
 

 

Universitas Internasional Batam 

Hilda Virginia Putri, Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Formosa Recidence, 2018 
UIB Repository©2018 

20 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Identitas Perusahaan 

3.1.1  Latar Belakang Proyek 

Batam adalah kota yang berbatasan dengan dua negara yaitu negara 

Singapura dan Malaysia, sehingga batam bisa dibilang sebagai kota pariwisata. 

Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut adalah dengan membangunan hotel 

dan apartemen. Dalam membangun hotel dan apartemen haruslah memilih lokasi 

yang strategis dan mencakup segala fasilitas yang nantinya bisa menarik para 

wisatawan asing maupun lokal yang ingin ke Batam. 

PT. Artha Utama Propertindo melihat adanya lahan dibatam yang 

berpotensi untuk dibangun Condominium yang diberi nama “Formosa Residence” 

yang dirancang sebagai hunian dengan fasilitas lengkap. Lokasinya pun terletak di 

Nagoya, Nagoya dikenal sebagai downtown dan central business kota Batam. 

Formosa Residence Batam rencana nya memiliki sekitar 180 unit kondominium 

hotel (kondotel) dan 324 unit apartemen (18 unit per lantai). Fasilitas yang 

ditawarkan pun cukup lengkap dengan adanya berbagai macam fasilitas yang 

ditawarkan. Masa pelaksanaan pembangunan apartemen Formosa Residence 

Batam sekitar 480 hari kalender ( 1tahun 4 bulan ). 

3.1.2 Lokasi Proyek  

Proyek pembangunan gedung apartemen Formosa Residence Batam 

berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Komplek City Plaza Nagoya Blok A No.8, 

Kecamatan Lubuk Baja – Batam. Berikut ini adalah batasan-batasan lokasi:  
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1. Sebelah Utara  : Hotel Laksana Inn 

2. Sebelah Timur  : Hai Hai Money Changer 

3. Sebelah Selatan  : Lucky Plaza 

4. Sebelah Barat  : Apartemen Citra Plaza 

Gambar 3. 1 Peta Lokasi Proyek 

3.1.3 Data Proyek 

3.1.3.1  Data Umum 

Berikut adalah data-data proyek pembangunan gedung apartemen 

Formosa Residence Batam : 

Nama Proyek  : Proyek Gedung Apartemen Formosa Residence Batam 

Lokasi Proyek  : Jalan Imam Bonjol, Komplek City Plaza Nagoya Blok A 

No.8, Batam 

Luas Bangunan :  1500 m² 

Pemilik Proyek : PT. Artha Utama Propertindo 

Konsultan Perencana : PT. Susanto Ciptajaya 

Kontraktor Pelaksana : PT. Pratama Widya 
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Struktur  : PT. Tatamulia Nusantara Indah 

Konsultan MK  : PT. Artha Utama Propertindo 

Sumber Dana  : PT. Artha Utama Propertindo 

3.1.3.2 Data Teknik 

Berikut adalah data teknis tentang proyek pembangunan gedung 

apartemen Formosa Residence Batam : 

Luas Lahan  : ± 1600 m² 

Luas Bangunan  : ± 1500 m² 

Luas bangunan terdiri dari : 

1. Lantai 1  : ± 1500 m² 

Fungsi bangunan : Lobby 

2. Lantai 2a-6b : ± 1500 m² 

Fungsi bangunan : Parkir Kendaraan 

3. Lantai 7  : ± 1500 m² 

Fungsi bangunan : Karaoke dan Pub 

4. Lantai 8  : ± 1500 m² 

Fungsi bangunan : Ruang Pertemuan 

5. Lantai 9  : ± 1500 m² 

Fungsi bangunan : Kolam Renang dan Pusat Kebugaran 

6. Lantai 10-35 : ± 1100 m² 

Fungsi bangunan : Hunian Apartemen 

7. Lantai 36  : ± 1100 m² 

Fungsi bangunan : Utilitas 

Jumlah Lantai : 36 lantai  
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Elevasi Lantai Bangunan 

