


















BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Proyek ini dilaksanakan pada 18 februari 2019, jalan ini menghubungkan 

antara desa bantan air ke desa bantan timur.  Sebelum dilakukan peningkatan jalan 

didesa ini, kondisi jalan didesa tersebut mengalami kerusakan. Salah satu 

penyebab kerusakan terjadi adalah akibat  overloading tidak patuhnya  pengguna 

jalan terhadap regulasi penyelenggaraan jalan yang ditetapkan pemerintah. 

Namun setelah adanya proyek peningkatan jalan bantan air – bantan timur 

ini menjadi solusi terkait permasalahan yang terjadi selama ini di desa tersebut, 

pada kondisi saat ini jalan didesa tersebut telah mengalami peningkatan dengan 

jenis perkerasan menggunakan perkerasan kaku (rigid pavement) yang dimana 

proyek tersebut sebagai kontraktor pelaksana adalah PT Pubagot  Jaya Abadi. 

Dengan adanya proyek ini, harapannya adalah agar pengguna jalan yang 

bermuatan lebih besar dari pembatasan beban jalan dapat lebih mematuhi terhadap 

regulasi kendaraan yang ditetapkan. Agar jalan yang telah dibuat lebih lama dari 

yang direncanakan, serta masyarakat lebih mudah untuk mencapai ke suatu lokasi  

dan menghasilkan suatu tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi 

pengguna jalan tersebut. 

1.2 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari peningkatan jalan bantan air – bantan timur ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat. 

2. Memudahkan dalam mencapai suatu lokasi dan menghasilkan suatu tingkat 

kenyamanan dan keamanan. 

3. Lancarnya arus distribusi barang dan jasa yang akan keluar masuk dari kota 

dan daerah sekitarnya. 

4. Memudahkan akses jalan bagi  masyarakat. 

 



1.3 Struktur Organisasi Proyek 

Dalam penyelengaraan suatu proyek, kegiatan yang akan dihadapi sangat 

kompleks. Maka sangat di perlukan adanya suatu organisasi pelaksanaan yang 

merupakan tata kerja untuk menunjang keberhasilan proyek, organisasi dalam arti 

kata sekelompok orang yang saling bekerja sama dalan mencapai tujuan tertentu. 

Organisasi merupakan komponen yang sangat penting dalam pengendalian 

dan pelaksanaan proyek. Suatu oraganisasi proyek yang baik harus mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Terjadi hubungan yang baik/harmonis dalam kerjasama. 

2. Terjadi kerja sama berdasarkan hak,kewajiban dan tanggung jawab masing 

masing dalam unsur proyek. 
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Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Proyek Peningkatan Jalan Bantan Air -

Bantan Timur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 

 

 

 

 

 

Supervisor (SPV) 

Herman 

surveyor 

sofyan efendi 

 

Lab technician 

Rizki alfirza 

Operator 

Reza 

 Kepala tukang 

Sun 

Project manager 

Muhammad Aldi 
 



 

1.3.1 Project manager 

Project manager adalah orang yang di tunjuk untuk menggerakkan 

organisasi Proyek dan memimpinnya dalam mencapai objective proyek dan 

project manager ini adalah posisi puncak yang luar biasa dalam proyek. Dipikiran 

dan penanya, tertumpu beban tanggung jawab yang besar atas kesuksesan proyek. 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang project manager adalah 

sebagi berikut : 

1. Mengidentifikasikan dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul 

agar dapat diantisipasi sejak dini. 

2. Melakukan koordinasi kedalam (team proyek,manajemen,dll) dan keluar 

3. Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek, 

dapat berjalan sesuai rencana (on track) 

4. Seorang project manager harus bisa mengontrol proyek yang ditanganinya. 

Proyek harus selesai sesuai dengan budget, sesuai dengan spesifikasi, dan 

waktu. 

5. Proyek yang ditangani harus mempunyai return yang nyata terhadap 

organisasi. Taat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan organisasi, harus 

bisa mengambil keputusan dengan wewenang yang terbatas dari organisasi. 

 

1.3.2   Lab technician 

Lab technician adalah seorang yang membantu quality engineer dalam 

pengujian dilaboratorium dan segala aspek mengenai pengujian mutu dan kualitas 

pekerjaan berdasarkan data lapangan yang diuji sesuai dengan klasifikasi syarat 

uji dalam spesifikasi yang disepakati. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang lab technician adalah mencakup 

hal hal sebagai berikut : 

1. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari supervison engineer / quality 

engineer, serta mengusahakan agar supervise engineer dan kuasa pengguna 

angaran / pejabat pembuat komitmen (PPK) fisik selalu mendapatkan formasi 

yang di perlukan dengan pengendalian mutu. 



 

2. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan 

peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung 

tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan 

dan dokumen kontrak. 

3. Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan 

dan pekerjaan, serta memberikan laporan kepada supervision engineer setiap 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan 

pekerjaan. 

