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Untuk itu demi sempurnanya laporan ini, penulis sangat membutuhkan dukungan 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM 

 

1.1 Latar Belakang  

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau,  

Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di kota Bengkalis, tepatnya berada di 

Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Kabupaten Bengkalis 

mempunyai letak yang strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional 

menuju ke Selat Malaka menyebabkan daerah ini semakin cepat berkembang 

terutama di sektor industri dan perdagangan.   

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat di Kabupaten Bengkalis, 

dilakukan upaya untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. Salah 

satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten bengkalis 

(PUPR  Kabupaten Bengkalis) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrisasi dan tugas pembentukan di daerah.   

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri merupakan wujud infrasturktur 

bangunan fisik yang digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan umum 

seperti jalan, jembatan, drainase,  air bersih,  dan berbagai bangunan pelengkap 

yang merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung. 

Pembangunan infrastruktur tersebut harus menjangkau masyarakat, terutama 

masyarakat berpenghasilan rendah,  dengan senantiasa memperhatikan tata ruang 

dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial lainnya 

Di dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis 

memiliki beberapa bidang yang di kepalai oleh Kabid (Kepala Bidang) seperti 

Kabid Sumber Daya Air, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kabid Karya 

Cipta, Kabid Tata Ruang, Kabid Jasa Konstruksi, serta Kabid Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan. Dan kami berada di bagian Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan. 

Pada Tugas yang diberikan oleh pihak Bidang Pembangunan Jalan dan 

Jembatan merupakan Peningkatan Jalan Pambang – Teluk Lancar. Dengan 
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panjang sekitar 655 meter sesuai dengan panjang jalan yang telah ditentukan 

pihak Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. Jalan tersebut merupakan jalan 

yang menghubungkan Desa Pambang dengan Desa Teluk Lancar.  

 

1.2 Tujuan Proyek 

Pemerintahan Provinsi Riau dalam rangka merealisasikan proses 

pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat ialah dengan diwujudkannya 

pemenuhan prasarana pendukung transportasi darat.  Aplikasi dari pembangunan 

prasarana transportasi tersebut terdiri dari pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi 

dan kapasitas prasarana yang telah ada. 

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku dinas / instansi 

teknis Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada TA 2021 ini merealisasikan 

peningkatan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber 

dana anggaran DAK TA 2021, khususnya kegiatan Peningkatan Jalan Pambang – 

Teluk Lancar Sarana Desa Kembung Luar-Jalan Datuk Naim RT 01 RW 01 Desa 

Kembung Luar ini merupakan ruas jalan Lokal berada diwilayah  kecematan 

Bantan, ditinjau dari status kondisi geometrik jalan (existing) pada ruas jalan ini 

akan tetap ditingkatkan untuk memperlancar ruas Jalan Pambang – Teluk Lancar. 

 Pada lokasi yang akan dikerjakan oleh PT. Samudra Anugrah Indah Permai  

dan  Konsultan Pengawasan oleh CV. Abadi Konsultant. Ini mempunyai kondisi 

geometrik jalan (existing) yang kurang lebar dan masih ada yang berupa jalan 

rigid, dan perlu ditingkatkan menjadi perkerasan lentur  dimana pada beberapa 

kondisi geometrik jalan (existing) yang akan ditingkatkan dan memerlukan 

perlebaran badan jalan dengan Lapis pondasi agregat Kelas A dan bahu jalan 

dengan Kelas S serta penimbunan badan jalan , timbunam biasa dan urugan 

pilihan, dan juga diperlukan  perkerasan aspal. 

Adapun target manfaat dari kegiatan Peningkatan Jalan Pambang – Teluk 

Lancar-Jalan Sarana Desa Kembung Luar-Jalan Datuk Naim RT 01 RW 01 Desa 

Kembung Luar ini secara makro adalah : 

a. Untuk mempermudah akses jalan Pambang - Jalan Teluk Lancar – Jalan 

Datuk Naim RT 01 RW 01 Desa Kembung Luar bagi masyarakat setempat 
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b. Meningkatkan pelayanan distribusi barang atau jasa guna menunjang 

pertumbuhan ekonomi. 

1.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. 

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai subbagian yang terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c. Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan  

3. Bidang Sumber daya Air, terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; 

b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan 

c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau  

4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan; 

b. Seksi Pembangunan Jalan; dan 

c. Seksi Pembangunan Jembatan  

5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan 

c. Seksi Pemeliharaan Jembatan. 

6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Teknis keciptakaryaan; 

b. Seksi Gedung dan Bangunan; dan 

c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan. 

