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KATA PENGANTAR 

Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Allah SWT atas rahmatNya yang 

melimpah. Atas terselesaikannya kegiatan Kerja Peraktek di PT. ANDAM DEWI 

LESTARI. 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah kerja peraktek 

di kampus politeknik jurusan teknik sipil. Tujuan dibuatnya laporan magang ini 

yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dunia kerja di 

PT. ANDAM DEWI LESTARI. 

Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bapak Faisal Ananda, S.T.,MT Selaku Kepala Jurusan, Politeknik Negri 

Bengkalis. 

2. Bapak Dedi Enda, S.T.,MT Selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil Negri 

Bengkalis. 

3. Bapak Armada, S.T.,MT selaku Dosen Pembimbing yang telah meyuport 

tampa lelah nya dan ilmu yang telah di berikan. 

4. Bapak Ibu, dan keluarga besar  yang selalu memberikan dukungan serta do’a 

tulus tiada henti. 

5. Bapak Amat selaku pengawas lapangan PT. ANDAM DEWI LESTARI telah 

membimbing dan memberi ilmunya selama Kerja Paktek berlangsung. 

6. Dian Darmawan, S.TP selaku Kepala Bidang Barang Jasa .PUPR Kabupaten 

Kepulawan Meranti telah memberikan dukungan kepada mahasiswa 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

7. Keluarga dekat dan teman-teman tercinta yang tidak di sebut satu persatu, 

selalu bertukar pikiran,mendukung dan membatu terselesainya kerja praktek 

ini. 
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Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa 

menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik-baiknya. Laporan magang ini 

memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik 

mungkin. Sekali lagi terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita 

semua. 

Selatpanjang, 20 Agustus 2020 

                                              

                                     

                                                                               PADLAN TOYIB 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PRUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang PT. Andam Dewi Lestari 

 Sejalan dengan terus berkembang dan bergulirnya roda pembangunan di 

seluruh Provinsi di Indonesia dimana Provinsi Riau merupakan salah satunya, 

maka Konsekuensi logisnya adalah partisipasi dan peran aktif semua pihak dalam 

ikut mensukseskan pembangunan. Provinsi Riau secara geografis letaknya sangat 

strategis berbatasan dengan beberapa Negara tetangga dan terdiri dari area 

daratan dan kepulauan. 

Posisi ini menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk 

melayani seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Aspek-aspek ekonomi, sosial, 

politik,  pertahanan  dan  keamanan  tidak  terlepas  dari penyediaan  sarana  

dan prasarana fisik (Infrastruktur) yang tentunya memerlukan Mapping 

(Pemetaan), perencanaan serta pengawasan  dan  pelaksanaan  yang baik  dan  

sesuai  dengan tuntutan pembangunan baik dari segi teknis maupun non teknis. 

Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, kegiatan 

pembangunan  yang  dilaksanakan  haruslah  melibatkan  semua  pihak,  baik  

dari pihak   pemerintah   sendiri   maupun   dari   pihak-pihak   swasta   yang   

dapat berpartisipasi secara Professional dibidangnya masing-masing. 

PT. ANDAM DEWI LESTARI 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 DEWI LESTARI menerima tugas untuk 

melaksanakan tugas proyek peningkatan Jalan Kayu Ara - Telesung, Kecamatan 

Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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1.2 Tujuan Proyek 

 Meningkatkan infrastruktur dasar menjadi prioritas PEMDA Kabupaten 

Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pembangunan,bupati Kepulauan Meranti 

menegaskan bahwa untuk pembangunan infrastruktur dasar akan di lakukan dalam 

bentuk pembangunan akses jalan dan jembatan dan termasuk juga akses jalan 

peranggas-pelabuhan pecah buyung yang berada di Kecamatan Rangsang Barat, 

infrastruktur jalan di pandang paling paling penting karena masih banyak kualitas 

jalan di daerah ini tepat nya di Rangsang Barat dalam kondisi buruk dengan 

semakin baiknya kondisi jalan tentunya akses ke seluruh wilayah di Meranti bisa 

terbuka dengan baik.Adapun tujuanlainnya peningkatan jalan peranggas-

pelabuhan pecah buyung ialah : 

1. Kelancaran mobilitas masyarakat setempat dalam bekerja dan berusaha 

2. Meningkatkan produktivitas masyarakat, daya saing, hingga percepatan 

sampainya hasil panen dan hasil bumi dari desa ke ibu kota Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

3. Terciptanya jaringan jalan yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan 

serta mempunyai nilai struktur yang baik. 

