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1.1  Latar Belakang Perusahaan  

Permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah 

tantangan dan panggilan bagi kami CV. BUHARA PERSADA , untuk ikut 

mencarikan solusiyang terbaik melalui karya nyata yang dapat kami berikan. 

CV. BUHARA PERSADA, didirikan di Pekanbaru pada tanggal 01 

Desember tahun 2012, oleh sekelompok tenaga profesional yang terpanggil dalam 

pencapaian visi pembangunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah, Swasta 

maupun masyarakat luas secara langsung. 

Perusahaan ini adalah Perseroan Komanditer yang memberikan jasa 

konsultansi di bidang Perencanaan, Pengawasan, Studi dan survey bagi instansi 

pemerintah swasta maupun industri-industri secara keseluruhan. 

Dalam menjalankan roda perusahaan, CV. BUHARA PERSADA dibantu 

oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki pengalaman yang 

cukup baik dalam penanganan pekerjaan perencanaan, pengawasan, studi dan 

survey. Disamping itu perusahaan juga dilengkapi oleh sarana pendukung yang 

mutakhir sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

bidang kegiatan yang dapatdan sanggup kami kerjakan secara professional dan 

bertanggung jawab. 

Demikian buku perkenalan ini kami sajikan, kami percaya dengan meneliti 

buku ini, para klien akan memperoleh gambaran terperinci dalam usaha dalam 

penyajian karya yang kita harapkan bersama. 

Pada proyek peningkatan Jl. Parit Pisang Emas (DAK),Kel. Bagan Keladi, 

Kec. Dumai Barat, Kota Dumai dalam pelelangan yang diadakan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Pemerintah Kota Dumai CV. 

NOVA TEKHNIK memenangkan pelelangan Peningkatan Jalan Parit Pisang 

Emas (DAK) Kel. Bagan Keladi, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai anggaran 2020, 
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dengan nilai Rp. 9,073,500,236.63 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima 

Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Koma Enam Puluh Tiga Rupiah). Dan 

untuk Konsultan Pengawas dilapangan berasal dari CV. BUHARA PERSADA. 

 

1.2  Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari proyek peningkatan Jl. Parit Pisang Emas (DAK) 

dengan panjang jalan total 2.211 km dan lebar 4 m Kel. Bagan Keladi, Kec. 

Dumai Barat, Kota Dumai yang diadakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 

Ruang Bidang Bina Marga Pemerintah Kota Dumai adalah untuk membangun 

jalan dengan tipe perkerasan lentur (Flexible) dengan total anggaran yang 

dikeluarkan Rp. 9,073,500,236.63. Dan membangun gorong-gorong (Box 

Culvert). 

 

1.3  Struktur Organisasi Proyek 

Suatu proyek dapat berjalan dengan lancar, sesuai dan selesai dengan yang 

ditargetkan apabila ada orang orang yang mengaturnya. Maka dari itu sebuah 

organisasi proyek sangat dibutuhkan agar mudah dalam mengkoordinasi dan 

saling bekerja sama dalam suatu proyek.  

Berikut adalah tahapan tahapan penyusunan organisasi: 

1. Mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban setiap staff pelaksana 

maupun pengawas. 

2. Penentuan alur instruksi dan proses. 

3. Pencatatan semua hubungan formal kerja, koordinasi dari setiap jabatan, 

termasuk jalannya komunikasi kerja. 

4. Pembentukan prosedur pelaksanaan dan metode kerja yang sesuai serta 

mulai menyusun struktur, dan 

5. Melakukan evaluasi secara berkala. 
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CV. NOVA TEKHNIK 

KONTRAKTOR PELAKSANA 

CV. BUHARA PERSADA 

KONSULTAN PENGAWAS 

CV. AFIQAH CONSULTANT 

KONSULTAN PERENCANA 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

BIDANG BINA MARGA KOTA DUMAI 

 

PEMILIK PROYEK/OWNER 

Adapun unsur yang terlibat dalam organisasi proyek sebagai berikut : 

 

