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BAB I
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan
Tahun 1990 merupakan tonggak informasi PT.Hutama Karya Dari
perusahaan swasta Hollandsche Beton Maatshappaij menjadi PN. HUTAMA
KARYA. Sejak fase transformasi, PN HUTAMA KARYA telah menghasilkan
karya konstruksi yang bernilai sejarah dan monumental seperti gedung DPR/
MPR RI di senayan, jakarta; serta Monumen Patung Dirgantara di Pancoran,
jakarta.
Tahun 1970 Menandai dimulainya teknologo Beton pra-tekan di
indonesia. Dimana PN. Hutama Karya menjadi yang pertama kali mengenalkan
sistem prategang BBRV dari Swiss. Sebagai wujud dari eksistensi terhadap
teknologi ini PN. HUTAMA KARYA membentuk Divisi khusus prategang. Pada
dekade ini pula Hutama Karya berubah status menjadi PT. HUTAMA KARAYA
(persero).
Tahun 1980 mengantisipasi tantangan bisnis konstruksi yang semakin
berkembang dan kompetitif PT. HUTAMA KARYA kembali melakukan inovasi
melalui diversifikasi usaha dengan mendirikan Unit Bisnis HakaPole yaitu Pabrik
Tiang Penerangan Jalan Umum berbagai tipe dari baja bersegi delapan
(Oktagonal), sekaligus melakukan ekspansi usah diluar negeri yang menjadi awal
inovasi teknologi konstruksi dengan diciptakannya LPBH-80 ‘SOSROBAHU’
(Landasan Putar Bebas Hambtan) oleh Dr.ir.Tjokorda Raka Sukawati.
Sejalan dengan pengembangan inovasi yang terus seiring dengan pesatnya
pengembengan dan kemajuan teknologi konstruksi, PT. HUTAMA KARYA
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telah mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi berupa : Jembatan
Bentang Panjang (Suspension Cable Bridge, Balance Cantilever Bridge, Arch
Steel Bridge, Cable Stayed), kala itu, PT. HUTAMA KARYA suskes memenuhi
standar internasional dalam hal kualitas, keselamtan kerja dan lingkungan dengan
didapatkannya sertifikasi ISO 9002:1994, OHSAS1800:19999
Tahun 2000 memasuki era milenia dimana dinamika ekonomi semakin
besar, PT HUTAMA KARYA (Persero) telah mereftalisasi diri dengan melkukan
pengembangan usaha untuk sektor sektor swasta dengan pembngaunan hight rice
building maupaun infrastruktur lainnya seperti jalan tol. PT HUTAM KARYA
Resmi menerima penugasan pemerintah untuk mengembangkan jalan tol trans
sumatera melalui peraturan presiden (perpres) nomor 100 tahun 2014 yang
kemudian diperbarui menjadi perpres nomor 117 tahun 2015, PT. HUTAMA
KARYA diberi amanah pengembangkan 2770 KM jalan tol di sumatera dengan
prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang 650 KM, di saat ini pulalah
PT HUTAMA KARYA kembali mendirikan anak prusahaan baru di bidang
konstruksi infrastruktur jalan tol dan jembatan untuk mendukung mandat
pemerintah tersebut.

1.2 Visi Dan Misi
Visi
1. Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Developer #IMVID
Misi
1. Menyukseskan Mandat pemerintah untuk membangun dan
mengoprasikan Jalan Tol Trans Sumatra
2. Mengembangkan multi bisnis berbasis infrastruktur melalui
usaha investasi jasa, kontruksi dan manufaktur yang mampu
memberikan nilai tambah premium pada korporasi dan dalam
mempercepat pertumbuhan perekonomian indonesia
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3. Membangun

kapasitas

dan

kapabilitas

korporasi

yang

berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan
finacial capital
Motto
“ Inovasi Untuk Solusi”

1.3 Tujuan Proyek
Dengan adanya proyek pembangunan ini, diharapkan tujuan tujuan yang
ditarget kan pada proyek ini dapat tercapai dengan baik.
Adapun tujuan proyek pembangunan jalan tol ini adalah sebagai berikut :
1. mempercepat mobilitas barang dan jasa antar pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dan membangun pusat produksi, Sebab Sumatera memiliki banyak
kawasan industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dengan outlet-outlet
(pelabuhan/bandara) di Pulau Sumatera sehingga mendorong pengembangan
wilayah.
2. Pembangunan jalan tol diharapkan mempercepat pengembangan wilayah di
Pulau Sumatera baik pada jangka panjang 20 tahun, mampu jangka pendek
dalam waktu 5 tahun ke depan

1.4 Struktur organisasi
Organisasi adalah perpaduan secara sistematik dari bagian-bagian yang
saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat
melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam rangka usaha untuk
mencapai suatu tujuan. Dalam suatu perusahaan sangat diharuskan untuk
memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan.
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Adapun struktur organisasi pada proyek

Keterangan :
: Garis Hubungan Kontrak
: Garis Hubungan Koordinasi
Gambar 1.1 : Skema hubungan antara pihak yang terlibat dalam Proyek
Sumber data : PT Hutama Karya Infrastruktur
.

a. Pemilik Proyek/Owner
Pemilik proyek/Owner adalah badan atau seorang yang memiliki proyek
atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakan
pekerjaan (Kontraktor) sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

b. Konsultan Perencana
Konsultan Perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum
yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan
perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan .
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c. Konsultan Pengawas
Konsultan Pengawas merupakan orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan
mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan.

d. Kontraktor Pelaksana
Kontaktor Pelaksana merupakan orang/badan yang menerima pekerjaan
untuk menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah
ditetapkan berdasarkan gambar rencana , peraturan dan syarat-syarat yang telah
ditetapkan.

STRUKTUR ORGANISASI
PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Perusahaan
Sumber : Data proyek PT. Hutama Karya Infrastruktur
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1.

Kepala Proyek
Adapun Tugas dan peran Direktur Utama adalah :
1.

Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab atas
kelancaran dalam pelaksaan kegiatan peruahaan sehari-hari.

2.

Mempertanggung

jawabkan

semua

kewajiban

yang

menyangkut rugi laba pada perusahaan yang dipimpinnya.

1.

Site Enginer Manager
Tugas Site Enginer Manager adalah:
1.

Bertanggung

jawab

atas

urusan

teknis

yang

ada

dilapangan.
2.

Memberikan

cara-cara

penyelesaian

atas

usul-usul

perubahan desain dari lapangan berdasarkan persetujuan
pihak pemberi perintah kerja, sedemikian rupa sehingga
tidak menghambat kemajuan pelaksanaan di lapangan.
3.

Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai
dengan dokumen kontrak.

1.

Quality Control
Tugas Site Quality Control adalah:
1.

Merancang dan merencanakan program sistem manajemen
mutu pelaksanaan proyek konstruksi dan melaksanakan
pengawasan penerapan sistem, program dan perencanaan
manajemen mutu konstruksi proyek.

2.

Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian,
laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain.

3.

Mengawasi serta melakukan pengendalian pelaksanaan
fisik pekerjaan dilapangan agar pekerjaan bisa terkendali
dan terkontrol secara baik.
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1.

Pelaksana
Tugas pelaksana kegiatan antara lain:
1.

Mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai
pelaksanaan.

1.

2.

Memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas.

3.

Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang.

4.

Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan.

Draftman
Tugas Drafman antara lain:
1.

Membuat gambar-gambar kerja yang diperlukan dalam
proyek.

2.

Bertanggung jawab atas data-data pengukuran dilapangan.

3.

Melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan
proyek.

1.

Administrasi
1.

Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja di proyek
untuk pegawai bulanan sampai dengan pekerja harian
dengan spesialisasi keahlian masing-masing sesuai posisi
organisasi proyek yang dibutuhkan.

2.

Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank
proyek, laporan pergudangan, laporan bobot prestasi
proyek, daftar hutang dan lain-lain.

3.

Membuat dan melakukan verfikasi bukti-bukti pekerjaan
yang akan dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek.

1.

Logistik
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Adapun Tugas Logistik antara lain:
1.

Mencari dan mensurvey data jumlah material beserta
harga bahan dari beberapa supplier atau toko material
bangunan sebagai data untuk memilh harga bahan
termurah dan memenuhi standar kualitas yang telah
ditetapkan.

2.

Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau
toko bahan bangunan dengan melaksanakan seleksi
sebelumnya sehingga bisa mendapatkan harga material
termurah pada supplier terpilih.

3.

Menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material
yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat
tertata

rapi

dan

terkontrol

dengan

baik

jumlah

pendatangan dan pemakainnya.

1.5 Ruang Lingkup Perusahaan
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang
kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, PT. Hutama
Karya (Persero) resmi diberi amanah mengembangkan 2.770 kilometer jalan
tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang
650 kilometer. Penugasan inilah yang kemudian menjadi momentum bagi
Hutama

Karya

untuk

mentransformasi

dirinya

menjadi

perusahaan

pengembang infrastruktur. Melalui penugasan ini pula-lah Hutama Karya kini
memiliki satu lini bisnis tambahan yang utama yaitu Pengembang Jalan Tol.
1. Ruas Medan - Binjai
2. Ruas Palembang - Indralaya
3. Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar
4. Ruas Pekanbaru - Dumai
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BAB II
DATA PROYEK

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai adalah jalan tol bagian dari jalan TransSumatera yang menghubungkan Pekanbaru dengan Dumai yang berada di Riau.
Pembangunan jalan tol ini dimulai pada bulan Desember 2016. Jalan tol ini dibagi
menjadi 6 seksi, yaitu Seksi I Pekanbaru-Minas, Seksi II Minas -Kandis Selatan,
Seksi III Kandis Selatan -Kandis Utara, Seksi IV kandis Utara-Duri selatan, Seksi
V Duri Selatan-Duri Utara dan Seksi VI Duri Utara-Dumai. Dengan potensi
pengembangan agrobisnis serta status Dumai sebagai kota yang memiliki industri
Perminyakan yang maju, ruas ini diharapkan dapat terus mendukung
pengembangan sektor industri tersebut.
Didalam suatu proyek pembangunan pemerintahan memerlukan lembaga
pengawasan atau supervisor yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Lembaga pengawasan bertugas mengawasi semua aktifitas pekerjaan dalam
melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan owner (pemilik)yang dalam hal
ini dimiliki oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan perlu adanya kerjasama antar pihak owner dengan
kontraktor (pelaksana) dan pengawas (supervisor).

2.1 Proses pelelangan
Pelelangan adalah suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh
kontraktor yang akan dilaksanakan dilapangan sesuai dengan dokumen tender.
Tujuan pelelangan adalah menyeleksi dan menetapkan calon kontraktor yang akan
mengerjakan pekerjaan.
Menurut PEPRES (Peraturan Presiden) No 70 Tahun 2002, pelelangan di bagi
menjadi 10 jenis yaitu sebagai berikut :
9

a.

Pelelangan umun adalah metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan
konstruksi/ jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua penyedia barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi
syarat.

b.

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyediaan barang/pekerjaan
konstruksi dan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas dan untuk pekerjaan yang komplek.

c.

Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa
lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00;
( Lima milyar rupiah ).

d.

Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan
konstruksi

untuk

pekerjaan

yang

bernilai

paling

tinggi

Rp.5.000.000.000,00; (Lima milyar rupiah ).
e.

Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk
pekerjaan yang di ikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang
memenuhi syarat.

f.

Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi
untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (
Dua ratus juta rupiah ).

g.

Sayembara

adalah

metode

pemilihan

penyedia

jasa

yang

memperlombakan gagasan orisinal,kreatifitas dan inovasi tertentu yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
h.

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga
/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

I.

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa
dengan menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

J.

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/ jasa,tanpa melalui
pelelangan/ seleksi/penunjukan langsung.
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2.1.1 Informasi Pelelangan
Pada proyek pembangunan jalan tol pekanbaru-dumai proses
pelelangan ditiadakan. Proses pelelangan disesuaikan Perpres No. 117 Tahun
2015 yang tercantum dalam pasal 2 ayat 3 poin ketiga yaitu “ Ruas Jalan Tol
Pekanbaru-Dumai” dijelaskan penunjukan pelaksananya secara langsung
terdapat pada pasal 2 ayat 2 &3 yang tertulis pasal 2 ayat 2 yaitu ” Dalam
pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero)”.
Sedangkan pada pasal 2 ayat 3 yaitu “ Penugasan pengusahaan kepada PT
Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pendanaan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan. perencanaan teknis,
pengoperasian, dan pemeliharaan”.