1. Lantai 1  :  

2. Lantai 2a  : SFL. +6.400 m 

3. Lantai 2b  : SFL. +8.000 m 

4. Lantai 3a  : SFL. +9.600 m 

5. Lantai 3b  : SFL. +11.200 m 

6. Lantai 4a  : SFL. +12.800 m 

7. Lantai 4b  : SFL. +14.400 m 

8. Lantai 5a  : SFL. +16.000 m 

9. Lantai 5b  : SFL. +17.600 m 

10. Lantai 6a  : SFL. +19.200 m  

11. Lantai 6b  : SFL. +20.800 m 

12. Lantai 7  : SFL. +24.000 m 

13. Lantai 8  : SFL. +27.600 m 

14. Lantai 9  : SFL. +31.200 m 

15. Lantai 10  : SFL. +35.000 m 

16. Lantai 11  : SFL. +38.600 m 

17. Lantai 12  : SFL. +42.200 m 

18. Lantai 13  : SFL. +45.800 m 

19. Lantai 14  : SFL. +49.400 m 

20. Lantai 15  : SFL. +53.000 m 

21. Lantai 16  : SFL. +56.600 m 

22. Lantai 17  : SFL. +60.200 m 

23. Lantai 18  : SFL. +63.800 m 
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24. Lantai 19  : SFL. +67.400 m 

25. Lantai 20  : SFL. +71.000 m 

26. Lantai 21  : SFL. +74.600 m 

27. Lantai 22  : SFL. +78.200 m 

28. Lantai 23  : SFL. +81.800 m 

29. Lantai 24  : SFL. +85.400 m 

30. Lantai 25  : SFL. +89.000 m 

31. Lantai 26  : SFL. +92.600 m 

32. Lantai 27  : SFL. +96.200 m 

33. Lantai 28  : SFL. +99.800 m 

34. Lantai 29  : SFL. +103.400 m 

35. Lantai 30  : SFL. +107.000 m 

36. Lantai 31  : SFL. +110.600 m 

37. Lantai 32  : SFL. +114.200 m 

38. Lantai 33  : SFL. +117.800 m 

39. Lantai 34  : SFL. +121.400 m 

40. Lantai 35  : SFL. +125.000 m 

41. Lantai 36  : SFL. 

Struktur Bangunan : Beton bertulang 

3.1.4 Sistem Pelelangan 

Pelelangan atau tender adalah proses mengajukan proposal (tender) 

melakukan, mengelola pelaksanaan proyek konstruksi. Proses lelang dimulai 

dengan prakiraan biaya dari cetak biru dan pengambilan material. Tender 

diperlakukan sebagai tawaran untuk melakukan pekerjaan sejumlah uang tertentu 
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(harga perusahaan), atau sejumlah keuntungan tertentu (penggantian biaya). 

Tender diajukan oleh perusahaan pesaing, umumnya didasarkan pada (bill of 

quantity). Bill of Quantity adalah daftar semua detail pekerjaan (seperti pekerjaan 

pengalian dan lain sebagainya) yang didapatkan dari proyek.  

Berikut ini adalah metode pengadaan barang atau jasa yang berpedoman 

terhadap pelaksanaan tersebut bisa dilakukan melalui: 

1. Pelelangan Umum atau Terbuka, adalah metode pemilihan Penyedia 

Barang/ Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara terbuka dan 

diumukan melalui media masa dan papan pengumuman resmi. 

2. Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ 

Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan membandingkan beberapa 

penawaran yang telah diajukan, kemudian memilih salah satu dari 

penawaran terbaik. 

3. Penunjukkan Langsung, adalah penunjukkan secara langsung Penyedia 

kepada 1 (satu) kontraktor dengan cara melakukan negoisasi baik teknis 

maupun biaya, dengan harga yang masuk akal serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis dengan baik. 

Beberapa jenis-jenis perjanjian kontrak pembayaran berdasarkan aspek 

perhitungan biaya dan jasa pada pengerjaan suatu proyek antara lain: 

1. Lump Sum  

Lump Sum atau biasa disebut kontrak penjumlahan yang sudah 

ditentukan. Jenis perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang paling 

umum. Untuk perjanjian lump sum semua pekerjaan disepakati terlebih 

dahulu sebelum pekerjaan dimulai. 
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2. Unit Price  

Unit Price adalah jenis kontrak berdasarkan perkiraan kuantitas barang 

dan harga satuan. Secara umum, harga pada akhir proyek tergantung 

pada jumlah total yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan serta 

menyelesaikannya. Jenis kontrak ini digunakan pada saat kuantitas atau 

volume pekerjaan tidak diketahui. 

