
BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Proyek ini dilaksanakan pada 18 februari 2019, jalan ini menghubungkan 

antara desa bantan air ke desa bantan timur.  Sebelum dilakukan peningkatan jalan 

didesa ini, kondisi jalan didesa tersebut mengalami kerusakan. Salah satu 

penyebab kerusakan terjadi adalah akibat  overloading tidak patuhnya  pengguna 

jalan terhadap regulasi penyelenggaraan jalan yang ditetapkan pemerintah. 

Namun setelah adanya proyek peningkatan jalan bantan air – bantan timur 

ini menjadi solusi terkait permasalahan yang terjadi selama ini di desa tersebut, 

pada kondisi saat ini jalan didesa tersebut telah mengalami peningkatan dengan 

jenis perkerasan menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) yang dimana 

proyek tersebut sebagai kontraktor pelaksana adalah PT Pubagot  Jaya Abadi. 

Dengan adanya proyek ini, harapannya adalah agar pengguna jalan yang 

bermuatan lebih besar dari pembatasan beban jalan dapat lebih mematuhi terhadap 

regulasi kendaraan yang ditetapkan. Agar jalan yang telah dibuat lebih lama dari 

yang direncanakan, serta masyarakat lebih mudah untuk mencapai ke suatu lokasi  

dan menghasilkan suatu tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi 

pengguna jalan tersebut. 

1.2 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari peningkatan jalan bantan air – bantan timur ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat. 

2. Memudahkan dalam mencapai suatu lokasi dan menghasilkan suatu tingkat 

kenyamanan dan keamanan. 

3. Lancarnya arus distribusi barang dan jasa yang akan keluar masuk dari kota 

dan daerah sekitarnya. 

4. Memudahkan akses jalan bagi  masyarakat. 

 



1.3 Struktur Organisasi Proyek 

Dalam penyelengaraan suatu proyek, kegiatan yang akan dihadapi sangat 

kompleks. Maka sangat di perlukan adanya suatu organisasi pelaksanaan yang 

merupakan tata kerja untuk menunjang keberhasilan proyek, organisasi dalam arti 

kata sekelompok orang yang saling bekerja sama dalan mencapai tujuan tertentu. 

Organisasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pengendalian 

dan pelaksanaan proyek. Suatu oraganisasi proyek yang baik harus mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Terjadi hubungan yang baik/harmonis dalam kerjasama. 

2. Terjadi kerja sama berdasarkan hak,kewajiban dan tanggung jawab masing 

masing dalam unsur proyek. 
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Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Proyek Peningkatan Jalan Bantan Air -

Bantan Timur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 
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1.3.1 Project manager 

Project manager adalah orang yang di tunjuk untuk menggerakkan 

organisasi Proyek dan memimpinnya dalam mencapai objective proyek dan 

project manager ini adalah posisi puncak yang luar biasa dalam proyek. Dipikiran 

dan penanya, tertumpu beban tanggung jawab yang besar atas kesuksesan proyek. 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang project manager adalah 

sebagi berikut : 

1. Mengidentifikasikan dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul 

agar dapat diantisipasi sejak dini. 

2. Melakukan koordinasi kedalam (team proyek,manajemen,dll) dan keluar 

3. Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek, 

dapat berjalan sesuai rencana (on track) 

4. Seorang project manager harus bisa mengontrol proyek yang ditanganinya. 

Proyek harus selesai sesuai dengan budget, sesuai dengan spesifikasi, dan 

waktu. 

5. Proyek yang ditangani harus mempunyai return yang nyata terhadap 

organisasi. Taat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan organisasi, harus 

bisa mengambil keputusan dengan wewenang yang terbatas dari organisasi. 

 

1.3.2   Lab technician 

Lab technician adalah seorang yang membantu quality engineer dalam 

pengujian dilaboratorium dan segala aspek mengenai pengujian mutu dan kualitas 

pekerjaan berdasarkan data lapangan yang diuji sesuai dengan klasifikasi syarat 

uji dalam spesifikasi yang disepakati. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang lab technician adalah mencakup 

hal hal sebagai berikut : 

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari supervison engineer / quality 

engineer, serta mengusahakan agar supervise engineer dan kuasa pengguna 

angaran / pejabat pembuat komitmen (PPK) fisik selalu mendapatkan formasi 

yang di perlukan dengan pengendalian mutu. 



 

2. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan 

peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung 

tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan 

dan dokumen kontrak. 

3. Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan 

dan pekerjaan, serta memberikan laporan kepada supervision engineer setiap 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan 

pekerjaan. 

1.3.3. Surveyor 

Surveyor adalah seorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi 

dan mengamati suatu pekerjaan lainnya. Surveyor kompeten harus memiliki 

pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan-keterampilan 

praktis. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh surveyor adalah kemampuan 

bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan 

alat-alat survey juga merupakan hal yang harus di perhatikan. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang surveyor adalah mencakup hal 

sebagai berikut : 

1. Membantu kegiatan survey dan pengukuran di antaranya pengukuran topografi 

lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan 

2. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan 

pencegahannya. 

3. Mengawasi survey lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan 

pengukuran dilaksanakan dengan akurat telah mewakili kuantitas untuk 

pembayaran sertifikat bulanan untuk pembayaran terakhir. 

4. Mengawasi survey lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan 

pengukuran dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan menjamin data yang 

diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan peninjauan 

desain atau detail desain. 



5. Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan ke kapala 

proyek. 

 

1.3.4 Supervisor (SPV) 

Supervisor adalah seseorang yang mempunyai wewenang dari pejabat 

diatasnya untuk mengawasi dan memberi perintah bawahannya dalam 

melaksanakan pekerjaan. Selain memilik tugas supervisor memiliki tanggung 

jawab yang harus di tepati, tanggung jawab itu sendiri yaitu kewajiban atas 

perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadaran.  

Tugas dan tanggung jawab dari seorang supervisor adalah mencakup hal 

sebagai berikut : 

1. Memahami desain konstruksi dan teknisnya. 

2. Menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan 

kondisi lapangan bersama dengan engineering konstruksi. 

3. Memimpin pelaksanaan tugas lapangan yang harus sesuai dengan biaya, mutu 

serta waktu pekerjaan sesuai dengan desain kerja. 

4. Sesuai dengan kondisi dan progress dilapangan, supervisor harus mengadakan 

evaluasi dan pembuatan laporan kepada atasannya. 

 

1.3.5 Operator 

Operator adalah seseorang yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

operator mengerti tentang prinsip kerja seorang operator dari pada alat yang akan 

di operasikannya. Hal ini sangat penting sehingga dapat membantu operator untuk 

meningkatkan factor keselamatan, efisiensi, dan menambah produktivitas atau 

memperbesar keuntungan bagi operator, alat maupun perusahaan dimana ia 

bekerja. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang operator adalah mencakup hal 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pemeriksaan keliling dan pemeriksaan sebelum alat di hidupkan 

2. Melakukan pemeriksaan dan pengisian bahan bakar, oli pelumas dan 

fluidnya. 



3. Melaporkan temuan kerusakan pada alat berat kepada pengawas lapangan  

4. Mengoperasikan alat dengan aman dan produktif sehingga alat menjadi tidak 

cepat rusak sehingga jangka waktu pemakaian peralatan menjadi lebih lama. 

5. Menempatkan alat dengan aman diarea yang ditentukan. 

6. Mengikuti peraturan mematikan alat dengan baik 

7. Memastikan bahwa peralatan dirawat sesuai dengan jadwal   

8. Memastikan kebersihan alat selalu terjaga. 

 

1.3.6 Kepala Tukang 

Tukang adalah pekerjaan yang tidak mudah, tentunya dengan pengalaman 

panjang yang dimulai dari bawah, dari kenek, asisten tukang, tukang bangunan 

untuk pembangunan rumah maupun jalan, tentunya memiliki banyak tukang 

bangunan yang di kelolanya. Untuk itu harus memiliki tanggung jawab dan tugas 

yang baik agar proyek yang dikerjakan berjalan dengan lancar. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang kepala tukang adalah mencakup 

hal sebagai berikut : 

1. Memimpin 

Memimpin semua tenaga kerja dilapangan agar pekerja berjalan lebih baik, 

tepat dan hasil yang bagus.Kepala tukang untuk mengarahkan, membimbing, 

dan memperbaiki bila ada yang salah.Selain itu tugas kepala tukang adalah 

memastikan hasil pekerjaan para tukang optimal. 

2. Memberikan contoh  

Setiap pekerjaan sudah ada manual kerjanya, bagaimana urutan 

mengerjakan dan sudah ada gambar kerja. Tapi kadang kala manual kerja 

yang sudah ada kurang mamadai dan tidak selalu bisa dikerjakan oleh para 

tukang. Kepala tukang wajib memberikan contoh bagaimana mengerjakan 

sebuah pekerjaan dengan baik dan benar, selanjutnya memastikan tukang 

bisa melakukan sesuai standar. Memberikan contoh bisa dilakukan juga 

oleh seorang tukang senior, namun bila tidak ada tukang senior, maka 

menjadi tugas dari kepala tukang. 

 



 

3. Tempatnya bertanya dan belajar  

Apabila menemukan permasalahan dalam pekerjaannya maka para tukang 

bisa bertanya kepada kepala tukang. Para tukang tidak perlu khawatir 

karena ada Kepala Tukang tempat bertanya bila ada permasalahan, 

sekaligus para tukang bisa belajar kepada kepala tukang tantang hal-hal 

baru yang ditemukan.Apabila kepala tukang tidak bisa memberikan 

jawaban atau solusi, dia bisa bertanya kepada Mandor atau Pelaksana. 

4. Koordinasi dengan mandor 

Kepala tukang bertugas membuat laporan kepada kepada mandor atau 

pelaksana dan wajib berkonsultasi bila terdapat kesulitan atau masalah di 

proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan 

berjalan sesuai perencanaan. 

5. Penitipan upah kerja 

Upah pekerja/tukang dalam sebuah proyek dikelola oleh Kepala 

Tukang.Dia bertugas untuk membagikan ke tukang di bawahnya sesuai 

keahlian dan pendapatan masing-masing sesuai jadwal pembayaran yang 

disepakati. 

6. Mengatur alat kerja 

Peralatan kerja sangat berpengaruh kepada hasil pekerjaan 

pembangunan.Kepala Tukang harus memastikan kebutuhan alat kerja 

dalam pelaksanaan proyek pembangunan, memperhatikan jumlah yang 

dibutuhkan, kondisi alat kerja sampai kepada mengatur pembagian alat 

kerja kepada para tukang.Dalam hal ini dibantu oleh mandor bangunan. 

 


