
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

3.1 Identitas Proyek 

3.1.1 Datai Umum Proyek 

Nama proyeki   : One Residence Batam 

Lokasii proyek   : Jl. Engku Putri 

Jenis kontrak   : Remeasurment 

Kontraktor pondasi  : PT. Pratama Widya 

Kontraktor SAP  : PT. Recta Construction 

Management Konstruksi : PT. Enam PM 

Owner    : PT. Retzan Indonusa 
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3.1.2 Lokasi Proyek 

 

Sumber : google maps 

Gambar 3.1 Lokasi Proyek One Residence 
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3.2 Struktur Organisasi PT. Pratama Widya pada Proyek One Residence 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Pratama Widya 

Gambar 3.2 Strukturi Organisasi One Residence 
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3.3 Strukturi Organisasi Lapangan 

 

Sumber : Google.co.id 

Gambar 3.3 Strukturi Organisasi di Lapangan 

 

3.4 Organisasii dan Pihak Terkait 

Dalam organisasi proyek pembangunan umumnya banyak pihak-pihak 

yang terkait satu sama lain yang mempunyai tugas serta wewenang masing-

masing. Keterkaitan tersebut digambarkan dalam suatu struktur organisasi dimana 

setiap pihak mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. 

Pada proyek pembangunan apartemen One Residence Batam, organisasi-

organisasi yang terlihat yang terlihat dari segi perencanaan, pengawasan serta 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 
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3.4.1 Pemiliki Proyek (Owner) 

Pemilik proyek (Owner) merupakan orang atau badan yang membutuhkan 

jasa dari penyedia yang bersedia memfasilitasi serta mendanai semua biaya dalam 

suatu proyek pembangunan. 

Pada proyeki pembangunan Apartemen One Residence Batam pimpinan 

proyek mempunyai hak serta kewajiban  sebagai berikut : 

1. Mentandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat perjanjian (kontrak) 

antara pemilik proyek dengan kontraktor. 

2. Memberikan instruksi kepada konsultan pengawas. 

3. Memberikan fasilitas kepada penyedia jasa dalam bentuk sarana maupun 

prasarana demi kelancaran pekerjaan. 

4. Menyetujui setiap perubahan yang terjadi pada perencanaan. 

5. Memberikan keputusan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan. 

6. Membayar biaya pembangunan sesuai dengan persentase pembangunan yang 

sudah dikerjakan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditetapkan. 

7. Menerima pekerjaan apabila telah selesai dan sudah menyetujuinya. 

8. Ikut mengontrol pekerjaan yang dikerjakan di lapangan. 
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3.4.2 Konsultani Perencana 

 Konsultan perencana merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas 

(Owner) untuk bertindak selaku perencana pada sebuah proyek pembangunan.  

 Tugas dari Konsultan Perencana yaitu : 

1. Membuat perencanaan terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Owner. 

2. Menghitung semua rancangan anggaran biaya (RAB) yang akan digunakan 

dalam pembangunan sebuah proyek. 

3. Membuat gambar pekerjaan (shopdrawing) untuk acuan dalam proses 

pekerjaan yang akan dilakukan. 

4. Membuat gambar perubahan pada setiap perubahan yang terjadi 

(asbuildrawing). 

5. Menjalin komunikasi yang baik dengan Manajer Proyek. 

6. Memberikan solusi disetiap permasalahan yang timbul di lapangan. 

 

3.4.3 Pengawas Lapangan (Superviser) 

 Pengawas lapangan mempunyai tanggung jawab terhadap semua pekerjaan 

yang berada dilapangan. Pengawas selalu mengawasi semua pekerjaan yang 

dilakukan mulai dari awal pembangunan proyek sampai selesai. 
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 Pengawas lapangan mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan mulai dari awal proyek sampai 

selesai proyek. 

2. Membuat laporan dari hasil pekerjaan yang dilakukan. 

3. Menerima / menolak semua barang atau bahan yang didatangkan oleh 

kontraktor. 

