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  BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

3.1. Identitas Proyek 

3.1.1. Data Proyek 

1) Nama Proyek  : Masjid Agung  Tanjung Uncang Kota Batam  

2) Lokasi Proyek  : Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Tanjung   

  Uncang Kecamatan Sagulung Kota Batam        

  Provinsi Kepulauan Riau  

3) Fungsi Bangunan : Tempat Ibadah 

4) Pemilik Proyek  : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  

   Kota  Batam 

5) Konsultan M.K  : PT. Yodya Karya (Persero)  

6) Konsultan Arsitektur : PT. Yodya Karya (Persero) 

7) Konsultan Interior : PT. Yodya Karya (Persero) 

8) Konsultan Struktur : PT. Yodya Karya (Persero) 

9) Konsultan M&E  : PT. Yodya Karya (Persero)  

10) Kontraktor  : PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.  

11) Waktu Pelaksanaan : 837 Hari Kalender  

12) Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender  

13) Nomor Kontrak  : 15/Kontrak-Jamak/FisikMasjid 

   Agung/KPA/CKTR/VIII/2017  

14) Jenis Kontrak  : Unit Price  

15) Nilai Kontrak  : Rp. 237.138.597.000,00  
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16) Sumber Dana  : APBD Kota Batam  

17) Tahun Anggaran : 2017 – 2019  

18) Sub Kontraktor 

a) Pek. Pondasi  : PT. CITRA LAUTAN TEDUH 

b) Pek. Bekisting : PT. GEOSAR 

c) Pek. Scaffolding : PT. SENTRI POWERINDO 

19) Luas Tanah  : 4,2 hektare  

20) Jumlah Lantai  : 4 Lantai  

3.1.2. Lokasi Proyek 

Proyek pembangunan Masjid Agung Tanjung Uncang Kota Batam terletak 

di Jalan Brigjen  Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Sagulung Kota 

Batam-Provinsi Kepulauan Riau, secara georgafis Masjid Agung Tanjung Uncang 

Kotta Batam mempunyai batas- batas sebagai berikut:   

1) Sebelah Utara  : Permukiman Penduduk  

2) Sebelah Timur  : Kawasan Industry   

3) Sebelah Selatan : Permukiman Penduduk (Perumahan Tunas   

 Regency) dan Pusat Perbelanjaan            

 (Hypermart)  

4) Sebelah Barat  : Permukiman Penduduk (Perumahan Taman  

        Pesona  Indah) dan Pusat Perbelanjaan   

                     (pasar    fanindo) 
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Gambar 3. 1 Peta lokasi Masjid Agung Kota Batam 

 

3.2. Unsur-unsur yang terlibat langsung di dalam proyek di bagi menjadi : 

1. Pemilik Proyek  

2. Konsultan Perencana 

3. Kontraktor Pelaksana 

4. Konsultan Manajemen Konstruksi 

 

JL. Brigjen Katamso 

Arah ke Shipyard 

Arah ke Pusar 
Perbelanjaan 

Hypermart 
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`  

Gambar 3. 2 Struktur organisasi kontraktor pelaksana 

 
 

 

3.3. Hubungan Kerja 

Dari diagram skema diatas terdapat empat unsur proyek yang mana 

terdapat tugasnya masing-masing dan saling terhubung satu sama lainnya. 

Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang terikat dalam kontrak, baik 

itu hubungan perintah maupun hubungan koordinasi. Hubungan kerja antara 

satu sam lainnya dapat dilihat dari skema diagram 
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3.3.2. Kontraktor  Pelaksana dan Pemilik Proyek 

Tugas  kontraktor pelaksana yaitu melaksanakan pekerjaan proyek dengan 

baik dan memberikan hasil yang memuaskan dan tepat waktu kepada pemilik 

proyek. Sebaliknya pemilik proyeki berkewajiban untuk membayari seluruh biaya 

pelaksanaan pekerjaan proyek kepada kontraktori pelaksana supaya proses 

pembangunan tidak ada hambatan. Untuk Hubungan antara pemilik proyek dan 

konsultan perencana telah diatur dalam kontrak kerja. 

3.3.3. Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor Pelaksana 

Konsultan manajemen konstruksi bertugas sebagai wakil dari pemilik 

proyek untuk mengawasi pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. Untuk 

pelaksanaan pekerjaan dilapangan seperti perkerjaan tambah atau kurang, 

kontraktor pelaksana wajib meminta persetujuan dari konsultan manajemen 

konstruksi  dahulu sebelum melaksanakan pekerrjaan kurang atau tambah 

tersebut. Diantara Konsultan Manajemen Konstruksi dan Kontraktor pelaksana 

memiliki hubungan koordinasi. 

