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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 
 

3.1 Identifikasi Perusahaan 

PT.Widya Putra Pratama Merupakan perusahaan yang berlokasi di Kota 

Batam yang bergerak dibagian konstruksi spesialis/khusus pondasi dan juga tanah. 

Perusahaan Widya Putra Pratama ini didirikan oleh DR. Ir. Paulus Kurniawan 

Koesoewidagdo, MBA pada tahun 1981. 

Perusahaan ini banyak mengerjakan proyek yang ada di Kota Batam 

maupun diluar Kota Batam, dengan luas dan nilai proyek yang cukup besar. 

Sehingga perusahaan Widya Putra Pratama ini sangat berkompeten dalam 

konstruksi pondasi baik itu pondasi bored pile maupun pancang. 

3.2 Lingkup Pekerjaan Proyek 

Proyek pembangun hotel Wey Wey ini di bangun di kawasan Harbourbay 

Proyek ini direncakan akan dibangun 10 lantai dengan jumlah konstruksi pondasi 

bored pile yang direncanakan berjumlah 44 titik pondasi. Pekerjaan pondasi 

menggunkan metode yang digunakan pada umumnya. Sehingga Pt. Widya Putra 

Pratama tidak begitu kesulitan dalam pekerjaan pondasi di hotel Wey Wey ini. 

3.3 Fungsi Bangunan 

Fungsi konstruksi ini untuk bangunan hotel 10 lantai, bangunan ini sebagai 

sarana akomodasi penginapan yang bersifat sementara bagi tamu yang datang ke 

suatu daerah. Namun seiring dengan berjalannya waktu hotel menjadi sarana yang 

lebih banyak fungsinya selain itu hotel tidak hanya untuk tempat penginapan saja, 

fungsi hotel juga sebagai tempat untuk melakukan pertemuan bisnis, tempat 

berlangsungnya resepsi pernikahan, lokakarya, musyawarah nasional dan seminar. 
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Hotel dijadikan tempat kegiatan dikarenakan hotel memiliki sarana dan sarana 

yang lengkap. 

3.4 Sistem Manajemen Proyek 

Sebagai suatu sistem rekayasa, apabila sumber daya berhubungan dengan 

waktu, dana, peralatan, teknologi, manusia, material, didalam suatu proses 

kontruksi dapat disusun serta diorganisasikan membentuk urutan kegiatan-

kegiatan yang dalam satu kesatuan yang logis akan membentuk sistem manajemen 

konstruksi. Sesuai dengan sifat teknisnya kegiatan yang ada didalamnya proses 

konstruksi pada dasarnya memang cenderung bersifat sangat terurai. Dengan 

adanya manajemen proyek proses konstruksi kita bisa mengendalikan waktu, 

dana, peralatan, teknologi, manusia, dan material secara efektif dan efisiensi. 

3.5 Struktur Organisasi 

Pada umumnya struktur organisasi tidaklah baku diterapkan disuatu 

konstruksi , ataupun suatu proyek tergantung dari proyek yang dikerjakan, tipikal 

prusahaannya dan posisi perusahaan didalam suatu proyek yang dikerjakan itu 

sendiri. Struktur organisasi ini jugabertujuan untuk mengatur perusahaan agar 

proyek yang dilaksanakan lebih terarah kemudian  juga memiliki tujuan lain 

sehingga seberapa banyak proyek yang dilaksanakan pemilik proyek tidak merasa 

bingung karena strutur organisasinya  jelas. 

1. Owner (pemilik proyek) 

Pemilik proyek merupakan yang memiliki proyek yang akan 

dibangun.Pemilik proyek biasanya dapat berupa perorangan maupun 

berkelompok.Pemiliik biasanya memiliki tujuan untuk industri maupun tujuan 

lainnya.Dalam mewujudkan proyeknya tersebut, pemilik proyek biasanya mencari 
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beberapa kontraktor. Kemudian akan dilaksankan proses tender setelah proses 

tender berlangsung maka akan didapatkan kontrkator yang akan mengerjakan 

proyek tersebut. 

2. Pimpro (pimpinan proyek) 

Pimpro merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam proyek yang 

dilakasanakan. Pimpinan proyek harus mengetahui proses proses dari awal 

prencanaan proyek sampai dengan selesai perencanaan. Pimpro haruslah bekerja 

sama dengan pihak lain terutama wewenang yang berpengaruh besar. Pimpro 

bekerja dilingkungan tenaga ahli pimpiinan fungsional baik itu konsultan maupun 

kontraktor. Pimpro juga memilah cara yang efektif serta efisien untuk 

mempercepat proses pekerjaan prosyek, pimpro juga memilah bahan yang akan 

digunakan untuk proyek tersebut. 

