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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang PT.Andam Dewi Lestari 

 

 PT. Andam dewi lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

konstruksi pembangunan. Perusahaan ini memiliki tenaga-tenaga ahli dari 

berbagai profesi yang berlandaskan pengalaman dan kemampuan masing-

masing. PT.Andam Dewilestari berdiri pada tahun 1990 dan telah mendapat 

pengesahan dari mentri kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan surat 

keputusan nomor :C-10505 HT.01.01.Th.92, tanggal 26 desember 1992. 

Tenaga personil pelaksanaan pekerjaan mempunyai pengalaman kerja 

profesional di atas 5 tahun dan mempunyai sertifikasi kompetensi kerja dan di 

pimpin direktur utama yaitu Yang Delon.  

 Pada tanggal 20 february 2020 PT.Andam Dewi Lestari menerima tugas 

untuk melaksanakan tugas proyek peningkatan jalan Peranggas-pelabuhan 

pecah buyung. 

 

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 : 
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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 

 

Dalam penyelengaraan suatu proyek, kegiatan yang akan di hadapi sangat 

kompleks. Hal ini memerlukan suatu menajemen yang baik sehingga pada 

akhirnya proyek dapat berjalan dengan sesuai rencana. Hal ini dimaksudkan agar 

pelaksanaan proyek tersebut biasa dikelola serta terkontrol dan terlaksana dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 skema hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam proyek 

 

1.3.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang 

memiliki proyek dan penyediaan dan  untuk merealisasikan. Dinas Pekerjaan 



3 
 

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 

PT.Andam Dewilestari bertugas sebagai konsultan perencana dalam 

proyek ini 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. 

 

1.3.3 Konsultan Pengawas 

CV.Andika Penta Mandiri Konsultan berugas sebagai konsultan pengawas 

dalam tugas proyek peningkatan jalan peranggas – pelabuhan pecah buyung 
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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.PT.Andam Dewilestari bertugas sebagai 

kontraktor pelaksana pada proyek peningkatan jalan peranggas – pelabuhan pecah 

buyung 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. 

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 
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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 
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STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN 

PEINGKATAN JALAN PERANGGAS-PELABUHAN PECAH BUYUNG 

KONTRAKTOR PELAKSANA: PT.ANDAM DEWILESTARI 
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1. Manager Proyek 

Pada suatu kegiatan proyek agar tujuan proyeknya dapat tercapai 

secara efisien dan efektif membutuhkan manager proyek yang baik.agar 

sumber daya dapat di kelola dengan baik maka membutuhkan seorang 

manager proyek untuk mengatur, merencanakan,mengorganisir, 

memimpin, dan mengelola sumber daya. 

 

2. Petugas K3 

Bagian K3 bertanggung jawab memberikan pencegahan, arahan 

dan pertolongan jika terjadi hal yang terjadi pada karyawan. Selain itu, 

bagian K3 juga bisa memberikan alat pelindungan diri bagi pegawai saat 

melakukan pekerjaan. 

 

3. Manager Teknik 

Manager Teknik bertanggung jawab untuk membentuk tim 

insinyur yang memenuhi syarat yang dapat memastikan penyelesaian 

proyek yang di berikan, manager teknik juga perlu memiliki pengetahuan 

yang tepat untuk mengendalikan estimasi dan perencanaan biaya terkait 

untuk suatu proyek 

Manager teknik manangani masalah lingkungan dan hukum atau 

kode setempat yang harus diikuti. Sebelum pekerjaan di mulai seorang 

manager teknik biasanya menyiapkan laporan tentang temuan mereka dan 

bekerja sama dengan orang lain yang terlibat dengan proyek, termasuk 

lembaga pemerintah, asosiasi lingkungan, kontraktor, dan subkontaraktor. 

 

4. Manager Keuangan. 

Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, 

dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, merencanakan dan 

mengkoordinasi penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol 
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penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan pengunaan dana secara 

efektif dan efisien  

 

5. Pelaksana 

Pelaksana merupakan badan yang bertanggung jawab atas kerja 

pembangunan dilapangan, badan ini yang mengontrol pekerjaan yang dilakukan 

dan memberikan arahan kepada mandor. Adapun tugas dari pelaksana antara lain: 

a) Bertanggung jawab memenuhi target-target kerja. 

b) Mengawasi pekerjaan sesuai denganbestek. 

