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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1. Latar Belakang Proyek 

 

Proyek ini dibangun dikarenakan kurangnya ruang belajar seiring 

dengan bertambahnya siswa-siswi pada sekolah sebelumnya. Hal ini 

menjadi tolak ukur untuk dilakukannya pembangunan Kaliban School ini. 

Owner dari Kaliban School ini adalah suatu yayasan yaitu Yayasan 

Kaliban Bangun Prakarsa dan dibangun oleh anak perusahaan dari PT. 

KALIBAN BANGUN PRAKARSA. Dan kontraktor yang melaksanakan 

proyek tersebut adalah PT. TARUNA MADYA PRATAMA. 

3.1.1. Data-data Umum Proyek 

 
1. Nama Proyek : Pembangunan Kaliban School 

 

2. Lokasi Proyek : Belian, Batam Kota - Batam 

 

3. Pemilik Proyek : Yayasan Kaliban Bangun Prakarsa 

 

4. Penerima Tugas : PT. Taruna Madya Pratama 

 

5. Luas Lahan : 20.254,00 M2 

 

6. Fungsi Bangunan : Sosial dan Budaya 

 

7. Sertifikat : Hak Guna Bangunan (HGB) 

Gambar 3.1 : Peta Lokasi Proyek 

 

Sumber : Google Map 

Leonardo Christofher. Analisa Perbandingan Metode Konvensional Dan Metode Flat Slab Pada Struktur Plat Lantai 
Di Proyek Pembangunan Kaliban School.  
UIB Repository©2019



10 

Universitas Internasional Batam 

 

 

SITE MANAJER 

Jan Fung 

DIREKTUR 

Joy Fauji Saputra 

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Dibawah ini adalah susunan organisasi yang ada diperusahaan PT. 

Kaliban Bangun Prakarsa : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Struktur Organisasi Perusahaan 

 
Struktur organisasi merupakan suatu susunan hubungan pada 

proyek/perusahaan agar tujuan yang direncanakan atau yang diharapkan 

bisa tercapai. 

Suatu proyek wajib mempunyai struktur organisasi agar dalam 

pelaksanaan pembangunan konstruksi tersebut dapat tertata dengan rapi 

dan apa yang sudah direncanakan dapat tercapai, dan pada setiap bagian 

struktur organisasi mempunyai tugas dan pekerjaannya sendiri dan tidak 

bercampur. 

Dibawah ini adalah tugas dari setiap jabatan yang ada : 

 

1. Direktur 

 
Direktur adalah seorang pemimpin dari perusahaan atau lembaga. 

Tugas dari direktur adalah: 

a) Memimpin suatu perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan pada 

Admin 

Evi  

Accounting 

Erna 

Purchaser 

Yuni 
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perusahaan tersebut. 

b) Mengawasi, memilih dan menetapkan tugas dari karyawannya. 

 

c) Melaporkan kepada para pemegang saham perusahaan atas kinerja dari 

perusahaan yang sedang dipimpinnya. 

d) Menetapkan anggaran tahunan pada perusahaan yang dipimpin. 

2. Site Manager 

 
Site manager adalah orang yang dipilih untuk memimpin orang-

orang yang berada dalam proyek tersebut karena memiliki kemampuan 

tertentu. Kewajiban dari site manager adalah: 

a) Membuat time frame proyek sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

 
b) Mengawasi para tim pekerja yang ada di proyek mengenai teknis kerja di 

lapangan. 

c) Mengendalikan material yang akan digunakan. 

d) Mengimplementasikan  rencana proyek. 

e) Menjadwalkan proyek. 

f) Melakukan inovasi. 

g) Memonitor perkembangan proyek. 

3. Purchaser 

 
Purchaser adalah orang yang bertugas mengadakan atau 

membeli material yang dibutuhkan pada proses konstruksi. Tugas 

dari purchaser adalah: 

a) Melakukan kompromi pada harga material terhadap supplier. 

 

b) Mengadakan material yang dibutuhkan. 

 

c) Melakukan pembuatan PO untuk melakukan pembelian material. 
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4. Accounting 

 

Accounting adalah orang yang mengendalikan keuangan suatu 

perusahaan atau lembaga. 

