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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT. Pratama Widya merupakan salah satu perusahaan terbesar di kota 

Batam yang bergerak di bidang kontraktor. PT. Pratama Widya berlokasi di 

Komplek Batam Sentosa, Blok A No. 04, Kp. Seraya, Batu Ampar, Kota Batam, 

Kepulauan Riau.  

PT.Pratama Widya merupakan salah satu cabang dari Widya Group, yang 

sudah bergerak selama 38 tahun. Perusahaan ini telah berkarya dalam bidang 

pondasi di berbagai proyek seperti , Pollux Batam, One Residence Batam, Citra 

Plaza Nagoya Batam, dan sebagainya. PT.Pratama Widya berdiri dari tahun 1980 

dengan bapak pendirinya yaitu Bapak Paulus.  

Pada tahun 1980, PT. Pratama Widya mulai menyediakan layanan 

geoteknik yang kemudian berkembang luas dengan menyediakan jasa  investigasi 

tanah, survei topografi, studi lingkungan, teknik sipil, struktur bawah dan desain 

dinding penahan tanah, serta konstruksi laut dan dermaga. PT. Pratama Widya 

juga melayani pekerjaan konstruksi berupa Bored Pile, Sheet Pile & I Beam, 

Driven Pile, Secant Pile atau Contiguous Pile, Soil Nailing, Ground Anchor, 

Micro Pile and  Further to Dewatering, Grouting, Soil Stabilization, dan 

sebagainya.  

Berikut adalah Data Umum Proyek :   

1. Nama Proyek   :  Pembangunan Apartemen Citra Plaza Nagoya  

2. Lokasi Proyek  :  JL. Komplek Nagoya City Walk, Lubuk Baja. 

3. Pemberi Tugas   :  PT. Citra Seraya Supremnusa 
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4. Konsultan Perencana :     - Broadway Malyan 

- Indomegah 

- PT. Haerte Widya Konsultan Engineers 

- PT. Metakom Pranata 

- PT. Exkortima Consultant Abadi  

5. Kontraktor   :  PT. Pratama Widya 

6. Project Drawing  :     -     Citra Plaza Nagoya 

- Development Phase-1A 

7. Waktu Pelaksanaan  :  205 hari  

8. Mulai Pelaksanaan : 9 Febuari 2018 

9. Jenis Kontrak  : Lumpsump 

10. Sumber Dana  : PT.Citra Seraya Supremnusa 

11. Sistem Pembayaran : Perprogress 
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Gambar 3.1 Peta digital apartemen citra plaza nagoya, sumber : google maps 

 

Gambar 3.2 Peta lokasi apartemen citra plaza nagoya, sumber : google maps 

 

 

 

Chrisvian, Metode Pelaksanaan Loading Test Pada 
Proyek Pembangunan Apartemen Citra Plaza Nagoya, 2018 
UIB Repository@2018



43 

 

  Universitas Internasional Batam 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Gambar 3.3 struktur organisasi proyek citra plaza nagoya, batam 

3.2.1 Owner 

Owner atau pemilik proyek adalah seseorang atau instansi yang memiliki 

pekerjaan atau proyek dan kemudian memberikannya kepada pihak yang mampu 

melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk 

membiayai proyek. 

Dalam proyek ini, pihak PT. Citra Seraya Supremnusa bertindak sebagai 

owner. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dari pihak PT. Citra 

PROYEK PEMBANGUNAN CITRA 

PLAZA NAGOYA  

 

 

Chrisvian, Metode Pelaksanaan Loading Test Pada 
Proyek Pembangunan Apartemen Citra Plaza Nagoya, 2018 
UIB Repository@2018



44 

 

  Universitas Internasional Batam 

Seraya Supremnusa juga bertindak sebagai pemeriksa serta pemantau pekerjaan 

yang telah dikerjakan oleh kontraktor selama proses pembangunan. 

Berikut merupakan tugas dan wewenang selaku Pemilik Proyek (owner): 

1. Menyediakan biaya yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan 

proyek sesuai dengan kontrak. 

2. Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) agar pihak pelaksana dapat 

memulai pekerjaannya 

3. Menyediakan lahan/lokasi untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. 

4. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen 

konstruksi (MK) serta memeriksa hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh 

kontraktor. 

5. Mengesahkan berita acara kemajuan pekerjaan. 

6. Megesahkan serah terima pekerjaan. 

7. Mengesahkan perubahan (pengurangan atau penambahan) volume 

pekerjaan. 

8. Meminta pertanggung jawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil 

pekerjaan konstruksi. 

3.2.2 Kontraktor 

Kontraktor adalah seseorang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan 

yang diberikan oleh owner dan telah disepakati oleh perjanjian kontrak antara 

kedua pihak serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. 

