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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
 Latar Belakang Perusahaan/Industri 

 
CV. CITY CONSULTAN secara hukum didirikan di Dumai pada tanggal 

22 Januari 2018, yang beralamatkan di Jalan Anggrek Nomor 83, Kelurahan 

Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. 

Tujuan pendirian perusahaan ini adalah guna lebih menjamin kemandirian 

layanan jasa konsultan pengawas dan perencana, mempertinggi sikap 

profesionalisme dan independen serta mempercepat terbentuknya suatu 

perusahaan konsultan yang mempunyai reputasi tinggi berdasarkan kemampuan 

dan pengalaman yang luas di dunia jasa Konsultan Perencanaan, Pengawasan dan 

Rekayasa. 

CV. CITY CONSULTAN adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

konsultan teknik dan manajemen. Memiliki beberapa ahli sipil untuk mendukung 

semua kegiatan yang akan dilaksanakan, selain pengetahuan dibidangnya masing- 

masing anggota-anggota telah mendapatkan pengalaman penting dalam 

pengawasan konstruksi dan pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya konstruksi serta aspek-aspek pengawasan dalam suatu 

proyek. 

 Tujuan Proyek 

 
Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek peningkatan jalan imam munandar 

adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berlalu lintas. Demikian diharapkan 

aktifitas ekonomi dan produktifitas masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik, 

Selain itu proyek peningkatan jalan imam munandar untuk mengatasi jaringan 

jalan yang kapasitasnya terbilang masih minim,terciptanya jarigan jalan yang 

kapasitasnya sesuai denga kebutuhan serta memilki nilai struktur yang baik. 
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 Struktur Organisasi Proyek 

 
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. 

 Pemilik Proyek (Owner) 

 
Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang 

memiliki proyek dan penyediaan dan a untuk merealisasikan. Dinas Pekerjaan 

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

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

1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai baik segi kualitas 

fisik proyek maupun batas waktu yang telah di tetapkan. 

2. Mengadakan Perjanjian kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur. 

3. Menyediakan dana yang di perlukan dalam proyek 

4. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek 

tersebut. 

5. Memberi tugas pada perencana untuk merencanakan proyek tersebut. 

Memberikan informasi yang di perlukan oleh kontraktor dan konsultan 

perencana terhubung dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek. 
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Konsultan Perencana 

Konsultan perencana mempunyai kewajiban atau tugas yang 

merencanakan suatu rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan 

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

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencan pelaksanaan dan lainnya. 

2. Membuat gambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan 

konstruksinya. 

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

biaya (RAB). 

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

arsitektural dan struktur. 

 
Konsultan Pengawas 

 
Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang 

berbadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan), yang mengadakan 

pengawasan utama dalam peleksanaan sesuai dengan gambar- gambar kerja. 

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain: 

 
1. Mengendalikan pengawasan menyeluruh atas penyimpangan dan 

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 

2. Menyelenggarakan koordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek. 

3. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

kontraktor serta pembuatan berita acara penyerahan. 

4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan. 

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

6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yanag sedang berlangsung. 

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

termasuk melakukan evaluasi pehitungan biaya pekerjaan tambahan serta 

pengaruh waktu pekerjaan. 
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 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam 

bidang pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik 

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

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

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

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

pelaksana yaitu : 

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

segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Direksi. 

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

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

sesuai dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan : 

a. Biaya pelaksana 

b. Waktu pelaksana 

c. Kualitas pekerjaan 

d. Kuantitas pekerjaan 

e. Keamanan kerja 
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STRUKTUR ORGANISASI CV.CITY CONSULTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis Komando 

Gambar 1.1. Strktur Organisasi Proyek 

(sumber : Profil perusahaan CV.City Consultan) 
 

Garis Koordinasi - - - - - - - - - - 

Site Engineer/Tim 

Leader 

Sekretaris 

Direktur Utama 

Adm / Op Komputer Surveyor/ Drafter Quality Dan Quantity 
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1. Direktur 

Direktur utama merupakan pimpinan yang memimpin Perusahaan/ CV agar 

dapat berjalan lancar dengan baik sesuai dengan rencana, baik menyangkut tenaga 

ahli seperti drafter, surveyor, konsultan perencana, konsultan pengawas. 

2. Seketaris 

Tugas dari sekretaris adalah melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai 

kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam 

pengurusan tersebut. sekretaris melakukan segala tindakan pengurusan maupun 

dengan anggaran dasar perusahaan. Sekretaris juga dapat berfungsi untuk 

mendukung fungsi pengawasan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan 

pengendalian internal, kebijakan akuntasi, pelaporan keuangan,dan auditor 

internal maupun eksternal. 

 
3. Administrasi Perusahaan 

Merupakan perorangan atau kelompok orang yang mengatur kegiatan 

administrasi yang berkaitan dengan penanganan proyek dan pengadalian mutu 

Tugas-tugas administrasi antara lain: 

a) Menyelengarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan 

proyek. 

b) Mengupayakan terlenggaranya administrasi yang tertib. 

c) Menyelenggarakan tata usaha surat menyurat. 

d) Mengatur dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek 

 
 

4. Site Engineer 

Supevisor Engineer ini merupakan pimpinan Tim Supervisor Konsultan di 

lokasi proyek yang bertanggung jawab kepada pimpro dimana timnya ditugaskan 

untuk melaksanakan tugas – tugas pembantuan pengawas. 
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5. Quality Dan Quantity Engineer 

Quality dan quantity Engineer adalah pengendalian mutu yang sangat 

diperlukan dalam bebagai sektor dilapangan,mulai dari kualitas pekerja dan 

kuaitas bahan yang digunakan dalam pekerjaan di lapangan. Tugas umumnya 

adalah menguji produk dapat berlangsung atau sebelum. 