3. Cost Plus Fixed Fee Contract  

Merupakan kontrak penggantian biaya yang menyediakan pembayaran 

kepada kontraktor dari biaya negoisasi yang ditetapkan diawal kontrak. 

Biayanya tidak berdasarkan biaya sebenarnya, tetapi dapat disesuaikan 

sebagai hasil dari perubahan dalam pekerjaan yang harus dilakukan 

sesuai kontrak. 

4. Cost Plus Percentage Fee Contract  

Ini menggunakan metode pembayaran kepada kontraktor di mana 

sejumlah uang tambahan dinyatakan sebagai persentase. Biaya tersebut 

dibayarkan oleh klien. 

Pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung apartemen Formosa 

Residence Batam pihak owner yaitu PT. Artha Utama Propertindo melakukan 

proses pelelangan secara umum. Pelelangan proyek tersebut dimenangkan oleh 

PT. Tatamulia Nusantara Indah dengan ketentuan kontrak berbentuk lump sum. 
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3.2 Besar dan Sumber Dana 

Kesepakatan anggaran pemilik proyek (owner) dengan pihak kontraktor 

yang disetujui memiliki nilai kontrak sesuai jumlah penawaran yang diajukan oleh 

pihak kontraktor pada proses pelelangan yaitu senilai Rp.36.838.800.295,- sudah 

termasuk pajak.  

3.3 Jangka Waktu Proyek 

Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertera pada 

kontrak perjanjian kerja sama bahwa proyek pembangunan struktur atas gedung 

gedung apartemen Formosa Residence Batam yang dimulai dari tanggal 01 April 

2017 dan harus diselesaikan selama kurang lebih 18 bulan (480 hari kalender). 

3.4 Organisasi Proyek 

Pelaksanaan sebuah poyek tidak akan pernah berjalan mulus-mulus saja, 

pasti akan ditemukan masalah-masalah yang berbagai macam dari yang kecil 

sampai yang besar sekalipun. Untuk itu, penyelenggaraan proyek mestilah disertai 

dengan manajemen proyek/ rencana proyek yang matang dan terstruktur. Proyek 

yang mempunyai manajemen proyek yang tertata pastilah akan berjalan dengan 

lancar sesuai yang direncanakan. Hal tersebut harus dilakukan dengan menyeluruh 

tanpa ada yang terlewat. Dimulai dengan perencanaan yang matang, 

pembangunan yang terstruktur, dan juga pemeliharaan yang baik. Organisasi 

mempunyai peran yang penting. 

Organisasi proyek adalah sistem yang terdiri dari sekumpulan orang yang 

mengatur sumber daya agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sinkron. Jika 

pekerjaan sinkron dengan kenyataan otomatis tujuan dari proyek tersebut dapat 

tercapai. Beberapa manfaat akan adanya organisasi proyek ini adalah: 
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1. Meningkatkan penggunaan dana. 

2. Menghindari pekerjaan yang campur aduk, karena adanya pembagian 

tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidang keahlian 

masing-masing. 

3. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara matang. 

Organisasi proyek disusun secara tepat dan efektif sehingga dapat 

menghasilkan suatu manajemen proyek yang dapat berjalan lancar dan saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik dan tanggung jawab 

masing-masing pihak merupakan kunci berjalan lancarnya suatu proyek. Pada 

proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” ini melibatkan 

beberapa pihak yang terkait meliputi: 

Pemilik Proyek  : PT. Artha Utama Propertindo 

Konsultan Perencana : PT. Susanto Ciptajaya 

Manajamen Konstruksi : PT. Artha Utama Propertindo 

Kontraktor  : PT. Tatamulia Nusantara Indah 

3.4.1 Pemilik Proyek 

Pemilik proyek (owner) adalah badan usaha atau instansi yang 

mempunyai proyek dan orang yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor. 

