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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
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rasakan sampai saat ini. 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan mata 
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Selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktek (KP) ini, baik selama kegiatan 

observasi dilapangan maupun dalam hal penyusunan laporannya, penulis banyak 

mendapatkan bantuan dan dukungan baik moral maupun material dari berbagai 
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2. Bapak Johny Custer, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Juli Ardita Pribadi, M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 
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(KP). 
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7. Bapak Budi Kuwok selaku Direktur Utama pada PT. Total Kinerja 
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8. Bapak Muhammad Aldi, Amd.T selaku Site Manager PT. Total Kinerja 

Mandiri (TKM) sekaligus pembimbing perusahaan yang telah banyak 

memberikan ilmu dan kesempatan kepada penulis. 

9. Bapak Khairul selaku Asisten Manager pada proyek ini dan terimakasih 

atas kritik dan sarannya. 

10. Rekan sesama Kerja Praktek (KP), Firmansyah, M. Fazli, M. Syafikal, 

Muhammad Riski Syafwandy, Wayang Mahep Ghovinda, dan Zulhelmi 

yang selalu kompak dan banyak memberikan kritik dan sarannya. 

11. Kakak tingkat jurusan Teknik Sipil yang banyak memberikan tunjuk 

ajarnya serta pihak yang telah banyak membantu kelancaran dan 

suksesnya  kegiatan Kerja Praktek (KP), yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak mengandung kelemahan 

dan kekurangan baik dari segi materi, penyajian, maupun pemilihan kata-kata. 

Oleh karena itu, penulis akan sangat menghargai kepada siapa saja yang berkenan 

memberikan masukan, baik berupa koreksi maupun kritikan yang pada 

selanjutnya dapat penulis jadikan bahan pertimbangan bagi penyempurnaan 

laporan ini. 

Semoga dengan bantuan dan dukungannya mendapat amalan yang baik 

disisi Allah SWT, dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memberikan 

tambahan ilmu pengetahuan, seperti kata pepatah, ”tiada gading yang tak retak 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) didirikan pada 03 Maret 1977 di 

Pekanbaru dan telah diikuti oleh Badan Hukum yang sah. Adapun lingkup 

pekerjaan bergerak diberbagai kegiatan dalam bidang Jasa Konsultan. Pada 

awalnya, PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) adalah sebuah Persekutuan 

Komanditer (CV) yang bernama Total Kinerja Mandiri dan berkembang menjadi 

suatu perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

yang bergerak dibidang yang sama. 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) merupakan Konsultan Nasional yang 

berperan serta menduduki program pembangunan baik ditingkat pusat maupun 

daerah. PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) didirikan dengan dilandaskan oleh 

idealism para pemuda yang menyadari bahwa tantangan pembangunan nasional 

yang semakin berat dan kompleks hanya dapat dihadapi dengan sikap professional 

pula, yaitu dengan memadukan secara optimal unsur-unsur waktu, dana, dan 

sumber daya lainnya. Jasa konsultan yang mampu dilakukan meliputi  aspek yang 

luas, didukung personil dari berbagai bidang keahlian. 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) senantiasa melaksanakan pekerjaan 

menggunakan Metode dan Logika Ilmiah yang bertanggung jawab sehingga 

dicapai mutu pekerjaan yang optimum. Tidak mudah namun dalam setiap 

pekerjaan  yang   dilakukan   PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) sepakat untuk 

menyiapkan tepat waktu, tepatbiaya, tepat jadwal yang merupakan kebanggaan 

dan  penghargaan, apabila kebutuhan jasa pelayanan  tersebut dipercayakan 

kepada PT. Total Kinerja Mandiri (TKM). 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) Menitik beratkan  jasa dalam bidang-

bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Archirects, Planners, Engineering, and 

Management, yang sebagaimana proyek yang telah PT. Total Kinerja Mandiri 
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(TKM) kerjakan selama ini baik dibidang Jalan, Jembatan, Arsitektur, 

Perencanaan kota, dan lain-lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) 

(Sumber: Dokumen PT. Total Kinerja Mandiri) 

 

1.2 Tujuan Proyek 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha rekayasa, perancangan, pengadaan, pembangunan dan 

pengelolaan proyek yang membuka peluang, melindungi lingkungan kita dan 

memperbaiki kehidupan masyarakat dengan solusi yang dapat disesuaikan. PT. 