Dalam proyek ini, PT. Pratama Widya ditunjuk sebagai kontraktor pondasi dan 

wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan gambar rencana dan target 

waktu yang telah ditentukan. 
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Berikut merupakan tugas dan wewenang dari kontraktor : 

1. Menyiapkan tenaga kerja yang berpengalaman serta mampu untuk 

melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. 

2. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu dan mutu yang telah 

disepakati dalam kontrak kerja 

3. Membuat laporan pekerjaan proyek setiap bulan, dan melaporkannya 

kepada owner. 

4. Menerapkan program keselamatan kerja dan kebersihan selama 

berlangsungnya proyek. 

5. Bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa 

pemeliharaan gedung. 

6. Mengajukan claim apabila terdapat penambahan pekerjaan diluar kontrak 

awal. 

3.2.3 Quantity Surveyor 

Quantity Surveyor (QS) merupakan bagian yang bertugas dalam 

perhitungan volume, administrasi kontrak penilaian, pekerjaan konstruksi, 

sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan biayanya dapat 

diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dikendalikan dan dipercayakan. 

Tugas dan wewenang Quantity Surveyor ( QS ) antara lain: 

1. Memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya 

pembangunan/ proyek agar tidak melampaui rencana anggaran yang 

ditetapkan oleh pemilik proyek ( owner ) 

2. Membantu pekerjaan kontraktor sebagai estimator atau manager kontrak. 

3. Menangani aspek hukum pelaksanaan proyek. 
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3.2.4 Architect & Interior 

Architect & Interior merupakan bagian yang bertugas dalam mendesain 

gambar dan tampak arsitektur untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan 

proyek tersebut. Tugas dari desain arsitektur tersebut berupa:  

1. Mendesain secara detail dan jelas struktur, ukuran, peletakan dan model 

bangunan yang akan dibangun. 

2. Menggambarkan desain bentuk tampak samping, depan, belakang, dan 

potongan bangunan untuk membantu perkerjaan dalam menentukan ukuran 

dan model yang tepat pada pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi 

kesalahan. 

3. Menggambarkan desain potongan dengan ukuran yang jelas serta model–

model tampak dalamnya dan peletakan ruang kamar, toilet, lift, tangga, dan 

kamar-kamar lainnya agar terkesan lebih indah dengan membayangkan dan 

memudahkan penggunaan ruangan sesuai dengan fungsinya. 

3.2.5 Mechanical & Electrical 

Mechanical & electrical adalah bagian yang bertugas dalam 

merencanakan peletakan jaringan pipa air dan listrik di bangunan tersebut. Dan 

juga menghitung tegangan arus listrik yang dibutuhkan dalam bangunan tersebut 

agar dapat mencegah terjadinya loncatan arus listrik dan peletakan jaringan pipa 

air agar tidak terjadinya hambatan dalam pembuangan aliran air tersebut. 

Secara umum, tugas dan wewenang dari bagian mechanical & electrical 

dari pembangunan proyek ini adalah : 

1. Membuat rancangan pemasangan jaringan pipa air dan listrik yang efisien 

dan dapat dilaksanakan dalam lapangan. 
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2. Mendesain sistem jaringan yang dapat menyediakan air sesuai  dengan debit 

dan kecepatan yang konstan agar seluruh ruangan dalam bangunan dapat 

menerima penyediaan tersebut. 

3. Mencegah terjadinya kegagalan pada sistem jaringan yang telah dipasang 

dalam bangunan seperti pemutusan listrik atau air akibat kesalahan dalam 

pemasangan jaringan. 

3.2.6 Structure or Civil 

Structure or civil merupakan bagian yang bekerja dalam merancang 

ukuran struktur, peletakan struktur serta pembesian struktur agar dapat menahan 

beban– beban bangunan. Hasil dari perancangan tersebut akan 

dipertanggungjawabkan oleh perencana struktur dan juga akan direvisi jika terjadi 

perubahan/ penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan. 

Tugas dan kewajiban dari bagian struktur/ sipil bangunan adalah : 

1. Memastikan bahwa bangunan yang dirancang dapat menahan beban–beban 

rencana yang diperhitungkan sesuai dengan standar-standar di Indonesia. 

2. Mengoptimalkan penggunaan material untuk mencegah pengeluaran modal 

yang berlebihan ( Over Budget ). 

3. Mengantisipasi kejadian ataupun perubahan terhadap gambar kerja yang 

disebabkan oleh perubahan dari pihak owner ataupun kondisi lapangan yang 

tidak mendukung terhadap rencana bangunan yang ada. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional 

PT. Pratama Widya sebagai kontraktor melaksanakan pembangunan 

pondasi Bored Pile berdasarkan gambar perencanaan dari Citra Plaza Nagoya. 

