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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Data Umum Proyek 

PT. Citra Buana Prakarsa merupakan salah satu perusahaan terbesar di 

Pulau Batam yang bergerak dalam bidang kontraktor, developer dan property, 

berlokasi di Harbourbay Downtown, Menara Aria #17-01, Jalan Duyung – Batu 

Ampar, Batam. 

PT. Citra Buana Prakarsa merupakan salah satu cabang perusahaan dari 

perusahaan besar Citra Buana Group yang sudah bergerak dalam bidang properti 

lebih kurang 20-an tahun. Perusahaan ini telah berkarya dalam bidang properti dan 

developer yang mencakupi properti industri seperti Citra Buana Industrial Park I, 

Citra Buana Industrial Park II, Citra Buana Industrial Park III, dan Citra Buana 

Industrial Park IV (coming soon), bagian properti perumahan pemukiman 

penduduk atau apartment, pusat perbelanjaan seperti mall dan citywalk, serta 

gedung perhotelan. 

Citra Buana Group berdiri pada tahun 1988 dengan pendirinya Bapak 

Hartono. Pada awal tahun 2004, perusahaan besar Citra Buana Group ini mulai 

mendirikan Harbourbay Downtown dengan total area ±200.000 m2. Pembangunan 

yang dilakukan di Harbourbay Downtown mencakupi International Ferry 

Terminal, ruko, shopping mall, hotel, apartment, citywalk, dan juga restaurant. 

3.1.1 Data Umum Proyek 

1. Nama Proyek : Pembangunan Hotel Wey-wey 

2. Lokasi Proyek : Harbourbay Downtown, Jl. Duyung – Batu  

  Ampar 
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3. Pemberi Tugas : PT. Citra Buana Prakarsa 

4. Konsultan Perencana : PT. Sketsa Megah Integra 

5. Kontraktor : PT. Pratama Widya 

6. Waktu Pelaksanaan : 360 hari kalender 

7. Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender 

8. Mulai Pelaksanaan : April, 2018 

9. Jenis Kontrak : Kontrak Lump Sum 

10. Sumber Dana : PT. Citra Buana Prakarsa 

11. Sistem Pembayaran : Monthly Progress 
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3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan Pelaksanaan Pembangunan Hotel 

Wey-wey 

Sumber : PT. Citra Buana Prakarsa. 

3.2.1 Owner 

Pemberi tugas (owner) merupakan suatu badan atau perseorangan yang 

memiliki proyek konstruksi dan diserahkan kepada pihak kontraktor untuk 

pelaksanaan strukturnya. Dalam proyek ini, pemberi tugas/owner juga 

Proyek Pembangunan 
Hotel Wey-wey

Owner/Client

PT. Citra Buana Prakarsa

Quantity Surveyor

PT. Citra Buana 
Prakarsa

Konsultan Perencana

PT. Sketsa Mega 
Integra

Kontraktor Struktur Bawah

PT. Pratama Widya

Andreas W.K.

Engineer

HRD

Coordinator  Project

Procurement

Manager Finance
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menyediakan dana untuk merealisasikan proyek Hotel Wey-wey sesuai dengan 

perjanjian kontrak kerja. 

Pemberi tugas (owner) memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Mengadakan dan menetapkan pemenang lelang/tender untuk 

melaksanakan proyek. 

b. Menyediakan dan membayar biaya yang dikeluarkan untuk 

perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

c. Menandatangani kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban kontraktor sesuai prosedur. 

d. Menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. 

e. Meminta tanggung jawab kepada pelaksana proyek atas hasil 

pekerjaan konstruksi. 

f. Menilai, menetapkan dan mengesahkan pekerjaan tambahan atau 

pengurangan yang akan timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan. 

g. Menilai, menerima dan mengesahkan hasil pekerjaan dari pelaksana 

proyek atau kontraktor. 

h. Menghentikan sebagian bahkan seluruh pekerjaan jika terdapat 

penyimpangan pelaksanaan pembangunan proyek sesuai dengan isi 

kontrak kerja yang telah ditandatangani. 