: Hubungan koordinasi 

: Hubungan kontrak 
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Gambar 1.3 Organisasi Proyek 

(Sumber :Dokumen Perusahaan) 

 

Tugas dan wewenang lembaga dalam struktur organisasi proyek 

peningkatan Jl. Parit Pisang Emas (DAK) Kel. Bagan Keladi, Kec. Dumai Barat, 

Kota Dumai  ini antara lain: 

 

1.3.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik Proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang  memiliki 

proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang  mampu 

melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.  Untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk 

membiayai proyek. 
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Tugas dan Wewenang pemilik proyek (Owner) antara lain : 

1. Menunjuk dan mengangkat wakilnya bagi kebutuhan perencanaan dan 

pelaksanaan, dalam hal ini mengangkat kontraktor pelaksana, pengawas 

proyek yang telah terpilih melalui sistem lelang, 

2. Mengesahkan keputusan yang menyangkut biaya, mutu, dan waktu 

pelaksanaan. 

3. Menyelesaikan perselisihan menyangkut proyek yang terjadi antara 

bawahannya dengan pihak pemborong. 

 

1.3.2 Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah orang atau badan hukum yang membuat 

perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, maupun 

bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. 

Konsultan Perencana pada proyek Peningkatan Jalan Parit pisang Emas 

(DAK) Kel. Bagan Keladi, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai adalah CV. AFIQAH 

CONSULTANT yang merupakan suatu badan usaha yang mempunyai badan 

hukum dan bergerak dibidang perencanaan pekerjaan fisik suatu pembangunan 

yang menerima dan menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan biaya dan 

syarat-syarat teknis yang telah ditentukan. 

Tugas dan kewajiban Konsultan Perencana, antara lain: 

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencana pelaksanaan danlainnya

2. Membuat gambar detail atau penjelasan lengkap dengan perhitungan 

kontruksinya. 

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan rencana anggaran 

biaya (RAB). 
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1.3.3 Konsultan Pengawas 

Konsultan Pengawas adalah pihak yang ditunjukkan oleh pemilik proyek  

(Owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat 

berupa badan usaha dan perorangan yang bergerak di bidang pengawasan dalam 

pelaksanaan perkerjaan dilapangan dengan memperhatikan item-item rencana 

anggaran biaya pelaksanaan dan gambar-gambar rencana kerja. 

Konsultan Pengawas pada proyek peningkatan Jl. Parit pisang Emas (DAK) 

Kel. Bagan Keladi, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai adalah CV. BUHARA 

PERSADA yang merupakan suatu badan usaha yang mempunyai badan hukum 

dan bergerak dibidang pegawasan pekerjaan fisik suatu pembangunan yang 

menerima dan menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan biaya dan syarat-

syarat teknis yang telah ditentukan. 

Tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas, antara lain: 

1. Melakukan pengawasan berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk 

dan pejelasan kepada pelaksana kontruksi dan meneliti hasil-hasil yang 

telah dikerjakan. 

2. Memberi rekomendasi progres report pekerjaan pelaksana untuk 

meminta dana kepada pemilik proyek (Owner) guna membiayai 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. 

3. Memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana konturksi 

apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari 

spesifikasi dan gambar-gambar teknis. 

 

1.3.4 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor Pelaksana adalah entitas hukum atau individu yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam 

definisi lain menyatakan bahwa perusahaan yang penawaran harganya telah 

diterima dan telah diberikan penunjukan surat serta menandatangani surat 

perjanjian dengan pemberi tugas pekerjaan pemborongan sehubungan dengan 

pekerjaan proyek. Kontraktor pelaksana bertanggung jawab secara langsung 

kepada pemilik proyek.  
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Dalam tugasnya, kontraktor pelaksana akan diawasi tim pengawas dari 

owner serta dapat berkonsultasi secara langsung kepada tim pengawas terhadap 

masalah yang terjadi dalam proyek. 

