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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Latar Belakang CV Duta Prima Consult 

 CV. DUTA PRIMA CONSULT didirikan berdasarkan akte notaris dan 

pejabat pembuat akte tanah nomor 26 FHIFI ALFHIAN RONIE, S.H pada tanggal 

10 februari 2009, CV ini berkedudukan di Kota Dumai CV Duta Prima Consult 

menjalankan usaha dibidang jasa konsultan lingkungan pekerjaan jasa konsultan 

terutama adalah perencanaan teknik, pengawas, managemen umum, dan operasi 

serta penelitian. 

1.1.2 Latar Belakang PUPR Kota Dumai 

Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 50, tambahan lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999 

Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. 

Berdasarkan peraturan daerah Kota Dumai no 5 tahun 2001 tentang 

organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah terbentuklah dinas permukiman, 

prasarana wilayah dan kebersihan yang di tetapkan oleh Walikota Dumai pada 

saat itu yaitu H. Wan Syamsir Yus. Kemudian pada tahun 2005,  berdasarkan 

peraturan daerah no 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai no 5 tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah terbuntuklah Dinas Permukiman, 

Prasarana Wilayah dan Kebersihan, yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada 

saat itu yaitu H. Wan Syamsir Yus. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan 

Peraturan daerah no. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Dumai Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - 

Dinas Daerah berubahlah nomekelatur terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana 

Wilayah dan Kebersihan menjadi terbentuklah Dinas Permukiman dan  Prasarana 

Wilayah Kota Dumai. 



2 

 

 Perubahan nomenkelatur ketiga pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ditetapkan oleh Walikota 

Dumai pada saat itu yaitu H. Zilkifli A.S. 

 Perubahan keempat terjadi pada Tahun 2018, berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Dumai nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Dumai, berubahlah nomenkelatur Dinas Pekerjaan Umum 

menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan 

nomenkelatur ini dipakai sampai saat ini. 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pada Dinas PUPR Kota Dumai 

Sumber : Data Proyek 

 

1.1.3 Latar Belakang Proyek 

 Dumai adalah sebuah kota di Provinsi  Riau, Indonesia sekitar 200 km dari 

kota Pekanbaru. Pada saat ini Gedung kejaksaan Negeri Dumai mengalami proses 

Revitalisasi yang mencangkup perbaikan aspek fisik agar mampu mengenali dan 

memanfaatkan potensi gedung. Alasan merevitalisasi gedung tersebut yaitu untuk 

menambah ruangan, memperluas ruangan serta memperbaiki ruang penjara pada 
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gedung tersebut agar gedung kejaksaan dapat meningkatkan fungsi kawasan 

sebelumnya. 

 

Gambar 1 2 Proyek Revitalisasi Gedung Kejaksaan Negeri Kota Dumai 

Sumber : Data Proyek 

1.2 Tujuan Proyek 

 Tujuan dari proyek revitalisasi pembangunan gedung kejaksaan negeri di 

kota Dumai untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana gedung, agar 

dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 

1.3 Struktur Organisasi 

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. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagianserta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. 

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 

dibatasi. 

Adapun struktur organisasi Proyek Revitalisasi antor Kejaksaan Negeri 

Dumai ini adalah sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI PROYEK REVITALISASI GEDUNG 

KEJAKSAAN NEGERI KOTA DUMAI (PT. RAJAWALI SAKTI PRIMA) 
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Adapun uraian dari struktur organisasi pada proyek Revitalisasi Gedung 

Kejaksaan Negrei Kota Dumai dari PT. Rajawali Sakti Prima adalah sebagai 

berikut : 

1. Project Manager 

Project manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk 

menggerakan proses manajemen yang mengarah pada strategis 

pengelolaan proyek dimana tujuan utamanya yaitu mencapai tujuan 

proyek. 