1.3.3. Surveyor 

Surveyor adalah seorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi 

dan mengamati suatu pekerjaan lainnya. Surveyor kompeten harus memiliki 

pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan-keterampilan 

praktis. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh surveyor adalah kemampuan 

bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan 

alat-alat survey juga merupakan hal yang harus di perhatikan. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang surveyor adalah mencakup hal 

sebagai berikut : 

1. Membantu kegiatan survey dan pengukuran di antaranya pengukuran topografi 

lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan 

2. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan 

pencegahannya. 

3. Mengawasi survey lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan 

pengukuran dilaksanakan dengan akurat telah mewakili kuantitas untuk 

pembayaran sertifikat bulanan untuk pembayaran terakhir. 

4. Mengawasi survey lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan 

pengukuran dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan menjamin data yang 

diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan peninjauan 

desain atau detail desain. 



5. Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan ke kapala 

proyek. 

 

1.3.4 Supervisor (SPV) 

Supervisor adalah seseorang yang mempunyai wewenang dari pejabat 

diatasnya untuk mengawasi dan memberi perintah bawahannya dalam 

melaksanakan pekerjaan. Selain memilik tugas supervisor memiliki tanggung 

jawab yang harus di tepati, tanggung jawab itu sendiri yaitu kewajiban atas 

perbuatan yang telah dilakukan dengan kesadaran.  

Tugas dan tanggung jawab dari seorang supervisor adalah mencakup hal 

sebagai berikut : 

1. Memahami desain konstruksi dan teknisnya. 

2. Menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan 

kondisi lapangan bersama dengan engineering konstruksi. 

3. Memimpin pelaksanaan tugas lapangan yang harus sesuai dengan biaya, mutu 

serta waktu pekerjaan sesuai dengan desain kerja. 

4. Sesuai dengan kondisi dan progress dilapangan, supervisor harus mengadakan 

evaluasi dan pembuatan laporan kepada atasannya. 

 

1.3.5 Operator 

Operator adalah seseorang yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

operator mengerti tentang prinsip kerja seorang operator dari pada alat yang akan 

di operasikannya. Hal ini sangat penting sehingga dapat membantu operator untuk 

meningkatkan factor keselamatan, efisiensi, dan menambah produktivitas atau 

memperbesar keuntungan bagi operator, alat maupun perusahaan dimana ia 

bekerja. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang operator adalah mencakup hal 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pemeriksaan keliling dan pemeriksaan sebelum alat di hidupkan 

2. Melakukan pemeriksaan dan pengisian bahan bakar, oli pelumas dan 

fluidnya. 



3. Melaporkan temuan kerusakan pada alat berat kepada pengawas lapangan  

4. Mengoperasikan alat dengan aman dan produktif sehingga alat menjadi tidak 

cepat rusak sehingga jangka waktu pemakaian peralatan menjadi lebih lama. 

5. Menempatkan alat dengan aman diarea yang ditentukan. 

6. Mengikuti peraturan mematikan alat dengan baik 

7. Memastikan bahwa peralatan dirawat sesuai dengan jadwal   

8. Memastikan kebersihan alat selalu terjaga. 

 

1.3.6 Kepala Tukang 

Tukang adalah pekerjaan yang tidak mudah, tentunya dengan pengalaman 

panjang yang dimulai dari bawah, dari kenek, asisten tukang, tukang bangunan 

untuk pembangunan rumah maupun jalan, tentunya memiliki banyak tukang 

bangunan yang di kelolanya. Untuk itu harus memiliki tanggung jawab dan tugas 

yang baik agar proyek yang dikerjakan berjalan dengan lancar. 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang kepala tukang adalah mencakup 

hal sebagai berikut : 

1. Memimpin 

Memimpin semua tenaga kerja dilapangan agar pekerja berjalan lebih baik, 

tepat dan hasil yang bagus.Kepala tukang untuk mengarahkan, membimbing, 

dan memperbaiki bila ada yang salah.Selain itu tugas kepala tukang adalah 

memastikan hasil pekerjaan para tukang optimal. 

2. Memberikan contoh  

Setiap pekerjaan sudah ada manual kerjanya, bagaimana urutan 

mengerjakan dan sudah ada gambar kerja. Tapi kadang kala manual kerja 

yang sudah ada kurang mamadai dan tidak selalu bisa dikerjakan oleh para 

tukang. Kepala tukang wajib memberikan contoh bagaimana mengerjakan 

sebuah pekerjaan dengan baik dan benar, selanjutnya memastikan tukang 

bisa melakukan sesuai standar. Memberikan contoh bisa dilakukan juga 

oleh seorang tukang senior, namun bila tidak ada tukang senior, maka 

menjadi tugas dari kepala tukang. 