7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari: 

a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; 

b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan 
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c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemamfaatan Ruang. 

8. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari: 

a. Seksi Jasa konstruksi; 

b. Seksi Pengembangan dan pelayanan Teknis; dan 

c. Seksi Pengujian dan Peralatan  

9. Unit Pelaksana Teknis (UPTD). 

10. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat 

pada Gambar Bagan 1.1  

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
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1.4 Ruang Lingkup 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis berdiri 

pada tanggal 11 Februari 2013 yang diresmikan oleh Bupati Bengkalis H. 

Ir.H.Herliyan Saleh,M.Sc. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis   

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan 

Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sesuai dengan kompetensi jurusan kuliah kami maka ditampilkan uraian  

Tugas dan Fungsi dari Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, sebagai berikut:  

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas memimpin, 

merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pembangunan jalan dan jembatan wilayah;   

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada dibidang 

pembangunan jalan dan jembatan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan jembatan;  

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pembangunan jalan dan 

jembatan; dan 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan  tugas 

dan fungsinya Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Jalan Dan 

Jembatan, terdiri dari : 

a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan; 

b. Seksi Pembangunan Jalan; dan 

c. Seksi Pembangunan Jembatan. 

 

A. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan 

1) Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan mempunyai 

tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan 

serta petunjuk teknis mengenai perencanan teknis pembangunan jalan dan 

jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Uraian kegiatan tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan 

Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi 

dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara 

lisan agar tugas terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Teknis 

Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin maupun berkala untuk 

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; 
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g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan Seksi 

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan secara rutin 

maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan 

Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j. Menyusun kebijakan, strategi, dan rencana induk penyelenggaraan 

jalan dan jembatan; 

k. Menyusun rencana, program dan anggaran penyelenggaraan jalan dan 

jembatan; 

l. Menyusun metode pelaksanaan konstruksi; 

m. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan 

pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan 

Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan ;  

n. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Perencanaan 

Teknis Pembangunan Jalan Dan Jembatan berdasarkan capaian 

pelaksanan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan.  

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis 

Pembangunan Jalan Dan Jembatan kepada Kepala Bidang Jalan dan 

Jembatan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban; dan  

p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

B. Seksi Pembangunan Jalan 

1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan  

bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis 

mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 



 

8 
 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi  

Pembangunan Jalan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara 

lisan agar tugas terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan Seksi Jalan secara rutin maupun 

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;  

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas 

Seksi Pembangunan Jalan secara rutin maupun berkala sebagai bahan 

dasar pemecahan masalah; 

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pembangunan 

Jalan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas 

yang dibutuhkan; 

j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan 

utilitinya; 

k. Melakukan evaluasi pembangunan jalan; 
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l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan   

pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pembangunan 

Jalan; 

m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan 

Jalan berdasarkan capaian pelaksanan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaan. 

n. Melaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jalan kepada 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodik sebagai bahan 

pertanggung jawaban; dan 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

C. Seksi Pembangunan Jembatan 

1) Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan  

bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis 

mengenai pelaksanaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi Seksi  

Pembangunan Jembatan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara 

lisan agar tugas terbagi habis; 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,  

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan Jembatan 
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secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan 

pengetahuan dan kemampuan; 

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan 

Jalan dan Jembatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu 

diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan 

dalam pengambilan keputusan; 

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai dengan tugas 

Seksi Pembangunan Jembatan secara rutin maupun berkala sebagai 

bahan dasar pemecahan masalah; 

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pembangunan 

Jembatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah 

dinas yang dibutuhkan; 

j. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan 

utilitinya; 

k. Kelakukan evaluasi pembangunan jembatan; 

l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan  

pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Pembangunan 

Jembatan; 

m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Pembangunan 

Jembatan berdasarkan capaian pelaksanan kegiatan sebagai bahan 

penyempurnaan. 

n. Melaporkan hasil pelaksanaan Seksi Pembangunan Jembatan kepada 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan secara periodic sebagai bahan 

pertanggungjawaban; dan 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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BAB II  

DATA PEROYEK 

2.1  Peroses Pelelangan 

 Proses pelelangan adalah suatu proses kegiatan tawar menawar harga 

pekerjaan antara pihak owner dan pihak pelaksana sehingga mencapai 

kesepakatan harga atau nilai proyek yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan persyaratan (specification) yang dibuat oleh panitia pelelangan dan 

pembukaan penawaran oleh panitia pelelangan, kemudian dinilai dan dievaluasi 

sehingga dapat ditentukan pemenangnya. Menurut PERPRES (Peraturan 

Presiden) No.70 Tahin 2012, pelelangan menjadi 10 jenis sebagai berikut. 

a. 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. 

b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah).  

d. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

e. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang 

memenuhi syarat. 
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f. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 

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

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

i. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

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

j. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada 

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

Langsung. 

