
BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Latar Belakang 

   Tanah merupakan unsur penting dalam perencanaan konstruksi 

karena pada tanahlah berdiri suatu bangunan. Oleh karena itu, sangat 

penting untuk memperhatikan faktor kestabilan tanah. Salah satu cara yang 

digunakan dalam pengendalian kestabilan tanah agas tidak mengalami 

kelongsoran adalah dengan membangun dinding penahan tanah.  

 Dinding penahan tanah adalah suatu struktur konstruksi yang dibangun 

untuk menahan tanah yang mempunyai kemiringan/lereng dimana 

kemantapan tanah tersebut tidak dapat dijamin oleh tanah itu sendiri. 

Bangunan dinding penhan tanah digunakan untuk menahan tekanan lateral 

yang ditimbulkan oleh tanah urugan atau tanah asli yang labil akibat 

kondisi topografi. 

   Pembangunan dinding penahan tanah haruslah benar berdasarkan 

perhitungan kestabilan dan faktor keselamatan karena kesalahan yang 

terjadi dalam pembangunan dinding penahan tanah dapat berakibat fatal, 

seperti kerugian harta dan korban jiwa. 

   Lokasi pengerjaan dinding penahan tanah ini terletak pada ruas 

jalan Duri sampai Kandis Sta. 72+100 sepanjang 14 m yang 

menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara dan 

Rantau Berangin sampai batas Provinsi Sumatera Barat Sta 95+300 

sepanjang 66 m yang berada pada ruas penghubung jalan lintas yang 

menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.2 Tujuan proyek 

Adapun tujuan dari proyek Penanganan Longsoran Ruas Duri-Kandis 

sebagai berikut : 

1. Memperlancar dan memberikan rasa aman bagi pengendara yang lewat 

2. Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur jalan 



3. Sebagai bangunan pelengkap jalan 

4. Bangunan perngantisipasi longsor 

1.3 Struktur organisasi 

Struktur organisasi adalah sebagai saranan dalam pencapaian 

tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya,tenaga kerja, 

peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan sistem manajemen 

sesuai kebutuhan proyek. Dengan adanya keterbatasan dalam mengerjakan 

suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk 

mengatur sumber daya yang dimiliki agar dapat melakukan aktivitas yang 

singkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. 

Adapun struktur organisasi proyek Penanganan Longsoran Ruas 

Duri-Kandis dan Rantau Berangin-Batas Provinsi Sumatera Barat :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema hubungan pihak yang terlibat didalam proyek 

 

Keterangan:      Hubungan Kontrak 

                                                   Hubungan Koordinasi 

 

Konsultan Perencana 

 PT. Yodya Karya KSO Secon Dwi 

Ttunggal 

 

Konsultan Pengawas 

 
PT. Saicle Jasa KSO PT. Tri 

Karsa 

Kontraktor Pelaksana 

 PT.Rajawali Sakti Prima 

Pemilik Proyek/ Owner 

 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 



Adapun uraian dari pihak – pihak yang terlibat pada proyek 

Penanganan Longsoran Ruas Duri – Kandis dan Rantau Berangin – Batas 

Provinsi  Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik proyek/owner 

Pemilik proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki 

proyek atau pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakanya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk 

membiayai proyek. 

Pemilik proyek apakah pemerintah, perusahaan, perseorangan, swasta, asing 

apabila akan membangun proyek, ia akan memilih kontraktor yang mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakannya. Proses menyeleksi kontraktor yang 

dilakukan, biasanya diserahkan pada ahlinya, yaitu dengan menunjuk konsultan. 

Tugas pemilik proyek atau owner adalah: 

a. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 

proyek. 

b. Mengadakan kegiatan administrasi. 

c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan 

proyek. 

d. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau 

manajemen konstruksi (MK). 

e. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor. 

 

Wewenang yang dimiliki pemilik proyek atau owner adalah: 

a. Membuat surat perintah kerja (SPK) 

b. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah 

direncanakan. 

c. Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas 

hasil pekerjaan konstruksi. 



d.  Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang 

tidak dapat melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan isi surat 

perjanjian kontrak. 