4. Menghendel semua pekerjaan dilapangan serta mengatur setiap informasi dari 

berbagai bidang agar proses pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 

5. Menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu jika terjadi permasalahan di 

lapangan. 

6. Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para pekerja di lapangan agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 

7. Menghitung setiap pekerjaan tambah kurang di lapangan. 

8. Melaporkan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan kepada Site Manager 

Proyek. 

 

3.4.4 Kontraktori 

 Kontraktor merupakan orang / badan usaha yang menerima suatu proyek 

yang sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat serta gambar rencana yang sudah 

disiapkan. Kontraktor merupakan pihak yang sudah memenangkan pelelangan 
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atau yang sudah di tunjuk langsung untuk mengerjakan suatu pembangunan pada 

sebuah proyek sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan oleh pemberi tugas.  

Tugas dan tanggung jawab Kontraktor yaitu : 

1. Melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh pemberi tugas (Owner) 

dengan mematuhi semua peraturan yang sudah disepakati bersama pemberi 

tugas. 

2. Membayar semua biaya pelaksanaan seperti, upah buruh, sewa alat, dan 

peralatan kerja lainnya. 

3. Menagih biaya pelaksanaan kepada Owner sesuai dengan kesepakatan yang 

sudah di tetapkan. 

4. Menyediakan tenaga kerja, peralatan, serta bahan-bahan yang akan digunakan. 

5. Membuat laporan pekerjaan (laporan harian, mingguan serta bulanan). 

6. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang 

sudah ditetapkan. 

 

3.4.5 Project Manager (PMi) 

Project Manager (Manajer Proyek) merupakan seseorang yang bertindak 

sebagai pimpinan pada sebuah proyek pembangunan. Manajer Proyek mempunyai 

peran yang sangat penting terhadap pembangunan dalam sebuah proyek, selain itu 

Manajer Proyek juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap proyek 

yang dijalankan. Manajer Proyek harus mempunyai kemampuan serta pengalaman 
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yang banyak terhadap konstruksi, selain itu Manajer Proyek juga harus mampu 

membuat tim proyek agar tetap solid, mampu mengontrol pengeluaran dengan 

membuat laporan pada setiap barang yang masuk dan keluar. 

Tugas dan Tanggung Jawab Projecti Manager : 

1. Menyiapkan schedule selama proses pembangunan pada proyek. 

2. Memonitoring dan mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan. 

3. Membuat laporan atas kemajuan pekerjaan proyek, Berdasarkan laporan dari 

pengawas dan memastikan pekerjaanya secara langsung. 

4. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dari jalannya proyek. 

5. Mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung kepada pemberi tugas 

(Owner) terkait kendala yang dihadapi di lapangan. 

6. Mampu mengontrol semua stafnya agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan 

lancar. 

7. Bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di lapangan. 

 

3.4.6 Sitei Manager 

Site manager bertanggung jawab penuh selama proses pelaksanaan 

pembangunan pada sebuah proyek. Site Manager juga berperan penting terhadap 

biaya, mutu dan waktu selama proyek berlangsung. 
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Tugas Site Manager pada sebuah proyek pembangunan yaitu : 

1.  Merencanakan Time schedule dalam sebuah proyek agar proyek dapat 

berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 

2.  Merencanakan setiap pemakain alat atau bahan yang diperlukan selama 

proses pekerjaan pembangunan. 

3.  Mengontrol setiap barang yang dipakai serta meminimalisir biaya selama 

proses pembangunan. 

4.  Mengadakan kontrol disipilin kerja agar selama proses pembangunan tidak 

terjadi hal-hal yang merugikan, baik pekerja maupun owner. 

5.  Mengevaluasi semua pekerjaan yang dikerjakan oleh stafnya. 

6.  Menjaga kualitas maupun kuantitas selama proses pembangunan. 

7.  Bekerja sama dengan pihak pemberi tugas (Owner) demi kelancaran 

pembangunan. 

