier Flyslab
PT. Tosan Alam Semesta
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Berikut ini adalah peta lokasi pembangunan proyek Apartemen Puri 

Khayangan ResidenceBatam : 

 

.Gambar 3.2 lokasi Apartemen Puri Khayangan Batam,  

sumber :maps.google.co.id. 
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Gambar 3.3Peta proyek Apartemen Puri Khayangan Batam, 

sumber :maps.google.co.id 

3.2 Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud 

pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara 

ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus 

yang berbentuk proyek. (Imam Soeharto,1999). Manajemen proyek adalah usaha 

pada suatu kegiatan proyek agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan 

efisien.Efektif dalam hal ini adalah hasil kegiatan sesuai dengan sasaran yang 

meliputi kualitas, biaya, waktu dan lain-lain.Sedangkan efisien yaitu mencapai 
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sasaran yang tepat dalam penggunaan sumber daya, pemilihan jenis, jumlah dan lain-

lain.Suatu proyek secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Perencanaan(Planning) 

Untuk mencapai suatu tujuan, sebuah proyek harus memiliki 

perencanaan yang baik.Perencanaan yang baik dapat dimulai dengan 

menyiapkan semua program teknis dan administrasi supaya dapat 

diimplementasikan.Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar dapat 

memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan. Perencanaan 

suatu proyek dapat dilakukan dengan cara studi kelayakan, rekayasa 

nilai, perencanaan area dari manajemen proyek.  

2. Penjadwalan(Organizing) 

Setelah melakukan kegiatan perencanaan, kegiatan penjadwalan dapat 

dilakukan sesuai perencanaan yang telah dibuat.Kegiatan perencanaan 

dapat memberikan informasi mengenai jadwal rencana, sumber daya, 

serta durasi dan juga progres waktu untuk menyelesaikan proyek. 

Penjadwalan proyek selalu mengikuti perkembangan proyek dengan 

berbagai macam masalah yang terjadi, maka dari itu proses monitoring 

dan updating harus selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan 

yang realistis sesuai tujuan proyek tersebut.  

3. Pengendalian Proyek(Controlling) 

Pengendalian menentukan hasil akhir proyek.Tujuan dari 

pengendalian proyek adalah meminimalisir segala masalah yang 

Melia Kusuma Putri, Analisis Hasil PDA Test Pada Pondasi Proyek Pembangunan Apartement Puri Khayangan Residence, 2018 
UIB Repository©2018



47 
 

                                             Universitas Internasional Batam 
 

terjadi selama masa proyek. Tujuan lain yaitu optimasi kinerja biaya, 

waktu, mutu, dan juga keselamatan kerja harus memiliki kriteria 

sebagai tolak ukur. Kegiatan yang dilakukan selama pengendalian 

proyek ialah pengawasan, pemeriksaan, dan juga koreksi selama 

proyek berlangsung. 

Metode manajemen proyek yang digunakan oleh pelaksana proyek 

(kontraktor) pada umumnya berpatokan pada laporan-laporan tertulis yang 

disesuaikan dengan keadaan lapangan.Laporan tertulis tersebut biasanya laporan 

harian yang selalu diisi sesuai kegiatan lapangan. 

Dan menurut R. Sujipto (1985), sebuah proyek dapat didefinisikan sebagai 

suatu usaha dalam jangka waktu yang ditentukan dengan sasaran yang jelas yaitu 

mencapai hasil yang telah dirumuskan pada awal proyek dimulai.Sesuai dengan 

pemikiran ini, maka maksud dan tujuan dari manajemen proyek adalah kegiatan 

usaha yang dilakukan untuk meraih sasaran sesuai yang telah direncanakan. Sasaran 

utama dalam manajemen proyek adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan dan penyelesaian suatu proyek dengan budget yang telah 

ditentukan, waktu yang telah ditetapkan, kualitas bangunan proyek yang 

telah di rencanakan. 

2. Bagi pelaksana proyek yaitu dapat mengembangkan reputasi dan  

mempertahankan kualitas kerja. 
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3. Menciptakan organisasi dikantor pusat maupun di lapangan yang 

menjamin beroperasinya kegiatan proyek. 

4. Menciptakan suasana kerja yang baik, dari segi sarana, kondisi kerja, 

keselamatan kerja dan komunikasi antar pekerja. 

5. Menjaga keselarasan hubungan antar pekerja sehingga semua pekerja 

dapat memberikan kualitas terbaik pada pekerjaan mereka. 

Manajemen proyek memiliki fungsi dasar, terdiri dari pengolahan sumber daya 

manusia, biaya, dan kualitas dari lingkup kerja. Dalam pembangunan apartemen ini, 

ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunannya, berikut ini 

adalah tahapan-tahapan manajemen proyek: 

1. Pendefinisian Proyek (Project Definition) 

Menjelaskan tujuan proyek dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

agar proyek yang dijalankan sukses sesuai rencana yang telah dibuat. 

2. Inisialisasi Proyek (Project Initiation) 

Perencanaan awal terhadap sumber daya sebelum suatu proyek dimulai. 

3. Perencanaan Proyek (Project Planning) 

Perencanaan proyek, pada tahap ini akan terlihat jelas pentingnya tentang 

segitiga proyek yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek 

4. Pelaksanaan Proyek (Project Execution) 

Pelaksanaan pekerjaan proyek sesuai perencanaan yang telah dirancang. 

5. Pemantauan dan Pengendalian Proyek (Project Monitoring & Control) 
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Pengambilan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proyek tetap 

berjalan sesuai dengan rencana. 

6. Penutupan Proyek (Project Closure) 

Menghentikan semua pekerjaan proyek, setelah itu dilakukan penutupan 

proyek. 