Total Kinerja Mandiri (TKM) memiliki tujuan untuk menjadi salah satu 

perusahaan yang mampu melaksanakan sebuah proyek dengan baik, dan tentunya 

bertanggung jawab terhadap sebuah proyek yang dijalankan tersebut. Terutama 

dengan prospek kerja yang baik dan mengedepankan kualitas yang terbaik dalam 

melaksanakan sebuah proyek itu. PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) ingin menjadi 

salah satu perusahaan terpercaya dan terbaik dalam menjalankan sebuah proyek 

yang mementingkan kualitas terbaik. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sebuah hubungan terorganisir antar sekelompok 

orang yang bekerja sama atau suatu cara untuk menentukan pembagian tugas 

sesuai dengan keahlian. Dengan adanya organisasi dan pembagian tugas ini, maka 

diharapkan pelaksanaan kegiatan suatu proyek dapat diselesaikan secara efektif 
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dan efisien. Untuk mengoptimalkan kerja suatu organisasi, perlu dipahami tentang 

prinsip-prinsip organisasi diantaranya: 

1.   Tingkat pengawasan 

2.   Kesatuan perintah dan tanggung jawab 

3.   Adanya tujuan yang jelas 

4.   Adanya pembagian tugas/kerja 

5.   Pelimpahan wewenang 

6.   Kordinasi yang baik 

Struktur Organisasi Kontraktor PT. Total Kinerja Mandiri (TKM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) 

(Sumber: Dokumen PT. Total Kinerja Mandiri) 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

 PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) bergerak dalam bidang usaha rekayasa, 

perancangan, pengadaan, pembangunan dan pengelolaan proyek yang membuka 

peluang, melindungi lingkungan kita dan memperbaiki kehidupan masyarakat 

dengan solusi yang dapat di sesuaikan. 

PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) menyediakan produk komponen 

berkualitas tinggi, dan sistem sipil untuk komersial maupun industri dan telah 

memiliki reputasi terpecaya dengan banyak Otoritas, Pengembang dan kontraktor 

utama. Selama bertahun tahun, dengan keyakinan yang kuat akan keselamatan, 

kualitas dan penyelesaian yang tepat waktu. PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) 

tumbuh seperti sekarang sebagai kontraktor spesialis Teknik Sipil, Pertahanan dan 

Penanganan laut dan struktur seperti Jetty, Jembatan dan pelabuhan dengan 

beberapa proyek terkemuka. 

Di TKM, kami menghargai orang-orang kami dan berusaha untuk terus 

memperbaiki diri sambil memberikan layanan terbaik dan berkualitas kepada 

semua klien kami. 
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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. 

 

2.1 Proses Tender 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya (Perpres No.16 Tahun 2018). Sedangkan 

diluar proyek pemerintahan, tender bisa diartikan sebagai tawaran resmi dan 

terstruktur untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan 

barang dan jasa yang diberikan oleh perusahaan swasta besar kepada perusahaan-

perusahaan lain. Dalam sektor pemerintahan, tender resmi diatur secara rinci oleh 

peraturan presiden (Perpres) dan peraturan turunannya untuk memastikan bahwa 

proyek yang menggunakan dana negara dilakukan dengan bebas, adil, serta 

terlepas dari suap dan nepotisme. 

Proses seleksi dalam tender dilakukan dengan mengundang vendor (penjual 

atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas barang/jasa yang 

dibutuhkan dengan sistem konvensional ataupun dengan sistem online. Harga 

terbaik (Bukan harga “terendah”) dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang 

akan jadi pemenang. Adapun mengenai jenis perusahaan yang bisa menjadi 

peserta tender adalah seluruh badan usaha berskala mikro, kecil dan menengah 

atau besar yang legal secara administrasi. Dengan terbitnya perpres terbaru, tender 

proyek saat ini telah memberi prioritas kepada penyedia yang memiliki produk 

lokal dan para pelaku usaha kecil menengah (UKM). 
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Mengikuti tender memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku hal ini guna 

memperlancar proses seleksi oleh pokja pemilihan (K/L/DI) atau pemberi tender. 