  Peroses pelelangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR adalah pelelangan 

umum,Pelelangan umum merupakan metode pemilihan penyedian barang dan jasa 

yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media 

masa dan papan pengumaman resmi sehingga masyarakat luas dan dunia usaha 

dapat mengikutinya. 

2.2 Data Peroyek  

2.2.1 Data Umum Proyek 

 

Gambar 2.1 Papan plang nama proyek 
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Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

a. Kegiatan   : Peningkatan Jalan Pambang – Teluk 

Lancar (Dak Fisik Reguler) 

b. Lokasi    : Kecamatan Bantan, Desa Kembung Luar 

c. Panjang Jalan   : 655 m 

d. Kontraktor Pelaksana  : PT.Samudra Anugrah Indah Permai 

e. Konsultan Pengawas  : CV. Abadi Konsultant 

f. No Kontrak   : 01-SPP/PUPR-BP JJ/V/2021 

g. Sistem Pelelangan  : Perlelangan Terbuka/Umum 

h. Pemberian Tugas  : Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis  

i. Nilai Kontrak   : Rp.4.329.990.000,00 

j. Sumber Dana   : Dana Alokasi Khusus (DAK) 

k. Waktu Pelaksanaan  : 120 Hari Kalender  

2.2.2 Data Teknis Proyek  

a. Jenis Proyek   : Peningkatan Jalan Pambang – Kembung 

Luar 

b. Fungsi Proyek   : Prasarana lalu lintas  

c. Jenis Konstruksi  : Perkerasan Hot Mix (Plexible Pavement) 

d. Panjang Efektif  :  655 m 

e. Lebar Eksisting Jalan  :  8 meter 

f. Lapis pondasi bawah  : Agregat Kelas B ; Tebal=15 Cm, Agregat 

Kelas A ; Tebal = 15 Cm. 

g. Lapis Atas   : AC-BC Tebal = 6,0 Cm, AC-WC ;  Tebal = 

4,0 cm 

h. Tipe Geotek   : Geotextile Woven 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK  

3.1 Spesifikasi Tugas Selama Kerja Praktek ( KP )  

Pada pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan perlu menentukan dan 

mengatur langkah-langkah setiap jenis pekerjaan diawal hingga selesai pekerjaan, 

hal ini menyangkut dengan penentuan rencana kerja yang disusun berdasarkan 

jenis dan volume pekerjaan. Sehingga dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang 

sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati secara umum, terhadap dalam 

pelaksana pekerjaan ini adalah sebagai berikut :  

3.1.1 Pekerjaan Persiapan  

Pada Pekerjaan Persiapan ada beberapa jenis pekerjaan yang meliputi: 

1. Mobilisasi alat 

Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah Surat Perintah Kerja 

diterbit, pada pekerjaan mobilisasi ini, akan dilakukan mobilisasi peralatan, tenaga 

kerja, alat berat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna menunjang 

kelancaran pekerjaan. Alat yang di mobilisasi ke pekerjaan jalan yaitu : 

a. Motor greder 

b. Vibro roller 

c. Water tank 

d. Asphalt sprayer 

e. Tandem roller 

f. Pneumtic trie roller 

g. Asphalt finisher 

2. Survey lapangan 

Pekerjaan survey lapangan ini sangat perlu dilaksanakan guna 

MengetahuiTentang kemungkinan adanya kendala-kendala diproyek yang akan 
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Dapat  mengganggu pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung baik secara   

langsung maupun tidak langsung. 

3. Pengukuran dan Site Planning 

Sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik, perlu dilakukan pengukuran ulang 

bersama antara kontraktor, direksi lapangan dan konsultan dengan menggunakan 

alat ukur (Thedolite atau Waterpas). Dimana pada pengukuran tersebut akan 

ditentukan titik Bench Mark (BM) Guna dijadikan patokan dalam menentukan 

titik, terutama yang berhubungan dengan ketinggian permukaan. Pekerjaan 

pengukuran dilaksanakan juga, guna mengetahui : 

a. Batas pekerjaan 

b. Posisi bangunan yang ada 

c. Posisi instalasi yang ada 

d. Menentukan elevasi setiap pekerjaan yang akan dikerjakan 

e. Pengukuran akan dilakukan dari awal hingga dapat dimulainya 

pelaksanaan pekerjaan. 