 

3.3 Struktur. Organisasi. Proyek 

Struktur organisasi proyek adalah pelaksana proyek yang tugasnya adalah 

bertanggung jawab perdivisi dan kewajiban kerja masing-masing sesuai jabatan yang 

diemban untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.Struktur organisasi juga 

merupakan jalur utama untuk berkomunikasi antara seluruh divisi dalam proyek 

tersebut. Dengan adanya organisasi kerja yang baik maka proyek akan berjalan 

dengan lancar tanpa kendala.  

Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung dari perilaku atau kegiatan 

pelaksana organisasi yang dikoordinasikan dalam suatu sistem manajemen. Untuk itu 

dituntut agar individu atau satuan dalam organisasi dapat berkerja sama secara 

teroganisir untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Seluruh organisasi dalam 

proyek tersebut juga diharapkan dapat memberikan laporan kemajuan proyek dan ikut 

serta dalam pengambilan langkah-langkah perbaikan bila dibutuhkan.Seluruh struktur 

organisasi proyek bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap mobilitas 

pelaksanaan proyek. 
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3.4 Siklus Hidup Proyek 

Siklus hidup proyek adalah tahap-tahapan yang saling berhubungan mulai 

awal kegiatan proyek sampai akhir kegiatan proyek (PMI, 2004).Siklus proyek 

menyajikan tentang definisi kegiatan proyek dari awal dimulainya proyek hingga 

berakhir.Siklus proyek dapat bersifat umum, dapat pula bersifat detail.Siklus 

proyek yang detail sering disebut dengan metodologi manajemen. Secara garis 

besar, siklus hidup proyek dibagi menjadi 4 tahapan yaitu: 

1. Tahap Konsepsi 

a) Inisiasi Proyek 

Merupakan tahap munculnya ide tentang proyek yang dimulai 

dari penemuan masalah, lalu masalah yang ditemukan perlu 

dirumuskan dengan jelas berikut tujuan pemecahan masalah 

tersebut.Dua hal tersebut menjadi dasar bagi pencarian solusi. 

b) Kelayakan Proyek 

Merupakan proses investigasi terhadap masalah dan 

mengembangkan solusi secara lebih detail untuk melihat 

seberapa jauh solusi dapat memberikan manfaat terhadap 

masalah tersebut. 

c) Proposal Proyek 

Pada tahap konsepsi memunculkan Request For Proposal 

(RFP). Dalam tahap ini tim manajemen harus membuat 
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proposal berdasarkan permintaan user. RFP memuat tujuan 

proyek, lingkup proyek, jadwal dan biaya, kebutuhan data, dan 

lain-lain.Pembuatan proposal proyek adalah pekerjaan yang 

harus dilakukan sebelum suatu proyek didapatkan. 

d) Pemilihan Proposal Proyek 

Proposal yang masuk selanjutnya akan diseleksi,secara umum 

evaluasi proposal yang akan diseleksi adalah sebagai berikut: 

• Evaluasi administratif 

Evaluasi ini menentukan apakah proposal proyek telah 

memenuhi ketentuan administratif misalnya aspek 

hukum, aspek finansial, dan bidang pekerjaan yang 

diperlukan. 

• Evaluasi isi proposal proyek 

Pada tahap ini proposal proyek akan di evaluasi pada 

bagian lain seperti metodologi/ teknis, kualitas, harga 

dan jadwal. Kriteria yang digunakan bergantung pada 

jenis proyek. 

e) Negosiasi Kontrak 

Negosiasi kontrak ini dilakukan oleh pemilik proyek (owner) 

dengan calon kontraktor yang terpilih.Negosiasi ini 

dimaksudkan untuk menyamakan posisi kedua belah pihak 

dalam mengatasi masalah yang ada, teknis maupun non 
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teknis.Serta membuat persetujuan dalam hal waktu, jadwal, 

dan performansi. 

2. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam siklus hidup proyek meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Penyiapan proyek secara detail 

Rencana proyek secara detail biasanya meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

• Jadwal pekerjaan 

• Anggaran dan pengendalian biaya 

• Work Breakdown Structure secara rinci 

• Rencana sumber daya manusia dan penggunaanya 

• Rencana pengujian hasil proyek, dokumentasi, 

peninjauan pekerjaan, pelaksanaan hasil proyek 

Semua rencana proyek harus sesuai dengan keinginan owner. 

b) Penentuan spesifikasi proyek secara rinci 

Ada dua macam jenis spesifikasi yaitu: 

• Spesifikasi kebutuhan owner 

Spesifikasi ini adalah spesifikasi kebutuhan owner 

yang hasilnya akan menentukan proyek dapat diterima 

atau tidak. 

• Spesifikasi kebutuhan proyek 
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3. Tahap Eksekusi 

Yang termasuk dalam tahap ini ialah sebagai berikut: 

• Desain 

Dalam tahap ini spesifikasi di tunjukan melalui maket, 

diagram ataupun skema. 

• Pengadaan 

Pada tahap ini dilakukan pengadaan fasilitas-fasilitas 

pendukung maupun material 

• Produksi 

Setelah tahap pengadaan telah selesai dan fasilitas 

telah tersedia maka dilakukan pelaksanaan produksi, 

pelaksanaan produksi juga disertai dengan pengawasan 

serta pengendalian sumber daya yang digunakan. 

• Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan penyerahan hasil proyek. 

4. Tahap Operasi 

Setelah hasil proyek diserahkan kepada owner, maka proyek dianggap 

telah selesai.Keterlibatan kontraktor pada proyek telah selesai, dan 

owner dapat memulai pengoperasian hasil proyek tersebut. 
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