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BAB III 
DATA UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Latar Belakang Proyek 

Kota Batam merupakan sebuahuwilayah di ProvinsiuKepulauan Riau 

yang sedanguberkembang dengan berbagaiupembangunan di segalaubidang 

untuk mewujudkanmwarga masyarakat Kota Batam yang lebihmmaju. 

Kemajuan itumtentunya tidak bisamterlepas dari pertumbuhanmekonomi. 

Pertumbuhan ekonomiitentu saja diikutiidengan meningkatnya pembangunan 

infrastruktur yang menyediakanmberbagai kebutuhan,muntuk menunjang 

fungsiitersebut maka diikawasan Kota Batam mulai bermunculan berbagai 

macamngedung dengan memanfaatkanupenggunaan lahan untukukawasan 

niaga yang termasuk kedalam  pusat perbelanjaan, pendidikan, perkantoran, 

maupun pusat rekreasi/wisata dan  religi.  

Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam merupakanisalah satu 

langkah yang diambil untuk memenuhi kebutuhan masyaraat akan sentra  

keagamaan serta menjadi tempat wisata baik warga dari Kota Batam sendiri  

maupun warga dari luar Kota Batam. Masjid Agung Kota Batam di ancang- 

ancang akan di bagun dengan luas 2 (dua) kali lipat dari Masjid Agung yang 

berada  di kawasan Batam Centre. Masjid Agung Batam yang dibangun oleh 

PT. Adhi  Karya, terletak di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Tanjung 

Uncang Kecamatan Sagulung Kota Batam–Provinsi Kepulauan Riau. 

Pemilihan lokasinini sangatustrategis, karenauterletak diupusat keramaian 

penduduk wilayah setempat dan  berada tepat di jalan akses utama sehingga 

baik penduduk setempat maupun  penduduk luar tidak merasa kesulitan 
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dalam mengakses jalan untuk mengunjungi  lokasi tersebut. Struktur gedung 

yang akan dibangun merupakan struktur beton untuk pembangunan bangunan 

utamanya (Masjid) dan menggunakan struktur rangka baja untuk bangunan 

menara-nya. 

3.2 Maksudidan Tujuan 

3.2.1 MaksudiPendirian Proyek   

Proyekmipembangunan Masjid Agung Kota Batam  

mempunyai maksudiantara lain :    

1) Mendirikanitempat ibadah, tempat silahturahmi, serta  tempat  

wisata yangistrategis di Kota Batam,   

2) Menciptakanilapangan kerja baru,  

3) Menghadirkanmtempat rekreasi dengan memiliki menara  

pandang tertinggi di Kota Batam.  

3.2.2 Tujuan Pendirian Proyek   

Proyek pembangunan Masjid Agung Kota Batam mempunyaiitujuan  

antara lain:  

1) Memenuhinkebutuhan tempat beribadah yang aman,nnyaman, dan  

modernidi tengahikota,  

2) Membukan lapangan pekerjaanmbaik selama proyekmberlangsung  

maupun setelahiproyek berakhir, 

3) Meefektifitas waktumidan tenaga masyarakatmiperkotaan dengan 

menyajikanntempat peribadatan yang terdapat dalamnsatu wilayah 

denganiletak yang sangatistrategis. 
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3.3 LokasiiProyek  

Proyekupembangunan Masjid Agung Kota Batam terletak di Jalan 

Brigjen  Katamso Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Sagulung Kota 

Batam – Provinsi  Kepulauan Riau, secara georgafis Masjid Agung Kotta 

Batam mempunyai batas- batasisebagai berikut:   

1) SebelahiUtara : Permukiman Penduduk  

2) SebelahiTimur : Kawasan Industry   

3) SebelahiSelatan : Permukiman Penduduk (Perumahan Tunas   

Regency) dan Pusat Perbelanjaan (Hypermart)  