Hasil pengukuran ini jika dimungkinkan juga akan dipakai untuk 

menentukan proses pekerjaan yang berhubungan dengan pembayaran. Tim 

pengukur juga akan melakukan pengecekan gambar yang ada (Contruction 

Drawing) dan akan membuat data awal. Dimana data awal tersebut akan dipakai 

guna pembuatan Shop Drawing yang akan dijadikan untuk pedoman pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan dengan pedoman pada hasil pekerjaan terlaksana (pekerjaan 

yang sudah dilakukan). Hal ini dimaksud agar pada saat selesai pekerjaan nanti, 

As Build Drawing yanng menjadi kewajiban Kontraktor juga dapat segera 

diselesaikan. Pengecekan titk-titik refrensi (Existing BM) dengan pengukuran 

polygon dan waterpass sehingga diketahui koordinat (x,y,z) titik-titik BM 

sesungguhnya lalu dibandingkan dengan data-data titik BM dalam gambar untuk 

mengetahui apakah BM tersebut masih baik atau rusak, pembuatan/pemasangan 

temporary BM diperlukan untuk mempermudah kegiatan staking out selama 

pelaksana pekerjaan. 
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4. Pembuatan papan plang pekerjaan 

Papan plang berfungsi sebagai alat pemberitaan kepada masyarakat agar 

mengetahui kegiatan proyek yang sedang berlangsung.  

 
Gambar 3.1 papan plang proyek 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

3.1.2 Pekerjaan Jalan 

1. Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B 

Pondasi agregat kelas B adalah mutu lapis pondasi bawah untuk satu 

lapisan agregat dibawah agregat kelas A. Lapis pondasi agregat kelas B berfungsi 

sebagai lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

 
Gambar 3.2 Pekerjaan Agregat Kelas B 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 
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2. Pekerjan  lapis pondasi agregat kelas A 

Pondasi agregat kelas A adalah mutu lapis pondasi paling atas terletak di atas 

agregat kelas B. Lapis pondasi agregat kelas A berfungi sebagai lapisan peresapan 

untuk lapisan pondasi bawah dan sebagai bantalan terhadap lapisan permukaan. 

 
Gambar 3.3 Pekerjaan Agregat Kelas A 
Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 
3. Pekerjaan prime coat  

Penyemprotan lapis resap pengikat menggunakan alat bantu asphalt  

sprayer  yang berkapasitas 400 Liter. Tenaga kerja 1 orang dan 1 orang operator 

alat. Asphalt sprayer adalah truk atau kendaraan lain yang Sebelum  dilakukan 

dilengkapi dengan aspal, pompa, dan batang penyemprot. 

Proses  penyemprotan  prime  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 prime coat ini yaitu : untuk mengisi lubang-lubang kecil 

pada bagian pondasi atas dan menutup atau melapiskan material yang terlepas. 
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Gambar 3.4 Pekerjaan Prime Coat 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

4. Pekerjaan penghamparan AC-BC 

Lapisan AC-BC ini berasal dari AMP (Asphalt mixing plant) yang 

berlokasi di Kelapapati Bengkalis. Lapisan AC-BC yang telah diproses dari  AMP 

kemudian diangkut menggunakan dump truck dengan suhu AC-BC  yang 

dibawa yaitu 155 ºC jarak dari AMP ke lokasi proyek ± 50 Km. 

1 buah Pneumtic trie roller 10,9 ton untuk pemadatan asphalt, 1 buah alat 

Asphalt Finisher 10 ton untuk penghamparan Aspal, 1 buah Tandem Roller 6,9 

ton untuk perata aspal. Tenaga kerja 9 orang, mandor 1 orang, pengawas lapangan 

1 orang, pengawas dari PU 2 orang, Lamanya pekerjaan  3 hari. 

 

Gambar 3.5 Pekerjaan Penghamparan Aspal AC-BC 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 
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Lapisan  AC-BC yang telah diangkut oleh dump truck secara perlahan 

dituangkan ke bak mekanis Asphalt finisher dihamparkan  sejauh ± 34  m  untuk  

satu  dump truck dan  dirapikan  oleh para pekerja menggunakan alat bantu 

seperti cheker dan sekop. 

Dikarenakan perjalanan dari  AMP  ke  lokasi  proyek  sangat  jauh,  

suhu  aspal menurun menjadi 135ºC. tebal lapisan AC-BC saat dihampar 7,2 

cm dan setelah dipadatkan menjadi 6 cm. 