3.2.2 Kontraktor 

Kontraktor merupakan perusahaan yang telah memenangkan tender/lelang 

dan ditunjuk oleh pemilik proyek sebagai pihak koordinator di lapangan atas 

pelaksanaan seluruh pekerjaan proyek dalam batasan anggaran biaya dan waktu 

yang telah ditetapkan di dalam kontrak kerja. Kontraktor melaksanakan pekerjaan 
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pembangunan proyek sesuai dengan perencanaan dan syarat-syarat kerja serta 

gambar rencana atau gambar kerja yang telah disiapkan. Kontraktor bertanggung 

jawab langsung kepada pemberi tugas dan dalam melaksanakan pekerjaannya 

diawasi oleh pengawas dari pemberi tugas serta melakukan konsultasi secara 

langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

pembangunan. Apabila terjadi perubahan desain, pihak kontraktor segera 

berkonsultasi dengan pihak pemberi tugas sebelum pekerjaan di lapangan 

dilaksanakan. Proyek pembangunan Hotel Wey-wey ini dikerjakan oleh kontraktor 

PT. Pratama Widya. 

Kontraktor memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Melakukan survey dan mempelajari keadaan setempat di lokasi 

pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

b. Melakukan pekerjaan pembangunan sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya di 

dalam kontrak kerja. 

c. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan proyek yang berisi laporan 

harian, mingguan dan bulanan kepada pihak pemberi tugas. 

d. Menyediakan tenaga kerja, material, peralatan, tempat kerja dan 

alat-alat pendukung pekerjaan lainnya yang mengacu pada 

spesifikasi dan gambar yang telah ditetapkan. 

e. Menjaga kecepatan pekerjaan pembangunan agar waktu 

pelaksanaan pembagunan sesuai dengan jadwal rencana. 

f. Sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pembagunan dan 

metode pelaksanaan yang digunakan di lapangan. 
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g. Menjaga semua peralatan, bahan, dan mengganti semua kerugian 

yang diakibatkan oleh kecelakaan waktu pelaksanaan pembangunan, 

dan wajib menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada 

kecelakaan. 

h. Bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan-

kerusakan yang akan terjadi selama masa pemeliharaan gedung. 

3.2.3 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana merupakan suatu perusahaan/perseorangan yang 

telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas konsultasi di dalam bidang 

jasa perencanaan teknis sebuah bangunan gedung disertai dengan kelengkapannya. 

Konsultan perencana memiliki peran dalam merencanakan gambar rencana awal 

dan melakukan pembaharuan selama proyek berlangsung menyesuaikan 

permasalah yang akan timbul disaat berlangsungnya pelaksanaan pembangunan 

gedung. Setiap detail perencanaan bangunan harus dipertimbangkan oleh konsultan 

perencana, temasuk dalam hal spesifikasi bangunan guna menghindari terjadinya 

hambatan dalam pemilihan material selama proyek berlangsung. Selain itu, 

konsultan juga turut memberikan penjelasan dan saran mengenai penyelesaian 

permasalahan yang timbul selama proses pengerjaan proyek. Konsultan Perencana 

pada proyek pembangunan Hotel Wey-wey ini adalah PT. Sketsa Megah Integra. 

Konsultan perencana memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Melakukan penyesuaian antara keadaan lapangan dengan keinginan 

owner.  

b. Memproyeksikan pendapat pemberi tugas kedalam desain gambar. 
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c. Melakukan perubahan desain jika terjadi penyimpangan 

pelaksanaan kerja yang timbul di lapangan yang tidak 

memungkinkan rencana awal untuk dilaksanakan. 

d. Membuat gambar kerja pelaksanaan secara lengkap dan detail 

dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan penempatannya serta 

syarat-syarat pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan di 

lapangan. 

e. Membuat rincian anggaran biaya atau volume pekerjaan sebuah 

proyek. 

f. Mempertanggungjawabkan hasil desain dan perhitungan struktur 

bangunan apabila terjadi kegagalan konstruksi. 

3.2.4 Quantity Surveyor 

Quantity Surveyor (QS) adalah bagian yang memiliki tugas dalam 

perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak 

sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat 

diperkirakan, direncanakan, diAnalisis, dikendalikan dan dipercayakan. 