 

6. Surveyor Dan Drafter 

Surveyor adalah tenaga ahli yang bertugas di bidang geometrik pengukuran 

dan perencanaan serta survey lapangan. 

Drafter adalah tenaga ahli yang bertugas membuat gambar pelaksanaan, 

menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondis nyata dilapangan. 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 
Proyek merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan akan 

dilaksanakan oleh beberapa pihak dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. 

Pelaksanaan suatu proyek pada dasarnya diawali dengan pemberian tugas oleh 

pemilik proyek (owner) Kepada pelaksana (kontraktor) melalui proses yang 

disebut pelelangan/tender. Sedangkan untuk mengawasi jalannya proyek tersebut, 

(owner) akan menunjuk konsultan pengawas sebagai wakilnya di lokasi proyek 

 Proses Pelelangan Proyek 

Pelelangan merupakan serangkaian kegaiatan untuk menyediakan barang 

dan jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang 

dan jasa yang memenuhi syarat. 

Proses pelelangan adalah proses penawaran kegaiatan pekerjaan yang 

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

bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang berpengalaman 

bertanggung jawab dan memenuhi syarat yang sudah di tetapkan. Menurut tata 

cara yang sudah ditetapkan dan diikuti pihak – pihak yang bersangkutan secara 

taat sehingga terpilih penyedia terbaik. Tahap selanjutnya penentuan pelaksanaan 

kegaiatan dengan cara : 

1. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa 

lainnya yang dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa lainnya yang 

telah memenuhi syarat, pada metode ini biasannya hasil dari pelelangan 

akan dipublikasikan melalui media massa. 

2. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa 

dengan jumlah yang hanya beberapa penyedia yang mampu melaksanakan. 

3. Pemilihan langsung adalah metode penyedia barang dan jasa untuk 

pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000.00 ( lima miliar 

rupiah ). 
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4. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang 

memenuhi syarat. 

5. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

6. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang 

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

7. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan jasa 

lainnya dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

8. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada 

Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan 

Langsung. 

Adapun pelelangan yang diadakan oleh dinas pekerjaan umum dan 

penataan ruang yang berbentuk pelelangan terbuka/umum. 

 
Pelelangan Terbuka atau Umum 

Pelelangan terbuka atau umum merupakan pelelangan yang dilakukan 

secara terbuka dan memenuhi syarat dalam pelelangan dan hasil dari pelelangan 

akan diumumkan di media massa ataupun papan pengumuman resmi untuk 

umum, sehingga setiap masyarakat dan badan – badan usaha konstruksi 

mendapatkan info terkait pelelangan yang akan dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan lelang, akan ditunjuk panitia lelang yang bertanggung 

jawab dalam jalan nya proses pelelangan adapun tugas panitia lelang sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan syarat – syarat pelelangan 

2. Mengadakan pengumuman terkait pelelangan 

3. Memberikan syarat – syarat kerja dan prosedurnya serta berita acara 

4. Menetapkan tata cara penilaian pelelangan 
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5. Melaksanakan pelelangan dan bertanggung jawab selama proses 

pelelangan berlangsung 

6. Membuat penilaian dan menetapkan pemenang dari pelelangan 

7. Membuat laporan atas hasil yang diproleh dalam pelelangan 

 
Hasil dari pelalangan untuk pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Imam 

Munandar- Dumai Timur yang diikuti oleh beberapa peserta lelang dengan sistem 

pascakualifikasi metode evaluasi yang digunakan merupakan sistem gugur. 

Setelah melalui beberapa tahapan pelelangan di dapatkan peserta dengan nilai 

tertinggi yaitu dimenangkan oleh CV.ZAZ dengan nilai kontrak sebesar 

Rp.4.862.515.41,73 ( Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima 

Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah ) 

Data Proyek 

 Data Umum Proyek 

1. Papan Nama Proyek 

Papan nama proyek berfungsi sebagai komponen pelengkap suatu proyek 

dan menjadi indentitas proyek tersebut. Adapun isi dari papan nama 

proyek tersebut adalah nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan, nama perusahaan, direktur perusahaan, nilai 

proyek, konsultan pengawas. 

 

Gambar 2.1. papan nama proyek peningkatan jalan Imam Munandar 

(sumber : lapangan proyek Kerja Praktek 2020) 
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Data – data teknis pada pekerjaan peningkatan Jalan Imam Munandar 

 
1. Kegiatan : Pembangunan jalan 

2. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Imam Munandar 

3. Lokasi : Dumai Timur 

4. Nilai Kontrak : Rp.4.862.515.41,73 

5. Konsultan pengawas : CV. CITY CONSULTAN 

6. Kontraktor pelaksana : CV. ZAZ 

7. Sumber Dana : ( DAK ) Dana Alokasi Khusus 

8. Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender 

9. Sistem Pelelangan : Pelelangan Terbuka/Umum 

 

 

 Data Teknis Proyek 

 
Adapun data teknis proyek peningkaan Jalan Imam Munandar sebagai 

berikut: 