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan mengikut tender pada umumnya: 

1. Kelegalan perusahaan dibuktikan dengan akta perusahaan, tanda daftar 

perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), no pokok wajib 

pajak (NPWP) dan dokumen kualifikasi lain yang diminta. 

2. Mencari informasi pengadaan yang tersedia di media massa atau pada portal 

e-procurement milik pemerntah daerah, atau datang ke lembaga atau instansi 

yang bersangkutan seperti eproc. 

3. Periksa dokumen tender untuk mengetahui metode penilaian dokumen yang 

akan dilakukan oleh pejabat pengadaan. 

4. Telitilah dalam pengisian dokumen penawaran. Perhatikan penjelasan yang 

diberikan. Jangan merubah setiap deskripsi dalam dokumen tersebut. 

5. Hindarilah upaya mengintimidasi calon penyedia lainnya. 

6. Jika anda telah ditunjuk sebagai pemenang tender tersebut, berikan 

barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi, tipe, jenis dan jumlah volume 

sesuai dengan dokumen penawaran yang telah dibuat. 

 

2.2 Data Umum Proyek 

Pada proyek jalan tol ruas Pekanbaru - Padang seksi Pekanbaru - 

Bangkinang ini PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) bekerja sama dengan PT. 

Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan 

jalan tol tersebut. Pada pekerjaan ini PT. Total Kinerja Mandiri (TKM) melakukan 

pekerjaan struktur berupa pekerjaan Box Culvert dan Struktur Jembatan dengan 

nilai kontrak sebesar Rp. 108.000.000.000 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

Dalam kegiatan Kerja Praktek (KP) yang dilakukan di proyek jalan tol ruas 

Pekanbaru - Padang seksi Pekanbaru - Bangkinang ada pekerjaan pengecoran 

jalan tol, dimana jalan tol tersebut memakai perkerasan kaku atau beton. 

Perkerasan kaku (Rigid Pavement) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan perkerasan lentur yaitu lebih awet dan biaya maintenance lebih rendah. 

Beton merupakan campuran antara agregat kasar, agregat halus, semen, air, dan 

zat aditif lainnya. 

 

3.1.1 Pekerjaan tanah 

Pekerjaan tanah meliputi galian dan timbunan. Pekerjaan tanah yang dibahas 

adalah pekerjaan timbunan material main road. Pekerjaan timbunan 

membutuhkan alat berat untuk mempercepat pekerjaan. Alat berat yang ditinjau 

adalah dump truck, bulldozer, excavator, vibratory roller. Pekerjaan timbunan 

terdiri dari persiapan, pengambilan contoh material, pengecekan spesifikasi tanah, 

penggalian dan pengangkutan material, penghamparan material, pemadatan tanah, 

dan pengecekan kepadatan tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tanah timbunan yang didatangkan 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 
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Gambar 3.2 Pekerjaan penghamparan tanah timbunan 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 

 

3.1.2 Pekerjaan levelling (Agregat kelas A) 

Agregat kelas A adalah campuran agregat dengan berbagai fraksi dan 

material yang digunakan untuk pondasi pada perkerasan kaku ini. Pekerjaan ini 

sebagai levelling dimana base ini menjadi lapisan pondasi bawah agar struktur di 

atasnya nanti menjadi kuat. Langkah pelaksanaan Agregat kelas A yaitu: 

1. Agregat kelas A diangkut dari quarry menuju lokasi penghamparan 

menggunakan dump truck.  

2. Penghamparan menggunakan motor grader. Tebal hamparan agregat 

maksimum 20 cm. 

3. Proses pemadatan menggunakan alat vibro roller. Pada saat pemadatan 

perlu menjaga kadar air. Oleh karena itu perlu dilakukan penyiraman 

menggunakan water tank truck.  

4. Melakukan pengecekan ketebalan agregat kelas A menggunakan alat 

penyipat datar. 

5. Pengujian ketebalan agregat kelas A atau tes spit. 

6. Pengujian kepadatan agregat menggunakan metode sand cone. Tingkat 

kepadatan sampai 100%. 