Pemilik proyek memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan waktunya. 

2. Menunjuk manajemen kontruksi pemenang tender untuk mengawasi 

proyek tersebut. 

3. Menandatangani surat perjanjian pemborongan. 
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Pada proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” 

pemilik proyek adalah PT. Artha Utama Propertindo. 

3.4.2 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah badan usaha atau seseorang yang menyusun 

program kerja rencana kegiatan dan pelaporan serta ketatalaksanaan berjalannya 

suatu proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pekerjaan ini terdiri dari 

perencanaan desain arsitektur, desain struktur, desain electrical mechanical 

plumbing (EMP), perkiraan biaya dan perencanaan jadwal pelaksanaan. 

Konsultan perencana mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Memikirkan pra rencana. 

2. Mengurus segala perizinan dari pemerintah dan menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan proyek tersebut. 

3. Melakukan pengawasan sesering mungkin. 

4. Melakukan koordinasi dengan Sub Dinas lain dan instansi-instansi yang 

terkait sesuai dengan bidangnya. 

5. Bertanggungjawab kepada owner. 

Pada proyek pembangunan gedung apartemen Formosa Residence Batam 

konsultan perencana arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrikal oleh PT. 

Susanto Ciptajaya. 

3.4.3 Manajemen Konstruksi (MK) 

Manajemen konstruksi merupakan suatu proses yang menerapkan 

beberapa fungsi manajemen antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan 

secara sistematis di dalam suatu proyek, dengan menggunakan sumber daya yang 

ada dengan efektif agar tujuan proyek dapat tercapai dengan maksimal. 

Manajemen konstruksi meliputi mutu fisik konstruksi, biaya, waktu, manajemen 

material, serta manajemen tenaga kerja. 
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Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab dari manajemen konstruksi 

antara lain: 

1. Memikirkan cara menghindari kendala terbatasnya waktu pelaksanaan 

proyek. 

2. Mengatasi terjadinya perubahan kondisi lapangan yang tidak pasti. 

3. Memikirkan cara untuk menghindari biaya yang tak terduga. 

4. Memantau kemajuan hasil proyek yang telah tercapai. 

5. Memberhentikan sementara dan mengolah hasil pekerjaan bila terjadi 

penyimpangan dari peraturan yang ada. 

6. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, dan bulanan). 

7. Mempersiapkan dan lalu menghitung adanya kemungkinan 

bertambahnya atau berkurangnya pekerjaan. 
 

Pada proyek pembangunan gedung apartemen Formosa Residence Batam 

yang bertugas sebagai manajemen konstruksi adalah PT. Artha Utama 

Propertindo. 

3.4.4 Pelaksana Proyek (Kontraktor) 

Kontraktor atau pelaksana proyek adalah badan usaha atau perorangan 

yang dipilih pemilik proyek (owner) untuk melakukan semua pekerjaan proyek 

sesuai biaya yang disepakati dikontrak,gambar rencana, peraturan dan syarat-

syarat yang telah ditentukan sebelumnya.  

Adapun beberapa tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana 

proyek antara lain: 
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1. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang sudah disepakati sebelumnya di dalam kontrak. 

2. Membuat rencana kerja , jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan 

pekerjaan sehingga tidak terjadi keterlambatan pekerjaan. 

3. Mengadakan konsultasi dengan divisi perencana dan mendapatkan 

pengarahan dari divisi pengawas mengenai pelaksanaan pekerjaan. 

4. Menyediakan tenaga kerja , bahan material, peralatan dan alat pendukung 

lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

5. Membuat detail shop drawing dan asbuilt drawing. 

Pada proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” 

yang bertugas sebagai pelaksana proyek (kontraktor) adalah PT. Tatamulia 

Nusantara Indah. 

a. Project Manager (Pimpinan Proyek) 

Project Manager adalah wakil dari kontraktor yang mengkoordinasi 

segala macam bentuk pekerjaan di lapangan. 

Adapun tugas, kewjiban, dan wewenang Project Manager adalah: 

1. Memimpin jalannya suatu proyek hingga mencapai sasaran yang sudah 

ditetapkan. 

2. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atas seluruh 

kegiatan di lapangan berkaitan dengan mutu, biaya, dan waktu. 

3. Menyusun Rencana Kerja Proyek (RKP) dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) dari suatu pelaksanaan proyek dan time schedule. 

4. Memonitoring dan mengontrol segala macam pekerjaan di lapangan. 
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b. Site Manager (Manager Lapangan) 

Site Manager (manager lapangan) merupakan seseorang yang memimpin 

para pekerja didalam suatu proyek dan harus memiliki keahlian menyelesaikan 

permasalahan dengan cepat, Penjadwalan proyek, mekanisme serta prosedur 

pelaksanaan kerja, pembuat anggaran biaya agar proyek berjalan dengan optimal. 

Adapun tugas, tanggung jawab dari seorang Site Manager antara lain: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan. 

2. Mengevaluasi kinerja staff nya. 

3. Menyiapkan data penyusunan untuk pembuatan RAB dan menyiapkan 

Final Account. 

4. Bertanggung jawab atas hasil inspeksi baik material maupun hasil kerja. 

5. Mempunyai wewenang dalam memutuskan langsung tindakan 

operasional lapangan yang harus ditindaklanjuti selama tidak 

menyimpang dari target yang sudah ditetapkan. 

c. Site Engineer 

Site Engineer merupakan seseorang yang ditugaskan untuk mengatur 

proses perencanaan yang berhubungan dengan penyusunan implementasi metode. 

Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Site Engineer adalah: 

1. Mengkoordinir pembuatan Shop Drawing. 

2. Mengkoordinir metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan proyek. 

3. Membantu memecahkan masalah teknis lapangan. 

4. Memaksimalkan kemungkinan pemanfaatan value engineering (VE). 
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5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian dokumen, rekaman 

mutu, baik menyangkut gambar kerja, spek, schedule, dan lain-lain hasil 

kerja yang harus dikendalikan. 

6. Memutuskan langsung pembuatan rencana teknis yang harus segera 

ditindaklanjuti dan segera melaporkan ke Project Manager apabila 

rencana dalam keadaan yang kritis. 

7. Mengatur mekanisme kerja operasional di unit kerja yang dipimpin. 

d. Quantity Surveyor (QS) 

Quantity Surveyor merupakan seseorang yang mengerjakan segala 

penghitungan volume pekerjaan, review dan analisis atas perhitungan. 

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Quantity Surveyor 

adalah: 

1. Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya dan Rencana 

Anggaran Proyek dari awal hingga akhir pekerjaan. 

2. Membuat progress pekerjaan. 

3. Menyiapkan perkiraan dan metode pembayaran untuk diberikan ke 

vendor/sub kontraktor. 

e. Surveyor 

Surveyor adalah seseorang yang memperkirakan atau mengukur dimensi 

tanah termasuk ketinggian tanah dan luas tanah. 

Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Surveyor adalah: 

1. Marking as kolom gedung. 

2. Marking perletakan stek besi tulangan struktur diatasanya. 

3. Mengecek kedataran elevasi balok dan ketegakkan kolom. 

4. Menentukan titik koordinat di wilayah proyek. 

5. Membuat laporan pengukuran. 
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f. Supervisor (SPV) 

Supervisor merupakan seseorang yang mempunyai ttugas untuk 

mengawasi dan mengedalikan pelaksanaan pekerjaan produksi dilapangan 

mengikuti buku rencana proyek, sehingga target produksi yang ditetapkan per hari 

tercapai. 

Adapun wewenang dan tanggung jawab Supervisor adalah: 

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pekerjaan di lapangan. 

2. Menyusun rencana detail pemakaian material, peralatan dan tenaga kerja. 

3. Melakukan eveluasi setiap harinya. 

4. Melakukan pengawasan dlapangan. 

3.4.5 Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab 

Hubungan kerja adalah hubungan yang dilakukan antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu proyek yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan wewenang untuk menjamin kelancaran jalannya suatu proyek. 