Kewajiban dari seorang accounting adalah: 

 

a) Membuat pembukuan perusahaan mengenai keluar dan masuk kas pada 

suatu perusahaan. 

b) Melakukan posting jurnal operasional perusahaan. 

c) Membayar tagihan perusahaan. 

d) Membuat laporan keuangan perusahaan atau lembaga. 

e) Menginput data jurnal perusahaan atau lembaga. 

f) Mengontrol dan melakukan pengecekan pada kelengkapan dokumen yang 

berkaitan dengan transaksi keuangan. 

5. Admin (Administrator) 

 

Admin adalah orang yang menerima pelayanan jasa pada suatu 

perusahaan dan yang mengumpulkan atau menyusun dokumen-dokumen 

suatu perusahaan. 

Tugas dari administrasi adalah: 

 

a) Mengumpulkan dan menyusun dokumen perusahaan. 

 

b) Memberikan pelayanan jasa terhadap sumber daya. 

 

c) Memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai dengan yang sudah 

dijadwalkan. 

Lembaga yang berkaitan dalam lingkup proyek pembangunan 

Kaliban School ini adalah : 

1. Pemilik proyek (Owner): PT. KALIBAN BANGUN PRAKARSA 

 

2. Pelaksana proyek (Kontraktor): PT. TARUNA MADYA PRATAMA.
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3.2.1. Pemilik Proyek (Owner) 

 

Pemilik proyek (owner) merupakan badan hukum atau lembaga yang 

memberikan suatu pekerjaan pada pihak lain yang mampu 

mengerjakannya berdasarkan kontrak kerja dimana yang sudah disepakati 

owner. Jadi, owner adalah orang yang memberikan proyek kepada 

pelaksana. 

Berikut adalah tugas dari owner yang wajib dilaksanakannya adalah: 

1. Menetapkan konsultan perencana, pengawas proyek, dan pelaksana proyek. 

 

2. Menyiapkan kontrak kerja yang sudah disepakati oleh owner dengan 

pelaksana. 

3. Menyiapkan lahan untuk melakukan pembangunan. 

 

4. Memberikan instruksi kepada pengawas lapangan. 

 

5. Membiayai semua pekerjaan proyek yang sedang berlangsung. 

 

3.2.2. Pelaksana Proyek (Kontraktor) 

 

Kontraktor atau pelaksana proyek adalah orang yang ditunjuk atau 

yang dipercaya oleh owner untuk mengerjakan proyek pembangunan yang 

sudah disepakati bersama dan sudah menandatangani surat perjanjian 

dengan owner sesuai dengan keahliannya. 

Kontraktor bertanggung jawab kepada pemilik proyek (owner) 

terhadap pembangunan proyek yang sudah diberikan owner. Kontraktor 

juga wajib melaporkan laporan progress lapangan proyek kepada owner 

agar owner dapat memonitor dengan baik sehingga proyek dapat selesai 

sesuai dengan rencana. 

Di bawah ini adalah beberapa tugas beserta tanggung jawab dari pelaksana : 

 
1. Melaksanakan pembangunan pekerjaan yang sudah disepakati sesuai 
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dengan spesifikasi dan ketentuan yang sudah ditanda tangani pada 

surat perjanjian. 

2. Menyediakan tenaga kerja profesional sesuai dengan keahliannya agar 

proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

3. Selalu melaporkan progress lapangan kemajuan proyek harian, 

minggu, maupun bulanan untuk diserahkan kepada pemilik proyek 

(owner). 

4. Menyediakan peralatan, bahan, tempat kerja, dan alat-alat pendukung 

lainnya yang akan digunakan pada proses pengerjaan diproyek sesuai 

dengan spesifikasi yang ada dalam gambar kerja. 

5. Merawat alat-alat yang ada dilingkungan proyek tersebut. 

 
6. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan pelaksanaan pada 

proyek dan metode pelaksanaannya. 

7. Melaksanakan pekerjaan proyek berdasarkan kontrak kerja dimana isi yang 

ada di dalam kontrak kerja yang sudah disepakati terdapat jadwal yang 

sudah ditetapkan oleh pemilik proyek. 
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