
BAB III 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

3.1 Data Umum 

Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Mall Avenue PT.   

  Dimas Pratama Indah 

Lokasi Proyek : Jl. Ahmad Yani, Tlk Tering, Batam Kota  

Pemberi Tugas : PT. Dimas Pratama Indah (Agung Podomoro 

Land) 

Konsultan Perencana : PT. Prima Detailindo 

Kontraktor : PT. Arung Laut Nusantara 

Waktu Pelaksanaan : 483 hari kalender 

Waktu Pemeliharaan : 180 hari kalender 

Mulai Pelaksanaan : Agustus 2017 

Jenis Kontrak : Kontrak harga satuan (unit price)  

Nilai Kontrak : > Rp 120.000.000.000,- 

Sumber Dana : Daveloper Agung Podomoro Land (APL) 

Sistem Pembayaran : Monthly Progress 
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Gambar 3.1 
Peta Lokasi Gedung Mall Avenue PT. Dimas Pratama Indah 
Sumber : Google Map 
 

3.2 Lingkup Pekerjaan Proyek 

Adapun lingkup pekerjaan proyek adalah konstruksi pondasi Tiang 

Pancang (pileing), pile cap, Kolom Beton, Balok Beton dan Plat Lantai Beton.  

 

3.3 Data Teknis Proyek 

Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, 

organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, 

dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. 

Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi adalah suatu 

subyek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai 

hasil pengolahan ataupun pemrosesan data.  
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3.3.1. Fungsi Bangunan 

Bangunan gedung ini dibangun bukan hanya tempat perdagangan modern, 

tapi juga dengan maksud dapat menunjang dan memajukan perkembangan usaha 

pengembang yaitu Agung podomoro land di kota batam. Konsep bangunan dibuat 

berpola vertikal dan horizontal karena gedung mall ini dapat memuat ratusan 

pengguna.  

 

3.3.2. Luas Bangunan 

Gedung Mall Park Avenue ini  memiliki luas keseluruhan 20.561,71 m2. 

Dengan rincian luas per lantai gedung menjadi: 

Area Calculation 
   

       LG GF UG 1ST 
Retail 2004 3867 2588 

 Sitting Area 568 1745 665 1093 
Anchor 2500 1477 3519 826 
Corridor 1965 3760 3800 

 Public 
Toilet 150 204 64 

 ME ect. 807 96 
  Parkir lot  6643 

   Total 14637 11149 10636 1919 

     Parkir 
Mobil  Lot 212 

  Parkir 
Motor  Lot 202 

  Tabel 3.1 Luas Per Area 

3.4 Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek 

Organisasi adalah suatu wadah kegiatan sekelompok manusia atau badan 

dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan 

memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Kegiatan  tersebut dapat 
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berupa jasa maupun lainnya sesuai dengan tujuan. Banyak sedikitnya kegiatan 

dapat mempengaruhi jumlah tenaga sebagai pelaksana kegiatan. 

 

Manajemen Proyek adalah tata cara atau sistem pengelolaan pekerjaan 

konstruksi dalam mengelola sumber daya dan dana suatu proyek untuk mencapai 

tujuan dengan menggunakan metode-metode dan sistematika tertentu. Manajemen 

suatu proyek pembangunan mempunyai tujuan menyelesaikan proyek sesuai batas 

waktu dan biaya yang direncanakan dengan kualitas bangunan yang optimal. Oleh 

sebab itu kerjasama yang baik antar unsur pendukung dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya berdasarkan batas ruang lingkup dan wewenang masing-masing 

mutlak diperlukan, dan merupakan modal dasar dari kelangsungan suatu proyek 

menuju keberhasilan. Keberhasilan suatu proyek sangat tergantung dari perilaku 

atau kegiatan satuan-satuan pendukung pelaksana organisasinya yang 

dikoordinasikan dalam suatu sistem manajemen. Untuk itu dituntut agar individu-

individu atau satuan-satuan dalam organisasi pengelola dapat bekerja sama secara 

terorganisir untuk mewujudkan sesuai dengan keinginannya, jadwal kegiatan, 

anggaran keuangan, monitoring dan laporan kemajuan serta segera mengambil 

langkah-langkah perbaikan bilamana dibutuhkan. Sistem manajemen proyek 

memberikan tata cara kepada individu-individu dengan berlainan tugasnya, agar 

mampu bekerja sama untuk mencapai harapan tertentu proyek. 
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3.4.1 Struktur Organisasi Proyek 

Struktur organisasi proyek merupakan sekelompok individu yang saling 

berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan proyek 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. 

Struktur organisasi diartikan sebagai suatu sistem interaksi kegiatan antar 

dua individu atau lebih yang berkerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 

Struktur organisasi menggambarkan wewenang, kewajiban dan tanggung jawab 

masing-masing individu sehingga adanya pembagian kegiatan pekerjaan secara 

jelas. 

