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BAB II  

TINJAUAN UMUM PROYEK  

2.1.  Data Proyek 

2.1.1.  Data Umum Proyek 

�  Nama Proyek  : Pasar Mega Legenda  

�  Lokasi Proyek  : Batam Centre -  Batam 

�  Waktu Pelaksanaan : 300 hari kalander 

�  Waktu Pemeliharaan : 180 hari 

�  Pemberi Tugas : PT. Putra karya propertindo 

�  Konsultan Perencana : PT. Putra karya propertindo 

�  Kontraktor   : CV. Jaya abadi kundur 

�  Jenis Kontrak  : Unit Price 

�  Nilai Kontrak   : Rp. 7.500.000.000 

�  Sumber Dana  : PT. Putra karya propertindo 

�  Sistem Pembayaran : Monthly Progress 

2.1.2.  Data Teknis Proyek 

1.  Dimensi Bangunan 

●  Panjang   : 16 m 

●  Lebar    : 5 m 

●  Jumlah Lantai  : 4 Lantai 

●  Tinggi    :  3 m 
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2.
 
Mutu Beton dan Baja Tulangan

 

●
 
Mutu Beton

  
-: K 300

 

●
 
Diameter Besi Tulangan

 
: D19mm, D12mm, D10mm, D8mm

 

3. Struktur Bawah
 

 
a. Pondasi

 

●  Jenis Pondasi   : Pondasi Tiang Pancang dan Pondasi 

Tapak  

●  Pondasi P1 (Tiang Pancang) : 255mm x 255mm 

●  Pondasi P2 (Tapak)  : 1300mm x 1300mm x 250mm 

     : D12 – 150 mm 2 lapis 

   b. Pilecap 

●  Pilecap PC    : 800mm x 800mm x 600mm 

     : D16 – 150 mm 2 lapis 

 c. Stump 

●  Stump KS1   

●  Stump KS2   

●  Stump KS3   

: 550mm x 350mm 

: 350mm x 200mm 

: 250mm x 250mm  

  d. Sloof  

●
 
Sloof S1

   
: 200mm x 500mm

 

 

4. Dinding
 

 
a. Pasangan Dinding

  
: Pasangan batu bata setinggi 1 m 

 

       
Spandek 0,426 mm
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masing individu yang berperan dalam suatu proyek dalam -

untuk membatasi tugas, wewenang, hak, kewajiban, 

masing. -

sehingga proyek dapat 

ranya adalah pemberi tugas, pelaksana proyek yang terlibat dianta

masing unsur yang berperan -

Gudang PT. Putra karya propertindo :

Owner )

u fasilitas proyek, 

owner, PT. Putra karya propertindo adalah suatu organisasi atau 

   

 
2.2 

 

Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek

 
2.2.1

 

Struktur Organisasi
 

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang dibuat dan dirancang untuk 

mengatur masing

organisasi proyek tersebut
 

serta tanggung jawab dari setiap individu dalam jabatan mereka masing

Perancangan struktur organisasi sangat dibutuhkan dalam suatu proyek agar 

tercipta suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman 

berlangsung dengan baik. 

2.2.2.  Manajemen Proyek 

Untuk merealisasikan proyek yang telah direncanakan, maka sangat 

diperlukan manajemen proyek yang baik seperti hubungan yang baik antara 

pelaksana-

konsultan perencana, dan kontraktor. 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing

dalam proyek 
  

1.
 
Pemberi tugas (

 

Pemilik proyek adalah pihak yang menginginkan suat

sekaligus yang menanggung pembiayaan proyek yang akan didirikan .(Mulyanto, 

1995)

 

Selaku 

badan usaha yang memberikan suatu rangkaian pekerjaan kepada kontraktor dan 
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konsultan dengan kewajiban membayar biaya pelaksanaan dan biaya material 

yang diperlukan dalam pembangunan proyek yang dilaksanakan.
 

Untuk menjaga dan mengawasi perkembangan proyek serta kualitas 

proyek yang dikerjakan oleh kontraktor, maka PT. Putra karya propertindo selaku 

owner
  

memiliki hak untuk mengawasi, memeriksa, memimpin, dan mengatur 

kelangsungan proyek tersebut. Dalam hal ini PT. Putra karya propertindo  selain 

menjadi pemberi tugas, perusahaan tersebut juga menjadi manajemen konstruksi 

dalam proyek tersebut.
 

Berikut ini adalah tugas dan kewajiban PT. Putra karya propertindo yang 

bertindak sebagai pemberi tugas (Owner ) dan sekaligus juga sebagai pelaksana 

manajemen konstruksi : 

Tugas dan kewajiban pemberi tugas : 

●  Menyediakan lahan/lokasi untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. 

●  Memeriksa progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. 

●  Membayar sejumlah biaya sesuai dengan progress pekerjaan yang telah 

dikerjakan sesuai dengan perjanjian. 

●
 
Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan.

 

●
 
Menyetujui atau menolak pekerjaan tambahan atau pekerjan yang kurang.

 

●
 
Memberi instruksi kepada kontraktor dan pengawas lapangan.

 

Tugas dan kewajiban pelaksana manajemen konstruksi :
 

●
 
Menyelenggarakan rapat bersama kontraktor dan konsultan untuk 

membahas kelangsungan dan perkembangan proyek.
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●
 
Memeriksa proses pembangunan yang dikerjakan untuk memastikan 

semua pekerjaan tepat berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan.
 

●
 
Menjelaskan segala sesuatu mengenai pelaksanaan proyek dari awal 

sampai akhir proyek, bilamana diperluka

berkepentingan.
 

2.
 
Konsultan Perencana

 

Konsultan perencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

konsultansi dalam bidang jasa perencanaan teknis bangunan gedung yang 

dilengkapi dengan gambar perencanaan dan perencanaan biaya. 

Konsultan perencana melaksanakan tugasnya sejak tahap perencanaan 

proyek sampai dengan proyek tersebut dinyatakan selesai. Pada saat pelaksanaan, 

konsultan perencana juga akan memberikan saran dan penyelesaian atas masalah 

yang timbul dalam pelaksanaan proyek  

Berikut ini adalah tugas dan kewajiban PT. Putra karya propertindo yang 

bertindak selaku konsultan perencana : 

●  Membuat rancangan pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir 

●
 
Membuat gambar 

  

●
 
Membuat anggaran biaya konstru

konstruksi.
 

●
 
Mengawasi proses pelaksanaan proyek dan memastikan spesifikasi yang 

digunakan dalam proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan 

oleh konsultan perencana.
 

●
 
Menilai hasil pekerjaan, apakah harus disetujui 
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3.
 
Kontraktor

 
CV. Jaya abadi kundur selaku kontrakto di proyek ini adalah perusahaan 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dalam proyek dan 

melaksanakannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh 

konsultan per
 

Berikut ini adalah tugas dan kewajiban PT. CV. Jaya abadi kundur  selaku 

kontraktor :
 

●
 

Kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh rangkaian 

tugas yang diberikan oleh pemberi tugas sesuai dengan spesifikasi dan  

perencanaan yang telah di
 

●
 

Membuat laporan perkembangan proyek setiap bulannya dan 

melaporkannya kepada pemberi tugas (
 

●
 

Bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan

selama masa pemeliharaan gedung. 
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