5. Pekerjaan pemadatan AC-BC 

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 1 orang operatornya. 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. 

a. Pemadatan awal. 

Pemadatan awal dilakukan ketika dump truck menuangkan lapisan 

AC-BC kedalam asphalt finisher kemudian menghamparkan ke badan 

jalan 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-BC yang telah dihamparkan dilaksanakan pada 

suhu 130 - 900C dilakukan dalam 2 Passing.  Roda Tandem Roller yang 

digunakan harus selalu dalam keadaan basah agar hamparan lapisan AC-

BC tidak melekat pada roda saat pemadatan berlangsung. 
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Gambar 3.6 Pekerjaan Pemadatan Awal AC-BC Menggunakan Tandem Roller 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

b. Pemadatan akhir 

Pemadatan kedua harus dilakukan dengan alat pemadat roda karet 

PTR (Pneumatic tire roller). Dilakukan pemadatan akhir pada suhu 60 - 

900C kecepatan tidak lebih dari 10 km/jam sebanyak 20 passing. Ban 

pneumatic tire roller harus selalu basah agar hamparan lapisan AC-BC 

tidak melekat pada ban sehingga ban karet boleh sedikit diminyaki 

untuk menghindari lengketnya campuran aspal pada roda. 

 
Gambar 3.7 Pekerjaan Pemadatan Akhir Aspal AC-BC Menggunakan Pneumatic Tire Roller 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

6. Pekerjaan Tack Coat 

Penyemprotan lapis perekat menggunakan alat bantu asphalt  sprayer  

yang berkapasitas 400 Liter. Tenaga kerja 1 orang dan 1 orang operator alat. 
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Asphalt sprayer adalah truk 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 memberi daya ikat atau 

perekat antar AC-BC dengan AC-WC. 

 
Gambar 4.8 Pekerjaan Tack Coat 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

7. Pekerjaan Penghamparan AC-WC 

Lapisan AC-WC ini berasal dari AMP (Asphalt mixing plant) yang 

berlokasi di Kelapapati Bengkalis. Lapisan AC-WC yang telah diproses dari  

AMP kemudian diangkut menggunakan dump truck dengan suhu AC-WC  yang 

dibawa yaitu 155 ºC jarak dari AMP ke lokasi proyek ± 50 Km. 

1 buah Pneumtic trie roller 10,9 ton untuk pemadatan asphalt, 1 buah alat 

Asphalt Finisher 10 ton untuk penghamparan Aspal, 1 buah Tandem Roller 6,9 

ton untuk perata aspal. Tenaga kerja 9 orang, mandor 1 orang, pengawas lapangan 

1 orang, pengawas dari PU 2 orang, lamanya pekerjaan 3 hari. 
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Gambar 3.9 Pekerjaan Penghamparan Aspal AC-BC 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

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

dituangkan kebak mekanis Asphalt finisher dihamparkan  sejauh ± 46  m  untuk  

satu  dump truck dan  dirapikan  oleh para pekerja menggunakan alat bantu 

seperti cheker dan sekop. 

Dikarenakan perjalanan dari  AMP  ke  lokasi  proyek  sangat  jauh,  

suhu  aspal menurun menjadi 135ºC tebal lapisan AC-BC saat dihampar 5,2 

cm dan setelah dipadatkan menjadi 4 cm. 

8. Pekerjaan pemadatan AC-WC 

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 1 orang operatornya. 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. 

a. Pemadatan awal. 

Pemadatan awal dilakukan ketika dump truck menuangkan lapisan 

AC-WC kedalam asphalt finisher kemudian menghamparkan ke badan 

jalan Pemadatan awal ini harus dilaksanakan dengan menggunakan alat 

pemadatan roda baja atau tandem roller. Alat pemadat ini harus 

dioperasikan mengikuti gerak asphalt finisher. 
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Pemadatan lapisan AC-WC yang telah dihamparkan dilaksanakan pada 

suhu 130 - 900C 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 3.10 Pekerjaan Pemadatan Awal AC-WC Menggunakan Tandem Roller 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

b. Pemadatan akhir 

Pemadatan kedua harus dilakukan dengan alat pemadat roda karet 

PTR (Pneumatic tire roller). Dilakukan pemadatan akhir pada suhu 60 - 

900C kecepatan tidak lebih dari 10 km/jam sebanyak 20 passing. Ban 

pneumatic tire roller harus selalu basah agar hamparan lapisan AC-WC 

tidak melekat pada ban sehingga ban karet boleh sedikit diminyaki 

untuk menghindari lengketnya campuran aspal pada roda. 
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Gambar 3.11 Pekerjaan Pemadatan Akhir Aspal AC-WC Menggunakan Pneumatic Tire Roller 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