3.4. Sistem Pelaporan Proyek, Administrasi Proyek, Rapat Proyek 

3.4.1. Sistem Laporan 

Untuk penyempurnaan proyek dimasa mendatang, maka dibuatlah hasil 

pekerjaan yang telah terlaksana pada laporan disaat suatu proyek berlangsung 

maupun proyek telah selesai yang mana sebagai evalusi pekerjaan. 

Pada proyek pembangunan Masjid Agung Tanjung Uncang Kota Batam 

ini, sistem laporan terdiri dari : 
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1. Laporan Harian 

Laporan harian dibuat setiap hari secara tertulis oleh pihak 

pelaksana proyek dalam melakukan tugasnya dan dalam 

mempertanggung jawabkan terhadap apa yang telah dilaksanakan serta 

untuk mengetahui hasil kemajuan pekerjaannya apakah sesuai dengan 

rencana atau tidak. Laporan ini dibuat untuk memberikan informasi 

bagi pengendali proyek dan pemberi tugas melalui direksi tentang 

perkembangan proyek. Laporan harian berisikan data-data antara lain : 

1) Waktu dan jam kerja 

2) Pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang belum 

3) Keadaan cuaca 

4) Bahan-bahan yang masuk ke lapangan 

5) Peralatan yang tersedia di lapangan 

6) Jumlah tenaga kerja di lapangan 

7) Hal-hal yang terjadi di lapangan 

Dengan adanya laporan harian ini, maka segala kegiatan proyek 

yang dilakukan tiap hari dapat dipantau. 

 

2. Laporan Mingguan 

Laporan mingguan ini dibuat berdasarkan laporan harian yang telah 

dibuat sebelumnya. Laporan mingguan berisi tentang uraian pekerjaan 

hari-hari sebelumnya serta kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan 

selama satu minggu. Laporan ini dibuat oleh site manager. 

Sama halnya seperti laporan harian, pembuatan laporan mingguan juga 

dimaksudkan untuk mengetahui keadaan proyek, hanya saja dalam laporan 
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mingguan ini mencakup waktu setiap minggu dan permasalahan yang 

lebih kompleks. Persentase kemajuan dan atau keterlambatan proyek juga 

dapat diketahui melalui laporan mingguan ini dengan cara 

membandingkan kurva S. Adapun gambaran mengenai laporan mingguan 

seperti hal-hal berikut : 

1) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan minggu yang 

berlalu, jenis peralatan beserta jumlahnya, jumlah tenaga kerja, dan 

material yang digunakan beserta volumenya. 

2) Besar biaya proyek yang dikeluarkan selama satu minggu dan 

perencanaan biaya yang akan dikeluarkan minggu berikutnya 

3) Jumlah pemakaian dan pemasukan bahan. 

4) Catatan permasalahan yang ada selama satu minggu pelaksanaan. 

5) Hambatan-hambatan yang timbul mengenai tenaga kerja, bahan 

dan peralatan serta cara menanganinya 

6) Catatan tentang ada tidaknya pekerjaan tambah dan pekerjaan 

kurang dalam pelaksanaan proyek selama satu minggu. 

7) Instruksi, informasi, serta keputusan yang diperlukan kontraktor 

untuk minggu berikutnya dari pihak pemberi tugas. 

3. Laporan Bulanan 

Laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor yaitu oleh site manager 

dimaksudkan agar penggunaan dana dan prestasi kerja selama satu bulan 

dapat dikontrol oleh pemilik proyek sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati dalam tender proyek. Kemajuan proyek selama satu bulan juga 

dapat diketahui melalui laporan bulanan ini. Laporan bulanan ini 
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merupakan akumulasi dari laporan mingguan, yang dilengkapi dengan foto 

dokumentasi sebagai tolok ukur realisasi kemajuan pelaksanaan proyek, 

dan evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap rencana awal. 

Dalam laporan bulanan yang berisi seluruh kegiatan proyek, baik 

pelaksanaan maupun kegiatan-kegiatan penunjangnya terdapat dalam hal-

hal sebagai berikut : 

1) Data umum proyek, 

2) Master schedule, 

3) Monthly progress report, 

4) Permasalahan yang terjadi beserta pemecahannya, 

5) Kondisi cuaca di proyek selama satu bulan lengkap, 

6) Foto dokumentasi kemajuan proyek. 