4) SebelahiBarat : Permukiman Penduduk (Perumahan Taman Pesona   

Indah) dan Pusat Perbelanjaan (pasar fanindo) 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi Masjid Agung Kota Batam  

 

 

JL. Brigjen Katamso 

Arah ke Shipyard 
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3.4 DataiProyek  

3.4.1 DataiUmum   

1) NamaiProyek  : Masjid Agung Kota Batam  

2) LokasiiProyek   : Jl. Brigjen Katamso Kelurahan  

Tanjung Uncang Kecamatan 

Sagulung Kota Batam – Provinsi 

Kepulauan Riau  

3) FungsiiBangunan  : Tempat Ibadah (Masjid) 

4) PemilikiProyek  : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  

Kota  Batam 

5) KonsultaniM.K  : PT. Yodya Karyai(Persero)  

6) KonsultaniArsitektur : PT. Yodya Karya (Persero) 

7) KonsultaniInterior  : PT. Yodya Karyai(Persero) 

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

9) Konsultan M&E  : PT. Yodya Karyai(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  

16) Sumber Dana  : APBD Kota Batam  

17) Tahun Anggaran  : 2017 – 2019  
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SubiKontraktor 

a) Pek.iPondasi  : PT. CITRA LAUTAN TEDUH 

b) Pek.iM&E  : PT. CENTRIC POWERINDO 

c) Pek. Bekisting : PT. GEOSAR 

d) Pek. Scaffolding : PT. GEOSAR 

1.4.2 DataiTeknis  

1) LuasiTanah   : 4,2 hektare 

2) Luas Bangunan  : ± 20.300 m2  

3) Jumlah Lantai  : 4 Lantai  

3.5 Manajemen Proyek 

3.5.1 UraianiUmum 

Manajemen proyekumerupakan penerapan fungsi-fungsiumanajemen  

(perencanaan,ipelaksanaan, danipengendalian) secaraisistematis padaisuatu 

proyek denganumenggunakan sumberudaya yang adausecara efektifudan 

efisien, agaritercapai tujuaniproyek secara optimal.  

Proyek dapatididefinisikan sebagaiisuatu usaha untukimencapai suatu 

tujuanutertentu yang di batasi olehuwaktu dan sumberudaya yang terbatas. 

Usahaitersebut dibatasi olehitiga variable proyek, yaitu waktui(Time), mutu 

(Quality) dan hargai(Cost). Kegiatan-kegiatan iniimenghasilkan suatu output, 

baikisoftware (design),imaupun hardware (pelaksanaanifisik).  

Unsur-unsuriyang dikelola dalamisebuah proyek,iyaitu: 

- Moneyi(uang danimaterial) 

- Mani(tenaga kerja,itenaga ahli) 
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- Machinei(alat-alat untukimempermudah pelaksanaaniproyek) 

- Methodem(mekanisme dan prinsipmkerja yang diterapkanmdalam 

menjalankan suatuiproyek). 

Sebuah proyekmdiawali oleh adanyamgagasan atau idemdari pihak 

pengguna jasam(owner) yangmkemudian ditungkan kedalam pekerjaan 

perencanaanudan merealisasikan menjadi suatuuwujud fisik tiga dimensial. 

Dalam haluini yang akanudibahas secaraumendalam adalah proyekudalam 

kelopmpok industri konstruksi. 

 

3.5.2 Unsur-UnsuriOrganisasi Proyek 

Unsur-unsur yangiterlibat langsung dalamiproyek ini, padaidasarnya 

terbagi menjadi: 

 PemilikiProyek (owner) 

 KonsultaniPerencana (designer) 

 KontraktoriPelaksana 
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Gambar 3.2 Struktur organisasiikontraktor pelaksana 

3.5.3 HubunganiKerja 

Keempat unsuriproyek ini memiliki hubungan kerjaisatu sama lainnya 

diidalam menjalankan perannyanmasing-masing. Hubungannkerja yang ada 

dapatmbersifat ikatan kontrak,mhubungan koordinasi ataupunmperintah. 