1. Jenis Bangunan : Bangunan Jalan dan Box Culvert 

2. Fungsi Bangunan : Lalu Lintas dan Aliran Air 

3. Jenis Struktur : Beton Bertulang (Box Culvert) 

4. Jenis Pondasi : Tiang Pancang (Mini Pile) 

5. Mutu Beton :K-250 

6. Tanah Timbunan :Pilihan 

7. Lapis AC-BC :6 cm 

8. Lapis AC-WC :4 cm 

9. Lebar Jalan : 9.8 – 10 meter 

10. Kemiringan Badan Jalan : 2% 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK 

 
 

 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kegiatan Kerja Praktek (KP) yang penulis ikuti selama ± 2 bulan pada 

pekerjan Peningkatan Jalan Imam Munandar (terhitung mulai dari tanggal 01 Juli 

– 31 Agustus 2020) pelaksanaan pekerjaan proyek in terhitung dalam 180 hari 

kalender, adapun rangkaian kegiatan yang diikuti penulis selama masa Kegiatan 

Kerja Praktek sebaga berikut: 

 
 Tahap perkenalan 

 
Tahap perkenalan dilakukan guna mengeahui kegaiatan apa saja yang akan 

dilaksankan selama Kegiatan Kerja Praktek dan Tugas apa saja yang akan 

diberikan oleh Pihak yang bertanggung jawab di lapangan. 

a) Target yang diharapkan 

1. Agar mengetahu pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan kedepanya 

2. Agar bisa berinteraksi dengan mudah kepada setiap pekerja dilapangan 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Tidak ada kendala pada tahapan ini. 

 
 

 Kegiatan Di lokasi Proyek 

Adapun kegiatan yang dilakukan di lokasi proyek sebagai berikut: 

1. Peninjauan lokasi proyek 

Guna mengetahui apa saja pekerjaan yang akan dilakukan 

2. Pengambilan back up data panjang jalan 

Pekerjaan ini berfungsi untuk mengetahui berapa panjang rencana jalan 

yang akan dilakukan pengaspalan dan megetahui panjang jalan Per STA 

nya. 

3. Pengambilan back up data lebar rencana base dan lebar rencana aspal 
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Pekerjaan ini berfungsi untuk mengetahui apakah lebar base sudah sesuai 

dengan perencanaan awal begitu juga dengan pekerjaan aspal 

a) Target yang diharapkan 

1. Target yang diharapkan data dilapangan sesuai dengan data 

perencanaan baik itu panjang jalan rencana maupun lebar 

rencana jalan 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Terlalu banyaknya kendaraan yang melintas pada saat proses 

pekerjaan sehingga menghambat pekerjaan. 

2. Sebelum memulai pekerjaan beberapa anggota harus 

menghimbau kepada orang penjual di pasar bahwasannya akan 

dilakukan pengecekan lebar jalan 

Gambar 3.2. Pengukuran Panjang Jalan 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020 ) 
 

Gambar 3.3. Pengukuran Lebar Base 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020 ) 
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4. Peninjauan lokasi proyek saat pekerjaan pemasangan tulangan dinding 

box culvert 

Pekerjaan ini merupakan item dari pekerjaan box culvert pekerjaan ini 

bertujuan guna memperkuat bagian dinding box culvert 

a) Target yang diharapkan 

1. Hasil dari pekerjaan dilapangan sesuai dengan spesifikasi 

perencanaan dengan besi tulangan yang sudah ditetapkan dan 

jarak antar tulangan yang sudah direncanakan 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Pekerja dilapangan yang tidak mengikuti arahan yang sudah 

diberikan 

2. Minimnya peralatan 
 

Gambar 3.4. Pemasangan Tulangan Dinding Box Culvert 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

5. Peninjauan lokasi proyek saat pekerjaan pemasangan mall dinding box 

culvert 

Pekerjaan ini merupakan item dari pekerjaan box culvert pekerjaan ini 

bertujuan guna mempermudah proses pengecoran 

a) Target yang diharapkan 

1. Mall yang sudah di rakit harapannya sesuai dengan lebar dan 

tinggi rencana dinding 
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2. Tidak ada cacat pada mall, seperti mall harus kedap air agar 

pada saat pengecoran air semen tidak akan keluar maupun 

butiran semennya 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Pada saat pekerjaan pemasangan mall kondisi lapangan sedang 

banjir yang diakibatkan air hujan 

Gambar 3.5. Pemasangan Mall Dinding Box Culvert 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

6. Peninjauan lapangan saat pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai 

Pekerjaan ini dilakukan guna menahan gaya tarik yang ditimbulkan dan 

sebagai pendukung pijakan 

a) Target yang diharapkan 

1. Tulangan   yang sudah di rakit harapannya sesuai dengan As 

Built Drawing dengan lebar dan jarak tulangan yang sudah 

direncanakan 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Minimnya peralatan saat pelaksanaan pekerjaan 
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Gambar 3.6. Pemasangan Tulangan Plat Lantai Box Culvert 

(sumber : lapangan proyek) 

7. Peninjauan lapangan saat pekerjaan pengecoran box culvert 

Merupakan pekerjaan penuangan beton segar kedalam cetakan elemen 

struktur yang sudah dipasangi tulangan baik itu plat lantai maupun 

dinding 

a) Target yang diharapkan 

1. Mutu beton yang sesuai dengan spesifikasi 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Minimnya peralatan saat pelaksanaan pekerjaan 

2. Kurangnya tenaga kerja 

Gambar 3.7. Pengecoran Box Culvert 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 
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8. Peninjauan lapangan saat pekerjaan penghamparan base 