2.2 Data Umum Proyek dan Data Teknis Proyek
2.2.1 Data Umum Proyek
a. Nama Proyek

: Jalan Tol Ruas Pekanbaru Dumai Seksi 4
Sta. 50+500 – 77+000 (27,5 Km)

b. Lokasi Proyek

: kandis Utara-Duri selatan

c. Pemilik Proyek

: PT. Hutama Karya (Persero)

d. Sifat Kontrak

: Unit Price

e. Kontraktor

: PT. Hutama Karya Infrastruktur

f. Konsultan Perencana

: PT. Egis Internasional

g. Konsultan Pengawas

: PT. Yodya Karya
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Gambar 2.1 Peta Lokasi Proyek
Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

2.2.2 Data Teknis Proyek
a.

Spesifikasi Teknis
Panjang

: 131,475 Km (Mainroad), 11,6
(Accessroad)

Kecepatan Rencana

: 100 Km/Jam

Jumlah Lajur

: 2 x 2 Lajur (Tahap Awal)

Jumlah IC

: 5 Buah

a.

Pembebasan Lahan

: Juni 2015 – Mei 2017 (2 Tahun)

b.

Masa Konstruksi

: 2016 – 2019 (3 Tahun)

c.

Kondisi Pengoperasian
Masa Konsesi

: 40 Tahun Sejak SPMK

Tarif Tol I

: Rp 900,-/Km (Th 2020)
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Volume LL

: 6.984 Kendaraan \Hari (Th 2020)

Penyesuain Tarif Tol

: 12% / 2 Tahun

Biaya Investasi

: 16,211 T

Gambar 2.2 Peta Lokasi Proyek
Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

2.3

Peralatan

2.3.1 Jenis Peralatan
Penggunaan alat berat sangat dibutuhkan dalam pekerjaan proyek
Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai ini, karena dengan adanya
penggunaan alat berat maka akan mempercepat mempermudah dan
melancarkan pekerjaan yang diinginkan. Adapun jenis dan jumlah
peralatan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan dilapangan yaitu :
1. Excavator
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Alat ini memiliki sebuah komponen yang disebut cab atau bisa
dikatakan ruang kerja operator. Cab ini berada di atas roda dan dapat
berputar hingga 360 derajat. Inilah yang membuat excavator dapat bekerja
dengan maksimal. Selain itu, excavator juga mampu bekerja dengan
beberapa kondisi pekerjaan dan ukuran yang berbeda, sehingga dapat
menentukan jenis excavator yang digunakan pada proyek pembangunan
jalan tol pekabaru – dumai
2. Dump Truck
Dump Truck adalah truk yang isinya dapat dikosongkan tanpa
penanganan. Dump truk digunakan untuk mengangkut material seperti
pasir, kerikil atau tanah untuk keperluan konstruksi. Secara umum, dump
truk dilengkapi dengan bak terbuka yang dioperasikan dengan bantuan
hidrolik, bagian depan dari bak itu bisa diangkat keatas sehingga
memungkinkan material diangkut bisa melorot turun ketempat yang
diinginkan.
3. Bulldozer
Adalah jenis peralatan konstruksi (biasa disebut alat berat atau
construktion equipment) bertipe traktor menggunakan Track / rantai serta
dilengkapi dengan pisau (dikenal dengan blade) yang terletak didepan.
Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, mendorong dan
menarik material (tanah, pasir, dsb). Istilah bulldozer seringkali digunakan
untuk menggambarkan semua tipe alat berat (excavator, loader, dsb)
meskipun istilah ini tepatnya hanya menunjukkan ke traktor berantai yang
dilengkapi dengan blade. Selain blade sebagai perlengkapan standar
bulldozer, pada sisi belakang bulldozer bisa dipasang perlengkapan
tambahan berupa ripper dan winch.

4. Vibro Roller
Adalah suatu alat unntuk pemadatan yang mengkombinasikan
antara tekanan dan getaran, vibro roller merupakan pemdatan yang baik
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dan juga efisiensi, alat berat ini memungkinkan digunakan secara bebas
dalam kegiatan/aktivitas pekerjaan pemadatan struktur tanah. Karna efek
yang ditimbulkan vibro roller berupa

getaran dinamis yang membuat

tanah mengisi kebagian kosong sehingga mengakibatkan tanah menjadi
padat dengan kepadatan yang sempurna.
5. Padfood Roller
Merupakan alat pemadat tanah dan pasir serta batuan yang
digunakan untuk pembuatan jalan pada tanah dasar (sub grade).
Permukaan dari drum (roller) tidak rata seperti pada smooth drum, akan
tetapi berlekuk-lekuk segi empat. Alat ini biasanya digunakan pada tanah
dasar sejenis tanah liat(clay).
6

Motor Grader
Adalah alat berat dengan pisau panjang yang digunakan untuk
meratakan permukaan dalam proses perataan. Umumnya motor grader
memiliki 3 as roda, dengan mesin dan kabin berada diatas as roda
belakang disatu ujung kendaraan dan as ketiga pada bagian ujung depan
kendaraan, dengan blade berada diantaranya.

Tabel 2.1. Peralatan pengukuran
No Peralatan yang dipakai

Jumlah

Keterangan

1

theodolit

4 Unit

Milik Perusahaan

2

Meter

4 Buah

Milik Perusahaan

3

Rambu Ukur

4 Unit

Milik Perusahaan

4

hammer

4 Unit

Milik Perusahaan

5

Payung

2 Buah

Milik Perusahaan

6

Water pass

4 unit

Milik Perusahaan

Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
Tabel 2.2. Peralatan Pekerjaan Tanah
No

Peralatan yang dipakai

Jumlah

Keterangan
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1

Excavator

4 Unit

Milik Perusahaan

2

Excavator Mini

1 Unit

Milik Perusahaan

3

Bulldozer

4 Unit

Milik Perusahaan

4

Vibro Roller

2 Unit

Milik Perusahaan

5

Padfood Roller

1 Unit

Milik Perusahaan

6

Motor Grader

1 unit

Milik Perusahaan

7

Dumb truck

30 unit

Milik perusahaan

8

Hammer pile

1 unit

Milik perusahaan

Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
Tabel 2.3. Peralatan Laboratorium Tanah
No