Menyimpan gambar kerja dengan baik dan tidak berubah. 

 

6. Juru gambar 

Drafman bekerja sama dengan engineer dipekerjaan proyek dengan 

spesifikasi penanggung jawab dalam hal membuat, mengatur, melaksanakan, 

kegiatan draing. Adapun tugas dari drafman adalah sebagi berikut: 

a) Merencanakan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 

b) Mengatur filling soft copy di komputer dan hard copy. 

c) Membuat gambar-gambar kerja sesuai dengan pengarahan yang di 

tetapkan. 

d) Menyusun dan menyiapkan dokumen As Built Drawing 

e) Memelihara semua gambar yang menjadi arsip diproyek. 

f) Mengajukan usulan-usulan perbaikan. 

 

7. Quantity Surveyor 

Uraian pekerjaan dari QS antara Lain : 

a) QS bertugas melakukan market survey untuk mendapatkan harga 

material bahan bangunan yang ia gunakan dengan mengacu Technical 

Specification dan dokumen bestek. 

b) Melakukan perhitungan terhadap Analisis Harga Satuan (AHS) berikut 

harga satuan pekerjaan (HSP) sesuai kebijakan manajemen proyek 
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c) Setelah semua item pekerjaan mempunyai harga satuan proses 

perhitungan di lanjutkan dengan memasukkan Bill of Quantity. 

d) Memperhitungkan quantity masing-masing pekerjaan dari gambar-

gambar kerja yang sudah di siapkan. 

e) Setelah dapat harga satuan, item pekerjaan, dan quantity berikutnya 

yaitu melakukan perkalian antara quantity dengan harga satuan pada 

tiap-tiap item pekerjaan, kemudian menjumlahkan masing-masing sub 

total pada tiap kelompok pekerjaan. 

 

8. Operator motor grader 

Adalah orang yang menjalan kan alat berat yang di gunakan untuk 

meratakan jalan 

 

9. Operator Wheel Loader 

Adalah orang yang mejalankan alat berat yang di gunakan untuk 

mengangkat material yang akan di muat ke dump truck atau memindah kan 

material ke tempat lain. 

 

10. Operator Vibratory Roller 

Adalah orang yang menjalankan alat berat yang di gunakan untuk 

menggilas, memadatkan hasil timbunan, sehingga kepadatan tanah lebih 

sempurna  

11. Operator Excavator 

Adalah orang yang menjalan kan alat berat yang digunakan untuk pengeruk 

atau memindahkan material 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan/industri 

PT. ANDAM DWI LESTARI merupakan konsultan Swasta yang 

memberikan layanan jasa konstruksi berupa pengawasan. Pemerintah dan 

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

memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesinambungan eksistensi perusahan 
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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 DWI LESTARI untuk 

menggarap kegiatan atau program yang memiliki signifikasi dengan jasa 

konsultan yang disediakan oleh perusahan ini. 

Tabel 1.1 Profil Perusahaan 

A. Data Administrasi 

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

2. Status : ppp  Pusat           Cabang 

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

No. Telepon : (0765) 94531 

No. Fax : (0765) 

Email :  

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/-2011 Tanggal 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 
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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 H.ISMAIL, S.H 1472012407900001 Direktur Perusahan 

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha  

1. 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 

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. Pada 

tanggal 26 februari 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bagian 

Pengadaan Barang/Jasa pokja I (satu) Tahun Anggaran 2020 telah mengadakan 

proses Tender secara Elektronik (e-procurument) dengan metode Tender dengan 

pascakualifikasi metode harga terendah Sistem gugur terhadap pekerjaan tersebut 

dengan rangkaian tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengumuman pengadaan barang/jasa ini di umumkan melalui portal 

pengadaan nasional yaitu melalui website: www.Ipse.merantikab.go.id 

pada tanggal 13 februari 2020 pukul 16.00 wib, sampai tanggal 19 

februari 2020 pukul 16.00 wib. 

2. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pengadaan  

Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pengadaan dilakukan pada 

tanggal 13 februari 2020 pukul 16.00, sampai dengan tanggal 19 februari 

2020 pukul 16.00 wib, yang mendaftar dan mengunduh dokumen 

pengadaan untuk pekerjaan sebanyak 27 peserta antara nya PT.Andam 

Dewilestari. 