Tugas dan tanggung jawab dari Project Manager adalah : 

a. Menentukan kebijakan pelaksanaan jasa manajemen proyek 

konstruksi. 

b. Memimpin, mengkoordinasi dan melaporkan kepada konsultan 

pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. 

c. Membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan 

dilaksanakan. 

d. Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. 

e. Membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional 

pelaksanaan proyek. 

f. Melaksanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan operasional 

pelaksanaaan proyek. 

g. Menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat 

usulan, permintaan, pembelian, pemakaian, dan pembayaran untuk 

kebutuhan proyek konstruksi. 

h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar, yang 

berkaitan dengan kebutuhan proyek. 

i. Menandatangani laporan bulanan terkait dengan pelaksanaan proyek 

konstruksi. 

j.  Mengajukan dan menandatangani pekerjaan tambahan atau kurang/ 

contract change order (CCD) kepada owner jika diperlukan. 
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2. Site Koordinator 

Tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Koordinator adalah : 

a. Mengetahui beban bawahannya, mereka harus dapat memastikan 

bahwa pekerjaan yang dikerjakan bawahan apakan sudah overload, 

underload atau normal. 

b. Mengetahui dan memantau apa yang sedang dikerjakan oleh 

bawahannya. 

c. Mengetahui dan memantau target setiap bawahannya. 

d. Memastikan bahwa setiap bawahannya selalu memiliki pekerjaan 

yang sesuai dengan beban kerja mereka masing-masing. 

e. Mencarikan pekerjaan agar orang bawahannya memenuhi pekerjaan 

mereka. 

f. Memberikan arahan dan solusi jika orang bawahannya mengalami 

masalah atau merasa kesulitan saat mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan. 

g. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan bawahannya. 

h. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan orang 

bawahannya dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Pelaksana lapangan 

Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan lapangan adalah : 

a. Mempersiapkan fasilitas dan sarana demi kelancaran pekerjaan. 

b. Mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan 

memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam bestek. 

c. Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

sesuia dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat. 

d. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya 

sesuai dengan surat perjanjian kontrak. 

e. Mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam 

tanggung jawab pelaksana. 
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f. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang 

diperlukan pada saat pelaksana pekerjaan. 

g. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa 

pemeliharaan. 

4. Surveyor  

Tugas dari surveyor adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran di lapangan. Selain itu 

juga melakukan penyusunan dan penggambaran data. 

b. Mengevaluasi hasil pengukuran dengen mencatat berbagai kekurangan 

sehingga bisa melakukan koreksi dan segera menemukan solusi untuk 

kendala tersebut. 

c. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar 

memastikan pengukuran dilakukan dengan akurat. 

d. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar 

pengukuran dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan kondisi 

lapangan. 

e. Mengawasi pelaksanaan staking out. 

f. Melaksanakan survey lapangan dan peninjauan lokasi-lokasi yang akan 

dikerjakan. 

g. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan ke kepala proyek. 

5. Drafter  

Drafter adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik 

sipil minimal D3 dan memiliki Surat Keterampilan(SKT) Drafter. 

Tugas dan tanggung jawab :  

a. Membuat perencanaan kegiatan operasional drawing. 

b. Mengatur kegiatan operasional drawing. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional drawing. 
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Adapun uraian dari struktur organisasi pada proyek Revitalisasi Kantor 

Kejaksaan Negrei Kota Dumai dari CV. Duta Prima Consult adalah sebagai 

berikut : 

1. Direktur Utama 

Direktur merupakan jabataan tertinngi dalam sebuah perusahaan yang 

bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. 

Tugas dan tanggung jawabanya direktur sebagai berikut: 

a. Menentukan kebijakan tertinggi. 

b. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

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

bagian (manajer). 

d. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara 

efektif dan efisien. 

f. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, 

merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang 

bekerja pada perusahaan. 

2. Team Leader 

Team Leader, yaitu penanggung jawab yang mengelola sumber daya dan 

sebagai koordinator antar berbagai kelompok keahlian. Team leader ini 

bertanggung jawab kepada KMK dan juga owner. 

Tugas Dan Tanggung Jawab Team Leader: 

a. Membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan. 

b. Memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan tenaga 

ahli. 

c. Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak 

langsung. Kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan agar 

dapat mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan 
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bagi teamnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada karyawan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. 

d. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina 

kerja sama team yang solid. 

e. Bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan aturan. 

f. Mengkoordinator seluruh aktifitas Tim dalam mengelola seluruh 

kegiatan baik dilapangan maupun dikantor. 

g. Bertanggung jawab terhadap Pemberi Pekerjaan yang berkaitan 

terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan. 

h. Membimbing dan Mengarahkan anggota team dalam mempersiapkan 

semua laporan yang diperlukan. 

i. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

j. Melaksanakan presentasi dengan direksi pekerjaan dan instansi terkait. 

