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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

3.1.1 Latar Belakang Proyek 

PT. Tatamulia Nusantara Indah didirikan pada tahun 1984. PT Tatamulia 

Nusantara Indah adalah salah satu kontraktor terbaik di Indonesia, yang 

menyediakan jasa teknik sipil. PT. Tatamulia Nusantara Indah yang lebih 

dikenal dengan TATA, dimulai dari penyewaan kantor dengan 10 karyawan. 

Sekarang TATA memiliki lebih dari 2000 karyawan dengan kantor cabang 

yang tersebar di Indonesia. 

Perusahaan ini berperan utama dalam pesatnya urbanisasi dan pembangunan 

di Indonesia, mulai dri pabrrik, gedung kantor dan hingga hotel bintang 5 

contohnya, Gama Tower bangunan gedung tertinggi di Indonesia pada tahun 

2015 dengan 5 lantai basement, 63 lantai dan tinggi 300m. perusahaan ini 

mengikuti standar keamanan sesuai dengan OHSAS 18001 dan setiap proyek 

memiliki kualitas standar sesuai dengan ISO 9001 dengan total integritas 

pada setiap tahap mulai dari pembelajaran desain dan perencanaan pada 

pembangunan dan pemeliharaan. 

3.1.2 Lokasi Proyek 

Secara geografis lokasi proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa 

Residence” terletak di Jalan Imam Bonjol, Komplek City Plaza Nagoya Blok 

A No.8, Kecamatan Lubuk Baja – Batam yang berbatasan dengan beberapa 

wilayah yaitu: 
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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 : Proyek Pembangunan Apartemen Citra Plaza 

 

Gambar 3.1 Peta Digital Lokasi Apartemen Formosa Residence, Sumber : Google 

Maps 
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Gambar 3.2 Peta Lokasi Apartemen Formosa Residence, Sumber : Google Maps 

3.1.3 Data Proyek 

3.1.3.1 Data Umum 

Proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” 

mempunyai data-data proyek sebagai berikut: 

Nama Proyek  : Proyek Gedung Apartemen “Formosa  

Residence” 

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 

Konsultan Perencana 

- Pondasi  : PT. Pratama Widya 

- Struktur  : PT. Tatamulia Nusantara Indah 

Konsultan MK  : PT. Artha Utama Propertindo 
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Sumber Dana  : PT. Artha Utama Propertindo 

3.1.3.2 Data Teknik 

Data teknis mengenai proyek pengembangan gedung apartemen 

“Formosa Residence” sebagai berikut: 

Luas lahan  : ± 1600 m2 

Luas bangunan  : ± 1500 m2 

Luas bangunan terdiri dari 

1. Lantai 1  : ± 1500 m2 

Fungsi Bangunan : Lobby Apartemen 

2. Lantai 2a-6b : ± 1500 m2 

Fungsi Bangunan : Area Parkir Kendaraan 

3. Lantai 7  : ± 1500 m2 

Fungsi Bangunan : Pub dan Ruang Karaoke 

4. Lantai 8  : ± 1500 m2 

Fungsi Bangunan : Meeting Room 

5. Lantai 9  : ± 1500 m2 

Fungsi Bangunan : Swimming Pool & Gym 

6. Lantai 10-35 : ± 1100 m2 

Fungsi Bangunan : Hunian 

7. Lantai 36  : ± 1100 m2 

Fungsi Bangunan : Utility 
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Elevasi Lantai Bangunan 

Lantai Level 

Lantai 1 + 1.200 

Lantai 2a + 6.400 

Lantai 2b + 8.000 

Lantai 3a + 9.600 

Lantai 3b + 11.200 

Lantai 4a + 12.800 

Lantai 4b + 14.400 

Lantai 5a + 16.000 

Lantai 5b + 17.600 

Lantai 6a + 19.200 

Lantai 6b + 20.800 

Lantai 7 + 24.000 

Lantai 8 + 27.600 

Lantai 9 + 31.200 

Lantai 10 + 35.000 

Lantai 11 + 38.600 

Lantai 12 + 42.200 

Lantai 13 + 45.800 

Lantai 14 + 49.400 

Lantai 15 + 53.000 

Lantai 16 + 56.600 

Lantai 17 + 60.200 

Lantai 18 + 63.800 
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Lantai 19 + 67.400 