 

Supaya lebih dimengerti makan pada tulisan ini selain diatas menjelaskan 

pengertian dan wewenang owner atau pemilik proyek, maka dibawah ini 

merupakan wujud dari owner tersebut. Harus diketahui bahwa yang dikatakan 

pemilik proyek atau owner bisa saja pemerintahan atau badan swasta berupa 

perusahaan, dan pada tulisan ini saya akan memaparkan salah satunya, yaitu 

developer. 

 

2. Konsultan perencana 

Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau 

klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini bangunan. 

Konsultan perencanadapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta 

maupun pemerintah. Keberadaan konsultan perencana amatlah penting dalam 

perencanaan sebuah proyek konstruksi. Adapun tugas dan kewajiban konsultan 

perencana adalah sebagai berikut : 

a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan 

pemilik proyek /klien 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan atau detail engineering design 

(DED) 

c. Membuat Rencana kerja dan syarat – sayarat pelaksanaan 

bangunan ( RKS ) sebagai pedoman bagi pelaksana proyek 

d. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) proyek 

e. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik 

proyek ke dalam desain bangunan. 

f. Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan. 



g. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika 

terjadi kegagalan konstruksi. 

Adapun wewenang konsultan perencana adalah sebagai berikut : 

a. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana 

bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan 

rencana. 

b. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

Konsultan didalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai schedulle 

yang harus dipatuhi agar proyek yang sedang direncanakan dapat berjalan sesuai 

jadwal. Koordinasi antar konsultan sangat penting demi kemajuan proyek. 

Keempat konsultan tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Konsultan 

arsitek bertindak sebagai koordinator yang menyatukan  konsultan - konsultan 

yang terlibat. 

 

3. Konsultan pengawas 

Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk 

oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dalam 

mengawasi proyek konstruksi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang 

ahli di bidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal 

elektrikal, listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan 

baik dalam waktu cepat dan efisien. 

Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan 

kontrak kerja. 

b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan 

pelaksanaan proyek. 

c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan 

teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik 

proyek. 



d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada 

pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. 

e. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan 

kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek. 

f. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe 

dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan 

harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak 

kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut: 

a. Memperingatkan atau menegur pihak peleksana pekerjaan jika 

terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja. 

b. Menghentikan  pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika 

kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan. 

c. Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor. 

d. Memeriksa gambar shopdrawing dan spesifikasinya pelaksana 

proyek. 

e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubaha. 

f. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar 

sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. 

 

Konsultan pengawas biasanya dibutuhkan ketika pelaksanaannya pada 

proyek bangunan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi. Konsultan 

pengawas bisa masuk ke dalam Manajemen Konstruksi (MK), namun 

perbedaannya adalah MK mengelola jalannya proyek dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan sampai berakhirnya proyek.   

Sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalannya fase 

pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam pelaksanaannya di lapangan diperlukan 

kerjasama yang baik antara konsultan pengawas dengan kontraktor agar bisa 

saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan. 

  



4. Konsultan pelaksana 

Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam 

definisi lain menyebutkan bahwa pihak yang penawarannya telah diterima dan 

telah diberi surat penunjukan serta telah menandatangani surat perjanjian 

pemborongan kerja dengan pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan proyek. 

Pada proyek ini pemilik proyek (owner) memberikan kepercayaan secara langsung 

kepada kontraktor pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi. Peraturan 

dan persetujuan tentang hak dan kewajiban masing – masing pihak diatur dalam 

dokumen kontrak. 