Kontraktor Pelaksana pada proyek peningkatan Jl. Parit pisang Emas 

(DAK) Kel. Bagan Keladi, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai adalah CV. NOVA 

TEKHNIK yang merupakan suatu badan usaha yang mempunyai badan hukum 

dan bergerak dibidang pelaksanaan pekerjaan fisik suatu pembangunan yang 

menerima dan menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan biaya dan syarat-

syarat teknis yang telah ditentukan. 

Dibawah ini adalah tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan 

fungsinya, antara lain : 

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik 

proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah). 

2. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat-

syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan. 

3. Membuat rencana anggaran biaya (RAB). 

4. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke 

dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi 

penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak  

memungkinkan  untuk dilaksanakan. 

5. Mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi 

kegagalan konstruksi. Kemudian proses pelaksanaanya diserahkan 

kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah 

orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek dilapangan. 

6. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana 

bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. 

7. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

8. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik 

dari segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

9. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh 
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direksi. 

10. Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor pelaksana harus membuat 

dan menyerahkan gambar kerja (Shop Drawing) serta metode kerja. 

 

1.4  Struktur Organisasi Perusahaan 

Menurut Mistiani (2010) menyatakan organisasi adalah bentuk formal dari 

sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang berkerja 

sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan 

organisasi) dalam proyek atau pun perusahaan. Dalam berbagai pekerjaan, 

struktur organisasi merupakan suatu kelengkapan yang sangat penting. Demikian 

juga pekerjaan yang berkaitan dengan suatu pembangunan suatu konstruksi. 

Struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran dan 

kesuksesan suatu proyek. 

Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak 

rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya serta 

memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Dengan adanya 

keterbatasan-keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah 

organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki 

agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek 

bisa tercapai. Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang efisien, tepat waktu dan sesuai 

dengan kualitas yang diharapkan. 

Dalam proyek Peningkatan Jalan Parit Pisang Emas (DAK) dilaksanakan 

oleh CV. NOVA TEKHNIK adapun struktur organisasinya adalah sebagai 

berikut : 

 

1.4.1 Direktur 

Direktur (dalam jumlah jamak disebut dewan direktur) adalah seseorang  

yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, 

atau lembaga pendidikan Politeknik. Kepemimpinan lembaga perusahaan yang 

kemudian disebut instansi perseroan terbatas (PT), dipimpin oleh Direktur (non-

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
https://id.wikipedia.org/wiki/Politeknik
https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas
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pendidikan). Kepemimpinan lembaga pendidikan Politeknik yang  kemudian 

disebut institusi pendidikan Politeknik, dipimpin oleh Direktur (pendidikan).  

Direktur (non-pendidikan) dapat seseorang yang memiliki perusahaan 

tersebut atau orang profesional yang  ditunjuk oleh pemilik usaha untuk 

menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat 

bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur, atau dewan eksekutif. 

Peraturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan  Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi.  

Direktur (pendidikan) adalah pimpinan yang mendapat amanah 

kepemimpinan di  Politeknik atau Akademisi yang ditunjuk oleh yayasan 

perguruan tinggi untuk menjadi pemimpin dilingkungan Politeknik swasta atau 

dilantik oleh Kementerian Indonesia dibidang pendidikan tinggi untuk menjadi 

pemimpin dilingkungan politeknik negeri. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Rektor / Ketua / Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3).  

Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu 

perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara 

pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya 

direktur memiliki tugas antara lain:  

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan atau institusi. 

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan, dan kepala 

bagian (manajer) atau wakil direktur. 

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. 

4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan 

atau institusi. 

 

1.4.2 Project Manager 

Project manager adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan organisasi 

proyek dan memimpinnya dalam mencapai objective proyek. Project Manager 

https://id.wikipedia.org/wiki/Profesional
https://id.wikipedia.org/wiki/Akademisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
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adalah posisi puncak yang luar biasa dalam proyek. Di pikiran dan penanya, 

tertumpu beban tanggung jawab yang besar atas kesuksesan proyek. Pada proyek 

besar dan sangat kompleks, project manager bahkan harus memiliki 

kesempurnaan kompetensi.  