 



 

3. Tempatnya bertanya dan belajar  

Apabila menemukan permasalahan dalam pekerjaannya maka para tukang 

bisa bertanya kepada kepala tukang. Para tukang tidak perlu khawatir 

karena ada Kepala Tukang tempat bertanya bila ada permasalahan, 

sekaligus para tukang bisa belajar kepada kepala tukang tantang hal-hal 

baru yang ditemukan.Apabila kepala tukang tidak bisa memberikan 

jawaban atau solusi, dia bisa bertanya kepada Mandor atau Pelaksana. 

4. Koordinasi dengan mandor 

Kepala tukang bertugas membuat laporan kepada kepada mandor atau 

pelaksana dan wajib berkonsultasi bila terdapat kesulitan atau masalah di 

proyek pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan 

berjalan sesuai perencanaan. 

5. Penitipan upah kerja 

Upah pekerja/tukang dalam sebuah proyek dikelola oleh Kepala 

Tukang.Dia bertugas untuk membagikan ke tukang di bawahnya sesuai 

keahlian dan pendapatan masing-masing sesuai jadwal pembayaran yang 

disepakati. 

6. Mengatur alat kerja 

Peralatan kerja sangat berpengaruh kepada hasil pekerjaan 

pembangunan.Kepala Tukang harus memastikan kebutuhan alat kerja 

dalam pelaksanaan proyek pembangunan, memperhatikan jumlah yang 

dibutuhkan, kondisi alat kerja sampai kepada mengatur pembagian alat 

kerja kepada para tukang.Dalam hal ini dibantu oleh mandor bangunan. 

 



BAB II 

DATA PROYEK 

 

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang terarah yang dikehendaki 

oleh pemberi tugas untuk direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak yang lain 

atau wakilnya yang ditunjukkkan dalam jangka waktu tertentu. 

Pelaksanaan suatu proyek biasanya dimulai dengan pemberian tugas 

oleh pemilik proyek (owner) kepada pelaksana (kontraktor) melalui suatu 

proses yang disebut pelelangan atau tender. Sedangkan untuk mengawasi 

pelaksanaan proyek tersebut, owner akan menunjukkan konsultan pengawas 

sebagai wakilnya untuk mengawas suatu pekerjaan proyek. 

 

2.1 Proses Pelelangan 

Pelelangan adalah proses dalam suatu proyek yang berupa kegiatan 

tawar menawar harga antara pemberi tugas dan pelaksana  untuk memperoleh 

kesepakatan harga menurut PERPRES (peraturan presiden) No. 70 tahun 2012 

pelelangan dibagi nenjadi 10 jenis yaitu sebagai berikut : 

1. Pelelangan umum 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. 

2. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyediaan barang/pekerjaan 

konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

3. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 

lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00, 

(lima miliar rupiah). 

4. Pelelangan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan 

konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 

5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah). 



5. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang 

memenuhi syarat. 

6. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk 

jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). 

7. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan 

gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak 

dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 

8. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan 

barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang 

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 

9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. 

10. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada 

penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan 

langsung. 

Adapun pelelangan yang diadakan dinas pekerjaan umum dan penataan 

ruang yaitu pelelangan terbuka/umum. 

 

2.1.1. Pelelangan Terbuka/umum 

Pelelangan 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 pelaksanaan suatu pelelangan, panitia lelang mempunyai tugas 

dan kewajiban sebagai berikut : 

1. Menetapkan syarat-syarat pelelangan. 

2. Mengadakan pengumuman yang akan diadakan. 

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 kepada kegiatan. 

Dalam proses pelelangan PT.Pubagot Jaya Abadi telah memenangkan 

lelang secara langsung pihak owner PT.Pubagot Jaya Abadi sebagai rekanan 

yang melaksanakan proyek dengan nilai kontrak Rp.18.657.879.000,00 dan 

urutan pemenang pelelangan proyek ialah PT. Pubagot Jaya Abadi, menurut 

LPSE bengkalis, metode kualifikasi dalam pelelangan ini menggunakan pasca 

kualifikasi dengan metode evaluasi nya menggunakan system gugur. 

 

2.2 Data umum 

Adapun data umum proyek peningkatan jalan bantan air - bantan timur 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemberi tugas  : Dinas pekerjaan umum dan penataan  

 Ruang Kabupaten Bengkalis 

2. Nama Pekerjaan  : Peningkatan jalan bantan air – bantan 

 Timur 

3. Nomor kontrak kerja   : 03-NK/SPP/PUPR-BPJJ/II/2019 

4. Nilai kontrak  : Rp.18.657.879.000,00 (delapan belas 

 Miliar enam ratus lima puluh tujuh juta 

 Delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu 

 Rupiah) 