Pekerjaan ini berfungsi sebagai lapisan pendukung, pemikul beban dan 

peresapan dengan menggunakan motor grader 

a) Target yang diharapkan 

1. Base yang dihamparkan sesuai dengan spesifikasi 

2. Base yang digunakan harus kelas A 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Padatnya arus lalu lintas saat proses penghamparan base 

2. Dump truck yang membawa material base kesulitan untuk 

memasuki area proyek dikarenakan padatnya kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8. Penghamparan Base Kelas A 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

9. Peninjauan lapangan saat pekerjaan pengekoran base A pada badan jalan 

Pekerjaan ini guna mengetahui kedalaman dan ketebalan base yang sudah 

dihamparkan dan dipadatkan pengekoran dilakuan sebanyak 6 titik per 

STA nya 

a) Target yang diharapkan 

1. Mendapatkan data lapangan pada saat pengekoran base A 

2. Tebal base harus sesuai dengan perencanaan 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Minimnya Peralatan 

2. Pekerjaan dilakukan hingga malam dikarenakan keadaan lokasi 

proyek tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada pagi 
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hari/sore dikarenakan pedagang pasar yang berjualan di 

sepanjang jalan 

3. Minimnya pandangan 

 

Gambar 3.9. Pengekoran Base Kelas A 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

10. Peninjauan lapangan saat pekerjaan pengujian Sand Cone 

Pekerjaan ini guna mengetahui kepadatan lapisan tanah dilapangan 

dengan menggunakan pasir dan perlengkapan lainnya kemudian data 

yang didapati saat pengujian akan dibawa ke lab guna dianalisa terlebih 

dahulu 

a) Target yang diharapkan 

1. Kepadatan tanah memenuhi spesifikasi 

2. Guna mengetahui stabilitas tanah 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Pada saat pekerjaan berlangsung turunya hujan 
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Gambar 3.10. Pengujian Sand Cone 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

11. Peninjaun lapangan saat pekerjaan pembersihan permukaan jalan yang 

akan di prime coat dengan menggunakan compressor 

Compressor secara sederhana bisa diartikan sebagai alat atau 

mesin yang digunakan untuk memampatkan (menekan) udara atau gas 

yang berfungsi untuk membersihkan permukaan aspal yang akan 

dihamparkan lapisan perekat agar permukaannya bersih dari debu dan 

kotoran organik. 

Pekerjaan ini berfungsi untuk membersihkan debu-debu dan 

material yang lepas diatas permukaan jalan, agar pada saat pengaspalan 

lapisan permukaan menjadi bagus dan tidak mudah mengalami 

kerusakan. Pekerjaan pembersihan debu ini menggunakan satu unit alat 

compressor dengan tenaga kerja 1 orang dan 1 orang untuk operator 

alat. 

a) Target yang diharapkan 

1. Permukaan base yang akan d prime coat sudah bersih dari debu 

Dan sampah yang berada dipermukaan 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Mesin compressor akan berhenti setelah 30 menit di fungsikan 

dikarenakan mesin compressor yang terlalu panas 

2. Compressor akan kembali berfungsi setelah mesin kembali 

dingin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Pekerjaan Compressor 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 
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12. Peninjauan lapangan saat pekerjaan Prime Coat ( lapis resap pengikat ) 

Pekerjaan ini menggunakan aspal cair yang diletakan diatas permukaan 

agregat ( Base Course ) memberikan daya ikat antar lapis pondasi agregat 

dengan campuran aspal, mencegah lepasnya butiran lapis pondasi agregat 

jika dilewati kendaraan sebelum dilapisi aspal 

a) Target yang diharapkan 

1. Pekerjaan prime coat terealisasikan dengan baik 

2. Seluruh permukaan base yang akan dilakukan pengaspalan 

tertutupi oleh prime coat, agar saat pekerjaan pengaspalan tidak 

ada butiran base yang tidak terikat ataupun aspal tidak melekat 

dengan sempurna 

b) Kendala yang dihadapi 

1. Operator alat dan pekerja yang menghamparkan prime coat 

kerap kesulitan dikarenakan padatnya arus lalu lintas 

 

 
Gambar 3.12. Pekerjaan Prime Coat 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 
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13. Peninjauan lapangan saat pekerjaan pengaspalan AC – BC 

Pekerjaan ini guna melapisi perkerasan yang berada dibawah lapisan aus 

( Wearing Course ) dan diatas lapisan pondasi ( Base Course ). 

Target yang diharapkan di dapati nya ketebalan dan kekakuan yang 

cukup untuk mengurangi tegangan/regangan akibat beban lalu lintas yang 

akan diteruskan kelapisan dibawahnya base dan sub grade (Tanah Dasar) 

karakteristik yang terpenting pada campuran ini adalah stabilitas. 

Gambar 3.13. Pekerjaan Ac- Bc 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

 
14. Peninjauan lapangan saat pekerjaan Tack Coat ( lapis perekat ) 

Pekerjaan ini menggunakan aspal cair yang diletakan diatas permukaan 

lapisan aspal AC–BC sebelum lapis berikutnya di hamparkan AC–WC 

berfungsi memberi daya ikat antar lapis lama AC–BC dengan lapis baru 

AC–WC. 
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Gambar 3.14. Pekerjaan Ac- Bc 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

 
15. Peninjauan lapangan saat pekerjaan pengaspalan AC – WC 

Pekerjaan ini guna melapisi perkerasan yang terletak paling atas dan 

berfungsi sebagai lapisan aus AC – WC dapat menambah daya tahan 

perkerasan terhadap penurunan mutu sehingga menambah masa 

pelayanan dari konstruksi perkerasan 

Gambar 3.15. Pekerjaan Ac- Wc 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

 Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan 

 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan adalah 

1. Microsoft Word 

Perangkat ini digunakan untuk membuat laporan, baik itu laporan 

harian maupun laporan akhir. 