Peralatan yang dipakai

Jumlah

Keterangan

1

Sandcone

4 Unit

Milik Perusahaan

2

CPTu

1 Unit

Milik Perusahaan

3

Dcp

4 Unit

Milik Perusahaan

4

Speedy

2 Unit

Milik Perusahaan

5

Liquid Limit

1 Unit

Milik Perusahaan

6

Plastis Limit

1 unit

Milik Perusahaan

7

Oven/Pemanas

1 Unit

Milik Perusahaan

8

Proktor

1 unit

Milik Perusahaan

9

Saringan

1 Unit

Milik Perusahaan

10

Gelas Ukur

1 unit

Milik Perusahaan

11

Picnometer

1 Unit

Milik Perusahaan

12

Termometer

1 unit

Milik Perusahaan

13

UCS

1 Unit

Milik Perusahaan

14

Cbr Laboratorium

1 unit

Milik Perusahaan

15

Wadah

1 Unit

Milik Perusahaan

16

Mould

1 unit

Milik Perusahaan

17

Paving Ring

12 unit

Milik Perusahaan

18

Timbangan Digital

4 Unit

Milik Perusahaan
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19

Jangka sorong

1 unit

Milik Perusahaan

20

Hamer Test

1 unit

Milik Perusahaan

Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
Tabel 2.4. Peralatan K3
No

Peralatan yang dipakai

Jumlah

Keterangan

1

Helm

1 Buah

Milik Perusahaan

2

Sepatu Safety

1Buah

Milik Perusahaan

3

Rompi

1 Buah

Milik Perusahaan

Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

2.4.2 Logistik
Logistik merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan
Material/Bahan untuk keperluan pelaksanaan proyek. Material yang digunakan
harus memenuhi standar yang ada, supaya kualitas dan mutu terjamin.
Tabel 2.5. Logistik
NO

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

VOLUME

1

Galian Biasa untuk timbunan

M3

1.846.300,93

2

Galian Biasa untuk distripping

M3

615.433,64

3

Common Borrow Material

M3

2.463.498,30

4

Lapis Pondasi Agregat Kelas A

M3

315.633,45

5

Lapis Pondasi Agregat Kelas B

M3

539,73

Liter

1.322.799,29

6

Bitumen Lapis Resap Pengikat
(Prime Coat)
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7

Bitumen Lapis Pengikat (Tack Coat)

Liter

464.063,29

8

Asphalt Concrete Base Course

Ton

98.280,25

9

Asphalt Concrete Binder Course

Ton

102.809,04

10

Asphalt Concrete Wearing Course

Ton

70.189,10

11

Aspal Pen 60/70

Ton

17.145,50

12

Beton Struktur

M3

33.141,12

13

Baja Tulangan U39 Ulir

Kg

5.410.699,85

Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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BAB III
DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1. Spesifikasi Pekerjaan Selama Kerja Praktek .
3.1.1. Pekerjaan Jalan Akses
Pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan
galian, pekerjaan urugan pilihan, dan pekerjaan pemadatan dengan
menggunakan alat Vibrator Roller,motor grader yang sesuai dengan hasil
Sand Cone dan Core dilapangan. Proses Pekerjaan
1. Lakukan

Dengan

Mengunakan

Alat

Grader

Untuk

melakukan

Penghamparan Pada Material Bekas Jalan Lama
2. Melakukan pemadatan pada tanah material tanah yang telah di hamparkan
mengunaka alat Vibro untuk meratakan pekerjaan jalan
3. Lebar Jalan Yang Di Buat Selebar 6 Meter

Gambar 3.1 Pembuatan jalan Akses ( Mobilisasi )
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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3.1.2. Pekerjaan Land Clearing
Pekerjaan land clearing adalah pekerjaan site untuk di perkiraan
dengan kata lain suatu pekerjaan tidak exact. Karna jumlah produksinya tidak
menentu antara jobsite yang satu ke jobsite yang lain

Gambar 3.2 Pekerjaan Land Clearing
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

Tenaga Kerja
1. Surveyor
Bertugas untuk membuat patok – patok sesuai ukuran rencana
untuk batas pekerjaaan area clearing agar tidak terjadi over clearing.
2. Pelaksana
Bertugas untuk mengkordinir dan mengatur para oprator untuk
melakukan penumbangan dan harus dibersihkan kemana bagian pohon
yang telah dilakukan agar pekerjaan lebih efektif.
3. Operator
Merupakan

seorang

yang

menjalankan

alat

berat

dalam

pelaksanaan pekerjaan sesuai pelaksana.
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Metode pekerjaan line clearing :
1.

Proses kegiatan pembabatan atau penumbangan dengan menggunakan
alat berat excavator sesuai pancang tanda yg diberikan.

2.

Kegiatan pencacahan pohon menjadi bagian lebih pendek dilakukan
untuk mempermudah proses pengerjaan.

3.

Kegiatan pengumpulan pohon di luar bodi jalan yang ada dilakukan
dengan buldozer atau juga dilakukan dengan excavator .

4.

Rata rata pekerjaan dalam 1 hari mencapai jarak +120 M dengan
lebar pekerjaan 60 meter.

Untuk pohon pohon yang sudah di tebang biasa nya di tanam di atas jalan
akses dengan kedalaman + 5 meter dengan lebar lubang 2 meter
Fungsi Land clearing
1. Untuk proses pembersihan lahan sebelum pekerjaan jalan dimulai
3.1.3 Pekerjaan Stripping
Merupakan

pekerjaan

pengupasan

tanah

lapisan

yang

banyak

mengandung bahan organik seperti akar pohon, rumput-rumput dan membuang
material hasil kupasan dari bagian bodi jalan yang akan dibuat

Gambar 3.3 Pekerjaan Stripping
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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Untuk kedalam striping 30cm-50cm, Proses pekerjaan striping ini
tergantung terhadap gambar kerja yang telah dibuat, Untuk itu pekerjaan
pembersihan harus dilakukan seperti penebangan,pembersihan semak belukar dan
mengali akar alar tanaman tidak tumbuh kembali dan hasil tanah striping bisa
digunakan untuk menutup bahu jalan
3.1.4 Pengujian Trial Mix Compaction
Biasanya digunakan untuk menetukan seberapa kuat passing yang akan di
lakukan serta untuk mngetahui jumlah passingnya dengan alat vibro

Gambar 3.4 Pekerjaan trial mix compaction
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

Alat berat yang digunakan . dozer untuk penghamparan dan vibro untuk
melakukan passing,Setelah di uji passing dengan alat berat vibro, kemudian di uji
Sandcone gunanya untuk Menghitung kepadatan tanah timbunan Serta mengitung
kadar air dilapangan dengan mengunakan alat speedy
3.1.5

Borrow Pit Tanah Timbunan
Untuk Pekerjaan ini, sampel tanah ini di gunakan untuk pengujian
1. Proktor, karena untuk mengetahui Kadar air optimum dan karakteristik
Tanah
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2. Plastist Limit ,karena untuk mencari Nilai PI ( index Plastist) untuk
membedakan antara batas cair dan batas plastis
3. Gradasi,karena untuk memperoleh jumlah persentase butiran baik
agregat halus dan agregat kasar