3. Pemberian Penjelasan Pekerjaan 

http://www.ipse.merantikab.go.id/
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Pemberian penjelasan pekerjaan dilakukan pada hari senin tanggal 17 

februari 2020 pukul 17.00 wib sampai dengan 11.00 wib, proses 

pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE 

kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan merupakan berita 

acara pemberian penjelasan 

4. Adendum Dokumen Pengadaan 

Ada adendum dokumen pemilihan 

5. Penyampaian Data Kualifikasi 

Data kualifikasi di sampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi 

yang tersedia pada aplikasi SPSE dengan mengirimkan data kualifikasi 

secara elektronik peserta barang/jasa menyetujui pernyataan yang telah di 

tetapkan, penyampaian data kualifikasi di lakukan mulai tanggal 17 

februari 2020 pada pukul 15.00 wib sampai dengan 20 februari 2020 

dengan batas akhir di tutup pada pukul 12.00 wib sampai batas akhir 

peserta yang menyampaikan data kualifikasi pada aplikasi SPSE untuk 

pekerjaan tersebut sebanyak 2 ( dua ) peserta yaitu  

a. PT.Satria Lestari Multi 

b. PT.Andam Dewilestari 

6. Mengunggah (Upload) Dokumen Penawaran  

Dokumen penawaran di sampaikan dalam bentuk file yang di unggah 

melalui aplikas SPSE, Mengunggah dokumen penawaran dilakukan mulai 

tanggal 17 februari 2020 pada pukul 15.00 wib sampai dengan 20 februari 

2020, dengan batas akhir di tutup pada pukul 12.00 wib sampai batas akhir 

mengunggah dokumen penawaran peserta  yang mengunggah dokumen 

penawaran untuk paket pekerjaan tersebut sebanyak 2 ( dua ) peserta yaitu 

a. PT.Satria Lestari Multi 

b. PT.Andam Dewilestari 

7. Pembukaan ( download ) Dokumen Penawaran 

Pokja pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi mendownload dan 

melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan apendo. Dari 
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pembukaan dokumen penawaran tersebut di peroleh harga penawaran 

sebagai berikut 

Tabel 2.1 Harga penawaran 

 

NO 

 

NAMA PESERTA 

 

NILAI 

PENAWARAN 

( Rp ) 

PERSENTASE 

TERHADAP 

HPS 

( % ) 

PERINGKAT KET 

1 PT.SATRIA LESTARI 

MULTI 

17.701.583.516.75 93,86 1  

2 PT.ANDAM 

DEWILESTARI 

18.456.470.026.87 97,86 2  

 

8. Evaluasi Penawaran 

Evaluasi penawaran dilakukan mulai tanggal 20 februari  2020 – 26 

februari 2020 terhadap dokumen penawaran yang masuk dengan berpedoman 

kepada bab III instruksi kepada peserta ( IKP), huruf E pembukaan dan evaluasi 

penawaran dan kualifikasi  pasal 29 angka 29,4 beserta adendumnya untuk paket 

pekerjaan , evaluasi penawaran dilakukan dengan metode harga terendah  sistem 

gugur. Sebelum dilakukan evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatika. 

Evaluasi penawaran meliputi 

a. Avaluasi adminitrasi  

b. Evaluasi teknis  

c. Evaluasi harga 

d. Evaluasi kualifikasi 

PT.Satria Lestarimulti tidak lulus di evaluasi kualifikasi, PT.Satria lestarimulti 

tidak memiliki paling kurang satu tenaga tetap bersertifikat yang di buktikan 

dengan bukti setor pajak PPH pasal 21 form 1721-A1 yang di biayai penyedia. 

Maka PT.Andam Dewi lestari di nyatakan pemenang oleh pokja 1 ( satu ) tahun 

anggaran 2020 dengan harga penawaran setelah negosiasi  Rp.18.456.470.026.87- 

dengan jangka waktu pelaksanaan 240 ( dua ratus empat puluh ) hari kalender 
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2.2    Data Umum dan Data Teknis 

2.2.1 Data Umum Proyek 

1. Papan Nama Proyek 

Papan nama proyek berfungsi sebagai komponen pelengkap suatu pekerjaan 

dan menjadi identitas ekstitensi proyek itu sendiri. Isi dari Papan nama proyek 

adalah nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, 

biaya, konsultan pelaksana dan konsultan pengawas, volume. Berikut ini adalah 

data umum proyek peningkatan jalan Peranggas-pelabuhan pecah buyung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. papan nama proyek peningkatan jalan Peranggas-pelabuhan pecah 

buyung 

(sumber : lapangan proyek) 