3. Ahli Struktur 

Ahli Struktur adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan 

monitoring untuk memeriksa kemajuan konstruksi dan memberikan 

bantuan teknis, bertanggung jawab kepada pekerjaan struktur dan 

infrastruktur konstruksi serta membuat laporan pekerjaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Struktur: 

a. Melakukan koordinasi dengan bagian konsultan supervisi untuk 

melakukan monitoring pelaksanaan konstruksi. 

b. Mengadakan kunjungan secara berkala ke lokasi proyek. 

c. Bertanggung jawab untuk memeriksa kemajuan dan standar konstruksi 

serta memberikan bantuan teknis kepada para pengawas konstruksi. 

d. Bertanggung jawab kepada pekerjaan struktur dan infrastruktur 

konstruksi serta mengkaji ulang detail perencanaan struktur dan 

pengawasan. 

e. Melakukan monitoring uji coba kekuatan struktur. 
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f. Memiliki tugas untuk memonitoring dan melakukan evaluasi desain 

yang telah dibuat. 

g. Memberikan nasehat teknik sesuai dengan persyaratan spesifikasi 

teknik dan melakukan pengawasan serta koordinasi dengan bagian 

konsultan supervisi dalam mengevaluasi dan menganalisis pekerjaan 

konstruksi. 

h. Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring konstruksi. 

i. Merekomendasikan shop drawing. 

j. Menyiapkan dan membuat laporan rekomendasi. 

4. Inspector 

Inspector  adalah salah satu bagian tugas dalam tim pengawasan yang di 

bentuk oleh Konsultan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam 

Kerangka Acuan Tugas. Inspector ini merupakan perangkat Konsultan di 

lokasi proyek yang bertanggung jawab kepada Supervisor Engineer 

dimana ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan 

pengawas. 

Tugas dan Taanggung jawab Inspector adalah : 

a. Inspector mempunyai tugas membantu chief incpector dan quantity 

engineer dalam melaksanakan tugas pengawasan proyek di lapangan. 

b. Memeriksa dan menandatangani Shop Drawing dan As Build Drawing 

yang benar yang diajukan oleh kontraktor. 

c. Memeriksa dan menandatangani permintaan izin kerja (request) yang 

diajukan oleh kontraktor. 

d. Mengarahkan secara benar pelaksanaan pekerja di lapangan yang 

sesuai dengan gambar kerja spesifikasi teknis. 

e. Bersama dengan surveyor membantu quantity engineer melaksanakan 

opname pekerjaan bersama dengan kontraktor atas hasil prestasi 

pekerjaan di lapangan. 
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f. Memeriksa, menyetujui dan menandatangani backup yang diajukan 

oleh kontraktor, Inspector dalam melaksanakan tugas bertanggung 

jawab dan berkoordinasi penuh kepada chief inspector. 

g. Membantu quality engineer dalam melakukan pengawasan mutu 

pekerjaan dilapangan. 

STRUKTUR ORGANISASI PUPR KOTA DUMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada proyek Revitalisasi 

Gedung Kejaksaan Negeri Kota Dumai adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

PPK 

Riau Satrya Alamsyah, ST. MT 

Nip : 19740515 200112 1 006 

PPTK 

Yomi Idriansyah, ST 

Nip : 198501042009041001 

TIM TEKNIS 

Pak Radot 

M. Tommy Iskandar 
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  Garis Perintah 

  Garis Koordinasi 

1.4 Ruang Lingkup Cv. Duta Prima Consult 

Cv. Duta Prima Consult bergerak dibidang usaha jasa konsultan, seperti 

perencanaan umum, studi kelayakan, perencanaan teknik, pengawas, management 

umum dan operasi serta penelitian. 

Adapun proyek yang sudah diselesaikan Cv. Duta Prima Consult 

diantaranya adalah: 

1. Perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten 

pelalawan (2010) 

2. Perencanaan jalan kador-tanjung Punak (2011) 

3. Perencanaan peningkatan jalan akses labersa (2012) 

4. Perencanaan peningkatan jalan pematangan dua Kelurahan Pergam 

(2013) 

 

 

 

Pemilik Proyek/ Owner 

PUPR Kota Dumai 

Konsultan Perencana 

Cv. Skala Multi Rekayasa 

Konsultan 

Konsultan Pengawas 

Cv. Duta Prima Consult 

Kontraktor Pelaksana 

PT. Rajawali Sakti Prima 