5. Tanggal  kontrak   : 18 Februari 2019 

6. Waktu pelaksanaan   : 180 (seratus delapan puluh hari) kalender 

7. Lokasi pekerjaan   : Bantan air – Bantan timur 

8. Sumber dana   : APBD Kabupaten Bengkalis Tahun  

 Anggaran 2019 

9. Konsultan pengawas   : CV Labora Karya 

10. Kontraktor pelaksana   : PT Pubagot Jaya Abadi 

11. Sistem pelelangan   : Pelelangan Terbuka/umum 

 



2.3 Data Teknis Proyek 

Adapun data teknis proyek peningkatan jalan bantan air – bantan timur 

adalah sebagai berikut : 

1. Panjang jalan   : 2689 m 

2. Lokasi pekerjaan    : Desa Bantan air & desa bantan 

 Kabupaten bengkalis  

3. Tebal lean concrete   : 10 cm 

4. Tebal rigid    : 25 cm 

5. Jumlah lajur    : 2 arah 

6. Lebar lajur    : 3 m 

7. Lebar jalur    : 6 m 

8. Lebar bahu jalan    : 1.5 m 

9. Tipe perkerasan    : Rigid pavement 

10. Jumlah box culvert   : 3 buah 

11. Lebar lean concrete   : 6.5 m (650 cm) 

12. Tebal lean concrete   : 0.1 m (10cm) 

13. Panjang per segmen lean concrete : 5.6 m (550 cm) 

14. Tebal rigid    : 0.25 m (25 cm) 

15. Mutu lean concrete    : K175 

16. Mutu Rigid     : Fs45 

 



BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

Kegiatan proyek yang penulis ikuti selama   2 bulan (terhitung mulai 

dari tanggal 03 juli 2019 hingga 25 agustus 2019) pekerjaan proyek ini 

dilaksanakan selama 180 hari kalender, penulis melaksanakan kerja praktek 

pada proyek peningkatan jalan bantan air – bantan timur dengan mengikuti 

rangkaian pekerjaan yang meliputi sebagai berikut : 

 

3.1.1 Pekerjaan yang ada di lokasi proyek 

Adapun pekerjaan yang kami lakukan selama kerja praktek di proyek 

peningkatan jalan bantan air – bantan timur ini adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan pengecoran Lc (lean concrete) 

Lean concrete adalah lapisan yang berfungsi sebagai lantai kerja bagi 

penempatan lapisan pondasi pada struktur perkerasan. Lean concrete 

terbuat dari campuran yang terdiri dari gradasi tertentu, pekerjaan ini 

dilakukan menggunakan alat mixer truck yaitu untuk membawa campuran 

beton ke lokasi pekerjaan. 

Lean concrete atau disebut Lc ini adalah lantai kerja untuk pekerjaan rigid 

pavement. Sehingga lapisan ini bukan termasuk lapisan struktur. Namun 

wajib ada sebelum pekerjaan beton (rigid). Fungsinya hanya sebagai lantai 

kerja agar air semen tidak meresap ke dalam lapisan bawahnya. Proses 

pelaksanaan nya cukup mudah yaitu campuran beton dari truck mixer di 

tuang kemudian di ratakan menggunakan jidar oleh tukang 

Volume per segmen lean concrete : 

a. Panjang per segmen : 5.6 m (550 cm) 

b. Lebar lean concrete : 6.5 m (650 cm) 

c. Tinggi lean concrete : 0.1 (10 cm) 

Maka volumenya adalah 11m x 6.5m x 0.1m = 3.64 m3 



 

Metode pelaksanaan : 

a. Pasang bekisting yang telah di ukur elevasinya oleh surveyor, bekisting 

yang digunakan adalah bekisting dengan material kayu dengan jarak 

patokan 30 cm, patokan sedalam 80 cm dan tinggi papan 20 cm 

 

Gambar 3.1 : Pemasangan bekisiting lean concrete 

(sumber : Dokumentasi lapangan) 

b. Setelah bekisting terpasang kemudian tuanglah dengan campuran beton 

yang telah disiapkan dari batching plant dan dibawa menggunakan mixer 

truck 

c. Ratakan dengan menggunakan cangkul dan alat sejenisnya 

d. Kemudian ratakan dengan halus menggunakan jidar 

e. Setelah diratakan dengan halus menggunakan jidar 

f. Setelah diratakan tutuplah lean concrete menggunakan plastik hitam. 

 

Gambar 3.2 pengecoran Lc (lean concrete) 

(sumber : Dokumentasi lapangan) 

 

 



2. Pekerjaan pengecoran rigid 

Rigid pavement atau perkerasan kaku adalah jenis perkerasan yang 

menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan. Sama dengan 

pekerjaan lean concrete, pekerjaan ini dilakukan menggunakan alat mixer 

truck yaitu untuk membawa campuran beton ke lokasi pekerjaan. 