 

Data-data proyek Peningkatan Jalan peranggas-pelabuhan pecah buyung 

Timur adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan   : Peningkatan Jalan Kecamatan Rangsang Barat 

2. Pekerjaan  : Peningkatan Jalan Peranggas-pelabuhan pecah buyung 

3. Lokasi  : Kabupaten Kepulauan Meranti     

4. Nilai Kontrak : Rp.18.456.470.026,87 

5. Konsultan pengawas : CV. Andika Penta Mandiri Konsultan 

6. Kontraktor pelaksana : PT. Andam Dewi Lestari 
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7. Sumber Dana  : APBD  Kabupaten Kepulauan Meranti 

8. Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender 

9. Sistem Pelelangan  : Pelelangan Terbuka/Umum 

10. Pemberi Tugas  : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

2.2.2 Data Teknis Proyek 

1. Panjang peningkatan jalan :6400m  

2. Fungsi Bangunan   : Lalu lintas  

3. Timbunan Pilihan   : Base B 

4. Lapis Pondasi Base  : 20-25cm 

5. Lapis timbunan biasa  : 30 cm 

6. Volume Timbunan Biasa   : 12.480,00 m3  

7. Volume timbunan pilihan  : 7.257,53 m3 

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 

3.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kegiatan proyek yang penulis ikuti selama ± 2 bulan (terhitung mulai dari 

tanggal 01 Juli 2020 hingga 31 Agustus 2020) pekerjaan proyek ini dilaksanakan 

selama 240 hari kelender,penulis melaksanakan kerja praktek pada proyek 

peningkatan jalan peranggas-pelabuhan pecah buyung dengan mengikuti 

rangkaian pekerjaaan yang meliputi sebagai berikut: 

3.1.1 Di PUPR Kepulauan Meranti 

1. Tahap perkenalan 

Tahap perkenalan dilakukan untuk mengenal staff kantor dan mengetahui 

siapa yang akan membimbing selama pelaksanaan KP.  

 

3.1.2 Di Lokasi Proyek 

Adapun kegiatan yang dilakuan selama di lapangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap perkenalan , mengenal pelaksana proyek peningkatan jalan 

peranggas-pelabuhan pecah buyung 

2. Peninjauan lokasi proyek saat berlangsungnya pekerjaan dan memahami 

jenis alat berat yang di aplikasikan di proyek 

Tabel 3.1 jenis/kapasitas/jumlah peralatan proyek 

NO JENIS PERALATAN 
MERK/ 

TYPE 
KAPASITAS JUMLAH KEPEMILIKAN 

1 Excavator 80-140 HP Hitachi 0.9 M3 1 unit Milik  

2 Wheel loader 1.0 – 1.6 M3 Longkin 1.5 M3 1 unit Milik 

3 Motor grader > 100 HP Mitsubishi  10.800 1 unit Milik 

4 Vibratory roller 5 – 8 T Sakai  7.1 Ton 1 unit Milik 
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5 Dump truck 3.5 Ton Mitsubishi 3.5 Ton 10 unit Milik 

6 Water tanker 3000-4500 L Mitsubishi 4000 liter  1 unit Sewa  

3. Mobilisasi Proyek  

  Adalah kegiatan mendatangkan peralatan, bahan dan tenaga kelokasi 

proyek menggunakan alat angkut berupa Trailer, Truk dan angkutan laut seperti 

Ponton ialah aktivitas untuk mendatangkan sumber daya dalam proyek layaknya 

yang di bawah ini: Membeli & menyewa tanah/lahan untuk menjadi base camp. 

Mendatangkan staff & personil bekerja cocok dengan kebutuhan lapangan 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Proses Mobilisasi 

4. Penyelengaraan SMK3 kontruksi  

     adalah adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang 

meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, 

proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, 

pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif 

 

 

 

 

Gambar 3.2 penyelenggaraan SMK3 
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5. Timbunan Biasa dari Sumber Galian  

Dalam Pelaksanaan pekerjaan Timbunan Tanah Biasa dari sumber Galian 

secara mekanis ini dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemilik pekerjaan, dan 

akan dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan pasangan. 