Tanggung jawab project manager adalah untuk memenuhi kebutuhan yang 

berupa kebutuhan tugas, kebutuhan team, dan kebutuhan individual. Project 

manager menjadi penghubung antara strategi dan tim. Peran project manager 

dalam perkembangan bisnis dan keberlangsungan hidup perusahaan menjadi 

semakin lebih strategis. 

 

1.4.3 Lab Technician 

Berikut tugas dan tanggung jawab utama dari lab technician antara lain 

adalah : 

1. Mempelajari dan memahami spesifikasi teknis yang digunakan pada 

proyek konstruksi tersebut. 

2. Memeriksa kelayakan peralatan pengendalian mutu yang digunakan. 

3. Melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang 

digunakan. 

4. Melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan atau pun di 

laboratorium. 

5. Memeriksa hasil pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan atau pun 

di laboratorium. 

6. Mempelajari perencanaan mutu yang dipakai pada pekerjaan. 

7. Mencegah terjadinya penyimpangan mutu dalam pelaksanaan pekerjaan 

kontruksi. 

8. Menyiapkan bahan laporan yang  terkait pemeriksaan atau pengendalian 

mutu dari pekerjaan. 

9. Mempelajari metode kerja yang digunakan agar sesuai spesifikasi teknis 

yang dipakai. 

10. Membuat teguran baik lisan maupun tulisan jika terjadi penyimpangan 

dalam pekerjaan proyek. 
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11. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan mutu yang dibutuhkan 

quality assurance. 

12. Memeriksa dan menjaga kualitas pekerjaan dari sub kontraktor agar 

sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. 

 

1.4.4 Pelaksana 

Dalam sebuah pelaksanaan pembangunan proyek pembangunan kontruksi 

dibutuhkan pelaksana proyek agar dapat selesai dengan baik. Pelaksana 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengenai masalah- masalah teknis 

dilapangan serta mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagiannya. 

Adapun tugas dari pelaksana proyek adalah : 

1. Melaksanakan pekerjaan harian sesuai dengan dokumen kontrak. 

2. Mengkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien. 

3. Melaksanakan pekerjaan harian lapangan. 

 

1.4.5 Quality Surveyor 

Quality Surveyor adalah orang yang mempunyai keahlian dalam 

perhitungan volume, penilaian pekerjaan kontruksi, administrasi kontrak 

sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat 

diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dikendalikan, dan dipercayakan. Adapun 

tugas dari Quality Surveyor adalah : 

1. Melakukan pelaksanaan survey lapangan dan penyelidikan/pengukuran 

tempat-tempat lokasi yang akan dikerjakan 

2. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi 

dan pencegahannya. 

3. Melaporkan dan bertanggung jawab hasil pekerjaan ke kepala proyek. 

 

1.5 Ruang Lingkup Perusahaan 

CV. BUHARA PERSADA dalam hal jasa konsultansinya menyediakan 

tenaga professional dan berpengalaman dalam bidangnya seperti terlampir dalam 

proposal teknis ini setiap memberikan pelayanan dalam berbagai lingkup 



 

12 
 

pekerjaan diantaranya: 

1. Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. 

2. Perencanaan dan pengawasan bangunan gedung. 

3. Perencanaan pengembangan permukiman dan perumahan. 

4. Development dan planning perencanaan dan pengembangan. 

5. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 

6. Pengukuran topografi dan pemetaan. 

7. Studi analisa transportasi. 

8. Perencanaan pengembangan wilayah. 

9. Perencanaan kota dan irigasi. 

10. Survey dan penelitian tanah pertanian. 

11. Perencanaan sistem Informasi manajemen, air bersih, dan limbah 

buangan. 

12. Perancangan program computer. 

13. Pemrosesan dan interprestasi data. 

14. Dan lain-lain. 

 

Sampai saat ini CV. BUHARA PERSADA telah berhasil melakukan 

kerjasama yang baik sebagaimana rekanan dengan instansi pemerintah, 

departemen-departemen dan lembaga social lainnya. 
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