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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Rajka Tirta Utama merupakan perusahaan pelaksanaan di bidang 

konstruksi yang berbentuk CV. Perusahaan ini beralamat di Jl. Asparagas II E.10 

Kel.Sri Meranti Kec. Rumbai Kabupaten Kota Pekan Baru. CV. Rajka Tirta 

Utama adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. 

Perusahaan ini dapat mengerjakan proyek pada bidang bangunan gedung, jalan 

kecuali jalan layang, rel kereta api, landasan pacu bandara, dan pelabuhan serta 

sarana sumber daya air lainnya.  

 

1.2 Gambaran Umum Proyek 

Pekerjaan peningkatan Jalan Sukadamai dari STA 0+000-STA 0+955 

dilakukan selama 3 bulan (90 hari kalender) dengan nilai paket proyek sebesar 

Rp. 2.187.285.102,29. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan Pemadatan, 

Penghamparan AC-WC, pembuatan Marka Jalan.  

Aktivitas pada lokasi proyek menunjukkan aktivitas umum masyarakat 

seperti pengangkutan hasil panen kelapa sawit dan karet. Proyek ini memiliki 

konstruksi perkerasan aspal dikarenakan beban lalu lintas yang melintasi bukanlah 

termasuk lalu lintas berat, sehingga ini dijadikan salah satu alasan pemilihan 

perkerasan lentur. Adapun lokasi pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Untuk jarak lokasi proyek dengan kota Dumai sejauh 11 km dengan waktu 

tempuh ± 40 menit, dimana pada lokasi tersebut jalur yang melintasi menuju 

proyek diisi komposisi dengan kendaraan berat. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi Proyek 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi proyek 
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Adapun pekerjaan di lapangan dapat dilihat pada flowchart berikut : 

 

Gambar 1.2 Flowchart pekerjaan lapangan 

 

Berdasarkan flowchart di atas, adapun proses pekerjaan di lapangan sebagai 

berikut : 

1. Pengajuan izin pelaksanaan. 

a. Penghamparan 

Campuran beraspal panas yang 

dimuat didalam dump truck dalam 

keadaan panas di bawa ke lokasi 

pekerjaan dan di tumpahkan ke 

dalam mesin penghampar (finisher). 

Setelah itu cek suhu penghamparan 

sekitar (130-150˚c). 

 

Gambar 1.3 Proses penghamparan 
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b. Penyiraman 

Sebelum proses penyiraman di 

lakukan bersihkan terlebih dahulu 

permukaan jalan, proses penyiraman 

harus di lakukan setelah jalan benar-

benar bersih. Kemudian lakukan 

pemberian lapis resap pengikat 

(prime coat). Penyiraman 

menggunakan hand sprayer. 

 

Gambar 1.4 Proses penyiraman 

   

c. Pemadatan 

Pemadatan dilakukan dengan 

menggunakan Tandem Roller 

sebanyak 3 kali Passing bertujuan 

untuk memadatkan campuran aspal 

yang baru saja dihamparkan. 

Pemadatan ini disertai dengan 

penyiraman air dari tangki yang 

terdapat pada Tandem Roller tersebut 

agar suhu Laston Lapis Aus (AC-

WC) tidak terlalu tinggi. Kemudian 

dilakukan pemadatan dengan 

menggunakan Pneumatic Tired Roller 

untuk menghaluskan permukaan 

Laston Lapis Aus (AC-WC) sebanyak 

24 kali lintasan disertai dengan 

penyiraman air dari tangki yang 

terdapat pada Pneumatic Tired Roller 

tersebut agar suhu Laston Laston 

Lapis Aus (AC-WC) tidak terlalu 

tinggi sehingga tidak merusak ban 

dari alat tersebut. 

 

Gambar 1.5 Proses pemadatan 

menggunakan Tandem Roller 

 

 

Gambar 1.6 Proses pemadatan 

menggunakan Pneumatic Tyred 

Roller 
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2. Pekerjaan Marka Jalan 

Permukaan jalan di bersihkan terlebih 

dahulu agar terhindar dari debu dan 

kotoran. Kemudian tandai lokasi 

pengecatan marka seperti panjar garis 

menerus, garis putus-putus dan zebra 

cross. Cat termoplastik di panaskan ke 

dalam preheater sedikit demi sedikit,  

 

Gambar 1.7 Pekerjaan marka jalan 

suhu dipanaskan dalam preheater secara bertahap sampai dengan 150˚C. 

Setelah itu lakukan proses pengecatan marka sesuai dengan garis yang telah 

ditandai. 

 

Adapun material yang digunakan pada pekerjaan Peningkatan Jalan 

Sukadamai adalah material-material yang sudah memenuhi spesifikasi khusus dan 

langsung di datangkan dari tempat produksinya. Dengan ini kualitas dari bahan 

dapat terjaga dan sesuai mutu yang di harapakan. Material yang digunakan antara 

lain sebagai berikut : 

a. Lapis pondasi agregat kelas A (Base A) adalah lapisan yang terletak antara 

lapis pondasi bawah dengan lapisan permukaan. Lapis pondasi agaregat 

kelas A terdiri dari agregat kasar, agregat halus dan abu batu. Agregat 

halus dan Agregat kasar di datangkan dari Tanjung balai karimun 

menggunakan tongkang serta dibongkar di pelabuhan AMP Kec. Medang 

Kampai, Kel. Mundam. 

b. Aspal adalah bahan utama dalam 

peningkatan jalan ini. Aspal yang di 

gunakan terdiri dari : aspal cair untuk 

lapis resap pengikat (prime coat) serta 

aspal panas padat (gradasi halus dan 

kasar) untuk laston lapis antara (AC-

BC) dan laston lapis aus (AC-WC). 

 

Gambar 1.8 Aspal 
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Mobilisasi campuran hotmix diangkut oleh dump truck dari Asphalt Mixing 

Plant (AMP) di Medang Kampai, Kec. Mundam kelokasi proyek. Pengangkutan 

campuran hotmix ke lokasi proyek di butuhkan waktu selama 90 menit. Campuran 

hotmix dibongkar dan langsung dihamparkan menggunakan Asphalt Finisher. 

Saat menghadapi pandemi Covid-19 suasana dilokasi proyek sudah 

menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta menjaga jarak 

antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Penerapan K3 saat di lokasi proyek 

sangat di anjurkan agar nanti saat pekerjaan dilaksanakan tidak ada kecelakaan 

yang terjadi dan proses pekerjaan tidak mudah terhambat. Biasanya sebelum 

pekerjaan dimulai, konsultan pengawas dan pelaksana lapangan saling 

berkoordinasi dengan mengarahkan suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan 

kepada operator dan pekerja misalnya pekerjaan penghamparan dan pemadatan. 

  