Tabel 3.1.2 Tabel pekerjaan jalan Pambang – Teluk Lancar 

No Pekerjaan 
Banyak Pekerja Durasi 

pekerjaan Pekerja Mandor Pengawas 

1 Pekerjaan lapis pondasi 

agregat kelas B 
4 1 2 - 

2 Pekerjaan lapis pondasi 

agregat kelas A 
4 1 2 33 hari 

3 Pekerjaan penyiraman 

Prime Coat 
2 1 2 2 hari 

4 Pekerjaan penghamparan 

AC-BC 
9 1 3 3 hari 

5 Pekerjaan  

Pemadatan AC-BC 
2 1 3 3 hari 

6 Pekerjaan penyemprotan 

Tack Coat 
2 1 3 3 hari 

7 Pekerjaan penghamparan 

AC-WC 
9 1 3 3 hari 

8 Pekerjaan Pemadatan 

AC-WC 
2 1 3 3 hari 
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3.2 Target Yang Diharapkan. 

Di dalam pelaksanaan pekerjaan praktek (KP) yang dilaksanakan pada proyek 

Peningkatan Jalan Pambang – Teluk Lancar, Jalan Datuk Naim, RT 01, RW 01, 

Desa Kembung Luar kondisi dan keadaan pelaksaan dilapangan sesuai dengan 

spesifikasi yang direncanakan. 

a. Mahasiswa dapat megetahui kodisi pekerjaan dilapangan secara langsung 

dan nyata. 

b. Mahasiswa dapat menambah wawasan megenai dunia teknik konstruksi 

jalan 

c. Mahasiswa dapat menambah pengalaman dilapangan yang tidak 

didapatkan di bangku kuliah serta menerapkan nya di dunia kerja 

nantinya. 

d. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama 

perkuliahan. 

3.3 Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan.  

1. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang penulis gunakan yaitu : 

a. Microdoft word 

b. Microsoft Excel 

2. Perangkat Keras 

Adapun perangkat keras yang digunakan ketika berada di lapangan yaitu : 

a. Alat 

 1 Set Alat SandCone 

 1 Set Waterpass 

 Meteran 

 Timbangan digital 

b. Laptop 

c. ATK 

3.4 Data-data yang diperlukan.  

Adapun data-data yang diperlukan sebagai berikut: 
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a. Gambar rencana 

b. Struktur Organisasi kantor 

3.5 Dokumen-dokumen file yang dihasilkan. 

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut: 

a. Gambar rencana 

3.6 kendala-kendala selama pelaksanaan.  

Kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

a. Keadaan cuaca seperti hujan yang menganggu pelaksanaan pekerjaan 

b. jauhnya letak Quarry menyebabkan lambat sampainya material ke lokasi 

pekerjaan. 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS PELAKSANANAAN PENGERJAAN  ASPAL 

AC/WC 

 

4.1 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. 

4.2 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. 

4.3 Pelaksanaan 

4.3.1 Pembersihan permukaan 

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 yang berkapasitas 

5000 L/m 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 

permukaannya bersih dari debu dan kotoran organik. 

Contoh analisis perhitungan yang didapatkan yaitu, dengan panjang jalan 

655 meter dan lebar jalan 6 meter pembersihan dilakukan dengan satu unit alat 

compressor membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit/100 meter. 
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4.3.2 Pekerjaan tack coat 

Penyemprotan lapis perekat menggunakan alat bantu asphalt  sprayer  

yang berkapasitas 400 Liter. Tenaga kerja 1 orang dan 1 orang operator alat. 

Asphalt sprayer adalah truk 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. 

Lapis perekat dilaksanakan setelah permukaan AC-WC dibersihkan menggunakan 

compressor. 

Tujuan dilakukan tack coat ini yaitu : untuk memberi daya ikat atau 

perekat antar AC-BC dengan AC-WC. 