Supervisor Sipil 
1. Ansori Zaenal 
2. Donny Auryo P, ST 
3. Arifin 
4. Mesdi  Jayadi 

Mekanik 
1. Karsono 
2. Iskandar 
3. Ilham Pratama 
4. Krismanto 

 

Surveyor 
1. Matdasim 
2. Warno 

Supervisor Mep 
Iswanto, Amd 

Project Planning 
Adap Rofiudin 

Scheduller / Adtek 
Indra Pratama, ST 

Project Control 
1. Tabitha Panjaitan, ST 
2. Andi Dwi, ST 

Cost Control 
Bangun Karya, ST 

Quantity Control 
Bangun Karya, ST 

Quantity Surveyor 
1. Syamsul Hidayat 
2. Ronny 

ADM Pengadaan 
Rudianov 

Logistik 
Mamat R, ST 

Project Manager 
Sigit Santoso 

Project Engineer Manager 
Mei Irvan Evir, B.Eng 

Project Finance Manager 
Martias, SE 

Project Production Manager 
Galih Wicaksono, ST 

HSE 
Febri Alfa Saputra 

Sekretariat/DCC 
Jannelin Andriana, S.Tr 

Akuntansi & Pajak 
Zainullah, SE 

Kasir & Umum 
Fauzul asmi 
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Hubungan denganipihak-pihak terkait dapatndilihat skema hubungannkerja 

pihak-pihak yangiterkait dalamiproyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangani : 

   : HubunganiKomando/ Perintah 

   : HubunganiKoordinasi 

   : HubunganiTanggung Jawab 

Gambar 3.3 StrukturiOrganisasi Proyek Pembangunan Masjid Agung Kota Batam 

Dari skemaubagan di atasudapat dijelaskan bahwauhubungan kerja 

diantara kelimaiunsur proyek tersebutiadalah sebagai berikut:  

3.5.3.1 PemilikiProyek dan KonsultaniPerencana  

Diantara keduanyammemiliki ikatan kontrak,mdimana konsultan 

perencana memberikannjasa perencanaan proyeknyang meliputi masalah-

masalahnteknis maupun masalah administrasi kepadanpemilik proyek, dan 

sebaliknya pemilik proyek berkewajiban memberikan imbalan berupa biaya 

OWNER 
Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kota Batam 

Konsultan Manajemen 
Konstruksi 

PT. YodyaiKarya 

Konsultan Perencana 
PT. Yodya Karya 

Kontraktor Utama 
PT. Adhi Karyai(Persero) Tbk  

Sub. Kontraktor 
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perencanaan kepada konsultan perencana. Pemilik proyek mempunyai hak 

dalam memberi perintah kepada kepada konsultan perenacana.  

3.5.3.2 PemilikiProyek daniKontraktor Pelaksana 

Kontraktor perencana memiliki kewajiban dalam melaksanakan 

pekerjaaniproyek dengan baikidan memuaskanipemilik proyek padaiwaktu 

penyerahan pekerjaan.iSebaliknya pemilikiproyek memiliki kewajiban untuk 

membayarnseluruh biaya pelaksanaannproyek kepada kontraktor pelaksana 

agar proyekidapat berjalan denganilancar sesuai yang telah di rencanakan. 

Hubungan kerja antara pemilik proyek dengan kontraktor perencana telah di 

atur dalam kontrakikerja.  

3.5.3.3 KonsultaniPerencana dan KontraktoriPelaksana 

Konsultan perencanamterlebih dahulu menyampaikanmperencanaan 

pekerjaan proyeknyang akan di bangun, sedangkan kontraktornpelaksana 

bertugas untukimelaksanakan pekerjaaniproyek sesuai sengan perencanaan 

konsultaniperencana. Tetapi diantara konsultan perencana dan kontraktor 

pelaksana tidak terjadiihubungan perintah,itetapi di antara keduanya terdapat 

hubunganikoordinasi.   