4. Dapat mempelancar arus ekonomi dan informasi antar daerah. 

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/industry 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian 

serta yang ada pada suatu Perusahaan atau Instansi dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan 

jelas pemisahan tugas dan kewajiban antara yang satu dengan yang lain. Dalam 

struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan batas wewenang dan 

tanggungjawab kepada masing-masing pejabat atau orang yang telah diberi 

wewenang sebelumnya. Dengan demikian kegiatan yang beranekaragam dalam 

perusahaan   disusun   teratur   sehingga   tujuan   usaha   yang   telah   ditetapkan 

sebelumnya dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya struktur organisasi 
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ini juga dapat  diketahui  asal  kesalahan  atau  penyimpangan  didalam  suatu  

proses kegiatan. 

Struktur organisasi pada PT. ANDAM DEWI LESTARI disusun sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dan fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari 

masing- masing bagian pada setiap bidang yang di tempati. Untuk lebih jelas 

struktur organisasi PT. ANDAM DEWI LESTARI dapat dilihat pada Gambar 1.1 

berikut ini: 
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Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manager Teknik 

IRFAN SANTRIADI 

 MANAGER Proyek 

RAMDANI NOVA 

Manager Keuwangan 

FIFI KOMALAWATI 

Plaksana Lapangan 

SOLIHIN 

Petugas K3 

SONY ADIYAPUTRA 

Oprator Buldozer 

ALIANG 

Quantity 

ROMI MARTA 

 

JURU GAMBAR 

AINAL IKRAM 

Oprator Motor Grader 

ASRIL SIDIK 

Oprator Vibratory Roller 

LAMBOK PARMONANGAN 

Oprator wheel loader 

ANDI IQBAL ARIEFULIAH 
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1.3.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang 

memiliki proyek dan penyediaan dan a untuk merealisasikan. Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah Pemilik Proyek (Owner) dalam 

proyek ini. Tugas Dan kewajiban Pemilik Proyek (Owner) antara lain: 

1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai baik segi kualitas 

fisik proyek maupun batas waktu yang telah di tetapkan. 

2. Mengadakan Perjanjian kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur. 

3. Menyediakan dana yang di perlukan dalam proyek  

4. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek 

tersebut. 

5. Memberi tugas pada perencana untuk merencanakan proyek tersebut. 

Memberikan informasi yang di perlukan oleh kontraktor dan konsultan 

perencana terhubung dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

 

1.3.2 Konsultan Perencana 

 

Konsultan perencana mempunyai kewajiban atau tugas yang 

merencanakan suatu rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan 

mekanikal/elektrikal, dengan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik proyek. 

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencan pelaksanaan dan lainnya. 

2. Membuat gambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan 

konstruksinya. 

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

biaya (RAB). 

4. Tempat berkonsultasi jika ada hal-hal yang meragukan dibidang 

arsitektural dan struktur. 
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1.3.3 Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang 

berbadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan),yang mengadakan 

pengawasan utama dalam peleksanaan sesuai dengan gambar- gambar kerja. 

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain: 

1. Mengendalikan pengawasan menyeluruh atas penyimpangan dan 

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 

2. Menyelenggarakan koordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek. 

3. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

kontraktor serta pembuatan berita acara penyerahan.  

4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan. 

5. Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan dan tenaga kerja. 

6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yanag sedang berlangsung. 

7. Meneliti dan mencatat semua pekerjaan tambahan dan kurang yang terjadi, 

termasuk melakukan evaluasi pehitungan biaya pekerjaan tambahan serta 

pengaruh waktu pekerjaan. 