Pada konstruksi perkerasan kaku, perkerasan tidak buat menerus sepanjang 

jalan seperti halnya yang dilakukan pada perkerasan lentur. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya pemuaian yang besar pada 

permukaan perkerasan sehingga dapat menyebabkan retaknya perkerasan, 

selain itu konstruksi seperti ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya 

retak menerus pada perkerasan, salah satu cara yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya hal diatas adalah dengan cara membuat konstruksi 

segmen pada perkerasan kaku dengan sistem joint untuk menghubungkan 

tiap segmennya. 

Volume per segmen rigid  

a. Panjang per segmen : 5.5 m (550 cm) 

b. Lebar   : 6 m (600 cm) 

c. Tinggi   : 0.25 m (25cm) 

Maka volumenya adalah 5.5m x 6m x 0.25m = 8.25 m3 

Metode pelaksanaan : 

1. Pemasangan bekisting untuk rigid 

Bekisting adalah struktur non permanen yang berfungsi untuk menahan 

beban beton. Bekisting yang digunakan dalam pekerjaan pengecoran rigid 

ini adalah jenis bekisting dari material baja. Bekisting juga berguna 

sebagai cetakan untuk membentuk beton dengan model dan ukuran 

tertentu, bisa dibilang bekisting berperan dalam mendukung kelancaran 

proses pengecoran beton. Pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :  

a. Menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini 

b. Bekisting digunakan untuk 3 kali penggunaan 

c. Bekisting dipasang akan dipasang kokoh dan tidak melendut 



d. Bekisting dipasang per segmen dengan panjang maksimal persegmen 5 

meter 

e. Permukaan bekisting yang akan bersentuhan langsung dengan beton 

diberikan minyak bekisting agar tidak lengket pada saat pembongkaran 

bekisting. 

f. Pembongkaran bekisting ketika umur beton minimal 3 hari setelah 

pengecoran. 

 

Gambar 3.3 Pekerjaan pemasangan bekisting 

(sumber : Dokumentasi Lapangan) 

2. Pekerjaan  polytene (plastic cor) & crack inducer 

Sebelum melakukan pemasangan tulangan terlebih dahulu di lakukan 

pemasangan polytene (plastic cor) pada pekerjaan ini plastik cor 

dihamparkan 

Memanjang sejajar bekisting dimana sebagian dari plastic tersebut akan 

menutup bekisting. Fungsi dari plastik cor ini adalah agar adukan semen 

yang akan di cor nantinya tidak keluar dari acuan/bekisting. Pemasangan 

plastik cor ini harus dilakukan secara merata dan  penuh, sehingga tidak 

ada bagian yang tidak tertutupi. 

Crack inducer adalah ekstruksi pvc tahan lama yang berbentuk v terbalik. 

Crack inducer ini di posisikan dilantai bawah sebelum dowel diletakkan. 

Crack inducer dirancang untuk mendorong retakan dari bagian bawah 

pelat. Crack inducer yang digunakan adalah terbuat dari material kayu.  



 

Gambar 3.4 Pekerjaan Pemasangan Plastik cor & crack Inducer 

(sumber : Dokumentasi lapangan) 

3. Pekerjaan  pemasangan  tulangan untuk dudukan  

Pada pekerjaan ini, bila polytene (plastik cor)  telah terpasang kemudian 

akan dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan tulangan untuk dudukan 

dowel dan tie bar. Pemasangan ini dilakukan sesuai bentuk dan jarak yang  

tertera dalam gambar kerja. 

 

Perhitungan volume dudukan untuk 1 segmen 

Jumlah dudukan yang di butuh kan untuk 1 segmen  : 10 buah 

Panjang satu buah dudukan     : 70 cm 

Diameter dudukan      : 8 mm 

 

 

Panjang kebutuhan keseluruhan dudukan 1 segmen 

= jumlah dudukan x panjang satu buah dudukan 

= 10 x 70 cm 

= 700 cm atau 7 meter 

 

Menghitung berat besi permeter untuk dudukan diameter 8 mm 

= bj besi (  1 /   ⁄             ) 

= 7850  ( 1 /    ⁄      3.14           ) 

= 6.3 kg/m 

 



Maka volume untuk dudukan adalah  

= panjang total kebutuhan dudukan   berat besi per meter 

= 7 meter   6.3 kg/m 

= 44.1 kg 

 

Gambar 3.5 Pekerjaan pemasangan tulangan untuk dudukan 

(sumber : Dokumentasi Lapangan) 

4. Pekerjaan pemasangan dowel 

Dalam pekerjaan ini,dowel dipasang dengan cara terlebih dahulu dengan 

memasukkan batang besi / tukangan dowel tersebut kedalam selongsong 

pipa pvc yang telah di persiapkam sebelumnya. Kemudian tulangan dowel 

tersebut akan dirakit dan diikat pada besi dudukan tulangan dowel dengan 

menggunakan kawat beton sesuai dengan jarak yang tertera dalam gambar 

kerja kemudian ujung pipa pvc akan dipasang dop penutup lubang untuk  

enjaga agar adukan beton tidak masuk kedalam selongsong pipa pvc. 