Lantai 20 + 71.000 

Lantai 21 + 74.600 

Lantai 22 + 78.200 

Lantai 23 + 81.800 

Lantai 24 + 85.400 

Lantai 25 + 89.000 

Lantai 26 + 92.600 

Lantai 27 + 96.200 

Lantai 28 + 99.800 

Lantai 29 + 103.400 

Lantai 30 + 107.000 

Lantai 31 + 110.600 

Lantai 32 + 114.200 

Lantai 33 + 117.800 

Lantai 34 + 121.400 

Lantai 35 + 125.000 

Lantai 36 + 128.600 

 

Tabel 3.1 Elevasi Lantai Pada Apartemen Formosa Residence 

Struktur bangunan    

 Pondasi  : Bored Pile  

 Kolom   : Beton Bertulang dengan mutu beton K-450  

 dan besi fy 500 

 Balok   : Beton Bertulang dengan mutu beton K-350 

 dan besi fy 500 

 Pelat lantai  : Beton Bertulang dengan bondek dan mutu  

 beton K-350 
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3.2 Sumber Dana Proyek 

Kesepakatan dana yang disetujui oleh pihak pemilik (owner) dengan pihak 

kontraktor pelaksana memiliki nilai kontrak senilai Rp. 36.840.636.061,30 (tiga 

puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ratus 

ribu enam puluh satu koma tiga puluh rupiah) sudah termasuk pajak. Sumber dana 

itu sendiri dari pemilik proyek, yaitu PT. Artha Utama Propertindo. 

3.3 Jangka Waktu Proyek 

 Sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua pihak yaitu 

antara pihak pemilik proyek (owner) dengan pihak pelaksana proyek bahwa proyek 

pembangunan struktur atas gedung apartemen “Formosa Residence” harus 

diselesaikan selama kurang lebih 18 bulan yaitu mulai dari tanggal 01 April 2017 

sampai dengan 01 Agustus 2018. 

3.4 Organisasi Proyek 

 Organisasi proyek artinya kelompok orang yang telah diorganisir yang 

memiliki ilmu dan keparakan yang berbeda-beda untuk melaksanakan tugas 

pelaksanaan proyek dengan cara tertentu dan sesuai bidang masing-masing yang 

telah ditentukan. 
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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
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH  

(KONTRAKTOR STRUKTUR ATAS)

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.
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Unsur-unsur pelaksanaan dalam sebuah proyek pembangunan meliputi: 

1. Unsur perncanaan teknik dan keuangan, yang menjalankan tugas yang 

spesifik. Perencanaan rekayasa teknic seperti jadwal pelaksanaan 

(scheduling), sub-sub kontraktor, perencanaan mutu (quality), alat-alat, 

perencanaan cara pelaksanaan, perencanaan material dan perencanaan K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Perencanaan administrasi dan 

keuangan, meliputi perencanaan penagihan, pembuatan cash flow, system 

akuntasi dan administrasi manajemen sumber daya yang dibutuhkan. 

2. Unsur pelaksanaan atau unsur operasional, yang mencakup kegiatan 

aplikasi konstruksi dilapangan buat mewujudkan bentuk fisik bangnan 

sesuai perencanaan teknik dan keuangan. 

3. Unsur pengendalian atau control, yang meliputi kegiatan membandingkan 

realisasi pelaksanaan dengan perencanaan konsultan dan jika terdapat 

penyimpangan dapat dilakukan analisis penyebab dan cara menyelesaikan 

masalah tersebut. 

Organisasi yang baik membutuhkan suatu hubungan komunikasi yang baik 

antara satu sama lainnya. Organisasi yang baik dapat menghasilkan management 

konstruksi yag baik juga. Sehingga dikemudiannya orgasinasi yang terbentuk dapat 

bekerja seperti apa yang dimaksud dalam rencana awal. Pada awal proyek 

pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” ini menyangkut beberapa 

bagian yang terkait meliputi: 

1. Pemilik Proyek  : PT. Artha Utama Propertindo 

2. Konsultan Perencana  : PT. Susanto Ciptajaya 
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3. Manajemen Konstruksi : PT. Artha Utama Propertindo 

4. Kontraktor   : PT. Tatamulia Nusantara Indah 

3.4.1 Pemilik Proyek 

Pemilik proyek atau biasa disebut owner adalah organisasi  atau 

seseorang atau yang mempunyai pekerjaan proyek dan memberikannya 

kepada pihak lain yang biasa disebut kontraktor yang dapat melaksanakannya 

sesuai dengan kontrak kerja. Untuk merealisasikan sebuah proyek, owner 

memiliki kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk membiayai proyek. 