Sehingga proyek tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Hubungan kerja 

antar organisasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hubungan kerja pemilik proyek dan konsultan perencana 

Owner mempunyai hak untuk menugaskan konsultan perencana untuk 

melakukan perencanaan termasuk desain bangunan harus sama dengan 

permintaan owner. Konsultan perencana mempunyai hak untuk menyampaikan 

saran-saran kepada pemilik, namun tentu saja keputusan final ada di  tangan 

pemilik. 
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2. Hubungan kerja pemilik proyek dengan pelaksana proyek 

Pemilik proyek mempunyai hak untuk menunjuk pelaksana proyek 

dengan berbagai metode penunjukkan yang ada untuk melakukan tugas yang 

diantaranya adalah melaksanakan pekerjaan dalam proyek sesuai dengan rencana 

yang telah disepakati bersama, peraturan yang berlaku didalam proyek serta 

syarat-syarat lain yang telah ditetapkan. Pelaksana proyek berhak meminta segala 

sesuatu untuk keperluan proyek kepada pihak pemilik proyek dengan alasan yang 

logis dan dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Hubungan kerja pelaksana proyek dengan konsultan perencana 

Pihak pelaksana proyek dan pihak konsultan pengawas sebenarnya tidak 

terdapat hubungan kontrak yang saling mengikat, namun dalam pelaksanaan di 

lapangan keduanya tidak dapat dipisahkan. Konsultan perencana wajib 

memberikan gambar desain rencana dan memberikan penjelasan kepada pihak 

pelaksana. Pihak pelaksana harus melaksanakan pembangunan proyek sesuai 

dengan rencana dari konsultan perencana. Hal yang berkaitan dengan perubahan 

desain rencana di lapangan harus selalu dikonsultasikan oleh pihak pelaksana 

proyek kepada pihak konsultan perencana. 

4. Hubungan kerja manajemen konstruksi (MK) dengan pelaksana proyek 

Pihak konsultan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

dilapangan yang dilakukan oleh pelaksana proyek. Berbagai jenis masalah 

didalam proyek harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak pelaksana 

proyek kepada konsultan pengawas, dan konsultan pengawas berhak memberikan 

solusi atau mengambil keputusan dari permasalahan yang timbul dalam proyek. 

Jika terjadi penyimpangan ataupun kekeliruan dalam proses pelaksanaan, pihak 
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konsultan pengawas wajib memberikan peringatan kepada pelaksana proyek. 

Apabila peringatan sudah lebih dari 3 kali masih diabaikan oleh pihak pelaksana 

proyek, maka konsultan pengawas berhak melapor kepada pihak pemilik  proyek. 

5. Hubungan kerja manajemen konstuksi (MK) dengan konsultan perencana 

Pihak  

Konsultan pengawas menjadi penghubung antara owner, konsultan 

perencana dan pelaksana. Konsultan pengawas hanya bisa menanyakan apakah 

gambar perencanaan masih terdapat kesalahan atau tidak. Jikalau ada konsultan 

pengawas diharuskan menyuruh konsultan perencana merevisi gambar yang keliru 

tersebut dikarenakan jika gambar keliru otomatis pengerjaan pun akan terhambat 

pengerjaannya sehingga menjadi tidak efektif. 

Bagan hubungan kerja proyek pembangunan gedung apartemen Formosa 

Residence Batam sebagai berikut: 

Berikut adalah struktur organisasi proyek pembangunan gedung 

apartemen Formosa Residence Batam dan struktur organisasi PT. Tatamulia 

Nusantara Indah selaku kontraktor dalam proyek tersebut: 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PROYEK 

GEDUNG APARTEMEN “FORMOSA RESIDENCE”

OWNER

PT. Artha Utama Propertindo

MANAJEMEN KONSTRUKSI

PT. Artha Utama Propertindo

KONSULTAN PERENCANA

PT. Susanto Ciptajaya

KONTRAKTOR 
STRUKTUR

KONTRAKTOR STRUKTUR 
BAWAH

PT. Pratama Widya

KONTRAKTOR STRUKTUR 
ATAS

PT. Tatamulia Nusantara Indah

KONTRAKTOR 
ARSITEKTUR

MECHANICAL & 
ELECTRICAL

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Proyek 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH  

PROJECT MANAGER

Rommy Adji Juliawan, S.T.