7. Pengujian CBR lapangan dan CBR lab. Nilai CBR minimal 90%. 
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Gambar 3.3 Proses pemadatan agregat kelas A 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Agregat kelas A yang sudah dipadatkan 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 

 

3.1.3 Pekerjaan Lean Concrete (LC) 

1. Pekerjaan persiapan 

Cek elevasi dasar LC kemudian memasang bekisting samping untuk stop 

cor (tebal 10 cm), kemudian dilakukan pemasangan plastic sheet diatas 

agregat kelas A sebelum dilakukan penuangan Lean Concrete. 
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2. Pekerjaan pengecoran 

Setelah cetakan samping untuk stop cor siap, truck mixer siap 

menuangkan Lean Concrete mutu kelas E, kemudian sambil diratakan 

hingga top elevasi LC. Sambungan longitudinal harus berjarak sekurang-

kurangnya 20 cm dari sambungan longitudinal perkerasan beton yang 

dihampar diatasnya. 

3. Pekerjaan curing 

Dilakukan pekerjaan perataan permukaan secara manual dengan alat 

bantu kerja. Kemudian seluruh permukaan disemprot air secara menerus, 

dan kondisi kelembaban dijaga agar tetap selama masa perawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Proses curing lantai kerja 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 

 

3.1.4 Pekerjaan Rigid Pavement 

Pekerjaan perkerasan rigid menggunakan bahan beton kelas B dengan 

ketebalan 30 cm. Pengecoran dilakukan dengan cara cor langsung ditempat 

dengan alat concrete paver sepanjang arah jalan/lajur per segmennya dengan antar 

segmen dihubungkan dengan dowel arah melintang dan tie bar pada arah 

memanjangnya. 
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1. Pekerjaan persiapan 

Persiapan alat concrete paver, yaitu alat disetting sesuai lebar segmen 

perkerasan. Lalu pemasangan String Line setelah cek elevasi dasar top 

LC, kemudian pemasangan sling baja dengan kontrol pengukuran. Jarak 

string line 1 meter dari lebar segmen perkerasan. 

2. Pemasangan plastik alas 

Persiapan daerah penghamparan rigid pavement dilakukan pemasangan 

plastik alas untuk memisahkan lantai kerja dan beton rigid. Plastik 

tersebut dipasang tepat diatas LC yang berfungsi untuk mencegah 

kelekatan antara beton dengan LC dan proses shrinkage beton tidak 

terganggu lapisan dibawahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Pemasangan plastik alas 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 

3. Pekerjaan penulangan Dowel dan Tie Bar 

Dilakukan fabrikasi tulangan dowel dan tie bar menggunakan bar bender 

dan bar cutter dengan ukuran yang sudah ditentukan dalam gambar. 

Pemasangan dudukan dowel dari besi tulangan D25 dan perletakan dowel 

di atas dudukan dengan satu ujung terikat, dan satu ujung bebas. Jarak 

antar dowel harus sesuai dengan gambar. Pemasangan tie bar dilakukan 

secara mekanis dengan alat concrete paver pada saat penghamparan dan 

pemadatan beton. Pemasangan tie bar dari besi tulangan D32. 
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4. Pengecoran rigid 

Langkah-langkah pengecoran rigid yaitu: 

 Pasang bekisting baja untuk batas cor, cek kelurusan dan ketinggian. 

Luasan pengecoran harus memperhatikan kapasitas truck mixer. 

Material pengecoran harus melewati rangkaian uji coba campuran 

sebelum dilakukan pengecoran. 

 Pengecoran dilakukan dengan supply beton yang dilakukan secara 

berkesinambungan sebelum terjadi ikatan awal pada beton. 

 Jangka waktu sejak beton dibuat sampai dihampar maksimal 45 menit 

atau maksimal 5 meter panjang ke depan dari mesin concrete paver, 

agar yang dihampar masih dibawah durasi ikatan awal/menghindari 

terjadinya dumping. 

 Beton yang digunakan yaitu beton mutu f’c 20 Mpa dengan beton 

kelas B. Tinggi jatuh adukan beton disarankan 0,9 m - 1,5 m. 

 Penghamparan, perataan serta pemadatan beton dilakukan dengan 

concrete paver. Kalibrasi alat harus dipastikan dan dilakukan kontrol 

kecepatan penghamparan. Ketebalan perkerasan rigid 30 cm dan 

elevasi top finish rencana harus diperhatikan. 

