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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

3.1 Data Umum Proyek 

Adapun data umum proyek yang dipercaya untuk merancang dan 

melaksanakan pembangunannya oleh Universitas Internasional Batam, yaitu: 

Nama Proyek : Sport Hall Universitas Internasional Batam 

Luas Bangunan : 3503,5 m
2
 

Lokasi Proyek : Universitas Internasional Batam 

Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun 

Waktu Pemeliharaan : 1 Tahun 

Pemberi Tugas : Universitas Internasional Batam 

Konsultan Perencana : PT. Pena Hasta Rekacipta 

Kontraktor : PT. Anugrah Bintang Trijaya 

Jenis Kontrak : Lump Sum 

Sistem Pelelangan : Penunjukkan Langsung 

Mulai Pelaksanaan : Januari 2018 

Sumber Dana : Universitas Internasional Batam 

Sistem Pembayaran : Monthly Progress 
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3.2 Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek 

3.2.1 Struktur Organisasi 

Kemajuan zaman dan tingkat globalisasi yang berkembang pesat sangat 

berdampak bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi sebuah 

perusahaan untuk memiliki struktur organisasi yang dapat mengarahkan Sumber 

Daya Manusia agar memahami tujuan dari sebuah perusahaan. Struktur organisasi 

adalah organisasi pelaksanaan yang dibentuk untuk menentukan, 

mengelompokkan, dan mengatur setiap individu agar mencapai efektivitas 

organisasi. Efektivitas organisasi merupakan penilaian terhadap keberhasilan 

sebuah organisasi mencapai tujuan dengan kestabilan dan keseimbangan sesuai 

dengan fungsi dari organisasi itu berdiri. 

Pencapaian efektivitas organisasi terletak pada struktur organisasi itu 

sendiri, karena pada hakikatnya struktur organisasi memiliki 3 dimensi, yaitu 

kompleksitas yang berarti membagi sebuah organisasi berdasarkan spesialisasi 

sesuai bidang  dari setiap individu, formalisasi yang berarti sebuah perusahaan 

memiliki standarisasi seperti proses seleksi, persyaratan jabatan, peraturan, 

prosedur serta kebijakan, proses pelatihan, ritual atau upacara apabila seseorang 

menduduki jabatan tertentu, dan sentralisasi merujuk kepada kebebasan pada 

setiap individu untuk menentukan suatu keputusan. Koordinasi yang terjaga dan 

baik dari berbagai pihak adalah kunci terpenting untuk mencapai kesuksesan 

sesuai dengan tujuan. 

Adapun karakterstik dari suatu organisasi diantaranya sebagai berikut : 

1. Terjadinya interaksi antar individu atau sekelompok organisasi yang saling 

berhubungan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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2. Mempunyai satu tujuan yang sama dengan rentang waktu yang sudah 

ditentukan serta pembiayaan yang hemat dan kualitas terbaik. 

3. Setiap individu sudah mempunyai kewajiban yang jelas dan sistematis dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

4. Dapat berkomitmen dalam bekerja baik secara individu maupun kelompok. 

Keuntungan dari adanya struktur organisasi dalam suatu proyek : 

1. Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. 

2. Pembagian tugas terhadap tanggung jawab dapat di bagi sesuai dengan 

bidang keahlian sehingga mengurangi kendala dalam bekerja yang sering 

tumpang tindih. 

3. Meningkatkan kualitas dalam mengolah sistem pendanaan, fasilitas yang ada 

serta maksimalkan kemampuan yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Proyek 

(Sumber : Dokumen PT. Anugrah Bintang Trijaya) 
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3.2.2 Manajemen Proyek 

Proyek konstruksi adalah kegiatan yang dirancang dan direncanakan pada 

suatu pembangunan, memerlukan sumber daya, seperti material, peralatan, tenaga 

kerja maupun biaya. Pada umumnya, proyek memiliki batasan waktu pada proses 

pengerjaannya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada tahap 

perancangan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik sehingga proyek 

dapat berjalan sesuai dengan rencana. Suatu proyek, dikatakan baik apabila 

penyelesaian proyek tersebut bersifat efisien, yang dilihat dari segi waktu dan 

biaya serta efisiensi kerja, baik manusia ataupun peralatan.  

Pada pelaksanaan proyek Sport Hall Universitas Internasional Batam yang 

merupakan proyek milik Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI) selaku 

pemberi tugas melibatkan PT. Anugrah Bintang Trijaya sebagai kontraktor dalam 

proyek ini. Berikut ini adalah tugas serta tanggung jawab untuk setiap posisi dan 

perannya. 

a. Pemberi Tugas (Owner) 

Pemberi tugas yang biasa dikenal dengan sebutan Owner adalah individu 

maupun sutau kelompok yang mempunyai suatu proyek konstruksi dimana 

pelaksananya diserahkan kepada kontraktor. Yang harus dipersiapkan oleh owner 

ialah dana untuk merealisasikan proyek konstruksi tersebut sesuai dengan 

perjanjian kontrak kerja. Pada proyek Sport Hall Universitas Internasional Batam, 

pemilik proyek adalah Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI). Berikut 

adalah tugas dan wewenang dari pemberi tugas (owner) : 

1. Menangani proyek secara menyeluruh untuk mencapai tujuan dari segi mutu 

dan batas waktu yang sudah di rencanakan. 
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2. Memberikan konsep rencana secara garis besar maupun detail mengenai 

proyek konstruksi yang akan dilaksanakan bersamaan dengan konsultan 

perencana. 