 

3.4.2. Administrasi Proyek 

Segala urusan admintrasi dalam suatu proyek mulai dari laporan keuangan 

dan pengadaan barang di urus oleh admintrasi pengadaan barang yang mana 

diminta persetujuan dari dapartemen keuangan terlebih dahulu. Dalam isi laporan 

dapartemen keuangan terdapat : 

1. Daftar keuangan pembayaran yang berhungan dengan proyek secara tidak 

langsung yang digunakan setiap harinya berisi tentang pengeluaran uang 

yang telah digunakan. 

2. Bukti kas penggunaan uang yang telah dibuat setiap hari dan dirangkap 

menjadi perminggu untuk dikirim kepada Bagian Admintrasi Keuangan 

Kantor Pusat dan pemilik proyek. 
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Dapertemen keuangan dalam suatu proyek bertanggung jawab dalam 

proses pelaksanaan administrasi pengaturan uang dalam suatu proyek berikut 

sertakan dengan dokumentasi pembayaran, dan juga menyiapkan laporan 

keuangan dan SDM proyek. Berikut ini merupakan rincian tugas dari 

dapartemen keunagan : 

1. Mencatat masuk keluarnya uang dalam suatu proyek. 

2. Mengurus kelengkapan tagihan proyek agar berjalan lancar. 

3. Membuat laporan pengeluaran kepada bagian pusat kepala adminitasi 

proyek. 

4. Menyajikan laporan keuangan secara berkala 

5. Membuat anggaran pembelajaan proyek tiap minggu. 

3.4.3. Rapat Organisasi 

Untuk membahas masalah-masalah yang ada didalam suatu pekerjaan 

konstruksi, maka diadakanlah suatu rapat organisasi yang mana bertujuan untuk 

memberikan solusi-solusi atau pemecahan masalah yang ada di dalam suatu 

proyek, biasanya pertemuan ini dihadiri oleh kontraktor pelaksana, sub-

kontraktor, konsultan manajemen konstruksi, dan pemilik proyek. Kendala-

kendala yang biasanya dibahas dalam pertemuan ini adalah antara lain : 

1. Masalah apa saja yang didapatkan kontraktor dalam proses pekerjaan 

konstruksi dilapangan. 

2. Membahas masalah yang terjadi dilapangan secara lebih mendetail dan 

bagaimana alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 
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3. Mempersentasikan progress pekerjaan apa saja yang telah dikerjakan di 

lapangan dari laporan yang telah dibuat. 

4. Solusi-solusi atau alternative yang dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah yang terjadi dilapangan. 

Dalam melaksanakan rapat organisasi biasanya memiliki ketentuan-

kententuan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membahasa pesiapan pertemuan rapat organisasi biasanya 

dialkukan pertemuan seminggu sekali di tempat kerja pelaksanaan 

konstruksi yang dikepalai oleh pemilik proyek. 

2. Membuat laporan mingguan tentang kemajuan pekerjaan dan yang 

lainnya. 

3. Membahas masalah teknis dan adminitrasi. 

4. Koordinasi atau kerja sama dalam pekerjaan dilapangan. 

5. Setiap rapat organisasi yang diadakan ini, owner akan membuat notulen 

yang ditandatanganin pihak yang hadir dalam rapat tersebut. 

6. Untuk rapat yang akan diadakan minggu depan akan membahas 

permasalahan yang telah tercatat di notulen seminggu sebelumnnya. 

7. Rapat atau pertemuan yang dilakukan secara berkala ini memiliki tujuan 

untuk meninjau masalah apa saja yang terjadi di proyek, bagaimana cara 

atau solusi dalam memecahkan masalah tersebut, dan progress pekerjaan 

apa saja yang telah dilaksanakan dilapangan.  
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Rapat  organisasi biasanya terbagi menjadi : 

1) Rapat Koordinasi Mingguan 

Rapat koordinasi mingguan diadakan dengan dihadiri oleh owner, 

konsultan perencana, dan kontraktor utama. Dalam rapat ini dibahas hal-

hal yang berhubungan dengan pelaksanaan serta masalah-masalah teknis 

yang timbul di lokasi proyek dan perkembangan proyek selama satu 

minggu berjalan serta koordinasi masing-masing unsur proyek yang 

terlibat langsung. Rapat biasanya diadakan pada hari Jum’at jam 09.00 

sampai selesai. 