Gambar 3.5 borrow pit
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
Cara Pengambilan Sampel
a. Diambil kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah gunanya untuk
menghidari akar akar pohon ,sampah, ( humus )
b. Cara pengambilan dengan membuat lubang berdiamter 1 meter
Jika tanah memenuhi standar pengujian di lab,maka tanah tersebut bisa
di gunakan sebagai timbunan
3.1.6

Pengujian Checklist Spun pile
Checklist Spun Pile digunakan untuk mengetahui apakah tiang
pancang tersebut bisa digunakan atau tidak dengan menggunakn alat
hammer test sebelum melakukan tiang pancang harus melakukan survey
terlebih dahulu
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Gambar 3.6 Pekerjaan Checklist Spun pile
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

a. Pengerjaan tiang pancang menggunakan alat diesel hammer
Sistem kerja diesel hammer adalah dengan pemukulan sehingga dapat
menimbulkan suara keras dan getaran pada daerah sekitar.
Mobilisasi alat diesel hammer harus menggankan truk tronton yang
memiliki crane cara melihat apakah telah mencapai tanah keras jika
pada 10 pukulan terakhir tiang pancang masuk tidak lebih 2 cm. alat
diesel hammer ini berkapasitas 8 ton.
Untuk mobilisasi tiang pancang itu menggunakan truk tronton dan
diturunkan di lokasi pemancangan dengan mengarahkan ujung dari
tiang pancang kearah yang ingin di pancang.
Pada pemancangan di tanah dengan kekerasan tertentu maka
dilakun pre boring. Supaya tiang pancang tidak patah.
b. Fungsi dari tiang pancang:
1. Untuk mendukung pondasi yang permukaannya

mudah

terkena aliran air.
2. Untuk menambanh kapasitas daya dukung tanah.
3. Untuk meneruskan beban bangunan yang terletak diatas air
atau tanah lunak ke tanah pendukung yang kuat
4. Pemasangan tiang pancang diawasi oleh 2 buah teodolit.
Digunakan untuk melihat kelurusan tiang pancang.
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Tiang Pancang Yang di gunakan tipe pc Hollow Pile
Fungsi dari tajam nya ujung tiang pancang yaitu untuk
memudahkan memasukan nya tiang pancangnya
3.1.7

Pengujian Sandcone

Sand Cone test dilakukan untuk menentukan kepadatan ditempat
dari lapisan perkerasan yang telah dipadatkan, sand cone dilakukan setiap
50 meter, hasil sand cone yang dilakukan dilapangan harus 95%-99%.

Gambar 3.7 Pekerjaan Sandcone
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
Pengujian Sand Cone dilakukan Untuk memeriksa kepadatan di
lapangan pada lapisan tanah atau lapisan perkerasan yang telah
dipadatkan. Pengujian yang diuraikan hanya berlaku terbatas pada ukuran
butiran tanah dan batuan tidak lebih dari 5 cm diameternya, Sand Cone
dilakukan setiap 50 meter, hasil Sand Cone yang dilakukan di lapangan
harus mencapai hasil 95%-99%, jika tidak mencapai hasil tersebut maka
harus dilakukan pemadatan ulang, dari hasil pengujian Sand Cone yang
dilakukan dari Sta 33+515-33+665 yaitu 3 titik dimana hasil pengujian
untuk Sta 58+550 = 97,29%,Sta 58+600 = 97,49 % dan Sta 58+550 =
98,13% dengan hasil rata-rata yang di dapat 97,63 %,Setelah pengujian
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sesuai dan hasilnya ditandatangani oleh pengawas untuk persetujuan
melanjutkan pekerjaan selanjutnya

3.1.8

Pengujian Dcp

DCP (Dynamic Cone Penetrometer) adalah alat yang digunakan
untuk mengukur daya dukung tanah dasar jalan langsung di tempat.
Korelasi antara banyaknya tumbukan dan penetrasi ujung conus dari alat
DCP ke dalam tanah dan akan memberikan gambaran kekuatan tanah
dasar pada titik-titik tertentu. Makin dalam conus yang masuk untuk setiap
tumbukan artinya makin lunak tanah dasar tersebut. Pengujian DCP akan
menghasilkan data yang setelah diolah akan menghasilkan CBR lapangan
tanah dasar pada titik yang ditinjau.

Gambar 3.8 Pekerjaan DCP
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
Maksud dan tujuan pengujian DCP ini adalah untuk mengetahui
daya dukung tanah dinyatakan dengan nilai CBR (california bearing ratio)
dengan satuan persen (%). Data CBR digunakan sebagai salah satu
masukan dalam proses perencanaan jalan yaitu.
1. menentukan tebal perkerasan (full depth pavement) untuk
bagian

jalan

yang

direncanakan

akan

mendapatkan

penanganan (pelebaran jalan)
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2. menentukan tebal perkerasan untuk bagian jalan yang harus
direkonstruksi (perkerasan lama dibongkar)
3. menentukan tebal perkerasan jalan baru
3.1.8.1 Peralatan dan perlengkapan
1. Sebuah palu geser dengen berat 8 kg, dan dengan tinggi jatuh 57,5
cm. Palu geser akan bergerak jatuh sepanjang batang baja Ø 20
mm
2. Sebuah batang utama baja keras (standard shaft) dengan Ø 20 mm,
panjang 100 cm yang disambung dengan conus yang terbuat dari
baja keras sudut 60/30 derajat dan bergaris tengah 20 mm
3. Sebuah batang kedua baja keras (hammer shaft) dengan Ø 20 mm,
panjang minimum 72 cm, sebagai batang geser palu

Gambar 3.9 alat Dcp
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

3.1.8.2 Prosedur Pelaksanaan
1. Untuk melalukan test DCP diperlukan 3 orang dengan bagian
tugas: 1 orang untuk memegang alat DCP, 1 orang untuk menarik
palu geser keatas dan menjatuhkannya kembali, dan 1 orang lagi
untuk membaca dan mencatat penetrasi ujung conus tiap 5 kali
tumbukan
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2. Pengujian dilakukan jarak 25 m, per STA
3. Letakkan alat pada permukaan tanah
4. Letakkan alat tegak lurus agar bacaan angka penetrasi akurat
5. Pilihlah titik-titik uji pada badan jalan dan as jalan (R,CL,L)
6. Lakukan pengujian, catat data setiap 5 kali pukulan

3.1.9 PENGUJIAN PROKTOR
Proctor test dilakukan untuk menentukan hubungan antara kadar air dan
kepadatan tanah dengan memadatkan didalam cetakan silinder berukuran tertentu
dengan menggunakan alat penumbuk 2.5 kg dan tinggi jatuh 30 cm.