 

1.3.4 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam 

bidang pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik 

pemerintah maupun swasta. Yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta telah 

mentandatangani surat perjanjian kerja (SPK). Kontraktor pelaksana ini bekerja 

dengan mengacu pada gambar kerja (bestek), rencana kerja dan syarat-syarat 

(RKS) yang telah disusun sebelumnye. Adapun kegiatan dari Kontraktor 

pelaksana yaitu : 

1. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari 

segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Direksi. 
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3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

4. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan 

sesuai dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan : 

a. Biaya pelaksana 

b. Waktu pelaksana 

c. Kualitas pekerjaan 

d. Kuantitas pekerjaan 

e. Keamanan kerja 

1.4  Ruang Lingkup Prusahaan 

PT. ANDAM DEWI LESTARI merupakan konsultan Swasta yang 

memberikan layanan jasa konstruksi berupa pengawasan.Pemerintah dan 

perusahan swasta sebagai mitra kerja utama PT. ANDAM DEWI LESTARI telah 

memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesinambungan eksistensi perusahan 

dalam 8 tahun terakhir. Kontribusi dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan 

baik oleh pemerintahan pusat  (Dapertemen Teknis) dan pemerintahan daerah 

melalui dinas-dinas terkait kepada PT. ANDAM DEWI LESTARI untuk 

menggarap kegiatan atau program yang memiliki signifikasi dengan jasa 

konsultan yang disediakan oleh perusahan ini 

Tabel 1.2 PROFIL PERUSAHAAN 

A. Data Administrasi 

1. Nama (PT/CV/Fima/Koperasi   : PT. ANDAM DEWI LESTARI 

2. Status : ppp  Pusat           Cabang 

3. Alamat Kantor Pusat : JL.DELIMA NO. 30.A DUMAI 

No. Telepon : (0765) 94531 

No. Fax : (0765) 

Email :  
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B. Izin Usaha (IUJK) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) 

a. IUJK 

1. No. Surat Izin Usaha  : 1-1271-2-00826-345592 Tanggal   

   November-2018 

2. Masa berlaku izin usaha : 13 November 2021 

3. Instansi pemberi izin usaha  : Wali Kota Dumai 

b. SB 

1. No. SBU : 0564209 

2. Masa Berlaku SBU  : 21 November 2018 

3. Instansi Pemberi SUB : LPJK 

4. Tanggal Leges Terakhir : 21 September 2020 

C. Izin Lainnya (SITU/Keterangan Domisili) 

1. No. Surat Izin  : 0988/BPT/-2011Tanggal 23 Maret 2014 

2. Masa Berlaku Izin : 23 Maret 2019 

3. Instansi Pemberi Izin : Pemko Badan Pelayanan Terpadu Kota 

   Dumai 

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 

1. Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi 

a. No. Akte  : 17 

b. Tanggal  : 10 April 2019 

c. Nama Notaris : Tuan Yuric Delon 

2. Akte Perubahan Terakhir  

a. No. Akte  : - 

b. Tanggal  : - 

c. Nama Notaris : - 

 

E. Pengurus  

1. Komisaris Untuk Perseroan Terbatas (PT) 

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Usaha 

1 IDAYANTI 1472014107650001 Komisaris Utama 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha  

No. Nama No.KTP Jabatan Dalam Usaha 

1 H. ISMAIL, S.H 1472012407900001 Direktur Utama 
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F. Data Keuangan 

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) Susunan Pesero (untuk 

CV/Firma) 

No. Nama No. KTP Persentase 

1 IDAYANTI 1472014107650001 - 

2. Pajak  

a. Nomor Pokok Wajib Pajak  : 03.241.180.3.219.001 

  

b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir : Tanda Terima Elektronik 

 843504064881630288011 
c. Bukti Laporan Bulanan (3 Bulan Terakhir) : 

1. PPh Pasal 21 : Terlampir 

2. PPh Pasal 23  : Terlampir 

3. PPh Pasal 25/Pasal 29  : Terlampir 

4. PPN  : Terlampir 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan 

Pelaksanaan  suatu  proyek  dimulai  dari  pemberian  tugas  oleh  pemilik 

proyek (owner) kepada pelaksana (kontraktor) dengan melalui suatu proses yang 

disebut  pelelangan atau tender. Sedangkan untuk mengawasi suatu pelaksanaan 

proyek owner akan menunjuk konsultan pengawas sebagai wakilnya. 

Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan 

cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyediaan barang/jasa yang 

setara dan memenuhi syarat 

Proses pelelangan adalah proses kegiatan penawaran pekerjaan yang 

ditawarkan oleh pemilik proyek (owner) kepada rekanan (kontraktor), yang 

bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat. 

Berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh 

pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbaik.Penentuan 

pelaksanaan kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelelangan umum,yaitu pelelangan yang di umumkan melalui media massa 

atau publikasinya 

2. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan yang hanya diundang beberapa 

pemborongan yang di anggap mampu. 

3. Pemilihan langsung. 

4. Penunjukan langsung. 

Adapun pelelangan yang diadakan dinas pekerjaan umum dan penataan 

ruang yaitu pelelangan terbuka/umum. 
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2.1.1 Pelelangan Terbuka atau Umum 

Pelelangan Terbuka atau Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara 

terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau pun papan 

pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia 

usaha yang berminat dalam mengikutinya. 

Dalam pelaksanan suatu pelelangan, panitia lelang mempunyai tugas dan 

kewajiban sebagai berikut: 

1. Menetapkan syarat-syarat pelelangan. 

2. Mengadakan pengumuman yang akan di adakan. 

3. Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat kerja serta berita acara. 

4. Menetapkan tata cara penilaian pelelangan  

5. Melaksanakan pelelangan 

6. Mengadakan penilaian dan penetapan calon pemenang 

7. Membuat laporan dan pertanggung jawaban kepadakegiatan. 

Dalam proses pelelangan yang dilakukan untuk proyek Peningkatan Jalan 

kayu ara - telesung yang diikuti oleh beberapa peserta dengan sistem 

pascakualifikasi dengan metode evaluasinya menggunakan sistem gugur. 

Pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT. Andam Dewi Lestari dengan nilai 

kontrak sebesar RP. 12.661.432.243,23,. (Dua Belas Milyar Enam Ratus Enam 

Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga 

Dua Puluh Tiga Perseratus Rupiah ). 

2.2. Data Umum dan Data Teknis 

2.2.1 Data Umum Proyek 

 
a. Nama Proyek  :  Peningkatan Jalan Kayu Ara - Telesung 
 
b. Provinsi    :  Riau 
 
c. Lokasi    :  Kecamatan Rangsang Pesisir 
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d. Pemilik : Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan    

Meranti 
 
e. Panjang Jalan               :  2,950 km 
 
f. Kontraktor Pelaksanaan        :  PT. ANDAM DEWILESTARI 
 
g. Konsultan Pengawas   :  CV.BUHARA PERSADA 
 
h. No. Kontrak                          : 
 
i. Nilai Proyek     :  Rp. 12.661.432.243,23- ( dua belas miliar  

enam ratus enam puluh satu juta empat 

ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat 

puluh tiga dua puluh perseratus rupah ) 

 
j. Waktu Pelaksaan    :  240 (dua ratus empat puluh) hari kalender 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Papan proyek 

 (sumber : lapangan proyek) 

 

2.2.2   Data Teknis Proyek 

1. Panjang peningkatan jalan  : 2900m 

2. Fungsi Bangunan   : Lalu lintas  

3. Timbunan Pilihan   : Base B 

4. Lapis Pondasi Base   : 20-25cm 

5. Lapis timbunan biasa  : 40 cm 

6. Volume Timbunan Biasa   : 12.480,00 m3 

7. Volume timbunan pilihan   : 7.257,53 m3 
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8. Penyiapan badan jalan   : 23.520,05 m2 

9. Geotekstil  separator kelas 1  :44.800,00 m2 

10. Gambangan (uyung sagu)  :71.695,50 m2  
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi Tugas Selama Kerja Praktek ( KP )  

Pada saat pelaksanaan kerja praktek ada beberapa pekerjaan yang saya 

lakukan sesuai perintah pembimbing kerja praktek dilapangan Adapun pekerjaan 

yang di ikuti selama 2 bulan (terhitung mulai dari tanggal 01 Juli 2020 hingga 31 

Agustus 2020) pekerjaan proyek ini dilaksanakan selama 240 hari kelender. 

pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek (KP) adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Survey ke lokasi proyek bersama angota PUPR Kepulauan Meranti 

pada saat pekerjaan survei dilakukan saya diberikan tugas oleh 

pembimbing dilapangan untuk ikut serta dalam kegiatan ini agar saya dapat 

mengetahui lokasi proyek yang akan dilaksanakan.dan dapat mempermudah 

aksess saya ke lokasi tersebut. 