Pekerjaan timbunan tanah biasa ini akan menggunakan material dari 

sumber galian atau didatangkan dari luar lokasi pekerjaan yang merupakan 

timbunan biasa yang telah mendapat izin sebelumnya oleh pemilik pekerjaan, 

galian yang telah dibersihkan dari benda-benda yang akan mengalami kelapukan. 

Penimbunan material ini dilakukan bertahap lapis demi lapis sesuai petunjuk 

pemilik pekerjaan dan dipadatkan lapis demi lapis sesuai petunjuk pemilik 

pekerjaan/pengawas, untuk daerah-daerah yang sulit dipadatkan dengan alat berat 

akan dipadatkan dengan peralatan yang sesuai misal stamper dan atau alat 

pemadat lain yang telah disetujui. 

Pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian, kami menggunakan bahan solar non 

subsidi dan bahan lainnya yang mendukung pekerjaan ini, sesuai dengan 

peraturan pemerintah untuk pekerjaan konstruksi. 

Kami akan mempersiapkan peralatan, seperti alat excavator, dump truck dan alat 

bantu lainnya ,dan jika pada pelaksanaan pekerjaan ini memerlukan 

perlakuan   khusus,   maka   kami   akan menggunakan   alat   tertentu   dalam 

melaksanakan pengeringan lokasi. 

 

6. Timbunan pilihan dari Sumber galian 

 adalah item pekerjaan yang termasuk dari salah satu bagian dari lapis 

perkerasan jalan.Pekerjaan ini meliputi persiapan lokasi pekerjaan, pengadaan 

material, penghamparan, pemadatan, pengujian, opname dan perapian 

pekerjaan.Karena material ini merupakan material asli (natural), sehingga 

material  ini tidak membutuhkan pengujian JMD dan JMF seperti layaknya 

agregat. 
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Pengujian yang dilakukan hanya sebatas pengujian material untuk mengetahui 

karakteristik material apakah layak digunakan sebagai perkerasan jalan sesuai 

batas persyaratan kualitasnya 

7. Penyiapan Badan Jalan 

adalah adalah Pekerjaan yang meliputi galian minor atau penggaruan serta 

pekerjaan timbunan minor yang diikuti dengan pembentukan, pemadatan, 

pengujian tanah atau bahan berbutir, dan pemeliharaan permukaan yang disiapkan 

sampai bahan perkerasan ditempatkan diatasnya 

8. Geotekstil Separatos Kelas 1 

digunakan untuk memisahkan, menyaring, memperkuat, dan melindungi 

serta menguras didalam tanah. Khususnya dalam kontruksi bahan proyek yang 

ada di indonesia, dan bahan ini sudah sering sekali banyak digunakan pada 

proyek-proyek di indoensia. 

9. Gambangan (Uyung Sagu) 

Uyung sagu merupakan kulit terluar dari pohon atau batang sagu, uyung 

sagu bisa digunakan sebagai pelapisan timbunan.Dengar cerita orang terdahulu 

uyung sagu ini sangat tahan hingga berpuluh tahun lamanya, tahan akan air, tahan 

akan panas. 

 

10. Mengambil dokumentasi pembersihan lahan serta menyususn 

gambangan (uyung sagu) 

Kegiatan pemberihan lahan ialah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan 

lahan dari semua pohon, halangan-halangan, semak-semak dan lainnya yang tidak 

di kehendaki atau mengganggu keberadaannya 
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Tabel 3.2 perhitungan penyiapan badan jalan 

PENYIAPAN BADAN JALAN 

NO STA 

PERHITUNGAN 
REKAP 

VOL 
SAT Panjang x 

Lebar 
semenisasi 

Sem + pembersihan 

lahan 

1 0+000 s/d 0+410 410 x 4 3 7 1.640 M2 

2 0+410 s/d 0+457 47 x 3,5 3,5 7 165 M2 

3 0+457 s/d 4+052 3595 x 4 3 7 14.380 M2 

4 4+052 s/d 5+060 1008 x 3 4 7 3.024 M2 

5 5+060 s/d 6+292 1232 x 3,5 3,5 7 4.312 M2 

Total 0+000 s/d 6+292 23.520,05 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Penyiapan Badan Jalan 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Pada gambar 3.3 ialah kegiatan penyiapan badan jalan yaitu melakukan 

pembersihan, memotong pohon yang menghalangi penimbunan tanah 
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Tabel 3.3 perhitungan volume gambangan 

GAMBANGAN ( uyung sagu ) 