Kontraktor sebagai pelaksana proyek tentunya mempunyai tugas dan 

tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam kontrak 

perjanjian pemborongan. 

b. Memberi laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi 

laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek. 

c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan 

dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi 

dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, 

biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan. 

d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan kontruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang 

telah disepakati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur organisasi kontraktor pelaksana 

Sumber : PT. Rajawali Sakti Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Struktur organisasi konsultan pengawas 

Sumber :Dokumen konsultan pengawas 

 

 Adapun uraian dari struktur organisasi pada proyek Pembangunan Dinding 

Penahan Tanah di ruas Duri-Kandis Sta. 72+100 dan Rantau Berangin-

Batas Provinsi Sumatera Barat Sta 95+300 adalah sebagai berikut : 

1. Manager Proyek 

Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan (menjalankan serta 

pengendalian), untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek.  

Adapun tugas dan tanggung jawab dari manager proyek adalah sebagai 

berikut : 

a. Membuat rencana proyek 

DIAN 

GUNAWAN,ST 
 

MANAGER TEKNIK 

AFRIZON,ST 
 

PETUGAS K3 

M. SALYA 

ARIFIN,SE 
 

MANAGER 

KEUANGAN 

AMIRUDDIN DAENG PABALI 

 

MANAGER PROYEK 

Nanang S.T 

 

INSPEKTOR 

 

Ir. DjalaRahman 
 

 

SUPERVISION ENGINEER 

 



b. Mengalokasikan unit tugas kepada tim 

c. Membentuk komunikasi tim yang efektif 

d. Melakukan kalkulasi anggaran 

e. Mitigasi masalah dan krisis 

f. Monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint 

g. Membuat report untuk stakeholder 

2. Manager Teknis 

Manajer Teknik adalah pimpinan bidang teknik yang bertanggungjawab 

terhadap project manager atas semua pekerjaan yang menyangkut bidang 

perencanaan. 

Adapun tugas dari manager teknis adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan  

pengujian. 

b. Menandatangani sertifikat pengujian. 

c. Memeriksa laporan hasil pengujian. 

d. Mengesahkan Instruksi Kerja. 

e. Mengusulkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pengujian 

serta alat yang harus dikalibrasi ulang. 

f. Bertanggung jawab terhadap kinerja analis. 

g. Bertanggung jawab terhadap kinerja alat. 

h. Mengusulkan pelatihan analis/teknisi. 

i. Bertanggung jawab terhadap jaminan mutu pengujian. 

3. Manager Keuangan 

Manager keuangan adalah fungsi kerja diberbagai bidang perusahaan dan 

industri yang secara umum bertangung jawab pada penyusunan 

anggaran,pembukuan dan laporan keuangan. Berikut ini tugas seorang 

administrasi keuangan :  

 Adapun tugas dari manager keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman, 

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran.  

b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 



c. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan 

setoran, mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan  

membuat catatan transaksi kas. 

d. Mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan. 

e. Mengurus surat berharga, salah satunya seperti menandatangi cek. 

f. Bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan 

bagian lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

 

4.  Petugas K3 

Peranan K3 Konstruksi adalah dapat menyusun program K3 serta 

penerapannya dalam konstruksi.  

Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli K3 

Konstruksi diantaranya adalah :  

a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan 

terkait K3 Konstruksi.  

b. Mengevaluasi dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan 

konstruksi. 

c. Mengevaluasi program K3  

d. Mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3. 

e. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan 

program,  prosedur kerja dan instruksi kerja K3. 

f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan 

pedoman  teknis K3 konstruksi. 

g. Mengevaluasi perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi 

berbasis K3,  jika diperlukan. 

h. Mengevaluasi penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

serta keadaan darurat. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

   Pembangunan dinding penahan tanah ini dikerjakan pada tanggal 7 

Juli sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 selama 164 (seratus enam 



puluh empat) hari pada ruas Duri-Kandis sesuai dengan Surat Perintah 

Mulai Kerja (SPMK) dilaksanakan oleh PT. Rajawali Sakti Prima sebagai 

kontraktor pelaksana. Nilai kontrak senilai Rp. 4.686.325,00 ditangani 

sampai selesai dan sesuai target. 

 

Gambar 1.4 Surat perintah mulai kerja (SPMK) 

Sumber : Pejabat pembuat komitmen (PPK) 
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