3. Memenuhi proses administrasi yang mencakup pembuatan perjanjian 

kontrak kerja, surat perintah kerja dan lain sebagainya. 

4. Mencari kontraktor yang berkualitas dan mahir dibidangnya melalui proses 

tender yang dilaksanakan untuk proyek. 

5. Menyediakan lahan sebagai tempat pelaksanaan proyek. 

6. Menyediakan dana untuk kebutuhan pelaksanaan proyek. 

7. Meninjau kinerja dari setiap bagian kontraktor pelaksana yang bertanggung 

jawab terhadap bidangnya. 

8. Membuat keputusan jika dalam pelaksanaan proyek terdapat pekerjaan 

tambahan maupun mengurang pekerjaan. 

9. Menyetujui hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor. 

10. Berhak mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan 

pihak kontraktor apabila terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

perjanjian kontrak kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi. 

b. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah suatu tim ahli yang menerima pekerjaan 

perencanaan dari pemilik proyek. Tim ini memiliki ahli dari berbagai bidang ilmu 

seperti teknik sipil, arsitek, listrik, geologi dan sebagainya. Perencana 

bertanggung jawab atas hasil hitungan perencanaan yang dikerjakannya. 

Konsultan perencana berfungsi untuk membantu pimpinan proyek untuk 

melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen 
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pelaksanaan dan memberi penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan serta 

mengenai perancangan yang timbul selama konstruksi. Pada proyek konstruksi 

Sport Hall Universitas Internasional Batam, pemilik proyek mempercayai PT. 

Pena Hasta Rekacipta sebagai konsultan perencana. 

Selain itu ada beberapa tugas dan kewajiban dari konsultan perencana yang 

akan dijelaskan, sebagai berikut: 

1. Mengetahui tujuan dan fungsi proyek yang direncanakan. 

2. Meninjau lokasi pekerjaan dan melakukan pengukuran yang diperlukan. 

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dari instansi pemerintah 

terkait. 

4. Membuat sketsa gagasan, gambar rencana  dan gambar kerja pelaksanaan 

berdasarkan keinginan atau ide pemilik proyek (owner). 

5. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan proyek. 

6. Merevisi desain gambar proyek bila terjadi perubahan yang tidak 

memungkinkan direalisasikan di lapangan. 

7. Bertanggung jawab secara penuh kepada pimpinan proyek terhadap hasil 

perhitungan dan desain rencana yang sudah dikerjakan. 

8. Mengawasi pelaksanaan pembangunan secara berkala dan penasehat selama 

proyek berlangsung. 

9. Mengambil keputusan dalam menilai perubahan dalam pekerjaan serta 

memeriksa kondisi bangunan apabila terdapat hal yang meragukan. 
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c. Kontraktor 

Kontraktor merupakan suatu badan usaha ataupun perusahaan yang telah 

lulus prakualifikasi dari pemerintahan setempat dan sanggup mentaati peraturan 

yang yang telah dibuat oleh pemilik proyek serta mampu menyelesaikan proyek 

tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kontraktor bertanggung 

jawab langsung kepada pemberi tugas dalam pekerjaannya diawasi langsung oleh 

pengawas yang telah ditentukan oleh pemberi tugas sehingga dapat 

dikonsultasikan langsung apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan proyek di 

lapangan. Kesuksesan suatu proyek tergantung pada pelaksanaan pekerjaan yang 

dituntut untuk bekerja secara profesional. Pada proyek pembangunan Sport Hall 

Universitas Internasional Batam, pihak Yayasan Marga Tionghoa Indonesia 

(YMTI) mempercayai  PT. Anugrah Bintang Trijaya sebagai kontraktor 

pelaksananya. 

Adapun syarat-syarat kontraktor adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki modal yang memadai 

b. Memiliki tenaga ahli yang cukup 

c. Memiliki peralatan kerja 

d. Memiliki kantor dan ruang kerja 

e. Memiliki riwayat hidup yang baik 

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab kontraktor antara lain : 

1. Sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, kontraktor harus melaksanakan, 

menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian dan 

ketelitian. 
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2. Kontraktor harus mengerahkan semua keperluan tenaga kerja, bahan dan 

lain-lain dimana hal tersebut memenuhi persyaratan yang telah tercantum di 

dalam dokumen kontrak, maupun persyaratan yang wajar dan perlu untuk 

disimpulkan dalam dokumen kontrak. 
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