Pemilik proyek mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Mengadakan kegaitan administrasi proyek. 

2. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 

proyek. 

3. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas yang 

berada di lapangan atau manajemen konstruksi (MK) terhadap apa 

yang dikejakan pada proyek konstruksi tersebut. 

4. Memberikan tugas kepada kontraktor atau pelaksana pekerjaan 

proyek. 

5. Menerima hasil jadi proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh 

kontraktor. 

6. Mengesahkan atau menolak perubahan atau amandemen pekerjaan 

yang telah direncanakan. 

7. Membuat surat perintah kerja (SPK). 

8. Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek 

(kontraktor) yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai 
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dengan isi surat perjanjian kontrak. Contohnya pelaksanaan 

pembangunan dengan material dan bentuk yang tidak sesuai dengan 

rencana kerja. 

9. Meminta pertanggung jawaban kepada para pelaksana proyek yang 

dikerjakan atas hasil pekerjaan konstruksi. 

Pada melaksanakan sebuah pembangunan proyek seseorang pemilik 

proyek (owner) bisa meminta konsultan pengawas atau manajemen 

konstruksi (MK) buat mengatur selama proyek berjalan agar proek dapat 

berjalan dengan sesuai keinginan pemilik proyek. Sebagai akibatnya owner 

tak perlu repot memantau atau memperhatikan setiap saat dan scara rinci 

perihal pekerjaan yang di kerjakan. Namun owner bisa membentuk jadwal 

konferensi mingguan ataupun bulanan buat membahas proyek supaya proyek 

yang dikerjakan sesuai dengan harapan yang diharapkan owner. 

3.4.2 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana merupakan badan organisasi yg menyusun acara 

kerja, rencana kegiatan, dan laporan serta ketata-laksanaan berjalannya suatu 

proyek sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Perencana dalam sebuah proyek konsturksi memiliki kewajiban dan tugas 

sebagai berikut. 

1. Membuat pra-rencana. 

2. Membuat perencanaan lengkap proyek bangunan meliputi gambar 

kerja, syarat dan rencana kerja, perhitungan struktur atas maupun 

bawah, serta perencanaan anggaran biaya (RAB) pada proyek. 

3. Membuat anggaran biaya. 
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4. Membuat rencana pelaksanaan 

5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

6. Mengadakan koordinasi atau kerja-sama dengan sub-dinas lain dan 

instansi yang terkait sesuai dengan bidangnya. 

Tanggung jawab sebuah konsltan perencana merupakan menanggung 

kehilangan yang dialami oleh owner sebagai akibat langsung dari kekeliruan 

yang dilakukan oleh konsultan perencana pada saat pelaksanaan tugas seperti 

kesalahan hitungan struktur yang mengakibatkan kegagalan pada struktur. 

Konsultan perencana yang bertugas sebagai pengawas memiliki hak sebagai 

berikut: 

1. Konsultan perencana bisa menginstruksikan kontraktor untuk 

membuat amandemen - amandemen dalam peraturan-peraturan, 

syarat-syarat dan sketsa renacna sesuai peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Konsultan perencana dapat memerintahkan kontrakto melakukan 

pengawasan teratur agar melakukan persetujuan terlbih dahulu dari 

pemberi tugas atau pemilik proyek asalkan sesuai dengan biaya 

da1am anggaran pekerjaan tak terduga. 

3. Konsultan perencana berhak mengevaluasi pekerjaan berlandaskan 

target pekerjaan pada hari penyerahan bangunan sehingga 

kontraktor berhak atau tidak untuk mendapatkan seluruh atau 

sebagain dari nilai kontrak. 
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Pada proyek pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” 

yang ditunjuk sebagai konsultan perencana secara keseluruhan proyek adalah 

PT. Susanto Ciptajaya. 