3. Site Manager  

Site manajer adalah orang yang membantu pimpro untuk mewujudkan 

proyek tersebut dengan lancar, site manajer bertanggung jawab kepada pimpro 

atas segala sesuatu yang terjadi dilapangan. Site manajer ini memiliki peran 

sangat penting atas dilapangan, sehingga site manajer sangat memerlukan patner 

dilapangan yaitu quality control (QC). Site manajer harus memastikan kondisi 

lapangan yang dierjakan berjalan dengan baik. Apabila dilapangan terdapat 

masalah site manajer harus bisa menyelesaiakannya. 

4. Quality Control (QC) 

Quality control merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk memriksa 

suatu pekerjaan yang telah dikerjakan dilapangan, serta memerikasa suber daya 

yang akan dipakai dilapangan. Pada dasarnya sumber daya tersebut berupa mutu 
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dan bahan. Mutu yang harus dipakai dilapangan harus sesuai dengan klasifikasi 

standar yang telah ditetapkan. Quality control harus selalu mengecek material 

yang akan dipakai dilapangan. Sehingga struktur bangunan yang akan dibangun 

akan terjaga kualitas seperti yang terencana. Biasanya quality control juga 

membuat form pengecekan serta memastikan bahan tersebut layak digunakan 

untuk bangunan yang akan dibangun. 

5.  Kontraktor 

Kontraktor merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang 

bertugas membuat proyek pembangunan. Kontraktor pada umumnya banyak 

jenisnya, seperti kontraktor bangunan kontraktor interior, kontraktor ekstrior, dan 

kontraktor soil tes. Maupun kontraktor lainnya yang bergerak dibidang yang 

berbeda. Sistem yang dipakai dalam pencarian kontraktor menggunakan sistem 

tradisional yang dimana pimpro mencari kontraktor yang sesuai dengan menunjuk 

secara langsung, sebagai perusahaan yang akan membangun proyek yang akan 

dibangun. 

Pimpro memiliki keterbatasan waktu untuk menyelesaikan proyek, 

sehingga tidak memerlukan tututan dari tender untuk memilih kontraktor yang 

menyelesaikan proyek, sehingga pimpro menunjuk secara langsung. 

6. Konsultan Perencana  

Konsultan perencana memiliki tugas serta tanggung jawab yang sangat 

besar. Memperhitung secara teknis sebuah design bangunan dan menentukan 

spesifiakasi bahan yang kan dipakai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

dan mutu sebuah bangunan. Dengan memprhitungkan sebuah bangunan secara 

teknis dan sesuai dengan standar yang dipakai disebuah bangunan, kosultan 

Handifantra Wardhana, Pekerjaan Pondasi Bored Pile Proyek Hotel Wey Wey Harbourbay, 2018 
UIB Repository©2018



31 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

 

perencana haruslah merencana bangunan yang aman nyaman serta murah bagi 

pemilik bangunan tersebut. Dalam menghitung konsultan perencana berhak 

mengganti ukuran-ukuran yangtelah diberikan oleh arsitek tidak aman dan 

konsultan tersebut dimensi baru yang akan dipakai. Pada umumnya kerja sama 

antara arsitek dan konsultan perencana juga sangat diperlukan dalam perencanaan 

sehingga perencanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

1. Arsitek 

Dalam Proyek konstruksi, pemilik tidak hanya dari teknik. Melainkan 

semua yang memiliki biaya untuk membuat sebuah proyek konstruksi yang 

nantinya akan di manfaatkan untuk wisatawan local maupun mancanegara. 

Didalam sebuah proyek pemilik tidak semua paham akan perhitungannya. Untuk 

itu pemilik mencari seorang arsitek untuk mendesign bangunan yang tentunya 

memiliki nilai estetik. Arsitek sangat membantu pemilik untuk mendesign 

bangunan sesuai ukuran tanah lokasi yang dimiliki juga berdasarkan selera 

pemilik. Untuk itu arsitek perlu mendesaign semaksimal mungkin. 
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3.6 Struktur Organisasi Proyek Pekerjaan Pondasi Bored pile 

PT. Widya Putra Pratama 
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Penjelasan dari struktur organisasi PT.Widya Putra Pratama  sebagai berikut: 

1. Pemilik Kontraktor 

Kontraktor merupakan perusahaan jasa yang berfungsi untuk membantu 

proses pembangunan sebuah proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

perjanjian kontrak yang telah dibuat dari kedua belah pihak, proyek diatasi oleh 

item-item pekerjaan yang dilaksanakan. Biaya serta waktu penyelesaian poyek 

tersebut. Kontraktor juga biasanya disebut juga sebagai pemborong yang bertugas 

memboromg sebuah proyek. Selain itu ada juga sub kontraktor, yaitu perusahaan 

yang bergerak dispesialis tertentu pada kontraktor utama. Misalnya dalam 

pelaksanaan proyek bangunan bertingkat tinggi, ada namanya sub kontraktor 

listrik,pondasi,pembesian,bekisting dan finishing arsetektur. 