Perhitungan kebutuhan volume besi balok memanjang 

Tulangan pokok diameter   : mm 

Panjang besi yang digunakan   : 3 m 

Jumlah besi yang dipakai untuk 1 balok : 4 btg 

 

Berat per meter untuk sengkang diameter 8 mm 

= bj besi (  1 /   ⁄             ) 

= 7850  ( 1 /    ⁄      3.14           ) 

= 6.3 kg/m 

 

 



Panjang keseluruhan tulangan pokok diameter 8 mm untuk 1 balok 

= jumlah besi yang digunakan   panjang 

= 3 meter   4 batang 

= 12 meter untuk satu balok 

 

Mencari berat volume untuk tulangan pokok 

= berat per meter   jumlah yang dibutuhkan 

= 3.8 kg   12 

= 45.6 kg 

 

Tulangan sengkang diameter : 6 mm 

Panjang untuk 1 tulangan sengkang : 60 cm 

Banyak sengkang yang dibutuhkan 

Panjang balok melintang/jarak antar sengkang + 1 

= 3  / 0.30 + 1 

= 11 buah sengkang 

Berat per meter untuk sengkang diameter 6 mm 

= bj besi ( 1 /   ⁄        D
2 

) 

= 7850 ( 1 /   ⁄    3.14   0.006
2 

) 

= 6.3 kg/m 

 

Total panjang besi yang di gunakan untuk sengkang 

= panjang 1 sengakng   jumlah sengkang 

= 60 cm   11 

= 6.6 m 

Total berat sengkang   

=  berat per meter  X  total panjang sengkang yang di butuhkan 

= 3.5 kg/m  X 6.6 m 

= 42.9 kg 



Jadi,total volume besi untuk pekerjaan  balok  

= berat tulangan pokok + berat  tulangan sengkang  

= 45.6 kg  + 14.6  

=  60,2 kg 

 

Gambar 3.6 Tulangan yang telah terpasang dowel dan tiebar 

(sumber : Dokumentasi Lapangan) 

5. Pekerjaan pengecoran 

Sebelum melakukan pengecoran, terlebih dahulu persiapkan segala 

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat pengecoran antara 

lain generator set,concrete vibrator,dan lain lain.campuran beton yang 

berasal dari truck mixer dituang ke dalam kotak (mal) yang telah disiapka 

lalu diratakan secara manual. Dan kemudian diratakan dan diadakan 

dengan menggunakan vibrating screed yang sistem operasi nya bergerak di 

atas mal memanjang. 

Proses perataan dan pemadatan terjadi karena alat vibrating screed tersebut 

selain meratakan juga bergetar sehingga terjadi pamadatan.pada saat 

pengecoran truk mixer akan dipandu untuk mundur sehingga mencapai 

awal dari pengecoran/opritan. Dan jika truk mixer telah sampai ke lokasi 

pekerjaan makaadukan beton tersebut dituang dari truk mixer secara 

perlahan kemudian bahan adukan coran tersebut di ambil sebagian untuk 

melakukan pengujian slump beton dan pembuatan sampel kubus dan balok 

dilapangan. 



 

Gambar 3.7 pekerjaan pengecoran 

(sumber : Dokumentasi lapangan) 

6. Slump test 

Slump test adalah suatu uji empiris/metode yang digunakan untuk 

menentukan konsistensi/kekakuan (dapat dikerjakan atau tidak) dari 

campuran beton segar (fresh concrete) untuk menentukan tingkat 

workability nya. Kekuan dalam suatu campuran beton menunjukan berapa 

banyak air yang digunakan. 

Metode pengujian 

a. Siapkan tabung kerucut yang berukuran diameter bawah 30 cm, tinggi 30 cm, 

dan diameter atas 10 cm. 

b. Siapkan besi bulat dengan panjang   50 cm. 

c. Letak kerucut tersebut diatas plat dimana bagian atas berdiameter 10 cm dan 

bagian bawah berukuran 30 cm. 

d. Ambil campuran beton dan masukkan kedalam kerucut hingga penuh dengan 

tiga kali tahapan pengisian. 

e. Setiap tahapan pemasukan campuran beton tusuklah menggunakan besi bulat 

sebanyak 25-30 kali.  

f. Buka kerucut secara perlahan. 

g. Letak kerucut di samping campuran beton yang akan di uji. 

h. Ukur penurunan beton yang terjadi setelah kerucut dibuka, dengan cara 

meletakkan besi bulat diatas kerucut berdiameter 30 cm tadi secara horizontal 



i. Ukur nilai kedalaman beton tersebut dari permukaan atas campuran beton 

hingga besi bulat tersebut. 