Peran Quantity Surveyor (QS) antara lain : 

a. Memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya 

pembangunan/proyek agar tidak melampaui rencana anggaran yang 

ditetapkan oleh pemilik proyek (owner). 

b. Menangani aspek hukum pelaksanaan proyek. 

c. Membantu pekerjaan kontraktor sebagai estimator keuangan atau 

manager kontrak. 
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3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

PT. Citra Buana Prakarsa sebagai owner sekaligus manajemen 

pembangunan melakukan pembangunan berdasarkan gambar perencanaan struktur 

yang direncanakan oleh PT. Sketsa Megah Integra. Setelah mendapatkan gambar 

rencana struktur dan arsitektur yang akan dibangun, maka langkah berikutnya 

adalah menerima RAB atau Rencana Anggara Biaya yang dikirimkan oleh 

Kontraktor dalam perioder tender/lelang. RAB akan dicek untuk menilai apakah 

anggaran tersebut sesuai dengan spesifikasi bangunan dan harga pasaran gedung 

yang telah ditetapkan beserta rencana schedule. 

Setelah pihak owner menyetujui pengajuan RAB yang telah dicek 

mengenai rangkaian kegiatan operasional beserta anggara biaya proyek maka 

proyek pembangunan dapat dilaksanakan. Selama pelaksanaan berlangsung, PT. 

Citra Buana Prakarsa bertanggung jawab dalam mengatur, mengendalikan dan 

memantau proses pelaksanaan pembangunan, pemantauan pemasukan material dan 

juga metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta pengecekan hasil 

pembangunan yang diselesaikan agar sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang 

dapat diterima oleh pihak owner. 

Dilapangan owner dibantu oleh kontraktor didalam pelaksanaan 

pembangunan. Owner juga dibantu oleh konsultan perencana dalam proses 

perencanaan dan gambar juga konsultasi mengenai masalah yang terjadi ataupun 

akan terjadi dilapangan, selain itu owner dibantu oleh engineer-engineer didalam 

pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.  

3.4 Sistem Pelaksanaan Proyek 

3.4.1 Data Teknis Proyek 
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Luas Bangunan : 358,31 m2 

Jumlah Unit Bangunan : Jumlah Lantai – 10 Lantai 

a. Jumlah Kamar – 80 kamar 

b. Ruang Genset – 1 ruang 

c. Ruang Panel – 1 ruang 

d. Ruang Toilet – 2 ruang 

e. Ruang Admin – 1 ruang 

f. Ruang Arsip – 1 ruang 

g. Ruang Manager – 1 ruang 

h. Ruang Resepsionis – 1 ruang 

i. Lift – 2 mesin 

j. Ruang Penyimpanan/gudang – 1 ruang 

k. Tangga Umum – 1 unit 

l. Meeting Room – 1 ruang 

m. Ruang Dapur – 2 ruang 

n. Restaurant – 1 ruang 

o. Roof Bar – 1 ruang 

Dimensi Bangunan :  

a. Guestroom/kamar = 3600mm x  7800mm = 28,08 m2 

b. Ruang Genset = 4000mm x 4000mm = 16 m2 

c. Ruang Panel = 3600mm x 1350mm = 4,86 m2 

d. Ruang Toilet = 3600mm x 1950mm = 7,02 m2 

e. Ruang Admin = 4100mm x 3200mm = 13,12 m2 

f. Ruang Arsip = 2050mm x 2175mm = 4,46 m2 
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g. Ruang Manager = 4000mm x 2175mm = 8,7 m2 

h. Ruang Resepsionis = 3200mm x 1725mm = 5,52 m2 

i. Lift = *2590mm x 2000mm = 5,18 m2 

 *1850mm x 1700mm = 3,15 m2 

j. Gudang = 3600mm x 2600mm = 9,36 m2 

k. Meeting Room = (15900mm x 9125mm) + (20400mm x 7375mm)  