8.  Membuat laporan mingguan kepada Proyek Manager dengan mencakup 

seluruh pekerjaan yang dilakukan. 

9.   Mengatur penggunaan tenaga kerja pada proyek guna untuk menghemat biaya 

serta melancarkan proses pembangunan. 

10. Memberi usulan kepada Manager Proyek guna melancarkan proses 

pembangunan. 
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3.4.7 Quality Control (QC) 

 QC memegang peranan yang cukup penting didalam pembangunan sebuah 

proyek, karena kualitas dari hasil pelaksanaan pembangunan pada proyek 

ditentukan oleh QC. QC harus melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan yang 

dilakukan, maka dari itu QC dapat menimbulkan kepercayaan dari Owner 

(pemilik proyek) terhadap dirinya yaitu tergantung dari kualitas kerjanya. 

 Quality Control membutuhkan pengalaman serta pemahaman yang banyak 

dalam dunia konstruksi. Tidak hanya itu QC juga berperan dalam mengatur setiap 

pekerjaan yang dilakukan.  

Berikut tugas dari Quality Control pada proyek pembangunan :  

1. Mempelajari serta memahami setiap pekerjaan yang akan dilakukan pada 

sebuah proyek pembangunan. 

2. Memeriksa barang yang akan digunakan dalam proses pekerjaan. 

3. Melakukan pengecekan apakah pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan 

yang sudah direncanakan. 

4. Membuat laporan terhadap barang yang akan digunakan. 

5. Membuat laporan disetiap pekerjaan yang dilakukan, serta mengecek mutu dari 

pekerjaan yang sudah dilakukan. 

6. Mengikuti jalannya pelaksanaan pembangunan sehingga setiap penyimpangan 

yang terjadi dapat diminimalisir sehingga dapat mempertahankan kualitas dari 

bangunan. 
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3.4.8 Quantityi Surveyor 

Surveyor di dalam sebuah proyek pada umumnya pekerjaannya yang 

berhubungan dengan pengukuran pada bangunan atau mengambil level pada 

suatu bidang atau tanah yang akan dibangun. Tugas seorang surveyor pada 

proyek One Residence yaitu : 

1. Membaca gambar dengan melihat bentuk dan ukuran bangunan untuk 

diaplikasikan di lapangan. 

2. Menentukan titik-titik batas area proyek dengan tujuan untuk pembuatan 

alur pagar pada proyek serta menentukan koordinat gedung yang akan di 

bangun. 

3. Menentukan elevasi kedalaman galian pondasi, dengan tujuan agar 

kedalaman untuk pembangunan sesuai dengan elevasi yang di tentukan. 

4.  Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran agar terhindar dari kesalahan-

kesalahan di lapangan. 

5. Melakukan survei dan mengukur diantaranya ; pengukuran topografi, 

mengambil level pada tanah yang akan dibangun, dll. 

6. Mengecek setiap perubahan yang terjadi di lapangan dengan membuat 

gambar shopdrawing serta gambar asbuildrawingnya. Jika ada perubahan 

pada gambar maka tugas dari seorang survei untuk mengecek kembali. 
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3.4.9 Hubungan Kerjai Antara Pemberi Tugas dengan Kontraktor Pelaksana 

 Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan pada sebuah proyek. Keduanya diikat oleh sebuah aturan yaitu 

berupa kontrak. Pemberi tugas di sini yaitu owner dimana owner dapat memberi 

tugas kepada kontraktor serta owner juga harus mengeluarkan biaya yang di 

perlukan selama proses pelaksanaan pembangunan pada sebuah proyek. 

Sedangkan kontraktor bertugas memberikan hasil / produksi pekerjaan kepada 

owner.  

 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan 

hubungan keduanya dituangkan pada suatu kontrak atau berupa surat perjanjian 

pekerjaan. Hubungan kerja ini baru timbul setelah adanya proses pelelangan atau 

melalui penunjukkan langsung. 
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