2. Microsoft Excel 

Digunakan dalam mengolah segala data perhitungan yang 

dibutuhkan. 

3. Autocad 

Digunakan dalam pekerjaan gambar dan panduan panduan operasi 

perusahaan 
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 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan adalah : 

1. Meteran 

Digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang dan lebar 

jalan. 

` 

 Dokumen-Dokumen File-File Yang Dihasilkan 

Dokumen – dokumen file – file yang dihasilkan selama kegiatan Kerja 

Praktek adalah : 

1. Gambar dokumentasi selama pekerjaan berlangsung 

2. Gambar Rencana Proyek (Bestek) 

3. Analisa Perhitungan Anggaran Biaya ( Rab ) 

 
 

 Hal – Hal Yang Dianggap 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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TINJAUAN KHUSUS 

ASPHALT CONCRETE – WEARING COURSE ( AC –WC ) 

 

 

 Tinjauan Khusus ( AC – WC ) 

Laston lapis aus ( AC – WC ) Laston adalah lapisan penutup konstruksi 

perkerasan jalan yang mempunyai nilai struktural. Campuran ini terdiri atas 

agregat bergradasi menerus dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan dan 

dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Laston adalah suatu lapisan 

pada konstruksi jalan yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang 

mempunyai gradasi menerus, dicampur, dihampar dan dipadatkan pada suhu 

tertentu. 

Ada beberapa jenis beton aspal campuran panas, namun dalam penelitian 

ini jenis beton aspal campuran panas yang ditinjau adalah AC-BC dan AC-WC. 

Laston sebagai lapisan pengikat (Binder Course) adalah lapisan yang terletak 

dibawah lapisan aus. Tidak berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi perlu 

memiliki stabilitas untuk memikul beban lalu lintas yang dilimpahkan melalui 

roda kendaraan dengan tebal nominal minimum 5 cm. Sedangkan laston sebagai 

lapis aus (Wearing Course) adalah lapisan perkerasan yang berhubungan langsung 

dengan ban kendaraan, merupakan lapisan yang kedap air, tahan terhadap cuaca, 

dan mempunyai kekesatan yang disyaratkan dengan tebal nominal minimum 4 

cm. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan 

menyebarkannya kelapisan dibawahnya berupa muatan kendaraan (gaya vertikal), 

gaya rem (Horizontal) dan pukulan Roda kendaraan (getaran). Karena sifat 

penyebaran beban, maka beban yang diterima oleh masing–masing lapisan 

berbeda dan semakin kebawah semakin besar. Lapisan yang paling atas disebut 

lapisan permukaan dimana lapisan permukaan ini harus mampu menerima seluruh 

jenis beban yang bekerja. Oleh karena itu lapisan permukaan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Lapis perkerasan penahan beban roda, harus mempunyai stabilitas 

tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan. 
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2. Lapis kedap air, sehingga air hujan yang jatuh diatasnya tidak meresap 

ke lapisan dibawahnya dan melemahkan lapisan–lapisan tersebut. 

3. Lapis aus, lapisan yang langsung menerima gesekan akibat gaya rem 

dari kendaraan sehingga mudah menjadi aus. 

4. Lapisan yang meyebarkan beban kelapisan bawah, sehingga dapat 

dipikul oleh lapisan lain yang ada di bawahnya. Untuk dapat 

memenuhi fungsi tersebut diatas, pada umumnya lapisan permukaan 

dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal sehingga 

menghasilkan lapisan yang kedap air dengan stabilitas yang tinggi dan 

daya tahan 

 Aspal AC-WC atau Asphalt Concrete – Wearing Course 

Aspal AC-WC merupakan lapisan perkerasan yang terletak paling atas dan 

berfungsi sebagai lapisan aus. Walaupun non struktural AC-WC dapat menambah 

daya tahan perkerasan terhadap penurunan mutu sehingga secara keseluruhan 

menambah masa pelayanan dari konstruksi perkerasan. AC-WC mempunyai 

tekstur yang paling halus dibandingkan dengan jenis laston lainnya. 

 Bahan Aspal AC-WC 

Penggunaan AC-WC yaitu untuk lapisan permukaan (paling atas) dalam 

perkerasan dan mempunyai tekstur yang paling halus di bandingkan dengan jenis 

laston lainnya. Hal ini di karenakan bahan yang di gunakan yaitu aspal dan 

agregat yang mempunyai ukuran butir agregat maksimum 19 mm. 

 Pelaksanaan Pekerjaan AC-WC 

Pembersihan Permukaan Aspal Lama menggunakan compressor (Ac–Wc) 

Pekerjaan ini berfungsi untuk membersihkan debu-debu dan material 

yang lepas diatas permukaan jalan, agar pada saat pengaspalan lapisan 

permukaan menjadi bagus dan tidak mudah mengalami kerusakan. 

Pekerjaan pembersihan debu ini menggunakan satu unit alat compressor 

dengan tenaga kerja 1 orang dan 1 orang untuk operator alat. 

