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BAB I

GAMBARAN UMUM PROYEK

1.1 Gambaran Umum Perusahaan

CV. Buhara Pesada merupakan perusahaan yang menjalankan usaha

dibidang konstruksi jalan bagi pekerjaan arsitektur dan dibidang pekerjaan sipil

lainnya. Secara keseluruhan dalam kegiatannya CV. Buhara Persada didampingi

oleh tenaga-tenaga ahli dari berbagai profesi. Terutama dalam bidang pengawasan

yang berlandaskan pengalaman kreativitas, kecepatan, bertanggung jawab, dan

dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan kemampuan. Dua tahun

kebelakangan ini CV. Buhara Persada sudah pernah menjalankan beberapa proyek

yaitu Peningkatan Jalan Pambang – Teluk Lancar (DAK) pada tahun 2019 sebagai

konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Gambar 1.1.1 Jadwal Pelelangan

(Sumber: LPSE Kota Dumai)

Gambar 1.1 pengumuman pemenang

(Sumber :LPSE Kota Dumai 2020)

Dari hasil jadwal yang telah ditetapkan dan proses yang berlangsung,

maka perusahaan dinyatakan sebagai pemenang.
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Gambar 1.2 Jadwal Pelelangan

(Sumber: LPSE Kota Dumai 2020)

1.2 Gambaran Umum Proyek

Adapun proyek ini dibuat oleh pemerintah kota Dumai (Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang) yang sumber dananya dari APBN kepada

provinsi/kabupaten/kota untuk melancarkan lalu lintas di Kel. Bagan Keladi, Kec.

Dumai Barat. Proyek ini dibuat bertujuan untuk mengakseskan Jalan Parit Pisang

Emas menuju Kelurahan Bagan Keladi, yang menikmati jalan ini adalah

masyarakat yang berada di Kelurahan Bagan Keladi maupun masyarakat yang

datang dari luar melewati jalan tersebut.

Gambar 1.3 Lokasi Proyek

(Sumber: Google Maps)

Lokasi Proyek
Peningkatan Parit

Pisang Emas
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Material- material yang digunakan dalam pembuatan Jalan Parit Pisang

Emas sebagai berikut:

a. Agregat kasar dan agregat halus di datangkan dari Bojonegoro

menggunakan kapal pontoon/tengker serta dibongkar di pelabuhan AMP

Medang Kampai, Kec. Mundam.

b. Agregat halus didatangkan langsung dari Tanjung Balai Karimum

menggunakan kapal pontoon/tengker serta dibongkar di AMP Medang

Kampai, Kec. Mundam.

Distribusi material proyek Peningkatan Jalan Parit Pisang Emas seperti

tanah timbun galian biasa, lapis pondasi agregat kelas A (base A), dan hotmix

dilakukan dengan menggunakan Colt Diesel/Dump Truck. Pengangkutan material

ke lokasi proyek melalui Jalan Garuda, Jalan Sri Kembar, dan Jalan Parit Sadak.

Jalan ini akan dilakukan pemeliharaan oleh CV. Nova Tekhnik dikarenakan jalan

tersebut menjadi jalan penghubung ke lokasi proyek sehingga jalan tersebut tidak

rusak.

Suasana di lokasi proyek dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19,

dimana pada lokasi proyek menerapkan protocol Covid-19 seperti menggunakan

masker, jaga jarak antara pekerja dengan pekerja lainnya. Disaat kegiatan proyek

akan dimulai biasanya konsultan pengawas dan pelaksana lapangan saling

berkoordinasi dengan mengarahkan suatu pekerjan yang akan dilaksanakan

kepada operator dan pekerja misalkan pekerjaan penghamparan, pemadatan, dan

sebagainya.
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