Gambar 3.10 pengujian proktor
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
3.1.9.1 Uji Proktor Tanah Timbunan Pada Tanah Dasar
a.

Bahan uji dan peralatan
1. Material test : Tanah
2. Tabung mould
3. Proctor test
4. Saringan
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5. Timbangan
6. Alat penumbuk

b.

Langkah-langkah pengujian:
a. Bahan pengujian yang diambil dari beberapa borrow area di
jemur dibawah sinar matahari sampai kering.
b. Tanah yang sudah kering diayak menggunakan saringan
nomor 4.
c. Ukur mould terlebih dahulu, volume dan diameternya
d. Selama percobaan, cetakan di letakkan pada sebuah plat
dasar dan diatas nya diberi perpanjangan juga berbentuk
silinder
e. Tanah dimasukkan dengan kadar air yang berbeda-beda dan
kemudian dipadatkan menggunakan tumbukan khusus.
f. Pemadatan dilakukan dalam 3 lapisan
g. Jumlah tumbukan ada yang 56,25.10 x setiap lapisan.
h. Berat penumbuk adalah 2,5 kg dan tinggi jatuh tumbukan
12 in.
i. Timbang tanah dalam mould. Lalu keluarkan tanah
menggunakan alat proctor test.
j. Ambil sedikit lalu di oven.

3.1.10 Pengujian Gradasi
Gradasi tanah timbunan dilakukan untuk penentuan persentase berat
butiran agregat yang lolos dari sauatu saringan kemudian angka-angka persentase
digambarkan pada grafik pembagian butir
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Gambar 3.11 pengujian gradasi
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

a. Maksud dan tujuan
Maksud dari metode ini adalah sebagai pegangan dalam
pemeriksaan untuk menentukan pembagian butir (gradasi) agregat halus
dengan menggunakan saringan.

b. Tujuan
Tujuan pengujian ini ialah untuk memperoleh distribusi besaran
atau jumlah persentase butiran baik agregat halus.

c. Peralatan
1. Timbangan dengan ketelitian 0,2 gr
2. Sample yang tertahan disaringan 200
3. Saringan yang kami gunakan 8,16,40,50,100,200,PAN
4. Oven dengan pengatur suhu (110 + 5) ˚c
5. Mesin pengguncang saringan
6. Wadah
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d. Cara pengujian
1. Siapkan sample
2. Cuci sample menggunakan saringan 200,diambil sample yang
tertahan
3. Kemudian oven sample dengan suhu (110 + 5) ˚c
4. Siapkan saringan no 8,16,40,50,100,200,PAN
5. Masukkan sample yang sudah dioven kedalam saringan yang telah
disediakan
6. Letakkan pada mesin pengguncang
7. Lalu nyalakan mesin pengguncang selama 15 menit
8. Timbang sample yang tertahan disetiap saringan,dan dicatat

3.1.11 CPTu ( Cone Penetrometer test )
Pengujian CPTU adalah uji sondir elektronik yang disertai pengukuran
tekanan air pori. Pembacaan konus CPTU dapat membedakan berapa persentase
beban yang dipikul oleh tanah dan air. Mesin penekan sondir hidrolik 10 ton
maksimum kedalaman 30 m
Alat ini dapat menghasilkan bacaan berupa tekanan ujung (cone
resistance),

gesekan selimut (skin friction), dan juga tekanan air pori (pare

pressure).

Gambar 3.12 pengujian Cptu
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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Tujuan penelitian
Tujuan penelitian adalah pengaplikasikan uji CPTU untuk menentukan
derajat konsolidasi berdasarkan kondisi tekanan air pori dan respon tekanan ujung.
Kemudian untuk mempelajari kondisi tekanan air pori akses yang sedang
berlangsung

3.2. Target yang diharapkan.

3.2.1.Target yang diharapkan selama kerja praktek.
Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktek ini adalah
sebagai berikut :
a.

Selama kerja praktek diharapkan mahasiswa mampu menyesuaikan
diri dengan lingkungan dilapangan.

b.

Mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan pengetahuan dan
ilmu yang luas tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan
selama melakukan kerja praktek.

c.

Diharapkan Mahasiswa dapat berkontribusi dan menerapkan ilmu
yang didapatkan dibangku perkuliahan kepada perusahaan selama
melakukan kerja praktek.

3.2.2.Target yang diharapkan dalam proyek.
Adapun target yang diharapkan dalam proyek ini adalah :
a.

Selama berlangsungnya proyek pembangunan Jalan tol pekanbarudumai ini tidak merusak lahan yang telah ada dan tetap menjaga
kelestarian alam.
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b.

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
khususnya masyarakat disekitar proyek.

c.

Hasil seluruh pekerjaan proyek pembangunan Jalan tol pekanbarudumai ini sesuai dengan perencanaan dan tetap memperhatikan
mutu dan standar pekerjaan.

d.

Pekerjaan proyek selesai sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.

3.3. Perangkat Keras/Lunak yang digunakan.

3.3.1.Perangkat Keras.
Adapun perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan
proyek Jalan tol pekanbaru-dumai adalah sebagai berikut :
1. Excavator

Gambar 3.13 Alat Berat excavator
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

2. Dump Truck
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Gambar 3.14 Alat Berat dump truck
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

3. Bulldozer

Gambar 3.15 Alat Berat bulldozer
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

4. Vibro Roller
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Gambar 3.16 Alat Berat vibro roller
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

5. Hammer pile

Gambar 3.17 Alat Berat hammer pile
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

6. Motor Grader

Gambar 3.13 Alat Berat motor grader
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

3.3.2.Perangkat Lunak.
Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Microsoft Word.
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b. Microsoft Excel.
c. Microsoft project

3.4 Data yang diperlukan.
a. Job Mix Formula (JMF).
b. Hasil Pengujian Propertis.
c. Shop Drawing.
d. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
e. Time Schedule.
f. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).

3.5. Kendala yang ditemukan .
3.5.1. Kendala Selama Kerja Praktek.
Adapun kendala yang ditemukan dilapangan selama kerja praktek
adalah sebagai berikut :
a. Cuaca kurang stabil sehingga menyebabkan salah satu kendala
dalam kerja praktek dilapangan yang sangat tergantung pada cuaca.
b. Jarak tempuh tempat kerja praktek yang jauh.
c. waktu kerja yang full day
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BAB IV
TINJAUAN KHUSUS
PEKERJAAN TIMBUNAN TANAH PILIHAN

4.1 Gambaran umum

Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus
terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan diatas
level timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat
tertentu yang tergantung dari maksud pengunaannya, seperti diperintahkan
atau disetujui direksi pekerjaan dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan
harus, bila diuji sesuai dengan CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari
perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum.