3.4.3 Manajemen Konstruksi (MK) 

Menajemen konstruksi adalah organisasi yang melakukan 

implementasi fungsi management (penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan) 

dalam pekerjaan konstruksi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas 

secara efisien dan efektif untuk tercapainya tujuan proyek. Dalam proyek 

pembangunan gedung apartemen “Formosa Residence” yang bertindak 

sebagai manajemen konstruksi adalah PT. Artha Utama Propertindo. 

Tugas dari konsultan manajemen konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai quality control (QC) untuk menjaga kesesuaian antara 

perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 

2. Sebagai wakil dari pemilik proyek di lapangan. 

3. Mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang ditemukan di 

lapangan. 

4. Memantau target dan kemajuan proyek secara rutin, baik secara harian, 

mingguan ataupun bulanan. 

5. Mengantisipasi atau mencegah terjadinya perubahan kondisi lapangan 

yang tidak optimal serta mengantisipasi terjadinya keterlambatan waktu 

pelaksanaan. 

Tanggung jawab dari manajemen konstruksi (MK) adalah sebagai 

berikut: 

 

Leslie Louis Siuwandy, Analisis Kolom Pada Apartemen Formosa Residence, 2018 
UIB Repository@2018



32 
 

   Universitas Internasional Batam 

1. Bertanggung jawab kepada owner. 

2. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kontrol mutu kualitas mulai 

dari pengadaan bahan-bahan hingga pelaksanaan di lapangan. 

3. Bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai kualitas yang diminta oleh 

owner. 

4. Meninjau metode konstruksi tahap demi tahap. 

Hak dari manajemen konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Menerima imba1an jasa sesuai dengan kesepakatan owner. 

2. Menerima dan menolak bahan-bahan maupun peralatan-peralatan yang 

didatangkan oleh pelaksanaa proyek bila tak sesuai apa yang diinginkan 

oleh perencana. 

3. Melakukan amandemen pekerjaan dengan membuat surat berita acara 

amandemen atas ijin pemilik proyek. 

Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota manajemen 

konstruksi: 

1. Owner Enginner  

Owner engineer adalah ahli teknik anggota pemilik proyek untuk 

memonitor jalannya proyek. 

2. Project Manager 

Project manager bertugas untuk memimpin, mengkoordinasi dan 

bertanggung jawab pada pelaksanaan proyek agar dapat berjalan secara 

teratur. Tugas dan wewenang project manager adalah: 

a. Mengkoordinasikan semua aktivitas proyek agar sesuai seperti 

keingingan pemilik proyek. 
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b. Memberi saran dan mencari pengganti metode kerja yang lebih 

baik. 

c. Mempelajari gambar-gambar teknis agar tidak terjadi kesalahan 

di lapangan. 

d. Memberikan solusi pada permasalahan yang timbul selama 

proyek berlangsung. 

e. Memantau time schedule bahan, sumber daya manusia dan alat. 

3. Manager Manajemen Konstruksi 

Tugas dan wewenang manager manajemen konstruksi,: 

a. Mengatur semua kegiatan dari tim 

b. Mengatur jalannya rapat koordinasi dilapangan. 

c. Memonitor kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan 

kontraktor. 

d. Bertanggung jawab atas hasil proyek yang sesuai dengan mutu 

dan material yang diinginkan pemilik proyek. 

e. Mengarahkan seluruh anggota tim dalam menyiapkan laporan 

f. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah di 

laksanakan. 

4. Site Manager 

Wewenang dan tugas site manager yaitu: 

a. Merencanakan Time scheduling pelaksanaan proyek sesuai 

dengan kewajiban dari perusahaan pada proyek tersebut. 

b. Merencanakan pemakaian alat-alat dan bahan-bahan pekerjaan 

instalasi sesuai dengan waktu dan volume penggunaannya. 
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c. Membagikan arahan pengarahan dan pekerjaan kepada 

pelaksana yang terkait dalam menunjang pelaksanaan proyek. 

d. Mengadakan kontrol disiplin kerja dari pelaksana-pelaksana 

proyek sesuai dengan wewenang, kewajiban, tugas, dan masing-

masing. 

e. Membicarakan permasalah-masalah khusus dengan persoalan-

persoalan teknis dengan Proyek Manager. 

3.4.4 Pelaksana Proyek (Kontraktor) 

Kontraktor adalah seseorang atau badan hokum yang dikontrak oleh 

pemilik proyek (owner) untuk melaksanakan proyek berdasarkan isi kontrak 

yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek. 