Dalam pelaksanaan proyek yang besar seperti proyek pembangunan sangat 

dibutuhkan sebuah struktur organisasi yang baik dan teratur. Permasalahan yang 

timbul selama proses pelaksanaan proyek pada umumnya bersifat rumit, sehingga 

untuk menyelesaikannya membutuhkan kerja sama antar personel yang tergabung 

dalam struktur organisasi proyek. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan 

proyek dapat berjalan secara efisien dan efektif serta memperoleh hasil kegiatan 

yang optimal.  

Struktur organisasi mempunyai ciri-ciri antara lain: 

a. Terdapat sekelompok individu yang saling berinteraksi melakukan sebuah 

kegiatan pekerjaan dan tersusun secara sistematis dan pembagian kerja 

individu secara jelas. 

b. Berkomitmen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi 
Sumber : Arsip PT. Dimas Pratama Indah 

 

Struktur Organisasi Proyek Pembangunan gedung Mall Avenue PT. Dimas 
Pratama Indah : 

 
Pemberi Tugas : Agung Podomoro Land (PT. Dimas  

   Pratama Indah) 

Konsultan Perencana : PT. Prima Detailindo 

Kontraktor : PT. Arung Laut Nusantara 

 

3.4.2 Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah suatu proses dari perencanaan, pengaturan, 

kepemimpinan dan pengendalian suatu proyek oleh para anggotanya dengan 

memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara optimal sehingga proyek yang 

dikerjakan menghasilkan kualitas yang maksimal dalam waktu yang telah 
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direncanakan. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari 5M (Money,  Man, 

Method, Machine, Material) serta pengelolaan-pengelolaan sumber daya manusia, 

waktu, biaya, dan kualitas lingkup kerja. Pengelolaan aspek tersebut dengan benar 

merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu proyek. Dengan 

adanya manajemen proyek maka akan terlihat batasan mengenai tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang telibat dalam proyek baik 

langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan dalam proyek pembangunan 

sendiri tidak hanya tergantung pada kerja sama yang baik antar unsur-unsur 

pelaksana proyek yang terlibat, tetapi mereka juga harus dapat mengikuti aturan-

aturan yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja yang telah disepakati dan 

ditandatangani bersama-sama. Adapun unsur-unsur pelaksana proyek yang terlibat 

dalam kegiatan pembangunan gedung terdiri dari pemberi tugas PT. Dimas 

Pratama Indah, konsultan perencana, dan kontraktor. Ketiga unsur pelaksana 

proyek tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan 

dan fungsinya masing-masing.  

 

1. Pemberi Tugas 

Pemberi tugas adalah suatu badan atau perseorangan yang memiliki 

proyek konstruksi dan diserahkan kepada pihak kontraktor untuk pelaksanaan. 

Dalam hal ini, pemberi tugas juga menyediakan dana untuk merealisasikan proyek 

tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. . 

Pemberi tugas memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Mengendalikan proyek secara keseluruhan untuk mencapai sasaran baik dari 

segi kualitas fisik proyek maupun batas waktu yang telah ditetapkan.  
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b. Mengadakan kegiatan administrasi, termasuk membuat kontrak kerja, surat 

perintah kerja dan lain sebagainya.  

c. Mengadakan kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan kewajiban 

sesuai prosedur.  

d. Menunjuk kontraktor, pemenang tender, untuk melaksanakan proyek. Dan 

Menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. 

e. Menyediakan dana yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan 

proyek dan Meminta tanggung jawab kepada para pelaksana proyek atas hasil 

pekerjaan konstruksi.  

 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan 

untuk melaksanakan tugas konsultasi di bidang jasa perencanaan teknis bangunan 

gedung beserta kelengkapannya. Konsultan perencana berperan untuk 

merencanakan gambar rencana awal dan melakukan perubahan selama proyek 

berlangsung. Setiap detail perencanan bangunan harus dipertimbangkan oleh 

konsultan perencana, termasuk dalam hal spesifikasi bangunan agar tidak terjadi 

hambatan dalam pemilihan material saat proyek berlangsung. Selain itu, konsultan 

juga turut memberikan penjelasan-penjelasan dan saran untuk penyelesaian 

permasalahan yang timbul di lapangan selama proses pengerjaan proyek 

berlangsung.  

Konsultan perencana memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a. memproyeksikan gagasan pemberi tugas ke dalam desain bangunan.  
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b. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemiliki 

bangunan. 

c. Membuat gambar desain bangunan secara lengkap dan detail dengan 

spesifikasi teknis, fasilitas dan penempatannya. Gambar yang disediakan 

meliputi gambar arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal.  

d. Mempersiapkan spesifikasi bahan bangunan untuk akhir bangunan proyek.  

e. Membuat rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya proyek. 

f. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan sebagai 

pedoman pelaksanaan.  

g. Mempertanggungjawabkan hasil desain dan perhitungan struktur bangunan.  

h. Melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan, salah satunya adalah karena eksisting bangunan 

sebelumnya. 

3. Kontraktor  

Kontraktor merupakan perusahaan yang telah memenangkan tender dan 

ditunjuk sebagai koordinator atas pelaksanaan seluruh pekerjaan proyek dalam 

batasan anggaran biaya dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. 