                          = 295,54 m2 

l. Ruang Dapur = *6000mm x 2975mm = 17,85 m2 

  *6000mm x 5375mm = 32,25 m2 

m. Restaurant =  (4825mm x 3600mm) + (4800mm x 2975mm) + 

  (10200mm x 7200mm) = 105,09 m2 

n. Roof Bar = 14500mm x 10800mm =156,6 m2 

3.4.2 Manajemen Proyek 

Manajemen proyek didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, 

kepemimpinan, pengaturan, dan pengendalian dalam suatu proyek oleh para 

personilnya dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia 

secara optimal sehingga proyek yang dikerjakan dapat menghasilkan kualitas yang 

maksimal dalam waktu yang telah direncanakan. Fungsi dasar dari manajemen 

proyek terdiri dari pengelolaan sumber daya manusia, waktu, biaya, dan kualitas 

lingkup kerja. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan benar merupakan kunci 

keberhasilan dalam pelaksanaan suatu proyek. Dengan adanya sebuah manajemen 

proyek maka dapat terlihat batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut baik secara langsung 
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maupun tidak langsung, sehingga tidak akan terjadi konflik dari tugas dan tanggung 

jawab yang dilakukan secara bersamaan. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan tidak hanya 

tergantung sebatas pada kerja sama yang baik antar unsur-unsur pelaksana proyek 

yang terlibat, tetapi juga harus dapat mengikuti aturan-aturan yang tercantum dalam 

dokumen kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.  

3.4.3 Sistem Kontrak 

Kontrak dalam dunia konstruksi merupakan seluruh dokumen yang 

mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa (owner) dan penyedia jasa dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak terdiri dari tiga jenis, yaitu kontrak 

lump sum, kontrak harga satuan, dan kontrak cost plus fee. Proyek pembangunan 

Hotel Wey-wey menggunakan jenis kontrak lump sum untuk pekerjaan pondasi 

yaitu kontrak jasa kontruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam tempo 

waktu tertentu dengan nilai kontrak yang pasti dan tetap serta semua resiko yang 

mungkin terjadi selama proses pelaksanaan pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung 

oleh penyedia jasa selama gambar rencana dan spesifikasi gambar tidak terjadi 

perubahan. Sistem pembayaran yang disepakati bersama ialah monthly progress 

dimana pembayaran kepada pihak kontraktor dilakukan secara temin berdasarkan 

prestasi fisik yang tercapai di lapangan setiap bulan 

3.4.4 Teknis Pelaksanaan Proyek 

Dalam pelaksanaan pembangunan Hotel Wey-wey ini menggunakan 

metode pondasi Bored Pile sebagai pondasi struktur. Dalam pelaksanaannya ini 

dimulai dengan persiapan titik bor pondasi disertai dengan persiapan lahan untuk 
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tempat berdirinya rotary mesin drilling rig atau crane bor. Kemudian dilanjutkan 

dengan pengeboran kebawah tanah dan memasang temporary casing untuk 

mencegah terjadinya keruntuhan dinding tanah. Titik pondasi dibor hingga 

mencapai kedalaman yang telah ditentukan pada saat soil test. Pada saat pengeboran 

berlangsung harus dilakukan persiapan besi tulangan untuk pondasi. Besi tersebut 

dipesan terlebih dahulu dari supplier kemudian dilakukan perakitan besi tulangan 

agar pada saat pengeboran selesai dapat langsung dilanjutkan dengan besi tulangan 

pondasi yang sudah disiapkan. 

Setelah pemasangan besi tulangan pondasi selesai, maka dilanjutkan 

dengan pemasangan pipa tremie dan corong agar pada saat pengecoran 

berlangsung, beton/readymix dapat disalurkan dari dasar lubang sampai atas lubang 

secara merata. Pipa tremie harus dicabut perlahan-lahan dari lubang pondasi saat 

pengecoran dengan syarat pipa tremie harus berada dibawah permukaan beton agar 

beton tidak tercampur dengan lumpur atau air tanah di dalam lubang. Setelah 

pencabutan pipa tremie, maka langkah terakhir ialah pencabutan temporary casing 

menggunakan casing drive adapter atau osilator. 

Langkah selanjutnya setelah pekerjaan pengecoran pondasi bored pile 

ialah pembuatan pilecap. Pilecap juga dimulai dengan pembesian pilecap, bekisting 

serta pengecoran pilecap. Kemudian dilakukan test pile pada pondasi tersebut 

menggunakan compression pile load test dan PDA test. Setelah hasil pengetesan 

tiang pondasi memenuhi syarat dan disetujui maka dilakukan pengeboran tiang 

pondasi selanjutnya. 
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