NO STA 

PERHITUNGAN 
REKAP 

VOL 
SAT Panjang x Lebar x Jumlah 

lapisan 
Sem + uyung sagu 

1 0+000 s/d 0+410 410 x 4 x 3 7 4.920 M2 

2 0+410 s/d 0+457 47 x 3,5 x 3 7 494 M2 

3 0+457 s/d 4+052 3595 x 4 x 3 7 43.140 M2 

4 4+052 s/d 5+060 1008 x 3 x 3 7 9.072 M2 

5 5+060 s/d 6+400 1340 x 3,5 x 3 7 14.070 M2 

Total 0+000 s/d 6+400 71.695,50 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 penyusunan Gambangan (uyung sagu) 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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Pada gambar 3.4 ialah proses penyusunan gambangan ( uyung sagu ) gambangan 

di susun setebal 3 lapisan jika berada di tempat yang lembah maka lapisannya di 

tambah bisa menjadi 5 ( lima ) atau 6 ( enam ) lapisan atau menyesuaikan tinggi 

susunan gambangan yang lainnya, uyung sagu sagu di susun secara manual tanpa 

menggunakan alat. 

Selama ini, pilihan pondasi pembangunan jalan itu berupa susunan kayu tapi di 

Kabupaten Kepulauan Meranti memanfaatkan kulit kayu rumbia masyarakat lokal 

menyebutkannya uyung sagu sebagai pondasi pembangunan jalan, limbah ini 

sebelum nya tidak di manfaatkan  tak jarang limbah ini di buang begitu saja 

sehingga menyebabkan pencemaran tapi kini bisa di manfaatkan. 

11. Mengamati proses levelling penghamparan tanah dan mengambil 

dokumentasi dari proses tersebut 

Tabel 3.4 perhitungan volume timbunan dari sumber galian 

TIMBUNAN BIASA DARI SUMBER GALIAN 

NO STA 
PERHITUNGAN REKAP 

VOL 
SAT 

Panjang x Lebar x Tebal 

1 0+000 s/d 6+400 6400 x 6,5 x 0,30 12.480 M3 

Total 0+000 s/d 6+400 12.480 M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Proses Leveling Penghamparan tanah 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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Setelah tahapan pembersihan dan penyusunan uyung sagu selesai di 

lakukan selanjutnya perlu di lakukan pekerjaan tanah awal-awal pekerjaan tanah 

yaitu mobilisasi tanah dari jeti ke lokasi proyek menggunakan truck, tanah yang 

sampai di lokasi di hamparkan berfungsi mempermudah pekerjaan selanjutnya 

bila di padatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang disyaratkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Meratakan tanah yang di hampar kan 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Tanah yang di hamparkan di ratakan menggunakan motor grader selain 

meratakan juga membentuk jalan ( grading ) sehingga ketebalan timbunan bisa di 

pertimbangkan oleh operator motor grader. 
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Gambar 3.7. Pemadatan Tanah 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

Pada gambar 3.7 ialah alat berat ( wheel loader ) yang berfungsi untu 

pemadatan tanah berat roda wheel loader sekitar 6 – 12 ton alat pemadatan tanah 

ini di rancang dengan tiga silinder yang terbuat dari baja dengan tujuan untuk 

menambah berat pemadat, timbunan harus di padatkan mulai dari tepi luar dan 

bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan 

menerima jumlah usaha pemadatan tanah yang sama tahapan pemadatan menjadi 

salah satu tahapan penting untuk menjadikan tanah semakin kuat pemadatan di 

lakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah 

semakin padat, pemadatan tanah faktor terpenting keberhasilan proyek konstruksi 

karena pemadatan tanah dapat meningkatkan daya dukung tanah , memeperkecil 

daya rembes dan pengaruh air terhadap lahan serta membantu menahan beban .  

 

 

 

 

 



26 
 

12. Mengambil dokumentasi, mencatat dan melakukan pekerjaan 

pengekoran tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. pengekoran tanah 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                    Gambar 3.9. mengukur lebar timbunan  

                   (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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                  Gambar 3.10 data yang di peroleh dari pengekoran 

                    (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek 

Pekerjaan pengekoran ialah dimana kita mengukur tebal timbunan tanah 

mencocokkan tebal timbunan di lapangan dengan yang di isyaratkan tebal 

timbunan di peningkatan jalan peranggas – pelabuhan pecah buyung di syarat kan 

minimal 30cm jika terjadi kekurangan tebal maka di lakukan penyisipan agar 

tebal timbunan memenuhi syarat begitu juga dengan lebar timbunan disyaratkan 

minimal 6m. 