2) Rapat Koordinasi Bulanan 

Rapat koordinasi bulanan pada dasarnya sama dengan rapat koordinasi 

mingguan hanya saja dalam rapat ini dibahas dan ditinjau kembali 

pelaksanaan, masalah yang timbul dan perkembangan proyek setiap 

bulannya. 

3.5.  Rencana Kerja 

Untuk melaksanakan suatu pekerjaan kontraktor pelaksana akan membuat 

suatu rencana kerja. Rencana kerja biasanya meliputi tentang rencana atau 

gambaran yang secara terperinci dan jelas tentang bagaimana lingkup pekerjaan 

yang akan dikerjakan nantinya bersama dengan renacana waktu pekerjaan di 

masing-masing pekrjaan.  

3.5.1. Time Schedule 

Bentuk rencana pekerjaan akan disusun berbentuk table yang berisi 

tentang jenis-jenis dan tahapan pekerjaan disertai bersama dengan waktu 
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dimulainya suatu pekerjaan dan waktu berakhirnya pekerjaan tersebut, ini disebut 

dengan time schedule. Biasanya time schedule tidak menjelaskan ketergantungan 

atau keterikatan antara seetiap tahapan pekrjaan dan tidak menjelaskan masalah 

keuangan dalam pekerjaan tersebut. 

3.5.2. Kurva S 

Dalam suatu proyek terdapat grafik yang menghubungkan antara dalam  

waktu pelaksanaan tehapan pekrjaan dalam satuan waktu dengan bobot kumunatif 

kemajuan suatu pekerjaan dalam satuan persen yang biasanya disebut sebagai 

kurva S. Kurva s digunakan sebagai pengukur pekerjaan kontraktor dengan waktu 

yang telah ditetapkan diawal proyek, dan dapat mengetahui apabila dalam suatu 

proyek terjadi kemunduran/keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Walaupun setiap tahapan pekerjaan dalam suatu proyek sudah 

direncanakan waktu penyelesiannya sedemikian rupa, masih juga sering dijumpai 

permasalahan yang akan mengakibatkan suatu keterlambatan penyelesain 

pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Permasalahan tersebut berupa masalah teknis 

maupun non teknis yang sulit dipecahkan. 

3.5.3.  Shop Drawing 

Dalam mempermudah dan melancarkan pelaksanaan pekrjaan dilapangan 

maka dibuatlah gambar beserta detailnya. Jika terjadinya perubahan dalam 

rencana kerja maka dibuat ulang gambar kerja yang akan melancarkan pekerjaan 

dilapangan, biasanya perubahan pada gambar kerja harus disetuju dahulu oleh 

konsultan manajemen konstruksi sebagai wakil dari pemilik proyek, jika telah 

disetujui maka gambar kerja bisa dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

dilapangan. 
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3.6. Tenaga Kerja, Waktu Kerja, dan Upah Kerja 

Umumnya pengaturan setiap tenaga kerja harus berdasarkan pada prinsip 

peraturan tenaga kerja undang-undang perburuan  yang mana didalamnya 

berisi tentang peraturan mengenai upah minimum kerja, jam kerja, jam 

lembur, dan beserta tentang segala permasalsahan ketenagakerjaan. 

Biasanya, pada setiap kontraktor memilik peraturan pengupahan sendiri 

dan tak sama dengan kontraktor lainnya. 

3.6.1. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada proyek ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 

1. Tenaga Tetap 

2. Tenaga Harian 

3. Tenaga Borongan 

3.6.2. Waktu Kerja 

Waktu dalam pelaksanaan pekerjaan didalam suatu proyek biasanya 

dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Sabtu pada sift I jam kerja akan 

bermulai dari jam 08.00 dan selesai padajam 16.00. Sedangkan sift II akan 

bermulai dari jam 17.00 dan berakhir pada jam 23.00 dengan waktu istirahat 

berdurasi dari jam 12.00 sampai dengan 13.00 dan pada jam 18.00-19.00. Waktu 

libur pada proyek ini hanya berdurasi 2 minggu bertepatan pada hari raya idul 

fitri. 
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3.7. Upah Kerja 

Pelaksanaan pembayaran upah pada karyawan yang bekerja pada proyek 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Upah karyawan tetap dibayarkan setiap akhir bulan. 

b. Upah mandor dibayarkan setiap hari Sabtu melalui bagian administrasi 

proyek. 

c. Upah tenaga kerja dibayarkan setiap minggunya melalui mandor, tepatnya 

hari Sabtu setelah mandor mendapat dari bagian administrasi proyek 
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