Setelah mendapatkan rancangan yang akan dibangun, maka langkah berikutnya 
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adalah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB akan dicek untuk 

mengetahui apakah anggaran biaya tersebut telah sesuai dengan spesifikasi 

bangunan.  

Setelah pengajuan RAB diterima dari pihak owner, selama pekerjaan 

pondasi Citra Plaza Nagoya, PT. Pratama Widya akan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan berupa mengatur, mengendalikan seta memantau proses 

pelaksanaan pembangunan pondasi bored pile, penggunaan material dan alat berat 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan, metode pelaksanaan, pengontrolan tenaga 

kerja, serta pengecekan hasil pekerjaan pondasi agar memperoleh hasil yang 

sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang diharapkan dan juga dapat diterima 

oleh owner pada saat hasil pembangunan pondasi mencapai 100%.  

3.4 Sistem Yang Digunakan Perusahaan 

3.4.1 Dimensi Bangunan 

- Jumlah Titik Bored Pile   :  541 titik 

- Jumlah Titik Soldier Pile   : 167 titik  

- Jumlah Titik yang dilakukan Loading Test :  3 titik  

3.4.2 Sistem Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah suatu proses pekerjaan proyek yang dimulai 

dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu hasil yang ditentukan. 

Fungsi dari  manajemen proyek antara lain pengelolaan lingkup kerja, biaya, 

waktu dan mutu. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan baik dan benar 

merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan suatu proyek. 
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Dengan adanya manajemen proyek, akan terlihat batasan mengenai  

wewenang, tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terlihat dalam proyek baik 

secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak akan terjadi adanya tugas 

dan tanggung jawab yang dilakukan secara bersamaan (overlapping). 

3.4.3 Teknis Pekerjaan Proyek 

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek Apartemen Citra Plaza 

Nagoya, pondasi yang digunakan adalah Bored Pile dan Soldier Pile. Pondasi 

tiang bor dilakukan dengan cara pengeboran ke dalam tanah agar beban bangunan 

dapat disalurkan ke bagian tanah keras. Ukuran tiang bor yang dipakai adalah 

dengan diameter 1000mm atau 1 meter.  

Dalam proses pengerjaannya, dilakukan pengeboran dengan alat berat 

crane bor sampai kedalaman yang ditentukan, kemudian dilakukan pemasangan 

casing untuk menahan agar tanah tidak longsor kedalam lubang yang telah digali. 

Kemudian dilakukan pemasangan besi tulangan, yang dirakit sendiri dari pihak 

supplier dengan menggunakan besi 10mm dan 25mm yang dirakit dalam sebuah 

besi tulangan dengan diameter 800mm. Setelah itu, pemasangan pipa tremie 

dengan tujuan agar pada saat pengecoran tidak tertuang sembarangan. Setelah 

pemasangan pipa tremie, dilakukan pengecoran dengan menggunakan bentonite 

yang telah disiapkan dari pihak supplier, dan tinggal melakukan pengecoran 

menggunakan concrete bucket.  

Setelah pengecoran, maka dilakukan pemasangan pilecap, pembesian 

tulangan pilecap, pemasangan bekesting pilecap, dan dilanjutkan dengan 

pengecoran pilecap yang berfungsi agar beban bangunan yang disalurkan kolom 

dapat dikirimkan ke masing–masing pondasi yang berada di pilecap tersebut. 
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Setelah pilecap selesai dicor, maka akan dilanjutkan dengan tes-tes yang 

akan dilakukan untuk mengukur kekuatan tiang bor tersebut dengan menggunakan 

PDA Test dan Loading Test. Loading Test dilakukan pada 28 hari setelah semua 

proses pengecoran selesai dengan cara menyusun balok-balok dengan berat 

sebesar 2.5 ton. Dan dilakukan pembacaan hasil tes tersebut. PDA Test dilakukan 

dengan menggunakan hammer untuk mengetahuan kekuatan endbearing pada 

tiang bor tersebut. Setelah tes selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan 

pengeboran pada titik-titik yang telah ditentukan, dan akan dilakukan 

pembangunan struktur atas. 

3.4.4 Sistem Kontrak 

Kontrak dalam konstruksi merupakan dokumen yang secara keseluruhan 

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak terdiri dari tiga jenis, yaitu 

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

pembangunan Apartemen Citra Plaza Nagoya menggunakan sistem kontrak 

lumpsum dimana kontrak jasa konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta 

semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang 

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak 

berubah. Sistem pembayaran yang disepakati bersama adalah progresss payment 

di mana pembayaran kepada pihak kontraktor dilakukan secara termin 

berdasarkan progress pekerjaan dilapangan.  
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