Gambar 4.3 Tipikal Penanganan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

4.2 Lingkup pekerjaan.
Pekerjaan ini meliputi persiapan lokasi pekerjaan, pengadaan
material timbunan pilihan, penghamparan, pemadatan pengujian dan
perapian hasil pekerjaan.
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4.3 Klasifikasi Tanah
Tanah yang dimaksud adalah mencakup bahan, dari tanah lempung atau
clay sampai batu-batu yang besar. Dari sudut pandang teknik sipil, tanah dapat
digolongkan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Batu Kerikil dan pasir atau gravel dan sand, terdiri dari pecahanpecahan batu dengan berbagai ukuran dan bentuk. Memiliki ciri
gesekan tinggi, tembus air (tidak kedap air), butir-butir kasar dan lepas
serta daya dukung tidak terlalu dipengaruhi oleh kandungan air.
2. Lempung (clay), terdiri dari butir-butir yang sangat kecil dan
menunjukkan sifat plastis dan kohesi. Memiliki ciri butir halus dan
lekat, rapat air, kembang susut besar dan daya dukungnya sangat
dipengaruhi oleh kandungan air di dalamnya yaitu semakin banyak
kandungan airnya maka semakin turun daya dukungnya.
3. Lanau (silt), merupakan peralihan antara lempung dan pasir halus,
kurang plastis dan lebih mudah ditembus air daripada lempung.
Memiliki ciri butir-butir halus dan lepas, ada sedikit daya lekat, dalam
keadaan kering, dapat menjadi debu serta daya dukungnya sangat
dipengaruhi oleh kandungan air.

4.4 Alat yang digunakan:
NO Jenis

Jumlah

Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

Kapasitas atau

Merk & Tipe

Output pada saat
ini

1

Dump Truck

30 unit

25 Ton

Mitsubishi
FN527ML

2

Excavator

2 unit

1.0 M3

Caterpillar
320D2

8 unit

1.0 M3

Hitachi
ZX110MF

3

Motor Grader

1 unit

125 HP

Caterpillar
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120K
3 unit

150 HP

Caterpillar
120H

4

Bulldozer

1 unit

125 HP

Caterpillar
D5R

4 unit

125 HP

Caterpillar
D6R

5

Sheep Foot Roller

1 unit

8-12 Ton

Caterpillar
CS533E

4 unit

8-12 Ton

Caterpillar
CS533E

6

Smooth Drum

1 unit

8-12 Ton

Caterpillar
CS533E

3 unit

8-12 Ton

Sakai
SV525D

7

Water Tanker Truck

2 unit

4500 Liter

Hino Dutro
130HD

Tabel 4.1 Peralatan
Sumber : Data Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

1.

Excavator
Excavator digunakan untuk penggalian baik itu penggalian pada
pelebaran jalan maupun penggalian saluran atau drainase samping
jalan. Tergantung kondisi lapangan, excavator juga dapat difungsikan
pada pekerjaan lain seperti pembersihan lahan, pemancangan cerucuk
dan pada pekerjaan penghamparan.
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Gambar 4.1 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
2.

Vibrator roller
Vibrator roller digunakan untuk memadatkan tanah dasar lapisan
timbunan tanah, memadatkan lapis pondasi agregat seperti LPA, LPB
dan LPC dan pemadatan bahu jalan.

Gambar 4.2 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
3.

Bulldozer
Bulldozer digunakan untuk membantu pada pekerjaan pembersihan
lahan dan sering kali digunakan juga untuk melakukan penghamparan
pada urugan tanah.
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Gambar 4.3 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
4.

Motor grader
Motor grader atau grader digunakan untuk perkerjaan pengupasan
tanah, pembentukan lapis pondasi, penghamparan agregat maupun
penghamparan tanah timbun.

Gambar 4.4 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
5.

Tandem roller
Tandem roller digunakan juga sebagai alat untuk memadatkan
agregat maupun lapisan tanah timbun yang telah dihamparkan.
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Gambar 4.6 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur

6.

Dump truk
Dump truk digunakan sebagai alat untuk mobilisasi agregat/
materil dan tanah timbun dari quary ataupun stok pile untuk dibawa
kelokasi penghamparan maupun pekerjaan.

Gambar 4.7 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur

7.

Water tanker
Water tanker digunakan jika lapiran tanah atau agregat yang akan
dipadatkan memiliki kadar air yang rendah dari kadar air optimumnya.
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Gambar 4.8 peralatan yang digunakan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur

4.4 Persiapan pekerjaan.
1.

Mengirim program kerja (workplan) termasuk metoda kerja, schedule,
peralatan, personil kerja dan gambar kerja yang digunakan ,untuk
memperoleh persetujuan dari konsultan sebelum pekerjaan dimulai

2.

Mengajukan penggunaan material kepada direksi.

3.

Memberitahu konsultan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum
tanggal dilakukannya pelaksanaan pekerjaan.

4.5 Tahapan pekerjaan.
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Gambar 4.9 bagan alur pelaksanaan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
4.6 Uraian pekerjaan.

4.6.1

Tahap persiapan Lokasi pekerjaan.
Tahapan persiapan pekerjaan meliputi pengukuran dan pemasangan

marking pada area pekerjaan, pembersihan lokasi (clearing area) pekerjaan
dimana harus bebas dari material organik dan anorganik. Selanjutnya pekerjaan
mengali

maupun

mengurug

tanah.

Kemudian

dilanjutkan

pekerjaan

pembentukan badan jalan (stripping) agar bentuk badan jalan, tinggi dan
belokan sesuai dengan gambar dan spesifikasi proyek

Gambar 4.10 tahapan persiapan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur

Gambar 4.11 tahapan persiapan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
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Gambar 4.12 tahapan persiapan
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur

1.

Peralatan yang digunakan pada tahapan ini ialah sebagai berikut:
a) Satu set alat pengukuran (theodolite, jalon meteran,kompas) dan
alat bantu lainya seperti parang sebagai pembuka jalan.
b) Excavator, sebagai alat untuk melakukan pembersihan lokasi dan
pekerjaan galian atau timbunan dan pembentukan badan jalan.
c) Bulldozer, sebagai alat pembantu saat proses pembersihan dan
pengupasan.
d) Alat pembersihan manual seperti parang atau golok.