Perusahaan Widya putra pratam ini merupakan salah satu sub kontraktor 

yang bergerak dibidang pondasi dan tanah, dalam membantu mejalankan 

membangun hotel Wey Wey ini direktur membagi beberapa tugas dan tanggung 

jawab kepada beberapa struktur organisasi yang sudah memiliki kemampuan 

dalam bidang kontruksi pondasi. Para penerima tanggung jawab dan tugas juga 

dinilai secara kejujurannya. Sehingga tugas dan tanggung jawab seorang direktur 

dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Project Manager 

Project manager merupakan seseorang yang ditunjukan untuk 

menggerakan organisasi proyek dan menggerakannya mencapai waktu proyek 

yang telah ditentukan, dalam pembangunan hotel Wey Wey ini, PT.Widya Putra 

Pratama memiliki project tmanager yang memiliki beberapa tugas dan tanggung 
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jawab yang sangat besar. Project manager merupakan posisi puncak dalam 

sebuah proyek. 

Dipikiran dan perannya bertumpu pada tanggung jawab yang sangat besar 

atas kesuksesan proyek pembangunan hotel Wey Wey ini. Peran project manager 

memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan team, dan 

kebutuhan individual. Projectmanager menjadi penghubung antara strategi yang 

dilaksankan dengan team. Selain itu juga projectmanager memiliki peran 

perkembangan proyek, bisnis berlangsungnya hidup perusahaan yang lebih 

strategis. 

3. Pengawas Lapangan (Site Engineer) 

PT. Widya putra pratama memiliki satu pengawas yang dikuhususkan 

untuk proyek hotel Wey Wey, Pengawas lapangan memiliki tanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang ada dilapangan. Pengawas lapangan juga bertanggung 

jawab atas kualitas bangunan yang akan dibangun. Pengawas lapangan melakukan 

pengecekan terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan maupun yang belum 

dikerjakan.  

Pengawas lapangan berkewajiban membuat lapoaran, berupa laporan 

harian, mingguan,bulan dan laporan akhir pekerjaan proyek. Laporan ini 

berbentuk progress yang telah dikerjakan dilapngan. Progress berfunsi untuk 

memberi informasi kepada pemilik proyek berapa persen proyek sudah 

dikerjakan. Progress ini juga berguna untuk penagihan pembayaran. 
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4. Peralatan (Equipent) 

Orang yang bertugas sebagai equipment memastikan peralatan yang 

digunakan semua berjalan dengan efektif , mengurangi tugas monitoring dan 

penggunaan mesin untuk menjamin hasil kenerja dilapangan maksimal dengan 

biaya seminimal mungkin. PT.Widya putra pratama mempunyai seorang 

equipment yang handal, yang berkompeten dalam mengendalikan kinerja 

peralatan yang ada dilapangan. Seorang equipment  harus mencapai target dari 

beberapa kunci yaitu, performa mesin, kesehatan mesin, maintenance dan resepsi 

yang direncanakan serta keselamatan kerja dan keamanan. 

5. Logistik 

Logistik adalah yanag bertugas dan memiliki tanggung jawab atas barang 

yang terdapat dilapangan, material yang masuk didalam proyek. Sehingga jika 

pekerja dilpangan membutuhkan material yang akan dibutuhkan untuk suatu 

konstruksi maka itu menjadi tanggung jawab logistik. 

 Logistik  juga berperan mencari dan mensurvey data jumlah material 

beserta harga bahan dari beberapa supplier atau took material bangunan sebagai 

data untuk memilih harga bahan termurah dan memenuhi standart kualitas yang 

telah ditetapkan. Melakukan pembelian barang atau alat kesupplier atau took 

bahan bangunan dengan malaksanakan survey terlebih dahulu, sehingga bias 

mendapatkan harga material termurah pada supplier terpilih. Didalam Pt. Widya 

putra pratama ini juga memiliki orang logistik yang bertanggung jawab atas 

tugasnya demi melancarkan pembangunan hotel ini. 
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6. Operator  (Bored Pile Team) 

Pada proyek konstruksi pondasi boredpile hotel Wey Wey ini operator 

yang  bertugas hanya 1 orang operator pengeboran tiang bored pile. Operator ini 

sangat berpengalaman dalam pengeboran pondasi bored pile selain itu operator 

bertanggung jawab terhadap galian konstruksi pondasi bored pile sehingga 

dibutuhkan operator yang sangat berpengalaman. 

7. Mandor Pembesian (Foreman Besi) 

Orang yang bertanggung jawab atas perakitan besi untuk konstruksi bored 

pile di Pt.Widya putra pratama mempunyai seorang yang berpengalaman dalam 

pembesian sehingga dipercaya dalam pembesian konstruksi pondasi bored pile 

hotel Wey Wey ini. 
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