Kontraktor melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan rencana dan syarat-

syarat kerja serta gambar rencana yang telah disiapkan. Kontraktor bertanggung 

jawab secara langsung kepada pemberi tugas dan dalam melaksanakan 

pekerjaannya diawasi oleh tim pengawas dari pemberi tugas serta dapat 

berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang 

terjadi dalam pelaksanaan. Apabila terjadi perubahan desain, pihak kontraktor 

segera berkonsultasi dengan pihak pemberi tugas sebelum pekerjaan 
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dilaksanakan. Proyek pembangunan Gedung Mall Avenue ini oleh kontraktor PT. 

Arung Laut Nusantara. 

Kontraktor memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Kontraktor diwajibkan melihat dan meneliti keadaan setempat di lokasi 

pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi 

yang telah direncanakan dan ditetapkan di dalam kontrak kerja.  

c. Membuat laporan kemajuan proyek setiap bulan dan dilaporkan kepada pihak 

pemberi tugas. 

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

pendukung lainnya yang mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah 

ditentukan. 

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  

f. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.  

g. Mengganti semua rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu pelaksanaan 

pekerjaan, serta wajib menyediakan pelengkapan pertolongan pertama pada 

kecelakaan.  

h. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas apabila pekerjaan telah 

selesai secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

i. Bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi 

selama masa pemeliharaan gedung.  
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3.4.3 Hubungan Kerja  

Dalam menyelenggarakan pekerjaan suatu pembangunan konstruksi 

terdapat suatu hubungan kerja di antara unsur-unsur pelaksana proyek. Hubungan 

kerja ini harus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

disepakati bersama sebelumnya. Hubungan kerja sama antar unsur tersebut pada 

umumnya terikat pada kontrak kerja yang ditanda tangani bersama.  

Secara garis besar pola hubungan kerja sama antar unsur pelaksana proyek 

adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan antara Pemberi Tugas dan Konsultan Perencana. 

a. Konsultan perencana menyerahkan karya perencanaan teknis bangunan 

beserta perlengkapannya kepada pemberi tugas. 

b. Pemberi tugas memberikan biaya hasil perencanaan dan perhitungan kepada 

konsultan perencana.   

2. Hubungan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor. 

a. Kontraktor menyerahkan hasil karya pembangunan proyek sesuai dengan 

gambar kerja dan spesifikasinya kepada pemberi tugas. 

b. Pemberi tugas memberikan biaya pelaksanaan dan operasional selama 

pekerjaan proyek berlangsung.   
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Gambar 3.3 
Hubungan Kerja  

 
 

Pemberi Tugas : PT. Dimas Pratama Indah (Agung 

   podomoro Land) 

Konsultan Perencana : PT. Prima Detailindo 

Kontraktor : PT. Arung Laut Nusantara 

Sumber : Arsip PT. Dimas Pratama Indah. 

 

3.4.4. Sistem Kontrak  

Kontrak dalam dunia konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang 

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Jenis-jenis Kontrak proyek Konstruksi. 

Menurut cara terjadinya: Hasil tender, Penunjukan, dan negosiasi. Menurut cara 

penentuan harga: Fixed price or lump sum price contract, Fixed unit price 

contract, Escalation contract, Cost plus fee contract, dan Target estimate with 

penalty and incentive fee contract. 

OWNER 
Agung Podomoro Land 

PT. Dimas Pratama Indah 
 
 

KONSULTAN 
PT. Prima Detailindo 

KONTRAKTOR 
PT. Arung Laut 

Nusantara 
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Jenis-jenis Kontrak Konstruksi menurut Keppres 80 tahun 2003 

Berdasarkan bentuk imbalan: Lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan 

harga satuan, terima jadi (turnkey), dan persentase. Berdasarkan jangka waktu 

pelaksanaan, tahun tunggal, dan tahun jamak. Berdasarkan jumlah pengguna 

barang/jasa: Kontrak pengadaan tunggal, kontrak pengadaan bersama. Proyek 

pembangunan sekolah mondial menggunakan jenis kontrak unit price yaitu 

dimana harga dihitung perunit pekerjaaan, sub kontraktor akan di beri bayaran 

sesuai kontrak kerja, kontrak pengadaan barang/jasa  atas penyelesaian seluruh 

pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan 

tetap, untuk Setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang 

volume pekerjaannya masih bersifat sementara. Sedangkan pembayarannya 

berdasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-

benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 

 

3.4.5. Manajemen Risiko K3 

Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, 

terencana dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Manajemen risiko K3 

berkaitan dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi peusahaan. 

Implementasi K3 dimulai dengan perencanaan yan baik dimulai dengan 

identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Setiap proyek harus ada 

peringatan akan keselamatan dan keamanan pekerja. 
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Proyek pembangunan gedung Mall Avenue Orchard Park Batam untuk 

manajemen K3 masih berupa spanduk untuk menjaga keselamatan pekerja dan 

security yang bertugas khusus untuk menjaga dan memantau keselamatan pekerja 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Rambu-rambu Proyek 
Sumber : google.com 
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