 

Gambar 3.8 slump test 

( sumber : Dokumentasi lapangan ) 

 

7. Pembuatan benda uji beton (kubus&balok) dilapangan 

Cara pembuatan benda uji beton dilapangan adalah mencakup hal sebagai 

berikut: 

Metode pengujian : 

a. Bersihkan cetakan silinder dan lumuri permukaan dalamnya dengan form oil, 

agar adukan beton tidak menempel di permukaan metal dari cetakan tersebut. 

b. Ambil sampel campuran beton 

c. Isi   ⁄  dari isi cetakan dengan sampel yang dimasukkan dan lakukan 

pemadatan dengan cara tusuk sebanyak 25 kali. 

d. Isi lagi cetakan kebus atau balok hingga sampel beton sedikit meluap ke atas 

Lakukan tusukan 25 kali sampai lapisan ketiga. 

e. Ratakan campuran beton yang meluap, dan bersihkan tumpahan-tumpahan 

beton yang menempel disekitar cetakan. 

f. Beri label, letakkan di tempat yang teduh dan kering dan biarkan beton kering 

sekurang-kurangnya 24 jam. 

g. Jika sudah mengering, buka cetakan dan bawa beton ke laboratorium untuk 

dilakukan pengujian kuat tekan.  



 

 

Gambar 3.9 pembuatan benda uji (kubus& balok) dilapangan 

( sumber : Dokumentasi lapangan ) 

8. Pekerjaan cutter joint beton 

 

Bila beton coran telah mengering  dan sudah mengeras maka akan dilakukan 

pemotongan beton pada lokasi pemasangan tie bar dan dowel sesuai jarak 

yang telah ditentukan.. pemotongan ini akan dilakukan dengan menggunakan 

alat mesin pemotong beton hingga mencapai kedalaman yang telah ditentukan 

dimana terlebih dahulu telah dilakukan penggarisan pada permukaan beton 

sebagai acuan untuk melakukan pemotongan. 

 

 

Gambar 3.10 pekerjaan cutter joint beton 

( sumber : Dokumentasi lapangan ) 

9. Finishing 

 

pada pekerjaan ini permukaan beton harus di kasarkan dengan disikat 

melintang garis sumbu (centre line) jalan, atau dengan cara pembuatan alur 

(grooving) pada arah melintang atau memanjang jalan. Pengkasaran 

dilakukan dengan menggunakan sikat kawat selebar tidak kurang dari 45 cm, 

dan panjang sikat dengan ukuran 10 cm dengan masing untaian kawat terdiri 

dari 32 kawat. 



 

 

Gambar 3.11 Pekerjaan finishing 

( sumber : Dokumentasi lapangan ) 

10. Pekerjaan pemancangan turap bahu jalan 

Pekerjaan ini dilakukan menggunakan alat excavator yaitu dengan cara 

menekan dengan bucket yang ada pada excavator 

 

 

Gambar 3.12 Pemancangan turap bahu jalan 

(sumber :Dokumentasi Lapangan ) 

3.2 Peralatan yang Digunakan di lapangan 

Penggunaan alat berat sangat di butuhkan dalam proyek peningkatan jalan 

bantan air – bantan timur ini. Karena dengan adanya penggunaan alat berat dapat 

mempercepat dan mempermudah dalam proyek itu sendiri. 

Adapun peralatan yang digunakan selama kerja praktek adalah sebagai 

berikut : 

 



3.2.1 Excavator 

Excavator adalah alat berat yang berfungsi untuk mengeruk permukaan tanah 

atau lainnya. Alat berat ini memiliki keranjang untuk memindahkan muatan 

yang telah di gali/keruk dan dapat berputar 360 derajat. Seluruh komponen 

excavator digerakkan dengan sistem hidrolik. 

 

 

 

Gambar 3.13 : excavator yang digunakan dilapangan  

(sumber : dokumentasi lapangan) 

 

3.2.2 Dump truck 

Dump truck adalah alat yang digunakan untuk memindahkan meterial pada 

jarak menengah sampai jarak jauh (500 meter atau lebih). Lebih spesifik dump 

truck adalah truk yang digunakan untuk mengangkut material (kerikil,pasir, dan 

beberapa jenis tanah) serta mengangkut alat berat untuk pekerjaan konstruksi. 

 

 
Gambar 3.14: Dump truck  yang digunakan di lapangan  

(sumber : dokumentasi lapangan) 



 

3.2.3 Vibro roller  

Adalah suatu alat untuk pemadatan yang mengkombinasikan antara tekanan 

dan getaran, Vibro Roller merupakan pemadatan yang baik 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. 

 

 
Gambar 3.15 : Vibro roller  yang digunakan di lapangan  

(sumber : dokumentasi lapangan) 

 

3.2.4 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. 

 
Gambar 3.16 : Grader  yang digunakan di lapangan  

(sumber : dokumentasi lapangan) 



3.2.5 Mixer truck 

Mixer truck adalah sebuah alat yang berfungsi mengangkut beton dari pabrik 

semen (batching plant) ke lokasi konstruksi sambil menjaga konsistensi beton 

agar tetap cair dan tidak mengeras dalam perjalanan. 