3.5.4 SistemiPelaporan Proyek,iAdministrasi Proyek, RapatiProyek  

3.5.4.1 SistemiLaporan  

Laporan pekerjaanidibuat pada saatiproyek sedang berlangsung yang 

dijadikan sebagaiibahan evaluasi hasilipekerjaan dan untukipenyempurnaan 

proyek diimasa mendatang.  
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Pada proyekipembangunan Masjid Agung Kota Bata mini, system 

laporan terdiriidari laporan harian,ilaporan mingguan danilaporan bulanan.  

a. LaporaniHarian  

Laporan harianndibuat setiap harinsecara tertulis olehnpihak 

pelaksana proyekn(quality control) dalam melakukanntugasnya dan 

dalamnmempertanggungjawabkannya terhadap apansaja yang telah 

dilaksanakanuserta untuk mengetahuinhasil dari kemajuan pekerjaan 

apakah telah sesuai denganurencana proyek atau tidak.uLaporan ini 

dibuat untukmmemberikan informasi bagimpengendali proyekmdan 

pemberi tugasimelalui direksi tentangiperkembangan proyek.   

Laporan harianiberisikan data-data antarailain:  

1. Pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang belum 

dilaksanakan  

2. Waktu dan jam kerja  

3. Keadaan cuaca  

4. Jumlah tenaga kerja di lapangan  

5. Bahan-bahaniyang masuk kelapangan  

6. Peralatan yang ada di lapangan  

7. Kejadian yang terjadi dilapangan  

Dengan laporan ini, maka seluruh kegiatan proyek yang telah 

dilakukan setiap hari dapat di pantau secara tertulis.  
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b. LaporaniMingguan  

Laporan mingguan dibuat berdasarkan laporan harian yang di 

akumulasikan dengan yang telah dibikin sebelumnya. Laporan 

mingguan merupakan uraian pekerjaan pada hari-hari sebelumnya serta 

kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan selama satu minggu (tujuh 

hari). Laporan mingguan dibuat oleh pihak pelaksana proyek (site 

manager).  

Sama halnya dengan laporan harian, laporan mingguan berfungsi  

untuk mengetahui keadaan proyek, namun dalam laporan mingguan ini 

merangkum waktu setiap minggu dan permasalahn yang lebih 

kompleks. Persentase kemajuan dan keterlambatan proyek juga bisa 

diketahui melalui laporan ini dengan cara membandingkannya dengan 

kurva S antara pelaksanaan yang telah di rencanakan dengan 

pelaksanaan yang telah terjadi dilapangan.  

Adapun penjabaran mengenai laporan mingguan seperti berikut:  

1) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan hingga minggu yang berlalu, 

jenis peralatan dan jumlah peralatan, jumlah tenaga kerja sarta 

material yang dugunakan beserta dengan volumenya.  

2) Besarnya biaya pengeluaran proyek selama seminggu serta 

perencanaan biaya yang dikeluarkan untuk minggu berikutnya.  

3) Jumlah pemasukan serta pemakaian alat dan bahan.  

4) Catatan mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan selama 

satu minggu lamanya pelaksanaan.  
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5) Permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai tenaga kerja, 

peralatan dan bahan yang dapat menghambat jalannya 

pelaksanaan proyek serta cara menanganinya.  

6) Catatan mengenai ada atau tidaknya peprkejaan tambahan dan 

juga pekerjaan yang kurang pada pelaksanaan proyek dalalm satu 

minggu.  

7) informasi, Instruksi serta keputusan yang digunakan kontraktor 

untuk minggu berikutnya dari pihak anggota pemberi tugas.  

 
c. LaporaniBulanan  

Laporan bulanan yang dibentuk olah kontraktor adalah dari site 

manager yang harapkan agar penggunaan dana dannprestasi kerja 

selama satuibulan bisa dikontrol oleh pemilik proyek sesuai dengan 

kesepakataniyang telah disepakatiisebelumnya didalam tenderiproyek. 