 

 

Gambar 3.1. Survey ke lokasi proyek 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

3.1.2 Pembersihan lahan  

pada saaat pembersihan lahan dilakukan saya diberikan tugas untuk 

melakukan pengawasan agar pekerjaan yang berlangsung sesuai dengan gambar 

kerja dan juga spesifikasi yang telah di tentuakan oleh owner. 
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Gambar 3.2.pembersihan lahan 

(sumber: dokumentasi dilokasi lapangan proyek) 

 

3.1.3 Pekerjaan penyusunan uyung/gambangan bersama pekerja  

pada saat pekerjaan penyusunan uyung/gambangan pembimbing 

lapangan memberikan tugas agar dapat membantu para pekerja agar saya dapat 

megetahui cara penyusunan uyung yang baik dan sesuai kondisi dilapangan. 

 

 

Gambar 3.3.penyusunan Gambangan (uyung sagu) 

               (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek). 

3.1.4 Pekerjaan tanah timbunan 

Pada saat pekerjaan tanah timbunan pembimbing lapangan memberikan 

tugas agar dapat membantu mengawasi pekerjaan dan membantu mengarahkan 

material yang masuk agar pekerjaan menjadi lebih teratur. 
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Gambar 3.4. Proses Leveling Penghamparan tanah 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

3.1.5 Pekerjaan pengujian tanah timbunan (Core) 

Pada saat pekerjaan pengujian tanah timbunan (core) pembimbing 

lapangan memberikan tugas untuk membantu melakukan pengujian,agar saya 

dapat menerapkan ilmu yang saya pelajari di perkuliahan dan juga dapat 

mempelajari bebrapa kendala dilapangan. 

 

Gambar 3.5. pengekoran tanah 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek.) 

3.1.6 Pekerjaan sand cone tanah timbunan  

Pada saat pekerjaan sand cone ini pengawas lapangan memberikan tugas 

agar saya dapat membantu para pekerja untuk melakukan pengujian sand cone 
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tersebut agar saya daapat menerapkan ilmu yang saya pelajari di  perkuliahan,dan 

dapat mengetahui metode kerja di lapangan. 

 

Gambar 3.6. Proses Leveling  Pengujian Sand Cone 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

3.1.7 Pekerjaan pemasangan geotextil 

Pada saat pemasangan geotextil ini dilakukan pembimbing lapangan 

memberikan tugas kepada saya agar dapat membantu para pekerja untuk 

melakukan pemasangan geotextil agar saya dapat mengetahui cara pemasangan 

geotextil yang benar dan kendala yang terjadi pada saat pekerjaan itu. 

 
Gambar 3.7 Proses Leveling  Pemasangan geotexstil 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek)  

3.1.8 Pekerjaan penghamparan base 

Pada saat pekerjaan penghamparan base pengawas lapangan memberikan 

tugas agar saya dapat membantu dalam pengawasan pekerjaan dan membantu 
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megarahkan material yang masuk agar pekerjaan yang dilakukan sesuai 

spesifikasi yang telah di tentukan dan sesuai dengan gambar kerja yang ada. 

 
Gambar 3.8 Proses Leveling Penghamparan Base B 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

3.1.9 Pekerjaan pengujian ketebalan base (core) 

Pada saat pekerjaan pengujian ketebalan base (core) pembimbing 

lapangan memberikan tugas untuk membantu melakukan pengujian,agar saya 

dapat menerapkan ilmu yang saya pelajari di perkuliahan dan juga dapat 

mempelajari bebrapa kendala dilapangan. 

 
 Gambar 3.15 Proses Leveling  Pengujian ketebalan (core) 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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3.1.10 Pekerjaan sand cone base B 

Pada saat pekerjaan sand cone ini pengawas lapangan memberikan 

tugas agar saya dapat membantu para pekerja untuk melakukan pengujian sand 

cone tersebut agar saya daapat menerapkan ilmu yang saya pelajari di  

perkuliahan,dan dapat mengetahui metode kerja di lapangan 

 

Gambar 3.10 Proses Leveling  Pengujian Sand Cone 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