Compressor secara sederhana bisa diartikan sebagai alat atau mesin yang 

digunakan untuk memampatkan (menekan) udara atau gas yang berfungsi untuk 

membersihkan permukaan aspal yang akan dihamparkan lapisan perekat agar 
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permukaannya bersih dari debu dan kotoran organik. 
 

 

Gambar 3.16. Pekerjaan Compreesor 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

Tabel 3.1. Spesifikasi Compreesor 

No Uraian Nilai Keterangan 

1. Mesin Compressor  Sakai 

2. Masa Aktif 30 menit Sedang 

3. Status Alat  Sedang 

4. Bahan Bakar  Solar 

5. Jumlah Compressor 1 Unit 

Sumber Data Kerja Praktek, 2020 

Adapun beberapa kendala dan solusi penanganan yang dilakukan pada saat 

pekerjaan compressor adapun sebagai berikut: 

1. Apabila mesin terlalu panas maka compressor akan otomatis berhenti 

sendiri, solusi yang dilakukan mesin compressor disirami menggunakan 

air dingin 

2. Sembari menunggu compressor dingin pekerjaan pembersihan permukaan 

aspal lama tetap dilanjutkan, solusinya menggunakan alat manual berupa 

sapu ijuk yang mana memakan waktu lebih lama dan membutuhkan tenaga 

yang lebih. 

 

 
 Pekerjaan Tack Coat 

Penyemprotan lapis perekat menggunakan alat bantu asphalt sprayer . 

Tenaga kerja 1 orang dan 1 orang operator alat. Asphalt sprayer adalah truk 
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atau kendaraan lain yang Sebelum dilakukan dilengkapi dengan aspal, pompa, 

dan batang penyemprot. penyemprotan harus dipastikan bahwa daerah yang 

akan disemprot bebas dari kotoran dan debu-debu. 

Proses penyemprotan tack coat ini dilakukan   dengan   memulainya 

dari setengah lebar badan jalan terlebih dahulu agar lalu   lintas kemudian 

tidak terganggu baru dilanjutkan pada setengah lebar jalan yang tersisa. 

Tujuan dilakukan tack coat ini yaitu : untuk mengisi lubang-lubang 

kecil pada bagian pondasi atas dan menutup atau melapiskan material yang 

terlepas sehingga permukaan menjadi lebih kasar. 

Contoh analisis perhitungan yang didapatkan untuk pengerjaan tack coat 

yaitu, diketahui lebar jalan yang akan di aspal sepanjang 10 meter, direncanakan 

sepanjang 400 meter jadi volume resap lapis pengikatnya (tack coat). Dengan 

rumus menghitung volume lapis pengikat (tack coat): 

- Volume lapis pengikat (tack coat) (liter). Koefisien (liter/m2) untuk tack 

coat berkisar antara 0,15 sampai 0,50 liter/m2, umumnya koefisien yang di 

ambil = 0,8 liter/m2 

- Dengan rumus yaitu = panjang (m) x lebar (m) x koefisien (liter/m2) 

=400 x 10 x 0,8= 3,200 liter 

Jadi total volume yang dibutuhkan berdasarkan perencana diatas yaitu sebesar 

3,200 liter 

 

 
Gambar 3.17 Pekerjaan Tack Coat 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 
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Tabel 3.2. Spesifikasi Compreesor Tack Coat dan Bahan 

No Uraian Alat Nilai Keterangan 

1. Mesin Compressor  Sakai 

2. Masa Aktif 30 menit Sedang 

3. Status Alat  Sedang 

4. Bahan Bakar  Solar 

5. Jumlah Compressor 1 Unit 

Sumber Data Kerja Praktek, 2020 
 

No Uraian Bahan Nilai Keterangan 

 

1. Aspal Cair 0,50 liter/m2 
Sesuai 

Speksifikasi 

 
 Pekerjaan Penghamparan Aspal 

Pekerjaan pengaspalan Lapisan AC-WC ini berasal dari AMP (Asphalt 

mixing plant) yang berlokasi di Dumai - Mundam. Lapisan AC-WC yang telah 

diproses dari AMP kemudian diangkut menggunakan dump truck ke lokasi 

pengaspalan. Kemudian aspal dituang kedalam bucket finisher dan dilakukan 

pengecekan suhu aspal menggunakan termometer dengan standar suhu tidak boleh 

kurang dari 100ºc dan lebih dari 150ºc adapun alat yang digunakan, 1 buah 

gerobak, 3 buah alat untuk pemerata asphalt, 4 buah sekop, 1 buah cangkul   1 

buah stick pengukur tinggi aspal. Tenaga kerja 7 orang termasuk operator, 

Contoh analisis perhitungan yang didapatkan untuk pengerjaan 

penghamparan yaitu diketahui 1 dump truck 12 ton atau sama dengan 5.21 m³ 

dengan berat jenis aspal 2.3. 

Tinggi hamparan aspal dalam keadaan gembur = 5,2 cm atau 0,052 m. 

Lebar jalan = 2,5 m 

Dicari panjang hamparan aspal ? 

Dengan rumus menghitung panjang jalan yang akan di aspal dengan 1 dump 

truck 

Dengan rumus yaitu =1 Dump Truck : Lebar Jalan : Tinggi Hamparan : Berat 

Jenis Aspal = 

12 Ton : 2.5 m : 0,052 : 2.3 = 40.13 m 
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jadi diketahui dengan 1 dump truck mendapatkan panjang hamparan aspal jalan 

yaitu 40.13 m 

 

 

Gambar 3.18.Proses Penuangan Aspal Kedalam Bak Finisher 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

 

Lapisan AC-WC yang telah diangkut oleh dump truck secara perlahan 

dituangkan kebak mekanis Asphalt finisher dihamparkan sejauh ± 40 m untuk 

satu dump truck dan dirapikan oleh para pekerja menggunakan alat bantu 

seperti perata aspal dan sekop. Tebal lapisan AC-WC saat dihampar 5,2 cm 

setelah dipadatkan menjadi ± 4 cm. 