13. Mengamati proses sand cone tanah dan mengambil dokumentasi dari 

proses tersebut 

 

 

 

 

 

 

          

          Gambar 3.11. Proses sandcone test 

            (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek ) 
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Gambar 3.12. penguji mencatat hasil pengujian 

        (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek ) 

Sandcone ialah pengujian untuk mengetahui kepadatan tanah di lapangan ,setelah 

mengambil sampel di lapangan maka di uji di STT Dumai. 

 

14. Mengamati proses penjahitan geotekstil dan pembentangan geotekstil 

di lapangan serta mengambil dokumentasi 

 

Tabel 3.5 perhitungan volume geotekstil 

GEOTEKSTIL SEPRATOR KELAS 1 

NO STA 
PERHITUNGAN REKAP 

VOL 
SAT 

Panjang x Lebar 

1 0+000 s/d 6+400 6400 x 7 44.800 M2 

Total 0+000 s/d 6+400 44.800 M2 
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Gambar 3.13. Proses penjahitan geoteksil 

                      (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

Pada gambar 3.13 ialah proses penjahitan geotekstil di sebab kan lebar dan 

panjang jalan tidak sama dengan  geotekstil maka di jahit agar mempermudah 

pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14.  proses membentangan  geotekstil 

                       (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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Geotekstil di bentang bentang di atas tanah yang telah di padat kan 

geotekstil di gunakan adalah sprator kelas 1 , getekstil berfungsi sebagai pemisah 

antara timbunan dan base. 

15. Mengamati proses levelling penghamparan Base B dan mengambil 

dokumentasi dari proses tersebut. 

Tabel 3.6 perhitungan volume timbunan pilihan dari sumber galian 

TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN 

NO STA 
PERHITUNGAN REKAP 

VOL 
SAT 

Panjang x Lebar x Tebal 

1 0+000 s/d 5+609 5609 x 5,5 x 0,20 6.170 M3 

2 5+609 s/d 6+400 791 x 5,5 x 0,25 1.088 M3 

Total 0+000 s/d 6+400 7.257,53 M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Proses Leveling Penghamparan Base B 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Proses Meratakan base yang di hamparkan 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Base yang di pilih ialah base kelas b base di hampar kan menggunakan 

dump truck dan di ratakan menggunakan wheel loader  

 

16. Melaksanakan proses pengekoran base B dan mengambil dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Proses pengekoran base di lapangan 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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Setelah melaksanakan pemadatan base selanjutnya yaitu pengekoran base 

yang terliha pada gambar 3.17 tebal timbunan pilihan atau base ialah 20-25 cm 

jika terjadi kekurangan tebal timbunan maka di lakukan penyisipan agar tebal 

base sesuai dengan yang di syaratkan. 

 

17. Mengamati proses sandcone test dan mengambil dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Proses sandcone test 

  (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Setelah selesai pengekoran dilakukan sancone di base, pengujian ini di 

lakuakan oleh laboran STT Dumai dan di uji di lab STT dumai ,dan setelah di uji 

maka hasil pengujiannya akan di serahkan sama yang bersangkutan di proyek 

peningkatan jalan peranggas – pelabuhan pecah buyung. 
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3.2 Target yang di harapkan  

 

1. Target yang diinginkan agar proses pembuatan lahan dan leveling bisa 

sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan  

2. Tebal timbunan sesuai dengan spesifikasi 

3. Pekerjaan selesai dengan tepat waktu mengingat cuaca yang selalu hujan 

4. Tidak terjadi putus nya bahan material 

5. Cuaca yang mendukung untuk melaksanakan pekerjaan 

 

3.3 Perangkat lunak/keras yang di gunakan 

 

3.3.1 Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan adalah : 

1. Microsoft Word 

Perangkat ini digunakan untuk membuat laporan, baik itu laporan harian 

maupun laporan akhir. 

2. Pdf (Nitro Pro) 

Gambar dan file lainnya yang diterima dari engineering adalah gambar 

yang sudah di pdfkan. 