 

 
Gambar 4.1 Pekerjaan Tack Coat 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

Analisis perhitungan yang didapatkan untuk pengerjaan tack coat yaitu, 

diketahui lebar jalan yang akan di aspal sepanjang 6 meter, direncanakan 

sepanjang 655 meter, jadi volume lapis perekat (tack coat) dapat dihitung dengan 

rumus menghitung volume lapis perekat (tack coat): 
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- Volume lapis perekat (tack coat) (liter). Koefisien (liter/m2) untuk tack 

coat berkisar antara 0,4 sampai 1,3 liter/m2, umumnya koefisien yang di 

ambil = 0,8 liter/m2 

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

= 655 x 6 x 0,8 

= 3144 liter 

Jadi total volume yang dibutuhkan berdasarkan perencana diatas yaitu sebesar 

3144 liter 

 

4.3.3 Pekerjaan penghamparan 

Pada proyek Peningkatan Jalan Pambang – Teluk Lancar, Jalan Datuk 

Naim, RT 01, RW 01, Desa Kembung Luar ini menggunakan lapisan AC-WC, 

Lapisan AC-WC ini berasal dari AMP (Asphalt mixing plant) yang berlokasi di 

Desa Kelapapati, Kecematan Bengkalis .  

 

 
Gambar 4.2 AMP (Asphalt mixing plant) 
Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

Lapisan AC-WC yang telah diproses dari  AMP kemudian diangkut 

menggunakan dump truck dengan suhu AC-WC  yang dibawa yaitu 140 ºC - 

155 ºC, dan suhu ketika dilapangan 130 ºC - 150 ºC. 
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Gambar 4.3 Pengecekan suhu dilapangan 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

 

jarak dari AMP ke lokasi proyek ± 50 Km dan selama 2 jam dalam 

perjalanan. Alat yang digunakan, 1 buah Pneumtic trie roller 10,9 ton untuk 

pemadatan asphalt, 1 buah alat Asphalt Finisher 10 ton untuk penghamparan 

Aspal, 1 buah Tandem Roller 6,9 ton untuk perata aspal. Tenaga kerja 9 orang, 

mandor 1 orang, pengawas lapangan 1 orang, pengawas dari PU 2 orang, 

Lamanya pekerjaan 24 jam 

Analisa tonase aspal yang didapatkan yaitu bisa dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

Panjang Jalan 655 Meter, Lebar jalan 6 Meter, tebal 4 cm/0,04 m, dan Berat jenis 

Aspal 2,32. 

V = P x L x T x BJ 

V = 655 m x 6 m x 0,04 m x 2,32 t/m3 

V = 364,704 Ton 

Jadi tonase AC-WC yang dibutuhkan untuk jalan Pambang – Teluk Lancar 

yaitu sebanyak 364,704 Ton.  

Analisis perhitungan yang didapatkan untuk pengerjaan penghamparan 

yaitu diketahui 1 truk hot mix 7,5 m³, tinggi hamparan 5,2 cm = 0,052 m, tinggi 

setelah dipadatkan 4 cm = 0,04 m, lebar jalan 3 m, dan panjang jalan = x. Dengan 

rumus menghitung panjang jalan dengan 1 truck hot mix. 
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Dengan rumus yaitu = T hamparan (m) X L jalan (m) X p jalan (m)= Volume 

       0,052 m  X 3 m  X (x) m   = 7,5 m³ 

       0,312 m  X  x  = 7,5 m³ 

            x  = 46,153 m 

Jadi diketahui dengan 1 truk hot mix mendapatkan panjang jalan yaitu  46,153 m 

 

 
Gambar 4.4 Penuangan lapisan AC-WC ke bak mekanis Asphalt finisher 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 

  

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

dituangkan kebak mekanis Asphalt finisher dihamparkan  sejauh ±  50  m  untuk  

satu  dump truck dan  dirapikan  oleh para pekerja menggunakan alat bantu 

seperti cheker dan sekop. dikarenakan perjalanan dari  AMP  (Asphalt mixing 

plant)  ke  lokasi  proyek  sangat  jauh,  suhu  aspal menurun menjadi 130 ºC -

140 ºC tebal lapisan AC-WC saat dihampar 5,2 cm dan setelah dipadatkan 

menjadi 4 cm. 
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Gambar 4.5 Pengecekan gembur hamparan AC-WC 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 
 

 
Gambar 4.6 Penghamparan lapisan AC-WC menggunakan Asphalt finisher 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 
 
 

Pada pekerjaan ini digunakan penghampar dengan lebar 3 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 produksi AMP 

 Penampung (bin) alat penghampar tidak boleh kosong dari campuran aspal 

supaya suhu tidak turun dan penghamparan bisa homogen. Suhu campuran harus 

dijaga betul sampai selesai penghamparan campuran aspal harus bersuhu min. 120 

derajat celcius. Maka ini perlu persiapan yang matang dan pelaksanaan yang sigap 
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dan terampil supaya tidak terjadi keterlambatan dalam proses penghamparan. 