Kemajuan proyek selama satu bulanntersebut juga dapat diketahui 

melalui laporan bulanan ini. Laporan bulanan adalah akumulasi dari 

laporan harian dan mingguan, dengan dilengkapi dengan foto 

dokumentasi yang dijadikan sebagai tolak ukur realisasi dalam 

kemajuan atau perkembangan pelaksanaan proyak, dan evaluasi 

kemajuan atau perkembangan pekerjaan terhadap rencana semula.  

Dalam laporan bulanan mengandung seluruh kegiatan proyek, 

mulai dari pelaksanaan maupun kegiatan-kegiatan penunjangnya yang 

terdapat dalam hal-hal sebagai berikut:  

1) Dataiumum proyek,  

2) Masterischedule,  
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3) Mounthly progress-report, 

4) Permasalahaniyang terjadi berikut dengan pemecahannya,  

5) Kondisiicuaca di proyekiselama satu bulan,  

6) Dokumentasi kemajuan atau perkembangan proyek dalam bentuk 

foto.  

 

3.5.4.2 AdministrasiiProyek  

Dalam administrasi Proyek membahas tentang laporan yang dibuat oleh 

staff administrasi di proyek tersebut, dan kemudian yang dituangkan kedalam 

laporan ini adalah seperti :  

1) Daftaripembayaran biaya yang tidak langsung dan dibuat setiap hari 

daniberisi tentang pengeluaraniuang yang digunakan setiap harinya.   

2) Bukti kasiyang telah dibuat setiapiminggu yang berisi tentang keadaan 

keungan proyek per-minggu.  

 

Laporanikeuangan dibuat dalam waktu satuiminggu sekali danidikirim 

kepada Kepala Bagian Administrasi serta Keuangan Pusat serta pemilik 

proyek. 

Administrasiikeuangan bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan 

yang beradauproyek pada bidanguadministrasi keuangan danudokumentasi 

pembayaran dan menyiapkan laporan-laporan keuangan serta SDM pada 

proyek. Yang memilikintanggung jawab terhadap Site Manager, berikut 

uraianitugas yang lebihispesifik tersebut :  

1) Catatan pengeluaran serta pemasukan uang/kas proyek,  
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2) Pengurusan perlengkapan serta kelancaran terkait dengan tagihan 

proyek,  

3) Pembuatan serta penyajian cashflow kepada Kepala Proyek,  

4) Pembuat laporan secara berkala di bagian keuangan,  

5) Penyusunan Anggaran Pembelanjaan Mingguan pada proyek. 

3.5.4.3 RapatiOrganisai  

RapatuOrganisasi merupakan pertemuuan yang dihadiri dan diadakan 

oleh PemilikuProyek, Konsultann Perencana,uKontraktor Utama sertauSub-

kontraktor dalam merencanakan koordinasi lanjutan pada pembangunan 

proyek.iRapat ini adalah media dalam upaya membahas madalah-masalah 

apa saja yang berpotensi terjadi serta rencana untuk menyelesaikannya. Pada 

beberapa kondisiirapat organisasiidiadakan di luar waktu yang biasanya, jika 

salah satuipihak membutuhkannya.  

Masalah-masalahiyang dibahas pada rapatiini adalah:  

1) Kesulitan apa saja yang dihadapi oleh pihakmkontraktor dalam 

melaksanakan proyek dilapangan.  

2) Alternatifnpelaksanaan proyek serta masalahnlain yang berhubungan 

dengan pelaksanaan proyek secaraiteknis dengan detail yang jelas dan 

terperinci.  

3) Prestasinfisik yang sudah dicapai berdasarkan dengan laporan yang 

dibuat sebelumnya.  