Kewajiban dan tugas kontraktor adalah: 

1. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan gambar peraturan dan 

rencana. 

2. Membuat sketsa-sketsa pelaksanaan yang telah disetujui oleh konsultan 

prencana. 

3. Merencanakan pengendalian dan perencanaan biaya, mutu, waktu dan 

keselamatan kerja. 

4. Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang diharuskan dalam 

peraturan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan pekerja. 

Hak yang dapat diperoleh oleh kontraktor, yaitu: 

1. Mendapat kepastian pekerjaan pelaksanaan proyek. 
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2. Mengetahui kepastian mendapatkan atau tidak pembayran setelah 

pekerjaan proyek bangunan selesai tepat waktu. 

3. Mendapatkan jaminan asuransi pertanggungan pada tenaga kerja atau 

pekerja yang akan melakukan pekerjaan. 

3.5 Hubungan Kerja dan Tanggung Jawab 

Struktur organisasi proyek merupakan gambaran alur kerja sama yang 

mengaitkan beberapa pihak dalam sebuah proyek konstruksi. Struktru organsasi ini 

dibuat untuk menguraikan fungsi pekerjaan tanggung ajwab dan tugas dari masing-

masing bagian yang terkait. 

Pada proyek pembangunan kantor ini ada sejumlah unsur atau anggota yang 

terlibat di dalam proyek. Anggota-anggota tersebut mempunyai hubungan kerja 

yang terkait satu sama lain dalam melakukan kewajiban dan tugas masing-masing. 

 

Gambar 3.3 Gambar Hubungan kerja 

Owner

Konsultan 
Perencana

Kontraktor

Manajemen 
Konstruksi (MK)
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Berikut beberapa hubungan antara pekerja : 

1. Hubungan antara Konsultan perencana dengan Pemilik proyek (owner) 

Ikatan sesuai perjanjian kontrak, konsultan harus membagikan 

konsultasi dimana hasil yang dihasilkan berupa sketsa-sketsa atau 

gambar rencana dan peraturan-peraturan serta syarat-syarat, sedangkan 

owner memberikan biaya jasa atas konsultan yang diberikan kepada 

konsultan perencana. 

2. Hubungan Kontraktor dengan Pemilik Proyek 

Ikatan sesuai perjanjian kontrak, kontraktor mempersembahkan layanan 

jasa profesionalnya berupa hasil bangunan sebagai bukti dari keinginan 

owner yang telah digambarkan kedalam sketsa-sketsa gambar rencana 

dan peraturan-peraturan serta syarat-syarat oleh konsultan, sedangkan 

pemilik proyek memberikan biaya kepada pihak kontraktor. 

3. Hubungan Konsultan Pengawas dengan Pemilik Proyek 

Terikat ikatan kontrak dan hubungan fungsional. Pengawas bisa 

menyampaikan perubahan-perubahan atau amandemen-amandemen 

yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di lapangan. Pemilik proyek 

membayar atau mengurangi biaya perubahan. 

4. Hubungan Konsultan Perencana dengan Kontraktor 

Ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan. Konsultan memberikan 

gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat kemudian kontraktor 

harus merealisasikan menjadi sebuah bangunan. 

5. Hubungan Konsultan Pengawas dengan Kontraktor 
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Terikat hubungan fungsional. Pengawas melakukan pengawasan selama 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 

disepakati. Kontraktor melaporkan setiap hasil pekerjaan yang 

dilaksanakan dan kendala-kendala secara teknis kepada pengawas. 

6. Hubungan Konsultan Pengawas dengan Konsultan perencana 

Terikat hubungan fungsional. Perencana memberikan hasil desain serta 

peraturan-peraturan pelaksanaan kepada pengawas. Pengawas 

melaporkan hasil pekerjaan serta kendala-kendala teknis yang timbul di 

lapangan guna dicari perubahan. 

7. Hubungan Sub-Kontraktor dengan Kontraktor 

Sub kontraktor hanya memiliki hubungan dengan kontraktor saja tanpa 

ada hubungan dengan elemen-elemen dalam proyek selain kontraktor. 

Ikatan kontrak hanya terjadi dengan kontraktor. 

 

 

Leslie Louis Siuwandy, Analisis Kolom Pada Apartemen Formosa Residence, 2018 
UIB Repository@2018