 

Gambar 3.19. Proses Pengecekan Suhu 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 
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Lapisan AC-WC yang telah diangkut oleh dump truck secara perlahan 

dituangkan kebak mekanis Asphalt finisher selanjutnya dilakukan pengecekan 

suhu aspal berdasarkan standar yang diijinkan aspal tidak boleh kurang dari 100ºc 

maupun lebih dari 150ºc 

Tabel 3.3. Spesifikasi Termometer 

No Uraian Alat Jumlah Keterangan 

1. Termometer Manual 1 Buah 

2. Termometer Digital 1 Buah 

Sumber Data Kerja Praktek, 2020 
 

Gambar 3.20. Proses Penghamparan Aspal 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

Lapisan AC-WC yang telah diangkut oleh dump truck secara perlahan 

dituangkan kebak mekanis Asphalt finisher dan dihamparkan melalui alat 

finisher dan dirapikan oleh para pekerja menggunakan alat bantu perata aspal 

dan sekop. Dengan tebal rencana lapisan AC-WC saat dihampar 4,8 cm atau 

dalam keadaan gembur dan setelah dipadatkan menjadi 4 cm. 

Pada pekerjaan alat finisher di stel dengan lebar strika hamparan 2,5 m, 

penggunaan penghampar model ini dimaksudkan agar arus lalu lintas tetap dapat 

berjalan sembari pengaspalan pada satu lajur jalan. Sebelum memulai 

penghamparan, unit sepatu (screed) alat penghampar harus dipanaskan supaya 

campuran aspal pertama kali tidak “kaget” dengan suhu alat. alat penghampar 

(asphalt finisher) harus dioperasikan dengan suatu kecepatan yang konstan yang 

tidak menyebabkan retak permukaan, koyakan, atau bentuk ketidakrataan lainnya 

pada permukaan. Kecepatan penghamparan harus disesuaikan dengan kapasitas 
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produksi AMP dan pentingnya komunikasi saat pekerjaan berlangsung diantara 

operator alat finisher dengan pekerja manual yang ada dibawahnya. 

Tabel 3.4. Spesifikasi Asphalt Finisher 

No Uraian Alat Berat Nilai Keterangan 

1. Asphalt Finisher  Sakai 

2. Kapasitas Bucket Finisher 3 Ton 

3. Status Alat  Sedang 

4. Bahan Bakar  Solar 

5. Jumlah Finisher 1 Unit 

Tabel 3.5. Spesifikasi Alat Manual 

No Uraian Alat Nilai Keterangan 

1. Sekop 4 Buah 

2. Perata Aspal 3 Buah 

3. Gerobak Sorong 1 Buah 

4. Cangkul 1 Buah 

Adapun beberapa kendala dan solusi penanganan yang dilakukan pada saat 

pekerjaan penghamparan dan perataan aspal adapun sebagai berikut: 

1. Asphalt Finisher kerap kali mengalami gangguan teknis 

Solusi yang diambil, alat asphalt finisher diganti dengan tipe lainnya 

2. Ketebalan Asphalt kerap kali tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan 

alat asphalt finisher yang terbilang kurang bagus 

Solusi yang diambil pengawas harus standbye setiap saat untuk mengawasi 

jalannya pekerjaan dan melakukan pengecekan ketebalan tiap 1 meter 

menggunakan stick pengukur ketebalan 

 
3.9     Pekerjaan pemadatan 

Ada dua tahapan dalam pemadatan aspal antara lain pemadatan awal 

dan pemadatan akhir, tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang untuk operator 

alat berat, 1 alat berat Tandem 1 alat berat Ptr. tahap awal penggilasan dan 

penggilasan final akan dikerjakan semuanya dengan mesin gilas roda baja 

(Tandem roller) Penggilasan kedua akan dilakukan dengan sebuah mesin gilas 

ban pneumatic.(Phenumatic Tire Roller) 

a. Pemadatan awal 

Pemadatan awal dilakukan ketika dump truck menuangkan lapisan AC- 
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WC kedalam asphalt finisher kemudian menghamparkan ke badan jalan dan 

dirapikan secara manual oleh pekerja Pemadatan awal ini harus dilaksanakan 

dengan menggunakan alat pemadatan roda baja atau tandem roller. Alat pemadat 

ini harus dioperasikan mengikuti gerak asphalt finisher. 

Pemadatan lapisan AC-WC yang telah dihamparkan dilakukan dalam 2 

Passing . Roda Tandem Roller yang digunakan harus selalu dalam keadaan 

basah agar hamparan lapisan AC-WC tidak melekat pada roda saat pemadatan 

berlangsung. 

Gambar 3.21. Proses Pemadatan awal Aspal 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

 

 
Tabel 3.6. Spesifikasi Tandem Roller 

No Uraian Alat Berat Nilai Keterangan 

1. Tandem Roller  Sakai 

2. Lebar Drum 1,4 Meter 

3. Status Alat  Sedang 

4. Bahan Bakar  Solar 

5. Jumlah Tandem Roller 2 Unit 

 

 
b. Pemadatan akhir 

Pemadatan kedua harus dilakukan dengan alat pemadat roda karet PTR 

(Pneumatic tire roller). kecepatan tidak lebih dari 10 km/jam sebanyak 12 

passing. Ban pneumatic tire roller harus selalu basah agar hamparan lapisan AC-

WC tidak melekat pada ban sehingga ban karet boleh sedikit diminyaki 
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untuk menghindari lengketnya campuran aspal pada roda. 