4) Permasalahan dan kesulitan yangimenjadi faktor dalam menghambat 

serta alternatif penanggulangannya.  
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Berikut merupakan ketentuanidalam pelaksanaan rapatiorganisasi atau 

rapat lapangan (siteimeeting) seperti berikut :  

- Minimal sitiap minggu ditempat dilakukannya pekerjaan mengadakan 

rapat yang dipimpinnoleh PemilikuProyek dengan membahas untuk 

persiapanirapat organisasi yang akan di adakan.  

- Laporan pekerjaani(progress report)udan hal lainnya terutama yang 

tercantum dalamilaporan mingguan.  

- Permasalahaniterkait administrasi.  

- Permasalahannteknis (penjelasan gambar serta instruksinperencana 

dengan pemilikiproyek).  

- mekoordinasikanipekerjaan.  

- Dariisite meeting tersebut PemilikiProyek akan menyusuninotulen yang 

akan ditangdatangani oleh pihak-pihakiyang hadir.  

- Notulenutersebut adalah salahnsatu dari pembahasan yang ada dalam 

rapat koordinasiiminggu yang akanidatang.   

- Rapatuberkala bertujuan untukmmeninjau pelaksanaan proyekuyang 

sedang berlangsung,mmmengetahui prestasimmpekerjaan, serta 

permasalahan-permasalahan dan caraipemecahannya.  

Pada proyek iniirapat yang diadakannadalah RapatiKoordinasi, yang 

diantaranya:  

a. RapatiKoordinasiiMingguan  

Rapatukoordinasi mingguan dibuat yang dihadiri olehoowner, 

konsultan, perencana, danikontraktor utama. Pada rapat ini membahas 
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hal-hal yangiberhubungan dengan pelasanaan sertaumasalah-masalah 

teknisuyang ada di lokasi proyekuserta perkembangan proyekuselama 

satu minggi berjalan serta koordinasi unsur proyek yangnterlibat 

langsung. Rapatibiasanya diadakan setiap hari Senin jam 09.00 hingga 

selesai.  

b. RapatiKoordinasi Bulanan  

Rapat koordinasiibulanan adalah sama halnya dengan rapat 

koordinasi mingguang namun pada rapat bulanan ini difokuskan untuk 

membahas dan meninjau kembali terkait pelaksanaan serta masalah 

yang ada dan perkembangan proyekisetiap bulan. 

3.5.5 RencanaiKerja 

Rencanaukerja adalah sesuatu yangnsangat penting bagiukontraktor 

dalam melaksanakanipekerjaan.dDengan adanya rencana-kerja maka akan 

memperoleh gambaran dengan jelas terkait lingkup pekerjaan yang ingin 

dilaksanakan dan waktu yang diberikan pada macam-macam tahap pekerjaan. 

Bentukirencana kerja yang terdadpat di dalam proyek ini adalah:  

3.5.5.1 TimeiSchedule 

TimeiSchedule merupakan rencana kerja dimana terdapat table, yang 

berisi jenis-jenisnpekerjaan dengan waktu yang dimulai hingga berakhirnya 

semua jenis pekerjaan tersebut.nNamun demekian, umumnya time-schedule 

tidak menindak lanjuti masalah pembiayaan dan kurangmmemperlihatkan 

keterkaitan antara jenis pekerjaan yangisatu dengan yang lainnya.   
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3.5.5.2 KurvaiS  

KurvauS adalah grafik dimana yang menerangkan hubungannantara 

bobot kumulatifi kemajuan pekerjaanmdalam pesen dengan waktu 

pelaksanaan pengerjaan dalam satu waktu.iDengan terciptanya kurva S, bisa 

dilihat perkembangan dan kemajuan pekerjaanisetiap saat sampai dapat 

dilihat denganncepat jika proyek terjadi keterlambatan atau kemunduran 

waktu pelaksanaan. Kurva S bisa digunakan sebagai penilaian presentasi 

kerja kontraktor hingga waktu yang telah ditinjau.  