CIVIL ENGINEERING

Rizki Prima P., S.T.

QUANTITY SURVEY

Dita Prima P.

DRAFTER

Didit Yudo

SITE MANAGER

Rizki Prima P., S.T.

SURVEYOR

Robby F.

CHIEF SPV.

Sholeh F.

CHIEF MEC.

Rianto

PROJECT ADM.

Denok

SAFETY SPV.

M. Ali Sodikin

ASSISTANT SAFETY

Yayat Hidayat

QUALITY CONTROL

Dita Prima P.

Bagan 3. 2 Struktur Organisasi PT. Tatamulia Nusantara Indah 
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3.5 Tinjuan Umum Pekerjaan Proyek 

Sebuah manajemen konstruksi amat dibutuhkan dalam sebuah proyek. 

Berikut ini adalah tanggung jawab seorang manajemen konstruksi (MK) yaitu: 

3.5.1 Pekerjaan Proyek 

1. Pekerjaan bekisting 

Pekerjaan bekisiting merupakan pekerjaan yang penting dalam sebuah 

proyek konstruksi. Pekerjaan ini dilakukan oleh pelaksana proyek yang dipantau 

oleh manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas.  

2. Pekerjaan pembesian 

Pekerjaan pembesian merupakan proses perakitan besi tulangan. 

Fungsinya sangat penting dikarenakan besi tulangan nantinya  menahan kekuatan 

bangunan tersebut. Pekerjaan pembesian dilaksanakan oleh pelaksana proyek 

(kontraktor) yang diawasi oleh manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas. 

3. Pekerjaan pengecoran 

Pekerjaan penuangan beton kedalam bekisting yang telah dirakit 

pembesiannya. Sebelum dilakukannya pengecoran pihak manajemen konstruksi 

(MK) akan melakukan pengecekan pekerjaan terhadap hasil pekerjaan dari 

pelaksana proyek (kontraktor). 

3.5.2 Tahapan Pekerjaan Proyek 

Semua pekerjaan konstruksi wajib mempunyai sebuah tahap pekerjaan 

pelaksanaannya.Secara garis besar tahapan pekerjaan konstruksi serupa. Adapaun 

ttahapan dalam pekerjaan proyek konstruksi: 

1. Tahap Pengukuran (survey). 

2. Tahap Perencanaan dan perancangan (planning). 
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3. Tahap Pelaksanaan (implementation). 

4. Tahapan Pengendalian (controlling). 

3.5.3 Pengelolaan Pekerjaan Proyek 

Pengelolaan pekerjaan bisa dikatakan baik jika dikelola dengan tepat. 

Pengelolaan merupakan tugas dari manajemen konstruksi (MK) sebagai 

pengawas.  

1. Pekerjaan pengukuran  = surveyor. 

2. Pekerjaan bekisting  = pelaksana bekisting. 

3. Pekerjaan pembesian  = pelaksana pembesian. 

4. Pekerjaan pengecoran  = pelaksana pengecoran. 

3.5.4 Monitoring dan Pengawasan Pekerjaan Proyek 

Monitoring dan pengawasan merupakan tanggung jawab dari manajemen 

konstruksi (MK) sebagai pengawas. Kegiatan memonitoring dan pengawasan 

dilakukan selama pekerjaan dilapangan berlangsung. Kegiatan monitoring dan 

pengawasan dari pekerjaan proyek meliputi:  

1. Ukuran (dimensi)  

2. Kerapian 

3. Kekuatan dari hasil yang dikerjakan 

4. Kesesuaian metode pekerjaan 

3.5.5 Evaluasi Pekerjaan Proyek 

Kegiatan evaluasi bisa dikerjakan secara harian, mingguan, maupun 

bulanan, tujuan nya untuk mengurangi dampak pekerjaan yang tidak sama dengan 

rencana. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh MK sebagai pengawas. Kegiatan 

evaluasi dalam pekerjaan proyek konstruksi meliputi:  
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1. Kualitas dan Kuantitas dari pekerjaaan. 

2. Hasil akhir pekerjaan. 

3. Efisiensi pekerjaan 

4. Lamanya pekerjaan 