4.6.2

Pengujian CBR Tanah Dengan Mengunakan Alat DCP

DCP (Dynamic Cone Penetrometer) adalah alat yang digunakan untuk
mengukur daya dukung tanah dasar jalan langsung di tempat. Korelasi
antara banyaknya tumbukan dan penetrasi ujung conus dari alat DCP ke
dalam tanah dan akan memberikan gambaran kekuatan tanah dasar pada
titik-titik tertentu. Makin dalam conus yang masuk untuk setiap tumbukan
artinya makin lunak tanah dasar tersebut. Pengujian DCP akan
menghasilkan data yang setelah diolah akan menghasilkan CBR lapangan
tanah dasar pada titik yang ditinjau
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Gambar 4.13 proses pengujian Dcp
Sumber: Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Imfrastruktur
4.6.3 Borrow Pit
Untuk Pekerjaan ini, sampel tanah ini di gunakan untuk pengujian
1. Proktor, karena untuk mengetahui Kadar air optimum dan karakteristik
Tanah
2. Plastist Limit ,karena untuk mencari Nilai PI ( index Plastist) untuk
membedakan antara batas cair dan batas plastis
3. Gradasi,karena untuk memperoleh jumlah persentase butiran baik
agregat halus dan agregat kasar

Gambar 4.14 borrow pit
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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Cara Pengambilan Sampel
a. Diambil kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah gunanya untuk
menghidari akar akar pohon ,sampah, ( humus )
b. Cara pengambilan dengan membuat lubang berdiamter 1 meter
Jika tanah memenuhi standar pengujian di lab,maka tanah tersebut bisa
di gunakan sebagai timbunan

Gambar 4.15 lokasi borrow pit
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

4.6.4. Pengangkutan material kelokasi penghamparan.
Pengangkutan material tanah timbunan pilihan dari quary ataupun
stok pile menuju kelokasi penghamparan biasanya mengunakan dump
truk. Proses ini sangat bergantung pada keadaan cuaca, hanya bisa
dilakukan pada saat kondisi jalan sebelumnya/yang dilewati benar benar
baik dan kering tidak diperkenan kan dilakukan pada saat kondisi cuaca
sedang hujan dikarenakan bisa merusak jalan dan menghambat proses
penghamparan.
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Gambar 4.16 pengangkutan Material Tanah Timbunan
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

4.6.5 Penghamparan material tanah.
Penghamparam merupakan proses penempatan material tanah
kepermukaan yang telah disiapkan diawal baik itu mulai dari clearing,
pembentukan badan jalan penghamparan geotextile dan geogrid.
Penyebaran material timbunan haruslah merata yang apabila dipadatkan
akan memenuhi toleransi tebal yang telah diisyaratkan dalam spesifikasi,
bila mana timbunan dihamparkan lebih dari satu lapis, lapisan tersebut
sedapat mungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya disetiap lapisnya.

Gambar 4.17 pengangkutan Material Tanah Timbunan
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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4.6.6 Pengujian Trial Mix Compaction
Biasanya digunakan untuk menetukan seberapa kuat passing yang akan
di lakukan serta untuk mngetahui jumlah passingnya dengan alat vibro
1. Passing 8
2. Passing 10
3. Passing 12

Gambar 4.18 pengujian Trial Mix Material Tanah Timbunan
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

Alat berat yang digunakan . dozer untuk penghamparan dan
vibro untuk melakukan passing,Setelah di uji passing dengan alat
berat vibro, kemudian di uji Sandcone gunanya untuk Menghitung
kepadatan tanah timbunan Serta mengitung kadar air dilapangan
dengan mengunakan alat speedy
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4.7 Perhitungan Kebutuhan Alat

Gambar 4.19 Perhitungan Kebutuhan Alat
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

Gambar 4.20 Perhitungan Kebutuhan Alat
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Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

Gambar 4.21 Perhitungan Kebutuhan Alat
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur

4.8 Volume Pekerjaan

Gambar 4.22 Volume Pekerjaan
Sumber : Dokumentasi Proyek PT.Hutama Karya Infrastruktur
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BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan.

Pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan diproyek pembangunan
jalan tol Pekanbaru – Dumai Pada Seksi 4 yang telah banyak memberikan penulis
pengalaman dan ilmu yang tidak penulis temukan pada kegiatan belajar dikampus.

Adapun kesimpulan dari tugas yang diberikan selama Kerja Praktek :
1. Pekerjaan trial mix compaction dari Sta 58+550-58+650 yaitu sepanjang 100
meter dengan menggunakan Vibrator Roller dengan jumlah passing 8

2. Dari hasil pengujian Sand Cone di Sta 58+550-58+650 yang penulis tinjau, di
dapat Hasil rata-rata Kepadatan yaitu 97,63 %
3. Pekerjaan pengambilan sampel tanah timbunan ( borrow pit ) yang penulis
tinjau di dapat kan rata rata jenis tanah yang ada di daerah tersebut memiliki
lapisan tanah yang berbeda beda di setiap sisinya
4. Untuk lokasi proyek ini sebagian kondisi tanah berjenis tanah rawa yang
diketahui dengan pengujian CPTu dan DCP
5. Pekerjaan Stripping dilakukkan jika kondisi tanah masih lembek atau lembut,
minimal kedalaman stripping yaitu 30 cm.
6. Pemancangan tiang pancang yang di lakukan pada sta 58+000 yaitu untuk
pembangunan overpass yang di gunakan untuk jalan akses warga
7. Pemasangan geotexs dilakukan jika kondisi tanah tidak memungkin kan lagi
untuk stripping

8. Penulis bisa mempraktekkan langsung beberapa pekerjaan dilapangan antara
lain Sand Cone,CPTu,pengujian Gradasi,Pengujian Berat Jenis,borrow
pit,Pengujian Proktor,Pengujian DCP
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5.2. Saran.

5.2.1.Beberapa Saran untuk perusahaan
a. Memperhatikan Jadwal kerja Yang sesuai prosedur kerja
b. Memperhatikan jadwal makan Untuk para Karyawan
c. untuk para karyawan harus di tempat kan sesuai dengan bidang
yang diketahuinya
d. persiapan keberangkatan karyawan ke lapangan harus di mobilisasi
dengan tepat

dan sesuai jadwal

e. Memperhatikan keselamatan warga sekitar ketika melakukan buka,
tutup arus lalu lintas saat sedang melakukan pekerjaan.
f. Persiapan material dan bahan yang digunakan harus dilakukan
secara matang,agar tidak menghambat pekerjaan.
g. Pengawasan pekerjaan dilapangan harus semaksimal mungkin,
sehingga mutu kerja sesuai dengan perencanaan.
h. Pihak pelaksana pekerjaan harus memperhatikan pentingnya
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja .
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