Kalau terjadi segregasi, koyakan atau alur pada permukaan yang disebabkan oleh 

alat penghampar, maka alat penghampar harus dihentikan dan tidak boleh 

dijalankan lagi sampai diketahui penyebabnya dan diperbaiki sesegera mungkin 

atau bila tidak bisa tertangani maka penghamparan dibatalkan karena suhu aspal 

pasti telah turun jauh dari yang dipersyaratkan. 

 

4.3.4 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 1 orang operatornya. 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. 

a. Pemadatan awal 

Pemadatan awal dilakukan ketika dump truck menuangkan lapisan 

AC-WC kedalam asphalt finisher kemudian menghamparkan ke badan 

jalan 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 dilaksanakan pada 

suhu 130 - 900C 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. 
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Gambar 4.7 Pekerjaan Pemadatan Awal AC-WC Menggunakan Tandem Roller 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 
 

b. Pemadatan akhir 

Pemadatan kedua harus dilakukan dengan alat pemadat roda karet 

PTR (Pneumatic tire roller). Dilakukan pemadatan akhir pada suhu 60 - 

900C kecepatan tidak lebih dari 10 km/jam sebanyak 20 passing. Ban 

pneumatic tire roller harus selalu basah agar hamparan lapisan AC-WC 

tidak melekat pada ban sehingga ban karet boleh sedikit diminyaki 

untuk menghindari lengketnya campuran aspal pada roda. 

 
Gambar 4.8 Pekerjaan Pemadatan Akhir Aspal AC-WC Menggunakan Pneumatic Tire Roller 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Selama Kerja Praktek (kp) pada Peningkatan Jalan Pambang – Teluk 

Lancar, Jalan Datuk Naim, RT 01, RW 01, Desa Kembung Luar, banyak 

pengalaman dan ilmu yang penulis dapatkan dilapangan. Kerja praktek dilakukan 

selama 2 bulan dari tanggal 05 Juli 2021 s/d 05 September 2021. 

Adapun kesimpulan yang didapat penulis selama kerja praktek adalah : 

1. Mengetahui apa-apa saja pekerjaan dan tahapan-tahapan pekerjaan selama 

pelaksanaan kerja praktek ( KP ). 

2. Mengetahui kendala apa-apa saja yang terjadi di lapangan selama proses 

pekerjaan. 

3. Mengetahui alat-alat berat yang digunakan selama proses pekerjaan , 

seperti Motor greder, Vibratory roller, Water tank, Aspal sprayer, Tandem 

roller, Pneumtic trie roller, Aspal finisher. 

4. Mengetahui proses pengujian kepadatan pondasi Agregat Kelas A dan 

Agregat Kelas B. 

 

5.2  Saran 

Untuk selanjutnya, penulis memberikan saran kepada CV. Samudra Anugrah 

Indah Permai sebagai kontraktor pelaksana yang mungkin dapat membantu 

perusahaan pada masa mendatang berupa : 

1. Diharapkan dari pihak perusahaan menyediakan P3K untuk menjamin 

keselamatan para pekerja dan karyawan dilapangan. 

2. Yang harus diperhatikan dalam proyek yaitu rambu-rambu agar pekerjaan 

tidak terganggu. 
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Kerjapraktek (KP) 

 

 HARI  : Rabu – Rabu  LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

 TANGGAL : 7 – 14  Juli 2021 CUACA   : Panas 
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Kerjapraktek (KP) 

 

 HARI  : Kamis  LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

 TANGGAL : 15Juli 2021  CUACA   : Panas 
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Kerjapraktek (KP) 

 

 HARI  : Jum’at  LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

 TANGGAL : 16Juli 2021  CUACA   : Panas 
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 HARI  : Sabtu - Selasa LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 
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 HARI  : Rabu - Selasa LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

 TANGGAL : 21 - 27Juli 2021 CUACA   : Panas 
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 TANGGAL : 5 Agustus 2021 CUACA   : Panas 
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LAPORAN HARIAN 

Kerjapraktek (KP) 

 

 HARI  : Minggu - Kamis LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

 TANGGAL : 8 - 19 Agustus 2021 CUACA   : Panas 
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 HARI  : Selasa  LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

 TANGGAL : 24 Agustus 2021 CUACA   : Panas 
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Kerjapraktek (KP) 

 

HARI  : Senin    LOKASI  : Jl. Pueng, KembungLuar 

TANGGAL : 6 September 2021  CUACA   : Panas 
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