3.2 Target yang diharapkan 

Adapun target yang diharapkan pada saat melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh pembimbing dilapnagan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat melaksanakan dengan baik tugas yang diberikan oleh 

pembimbing dilapangan 

2. Menambah ilmu yang tidak didapat di bangku perkuliahan 

3. Lebih banyak mengetahui beberapa cara dan prosedur dalam 

pelaksanaan pekerjaan jalan 

4. Megetahui bagaimana menjadi bagaian dari penagawasan di lapangan 
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3.3 Target yang diharapkan 

Adapun target yang diharapkan pada saat melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh pembimbing dilapnagan adalah sebagai berikut: 

5. Dapat melaksanakan dengan baik tugas yang diberikan oleh 

pembimbing dilapangan 

6. Menambah ilmu yang tidak didapat di bangku perkuliahan 

7. Lebih banyak mengetahui beberapa cara dan prosedur dalam 

pelaksanaan pekerjaan jalan 

8. Megetahui bagaimana menjadi bagian dari penagawasan di lapangan                                                                                                                                                                  

3.4 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

3.4.1 Perangkat lunak yang digunakan 

1. Excel yang digunakan untuk membuat laporan atau menghitung 

hasil pengujian 

2. Word yang digunakan untuk membuat laporan harian 

3.4.2 Perangkat keras yang digunakan 

1. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil pelaporan di 

lapangan 

2. Handpone yang digunakan sebagai alat untuk dokumentasi survei 

3. Alat –alat untuk pegujian ketebalan (core) dan pegujian kepadatan 

sand cone adalah: meteran,linggis,dan juga seprangkat alat sand 

cone. 

3.5 Data-data yang diperlukan 

1. Gambar rencana 

2. Rencana anggaran biaya (RAB) 

3.6 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

Adapun dokumen dan file yang dihasilkan sebagai berikut: 

1. Laporan harian 

3.7 kendala-kendala yang dihadapi dalaam menyelesaikan tugas  

Kendala yang dialami pada saat menyelesaaikan tugas yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 
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1. pada saat melakukan survei pertama kali kelapnagan lokasi pekerjaan 

sangat jauh dan akses jalan nya susah sehingga memperlambat pekerjaan 

survey 

2. pada saat pekerjaan pengujian ketebalan tanah timbunan dan juga base 

cuaca yang sering berubah-rubah sehingga memperlambat pekerjaan 

3. pada saat pengawasan pekerjaan kurang nya arahan dari pembimbing 

sehingga membuat saya kurang memahami bagian penagawasan yang 

baik dan benar. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 Dari hasil kerja praktek (KP) selama lebih kurang 60 hari pada proyek 

Peningkatan Jalan kayu ara-telesung, penulis mendapatkan banyak pelajaran atau 

pengalaman tentu ilmu lapangan serta penulis bisa mengetahui cara pekerjaan 

yang ada diproyek tersebut dengan baik. 

Dari hasil pelaksanaan Kerja Praktek (KP) penulis dapat mengambil kesimpulan 

yang dapat penulis sampaikan. 

1.1 Kesimpulan 

 

4.1.1 Manfaat Dari Tugas yang di Laksanakan 

 

1. Proyek Peningkatan Jalan kayu ara-telesung adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa telesung  serta 

meningkatkan efisiensi sarana prasarana transportasi jalan kayu ara-

telesung. 

2. Pada Proyek Peningkatan Jalan telesung-kayu ara, dapat mengenal 

berbagai alat berat yang digunakan antara lain : excavator, dump truuck, 

vibrating roller, dan lain-lain. 

4.1.2   Manfaat Kerja Praktek (KP) Bagi Mahasiswa/i 

1. Mahasiswa/i dapat mengetahui tata cara pekerjaan jalan pelaksanaan 

peningkatan jalan. 

2. Mahasiswa/i dapat mengerahui bahan dan peralatan yang digunakan 

dalam pekerjaan pelaksanaan peningkatan jalan. 
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1.2 Saran 

 

Selesainya pelaksanaan KP dan penulis banyak mengetahui hal-hal 

yang terjadi selama pelaksanaan KP, maka perbaikan kearah mendatang 

serta beberapa saran dari penulis antara lain: 

1. Penerapan K3 dilapangan harus diawasi dengan ketat untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dilapangan. 

2. Pengawasan pekerjaan dilapangan harus semaksimal mungkin, 

sehingga mutu kerja sesuai perencanaan. 

. 
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