 

3.3.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan adalah : 
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Tabel 3.7  perangkat yang di gunakan 

NO Jenis peralatan Kegunaan Gambar Alat 

1 Meteran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berguna untuk pengukuran 

lebar timbunan dan sebagainya 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Dump Truck Berguna untuk memindah 

material  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3 Motor Grader Untuk meratakan permukaan 

tanah atau base 
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4 Wheel Loader 

 

 

 

 

 

 

Berguuna untuk memindahkan 

barang atau memuat bahan 

material 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vibratory 

Loader 

 

 

 

 

 

Berfungsi untuk memadatkan 

tanah 

 

 

 

6 Excavator Adalah alat berat untuk 

mengeruk atau memindah kan 

material 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Data-data yang di perlukan 

 

1. Data umum proyek 

2. Data teknik 

3. Proses pelelangan 

4. Kontrak kerja 
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3.5 Dokumen-dokumen file-file yang di hasilkan 

Dokumen – dokumen file – file yang dihasilkan selama kegiatan Kerja 

Praktek adalah : 

1. Gambar dokumentasi selama pekerjaan berlangsung 

2. Gambar Rencana Proyek (Bestek) 

3. Data perhitungan volume 

3.6 Kendala-kendala yang di hadapi dalam menyelesaikan tugas tersebut 

1. Lokasi proyek yang sangat jauh 

2. Cuaca yang tidak menentu 

3. Putusnya bahan material menyebab kan pekerjaan jadi terkendala. 

 

3.7 Hal-hal yang di anggap perlu 

1) Adanya pengadaan untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

untuk pekerja dan lingkungan 

2) Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu 

yang ditargetkan 
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BAB IV 

PENUTUP 

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

Peningkatan Jalan Peranggas-pelabuhan pecah buyung, 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. 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Manfaat Dari Tugas yang di Laksanakan 

1. Proyek Peningkatan Jalan peranggas-pelabuhan pecah buyung 

adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kecamatan 

rangsang barat serta meningkatkan efisiensi sarana prasarana 

transportasi jalan peranggas-pelabuhan pecah buyung. 

2. Pada Proyek Peningkatan Jalan peranggas-pelabuhan pecah 

buyung, 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. 

4.2 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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Kegiatan : Peningkatan Jalan Peranggas - Pelabuhan Pecah Buyung
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Peranggas - Pelabuhan Pecah Buyung
Tahun Anggaran: 2019

NO  REKAP VOLUME SAT KETERANGAN

1 Timbunan Biasa dari sumber galian
Panjang x Lebar x Tebal

0+000 s/d 6+400 6+400 x 6.5 x 0.30 12,480 M3

410 x 0.5 x 0.5 = Drainase - M3

6+400 Total 12,480.00 M3

2 Timbunan Pilihan dari Sumber galian
Panjang x Lebar x Tebal

0+000 s/d 5+609 5+609 x 5.5 x 0.20 6,170 M3

5+609 s/d 6+400 0+791 x 5.5 x 0.25 1,088 M3

6+400 Total 7,257.53 M3

3 Penyiapan Badan Jalan
Panjang x Lebar Semenisasi

0+000 s/d 0+410 410 x 4 3 7 M 1,640 M2

0+410 s/d 0+457 47 x 3.5 3.5 7 M 165 M2

0+457 s/d 4+052 3595 x 4 3 7 M 14,380 M2

4+052 s/d 5+060 1008 x 3 4 7 M 3,024 M2

5+060 s/d 6+292 1231.872 x 3.5 3.5 7 M 4,312 M2

6+292 6+292 Total 23,520.05 M2

4 Geotekstil Separator Kelas 1
Panjang x Lebar

0+000 s/d 6+400 6+400 x 7 44,800 M2

6+400 Total 44,800.00 M2

5 Gambangan ( uyung sagu )
Panjang x Lebar x Jlh. Lapis

0+000 s/d 0+410 410 x 4 x 3 7 lebar 4,920 M2

0+410 s/d 0+457 47 x 3.5 x 3 7 lebar 494 M2

0+457 s/d 4+052 3595 x 4 x 3 7 lebar 43,140 M2

4+052 s/d 5+060 1008 x 3 x 3 7 lebar 9,072 M2

5+060 s/d 6+400 1340 x 3.5 x 3 7 lebar 14,070 M2

6+400 6400 Total 71,695.50 M2

Sem + sama uyung

Sem + pembersihan lahan

PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

GAMBAR/SKET PERHITUNGAN
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