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BAB I 

GAMBARAN UMUM 

 

 

1.1. Gambaran Umum  Perusahaan 

PT ADAM DEWILESTARI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

kontruksi pembangunan jalan dan jembatan, perusahaaan ini memiliki tenaga ahli 

dari berbagai profesi yang berdasarkan pengalaman dan kemampuan masing-

masing. Pada tahun 2020 PT ANDAM DEWILESTARI menerima tugas untuk 

melaksanakan tugas proyek peningkatan Jalan Kayu Ara - Telesung, dan Pecah 

Buyung - Peranggas Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. 

PT ANDAM DEWILESTARI bisa mendapatkan tender proyek peningkatan 

jalan Kayu Ara – Telesung dengan Cara memenangkan lelang, yakni dengan 

membuktikan bahwa Perusahaan ini mampu untuk merancang, menghitung 

anggaran biaya yang akan diperlukan sesuai pelaksanaan proyek, dan mampu 

melaksanakan pekerjaan proyek sesuai waktu yang sudah ditentukan. Tetapi tidak 

cukup hanya dengan pernyatan saja, Perusahaan ini juga membuktikan 

kemampuannya dalam bidang kontruksi yakni dengan cara memberikan contoh – 

contoh, statistik, dan penghargaan yang pernah di dapatkan nya. 

PT ANDAM DEWILESTARI sangat mementingkan kesalamatan pekerja saat 

melaksakan pekerjaan proyek, dimana saat melakukan pekerjaan proyek kepala 

pengawas di lapangan selalu berinteraksi kepada pekerja lainnya untuk 

mengingatkan selalu menerapkan K3 saat proyek berlangsung. 

 

1.2. Gambaran Umum Proyek 

Adapun alasan Proyek peningkatan jalan Kayu Ara - Telesung adalah sebagai    

berikut : 

1. Untuk   mempermudah   akses   lalu lintas masyarakat Kecamatan 

Rangsang Pesisir dan daerah sekitarnya. 

2. Meningkatkan  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  guna  

menunjang pertumbuhan ekonomi. 
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Adapun distribusi bahan dan material dilokasi proyek peningkatan jalan 

Kayu Ara - telesung sebagai berikut: 

Material yang digunakan untuk peningkatan jalan Kayu Ara – Telesung yaitu 

menggunakan material tanah dasar (subgrade) dan Base (Base B) yang 

didatangkan langsung dari tempat pengambilan material kemudian di bawak 

kelokasi proyek menggunakan kapal ponton, Kemudian dilakukan mobilisasi 

menggunakan dump truck dari kapal ponton menuju lokasi proyek. 

Adapun suasana/lingkungan dilokasi proyek saat pekerjaan proyek 

berlangsung sebagai beriku 

Suasana dilokasi saat proyek berlangsung lumayan ramai pengendara sepeda 

motor yang lewat dikarenakan proyek tersebut menghubungkan dua daerah, jadi 

saat proyek sedang berlangsung sedikit menganggu pekerjaan yang sedang 

berlangsung. 
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