 

 
Gambar 3.17 : Mixer truck  yang digunakan di lapangan  

(sumber : dokumentasi lapangan) 

 

3.2.6 Generator set 

Generator mesin atau generator portabel adalah kombinasi dari generator 

listrik dan mesin yang dipasang bersama untuk membentuk satu kesatuan 

peralatan.Kombinasi ini juga disebut genset mesin atau genset.Dalam banyak 

konteks, mesin diterima begitu saja dan unit gabungannya disebut generator. 

 

 
Gambar 3.18 : Generator set  yang digunakan di lapangan  

(sumber : dokumentasi lapangan) 

 

3.2.7 Concrete vibrator 

Concrete vibrator adalah salah satu peralatan yang digunakan saat 

pengecoran dimana alat ini berfungsi untuk pemadatan beton yang dituangkan 



dalam bekisting, dimana hal ini ditujukan untuk mengeluarkan kandungan 

udara yang terjebak dalam air    campuran beton sehingga dengan getaran 

yang dihasilkan oleh vibrator maka  beton akan mengeluarkan gelembung 

udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan  kekuatan 

yang merata dan juga untuk menghindari adanya keropos atau sarang labah 

pada  beton.  

 

 

Gambar 3.19 : Concrete vibrator  yang digunakan di lapangan 

(sumber : dokumentasi lapangan) 

 

3.3 Target yang diharapkan  

Adapun target pencapaian mahasiswa yang di harapkan selama 

pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri di lokasi pekerjaan selama 

kerja praktek 

2. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pekerjaan apa saja yang ada 

dilokasi pekerjaan selama kerja praktek 

 

3.4 Target yang diharapkan dalam Proyek  

Adapun target yang diharapkan dari proyek peningkatan jalan bantan air-

bantan timur ini adalah : 

1.  Pekerjaan yang tepat waktu sesuai dengan yang telah dijadwalkan  

2.  Pekerjaan yang sesuai dengan gambar rencana  

3.  Kebutuhan alat dan bahan yang sesuai dengan yang diperlukan. 

shaft / selang
 

   kepala vibrator 



3.5 Kendala yang ditemukan selama kerja praktek 

Selama penulis mengikuti kerja praktek diproyek ini, seringkali dijumpai 

kendala yang menghambat proses pengerjaan. Kendala yang dihadapi adalah pada 

musim hujan karena dapat menghambat para pekerja ke lokasi proyek dan lambat 

nya bahan material yang masuk. 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Banyak manfaat dari hasil yang didapatkan penulis surat mengikuti 

kegiatan kerja praktek selama 2 bulan, diantaranya yaitu bertambahnya wawasan 

penulis mengenai dunia kerja yang ada diluar kampus yang mengajar 

pentingnya disiplin dalam bekerja, dan  penulis dapat melatih kemampuan 

dalam mempertanggung jawabkan tugas yang telah diberikan pada saat 

dilapangan. sertaPenulis mendapatkan pengalaman ketika melaksanakan OJT 

sehingga bisa membuat laporan ini sesuai dengan pengalaman dan juga dari 

beberapa sumber-sumber lain yang menunjang dan menambah wawasan penulis 

sehingga membantu penulis dalam melaksanakan OJT ini. 

Secara keseluruhan ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan 

dalam laporan ini,diantaranya : 

1. Sejak terbentuknya jalan didesa bantan air-bantan timur ini masyarakat di 

desa tersebut merasa senang karena bisa berkendara dengan aman dan 

nyaman. 

2. Perekonomian masyarakat menjadi lebih baik 

3. Dengan terbentuknya jalan ini Hasil sumber daya alam di desa tersebut dapat 

dengan mudah di jual di perkotaan tanpa halangan apapun. 

Bagi penulis, dengan adanya pelaksanaan kerja praktek ini sangat penting 

dalam kegiatan pembelajaran karena mahasiswa dapat mengetahui ilmu yang ada 

di lapangan selain yang ilmu yang yang ada dikampus. 

 

 

 



4.2      Saran 

Selama melaksankan kegiatan kerja praktek. Penulis merasakan yang 

didapat dari kerja praktek ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengenal langsung dunia kerja nyata di lokasi pekerjaaan proyek berlangsung. 

Mengingat besarnya manfaat yang akan di dapatkan dari pelaksaan ini 

maka penulis menyampaikan beberapa saran,yaitu: 

1. Pada pelaksanaan proyek dilapangan, sebaiknya di sediakan K3, dan 

peralatan keamanan bagi pekerja proyek 

2. Pada saat pelaksanaan proyek sebaiknya dalam pemasukan bahan material 

harus tepat waktu agar penghambatan dalam pekerjaan tidak terjadi 
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