Pada kenyataan di lapangan, walaupun seluruh kegiatan proyek sesudah 

terencana dengan bagus, masih seting ditemui adanya permasalahan yang bisa 

menghambat keberlangsungan pengerjaan proyek dan akhirnya akan terjadi 

keterlambatan atau kemunduran dalam menyelesaikan proyek itu sendiri. 

Masalah yang terjadi berupa masalah-masalah teknis ataupun non-teknis. 

3.5.5.3 ShopiDrawing  

Recana gambar kerja yang telah dibikin sewaktu-waktu masih harus 

dijelaskan dengan menggunakan gambar-gambar dengan detail-detail supaya 

lebih mudah dalam pelaksanaannya serta agar terhindar dari kesalahan dan 

dapat memperlancar pengerjaan. Kemudian untukumemperjelas gambar 

kerja, didalam pelaksaan jika terjadi perubahan-perubahan dari perencanaan 

awal, maka mesti merubah gambar kerja selanjutnya yang lebih lengkap dan 

yang telah disetujui oleh pengawas daniperencana.  
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3.5.6 TenagaiKerja, WaktuiKerja, daniUpah Kerja  

Umumnya pengaturanitenaga kerja pada setiap kontraktor hamper sama 

saja dari segiuwaktu kerja. Tapi mengenai system peng-upahan untuk 

masing-masing ada peraturan sendiri. Namun padanprinsipnya pengaturan 

tenagaukerja harus sesuai Undang-Undang Pemburuhan yang di dalamnya 

ada peraturan yang terkait dengan jam kerja, jamilembur, upah minimumidan 

segala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.  

3.5.6.1 TenagaiKerja  

Tenaga kerjaipada proyek iniidapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :  

1) TenagaiTetap  

Tenaga-kerja tetap merupakan pekerja yang telah diangkat serta 

mendapatkan gaji tetap yang langsung dari kantor pusat.  

2) TenagaiHarian  

Tenagaikerja harian merupakan tenaga kerja yang di-rekrut 

berdasarkannkebutuhan untuk suatu jenis pekerjaan tertentu. Jumlah 

tenagaikerja harianitergantung pada volume pekerjaan yang ada.  

3) TenagaiBorongan  

Tenagamkerja borongan merupakan mandor berserta dengan 

pekerjanya dengan mendapatkan upah berdasarkan prestasi pekerjaan 

yangndikerjakan.nMandornberkewajiban mengatur pekrjanya yang 

disesuaikan kebutuhannyaidengan jadwal pelaksanaanipekerjaan.  
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3.5.6.2 Waktu Kerja  

Waktu kerja dimulai pada hariuSenin – Minggu yang dimulai pada 

pukul 08.00 – 16.00 dengan waktu untuk istirahat pukul 12.00 – 13.00 pada 

sift I serta di mulai pada pukul 17.00 – 23.00 dengan waktu untukuistirahat 

pukul 18.00 – 19.00 sebagai sift II. waktu libur dalam proyek iniihanya pada 

Imlek yaitu tanggal 16 Februari 2018 – 17 Februari 2018, Nyepi yaitu tanggal 

17 Maret 2018, Isra Mi’raj yaitu tangga 14 April 2018, Hari Buruh yaitu 

tanggal 1 Mei 2018. 

3.5.6.3 UpahiKerja   

Pelaksanaan pembayaraniupah pada keryawan yang bkerja pada proyek 

iniiadalah sebagaiiberikut:  

a. Upahikaryawan tetap dibayar pada akhir bulan.  

b. Upahmmandor dibayarkan pada hari Sabtu dengan bagian staff 

administrasi proyek. 

c. Upahutenaga kerja dibayarkan pada minggunya melaluiumandor, 

tepatnya pada hari Sabtu setelahmmandor mendapatkannya dari bagian 

staff administrasiiproyek. 

 

 

 