Gambar 3.6. Proses Pemadatan Akhir Aspal 

(sumber : Lapangan proyek ( Kerja praktek 2020) 

Tabel 3.7. Spesifikasi Pneumatic Tire Roller 

No Uraian Alat Berat Nilai Keterangan 

1. Pneumatic Tire Roller  Sakai 

2. Lebar PTR 2,2 Meter 

3. Status Alat  Sedang 

4. Bahan Bakar  Solar 

5. Jumlah PTR 1 Unit 

Kendala yang dihadapi selama proses pekerjaan Ac-Wc dan solusi penanganannya 

sebagai berikut: 

Kendala 

 
Dump truck yang membawa muatan aspal kerap kali melebihi batas maximal 

muatan yang diijnkan yaitu 12 ton sehingga lahan jalan yang akan diaspal 

mengalami kerusakan. 

Solusi 

Setiap dump truck yang datang akan dilakukan proedur pengecekan muatan yang 

dibawa apabila muatan melebihi batas maximal maka muatan tidak akan diterima 

dan dump truck dikembalikan kembali ke AMP. 
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Kendala 

Pada saat penghamparan aspal kerap kali tebal rencana aspal tidak terpenuhi 

pengecekan tebal aspal menggunakan stick pengukur ketebalan aspal yang 

dihampar dan pekejaan tetap dilanjukan oleh pekerja yang melakukan 

pengaspalan tanpa sepengetahuan konsultan pengawas dan orang-orang yang 

berkepentigan disana. 

Solusi 

Konsultan Pengawas beserta pegawai Pu yang bertugas harus standbye dilokasi 

pengaspalan guna mengecek sendiri ketebalan aspal menggunakan stick pengukur 

ketebalan 

 
Kendala 

Pada saat penghamparan aspal kerap kali alat Asphalt Finisher mengalami 

gangguan sehingga pekerjaan dilakukan secara manual dan memakan waktu lebih 

lama. 

Solusi 

Alat Asphalt Finisher diganti dengan alat yang lebih baik 

Sebelum pekerjan pengaspalan dilaksanakan, operator beserta teknisi alat 

dihimbau mengecek kembali keadaan alat yang akan digunakan dan melapor 

kepada (PPTK) bagaimana kondisi alat apakah bisa dugunakan untuk pekerjaan 

pengaspalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
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FLOWCHART PEKERJAN AC - WC 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proses Pengecekan Suhu 

Start 

Pekerjaan Compressor 

Pekerjan Tack Coat 

Pekerjan Penghamparan 

Proses Penuangan Aspal 

Kedalam Bucket Finisher 

Proses Pemerataan Aspal Yang Sudah Dihamparkan 

M elalui Finisher Dengan Cara Manual 

Proses Pemadatan Awal 

Menggunakan Tandem Roller 

Proses Pemadatan Akhir 

Menggunakan Pneumatic Tire Roller 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

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

Peningkatan Jalan Imam Munandar - Dumai Timur, 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. 

 Kesimpulan 

 Manfaat dari tugas yang dilaksanakan 

Proyek ini dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam berlalu lintas. 

Dengan demikian diharapkan aktivitas ekonomi dan produktifitas masyarakat 

khususnya dapat berjalan dengan lancar dan meningkat. 

 
 Manfaat KP bagi Mahasiswa/i 

Adapun Manfaat Kerja Praktek dari proyek Peningkatan Jalan Imam 

Munandar – Dumai Yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya 

berguna bagi mahasiswa bersangkutan apabila telah menyelesaikan 

perkuliahannya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah 

diperoleh pada masa kuliah dan sekalian menambah wawasan dan 

pengalaman. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan dengan praktek dilapangan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kerja. 

5. Mahasiswa dapat mengetahui tata cara pekerjaan peningkatan jalan 



37  

 

 

6. Mahasiswa dapat lebih mengenal jenis – jenis alat yang dugunakan pada 

saat pekerjaan peningkatan jalan 

7. Mahasiswa dapat lebih mengenal material dan campuran yang digunakan 

 
 

 Saran 

Setelah penulis melakukan kerja praktek pada proyek Peningkatan Jalan 

Imam Munandar – Dumai Timur ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

1. Kedisiplinan sangat diperhatikan serta keselamatan juga karna pada saat 

dilapangan banyak sekali kendaraan berat yang keluar masuk, penggunaan 

safety sangat berguna untuk menjaga keselamatan. 

2. Perawatan dan pemeriksaan alat berat maupun yang terkait dalam proyek 

ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan baik sehinga pekerjaan 

tidak tertunda yang diakibatkan oleh kerusakan alat 

3. Untuk perusahaan yang memiliki alat berat yang digunakan dilapangan 

hendaknya memiliki suku cadang yang lengkap sehinga apabila terjadi 

kerusakan pada alat bisa dilakukan perbaikan dengan cepat 

4. Penerapan K3 dilapangan harus diawasi dengan ketat untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja dilapangan 

5. Pengawasan pekerjaan dilapangan harus semaksimal mungkin, sehingga 

mutu kerja sesuai perencanaan. 
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