 Stop cor beton rigid harus diperhatikan dengan benar supaya tidak 

bergeser ataupun lepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Proses penghamparan beton 

(Sumber: Lapangan proyek (Kerja Praktek 2021)) 
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3.2 Target yang Diharapkan 

Dalam pekerjaan ini ada beberapa hal yang ingin diwujudkan, yaitu:  

1. Terwujudnya struktur jalan yang kuat, agar dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. 

2. Dapat melihat proses pengecoran beton jalan tol secara langsung. 

3. Dapat memahami langkah kerja pengecoran beton jalan tol tersebut. 

4. Mengetahui alat yang digunakan saat pengecoran dilakukan. 

5. Mengetahui spesifikasi material yang digunakan. 

3.3 Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan 

3.3.1 Perangkat lunak  

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam pekerjaan ini yaitu: 

1. AutoCAD 

AutoCAD merupakan aplikasi atau perangkat lunak komputer CAD untuk 

menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh 

Autodesk. Aplikasi ini digunakan untuk menggambar dan merencanakan 

jalan tol yang hendak dibangun tersebut. 

2. Microsoft Excel 

Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat 

dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan 

pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki  fitur 

kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing 

Microsoft yang agresif. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan 

perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan pengecoran 

jalan tol ini. 

 

3.3.2 Perangkat keras 

1. Concrete Paver 

Concrete Paver digunakan untuk mencetak cairan beton yang digunakan 

dalam proses konstruksi. Alat ini sangat erat kaitannya dengan proses 

pekerjaan pembuatan beton. Fungsi alat ini yaitu untuk menghamparkan 
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beton dengan jaminan kualitas, kemiringan, dan kerataan sesuai dengan 

titik yang ditentukan dengan sangat akurat. 

2. Vibratory Roller 

Vibratory Roller adalah alat berat yang digunakan untuk menggilas dan 

memadatkan hasil timbunan. Alat yang termasuk dalam kategori tandem 

roller ini membuat permukaan tanah menjadi lebih dinamis sehingga 

kekuatan tanah lebih optimal.alat ini memiliki kemampuan daya tekan 

atau memadatkan hingga beberapa ton. 

3. Excavator 

Excavator merupakan alat yang digunakan untuk mempersiapkan lahan 

yang hendak dipakai untuk jalan yang akan dicor. Alat ini memiliki 

fungsi yaitu untuk membersihkan lahan, membuat kemiringan, menggali 

dan juga mengurug tanah. 

4. Bulldozer 

Bulldozer merupakan alat konstruksi bertipe traktor menggunakan 

trak/rantai serta dilengkapi dengan pisau yang terletak didepan. Alat ini 

digunakan untuk menggali, mendorong, menarik material, meratakan 

tanah, dan juga menumbangkan pohon dalam kegiatan pembersihan 

lahan. 

5. Dump Truck 

Dump Truck adalah armada truk yang dilengkapi dengan bak terbuka 

yang dioperasikan dengan sistem hidrolik. Truk ini digunakan untuk 

membawa material yang dibutuhkan dalam pengecoran beton ini. Bagian 

depan bak truk bisa terangkat ke atas sehingga material dengan 

sendirinya bergerak turun dan jatuh ke tempat yang telah ditentukan. 

6. Water Tank Truck 

Water Tank Truck adalah truk khusus yang berfungsi mengangkut air 

untuk keperluan pekerjaan pemadatan. Sesudah material selesai 

dihamparkan, lalu dipadatkan dan disiram dengan air yang diangkut 

dengan truk air tersebut. Water tank truck berukuran besar mampu 

mengangkut air hingga 5000 liter. 
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7. Truck Mixer 

Truck Mixer adalah armada yang dirancang khusus untuk mengangkut 

beton cair. Jika area pengecoran tidak bisa dijangkau dengan truck mixer, 

maka beton cair bisa disalurkan melalui concrete pump. Truk ini 

memiliki tong besar sebagai tempat untuk menampung beton cair yang 

hendak didistribusikan ke lokasi pekerjaan pengecoran beton tersebut. 

8. Concrete Vibro 

Concrete Vibro adalah peralatan yang digunakan untuk memadatkan 

beton yang dituangkan kedalam bekisting. Alat ini menghasilkan getaran 

yang membantu mengeluarkan gelembung-gelembung udara dari beton 

sehingga menghasilkan beton yang benar-benar kuat, merata dan tidak 

keropos. 

9. Motor Grader 

Motor grader adalah alat berat dengan pisau panjang yang digunakan 

untuk meratakan permukaan dalam proses perataan. Grader biasanya 

digunakan dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan tanah dan jalan 

berkerikil.  

 

3.4 Data-Data yang Diperlukan 

Dalam pekerjaan pengecoran beton jalan tol ini ada beberapa data yang 

diperlukan, diantaranya yaitu: 

1. Foto udara lokasi pengecoran 

Ini dapat menjadi acuan untuk titik yang akan dilakukan pengecoran. 

Biasanya sebelum pembersihan lahan foto udara ini digunakan untuk 

melihat trase jalan yang akan dicor. 

2. Gambar rencana 

Gambar rencana digunakan untuk melihat rencana tebal jalan yang akan 

dicor dan melihat dimensi dari lebar dan panjang jalan serta kemiringan 

badan jalan yang direncanakan. Dari gambar rencana ini akan dituangkan 

ke lapangan dalam bentuk pekerjaan yang aslinya. Pekerjaan pengecoran 

ini harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ada digambar rencana. 
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3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RAB adalah data hitungan dari gambar rencana untuk menentukan 

volume material, alat-alat yang dibutuhkan, dan seberapa banyak pekerja 

yang akan diturunkan ke lapangan untuk melakukan pekerjaan 

pengecoran beton ini. Selain itu juga dapat melihat harga untuk 

pembelian material yang akan digunakan. 

 

3.5 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Tugas 

Dalam melaksanakan pekerjaan pengecoran beton ini, ada beberapa kendala 

yang membuat pekerjaan terhenti sementara atau bahkan harus ditunda dihari itu 

dan dilanjutkan di esok hari, diantaranya yaitu: 

1. Cuaca buruk 

Cuaca buruk dapat memperlama pekerjaan pengecoran dimana jika cuaca 

mendung dan turun hujan, maka pengecoran akan terhambat dan 

pekerjaan menjadi tertunda. Karena beton butuh cuaca cerah untuk 

mempercepat proses pengerasan beton tersebut. 

2. Alat yang rusak  

Ketika pekerjaan berlangsung terkadang ada beberapa alat yang rusak 

dan harus diperbaiki, hal ini terjadi karena kurangnya inspeksi terhadap 

alat. Untuk mencegahnya maka sebelum melakukan pekerjaan harus ada 

inspeksi terhadap semua peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan 

pengecoran beton tersebut. 

3. Mobilisasi material yang lama 

Saat alat sudah siap melakukan pengecoran terkadang ada kendala di 

material yang lama datang ke lokasi pengecoran. Hal ini biasanya 

disebabkan karena macet perjalanan dan waktu keberangkatan yang 

kurang cepat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pembangunan jalan Tol Ruas Pekanbaru - Padang ini diharapkan dapat 

memudahkan dan mempercepat perjalanan dari kota Pekanbaru menuju kota 

Padang. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan tersebut 

tidak terlalu lama dan tentunya banyak menghemat waktu. 

Adapun manfaat Kerja Praktek (KP) dari proyek pembangunan jalan Tol 

ruas Pekanbaru - Padang adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat memperoleh g ambaran dunia kerja yang nantinya 

berguna bagi mahasiswa yang 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 bekerja. 

5. Mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana proses pekerjaan 

pembangunan jalan tol 

6. Mahasiswa dapat belajar bagaimana sistem manajemen konstruksi yang 

ada dalam pembangunan jalan tol tersebut 

7. Mahasiswa dapat mengetahui setiap item pekerjaan yang dilakukan 

dalam pembangunan jalan tol tersebut 

8. Mahasiswa dapat mengetahui berbagai alat dan material yang digunakan 

dalam pembangunan jalan tol tersebut. 
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4.2.  Saran 

Setelah melakukan Kerja Praktek (KP) selama ± 2 bulan di proyek 

pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru - Padang seksi Pekanbaru - Bangkinang, 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Kedisiplinan sangat diperhatikan serta keselamatan juga karena pada saat 

berlangsungnya pekerjaan 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 dan mencegah dari pekerja yang 

tidak menggunakan perlengkapan K3 nya. 

5. Pengawasan pekerjaan dilapangan harus semaksimal mungkin, sehingga 

mutu kerja sesuai perencanaan. 
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