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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

keberkahan,rahmat,hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kegiatan On The Job Training dan menyelesaikan penulisan 

laporan ini. Shalawat serta salam , mudah-mudahan terlimpah curah ke pangkuan 

baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya,sahabatnya yang telah membuka 

pikiran umat islam hingga kejayaan islam bisa kita rasakan sampai saat ini. 

Laporan ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan 

jenjang pendidikan Diploma III pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis. Adapun laporan ini disusun berdasarkan hasil dari Observasi langsung 

dilapangan yang dilaksanakan pada proyek pembangunan, Pekerjaan 

Pembangunan Kontruksi Jalan Ruas Tol Padang-Pekanbaru Seksi Bangkinag. 

serta tambahan materi dari literatur yang ada. 

Selama melaksanakan kegiatan On The Job Training (OJT) ini, baik 

selama kegiatan observasi dilapangan maupun dalam hal penyusunan laporannya, 

penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan baik moral maupun material 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu,Bapak saya dan kakak- kakak yang senantiasa semasa hidupnya selalu 

memberikan sokongan baik berupa fisik dan  do’a yang tiada hentinya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 

2. Bapak Juli Ardita Pribadi,M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

3. Koordinator OJT Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Zev Al Jauhari,MT  selaku dosen pembimbing OJT. 

5. Bapak Dedi Enda,MT selaku Kepala Prodi D3 Teknik Sipil 

6. Bapak Aguslita Tokiman selaku Direktur Utama pada PT.Total Kinerja 

Mandiri 
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7. Bapak Muhammad Aldi,Amd.T selaku Site Manager  PT.Total Kinerja 

Mandiri sekaligus pembimbing perusahaan yang telah banyak memberikan 

ilmu dan kesempatan kepada penulis. 

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

atas kritik dan sarannya. 

9. Rekan sesama OJT, Firmansyah,Ahmat Fajri,M.Syafikal,Muhammad 

Riski Syafwandy,Wayang Mahef Ghovinda,Zulhelmi,Roma Rizki 

Nasution  yang selalu kompak dan banyak memberikan kritik dan 

sarannya. 

10. Kakak tingkat jurusan Teknik Sipil yang banyak memberikan tunjuk 

ajarnya serta pihak yang telah banyak membantu kelancaran dan 

suksesnya  kegiatan On The Job Training (OJT), yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak mengandung kelemahan 

dan kekurangan, baik dari segi materi, penyajian maupunpemilihan 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, bak kata pepatah,”tiada gading yang tak retak dan 

tiada laut yang tak bergelombang”. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua 

pihak penulis ucapkan terima kasih. 

 

Bengkalis, _______________ 2020 

 

 

         M.Fazli 
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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. 

 

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 

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 

 

 



3 

 

Struktur Organisasi Kontraktor/Pelaksana 

PT. Total Kinirja Mandiri (TKM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Total Kinerja Mandiri 

(Sumber: Dokumen PT.Total Kinerja Mandiri) 

 

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 
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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. 
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    Gambar 2.1 Proses Pelelangan Secara Tertutup 

(Sumber: Dokumen PT.Total Kinerja Mandiri) 

 

 

PT. TKM Memintak Pekerjaan Kepada PT. HKI  

PT. HKI Memintak Sarat Untuk Menunjukkan Pendapatan 

dan Tabungan PT. TKM 

Setelah Sarat Terpenuhi, PT. HKI Mengeluarkan SPK Atau 

Surat Pembayaran Kepada PT. TKM 

PT. TKM Bersedia dan Menyangupi Pembayaran Selama 

4 Tahun 

Setelah Itu Keluar Surat Pejanjian Antara PT. HKI dan 

PT. TKM 

Setelah Itu Tanda Tangan Kontrak dan Memulai 

Pekerjaan 
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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, Wing Well dan Drainase U 

Ditch dengan nilai kontrak sebesar Rp. 108.000.000.000. 

 

2.3. Foto Udara Lokasi Yang Ditinjau 

 

 
 

Gambar 2.1 Foto Udara Lokasi Yang Ditinjau 

(Sumber: Google MAPS 2021) 

 

               
 

Gambar 2.2 Foto Udara Lokasi Yang Ditinjau 

(Sumber: Dokumen PT.Total Kinerja Mandiri) 

 

 

Lokasi 

KP 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

 Adapun Tugas yang dilaksanakan pada saat melakukan kerja praktek 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perkenalan 

2. Inspeksi Area Proyek 

3. Pembersihan Lahan dan Pengukuran 

4. Pengukuran Beda Tinggi 

5. Penggalian Tanah  

6. Pengecoran Lantai Kerja 

7. Pemasangan U Ditch 

8. Perataan tanah sejajar dengan Drainase 

9. Pemasaangan Penanaman Rumput 

10.  Pemasangan U Ditch 1 km 

 

3.1.1  Tahap Perkenalan 

Tahap ini adalah tahap untuk mengenalkan mahasiswa praktek kepada staf 

dan pembimbing lapangan yang bertujuan agar terjalinnya komunikasi yang baik 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan selama kerja praktek 

berlangsung. 

Tahap perkenalan yang dibimbing langsung oleh pembimbing lapangan 

selama satu hari di dua lokasi, yaitu di lokasi proyek dan di PT.Total Kinerja 

Mandiri (TKM).Selanjutnya pada hari-hari berikutnya mahasiswa kerja praktek 

melakukan perkenalan secara personal tanpa ditemani oleh pembimbing untuk 

terjalinnya komunikasi yang baik antara peserta kerja praktek dan staf tenaga 

kerja. 
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3.1.2  Inspeksi area proyek 

Inspeksi awal area proyek ini dilakukan setelah melakukannya tahap 

pengenalan, inspeksi area proyek dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan diri 

dengan situasi proyek. 

 

3.1.3  Pembersihan Lahan dan Pengukuran 

Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan lahan 

dari semua pohon, halangan - halangan, semak – semak, sampah, dan bahan 

lainnya yang tidak dikehendaki atau menggangu keberadaannya sesuai dengan 

yang diperintahkan oleh direksi Pekerjaan. 

Adapun Tahapan pekerjaan pembersihan lahan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

            Tahap Pertama yaitu melakukan Pekerjaan Survey pengukuran, 

Pekerjaan Survey pengukuran dilakukan untuk menentukan batas-batas daerah 

yang akan dibersihkan menggunakan peralatan survey seperti pita ukur atau GPS. 

  

Batas daerah yang akan dibersihkan dapat diberi tanda dengan 

menggunakan patok dari kayu atau dengan menggunakan tali pembatas, atau 

dengan cara lain yang disetujui direksi pekerjaan . Jika pekerjaan pembersihan 

lahan tersebut dalam skala yang lebih besar atau diperlukan pengupasan lapisan 

permukaan tanah dasar maka ketersediaan data elevasi (ketinggian) merupakan 

salah satu hal yang harus terpenuhi. Untuk dapat memperoleh data ketinggian 

diperlukan survey pemetaan yang lebih detail menggunakan peralatan survey 

seperti Total Station atau theodolite. 

Tahap kedua yaitu pekerjaan Pembersihan dan pengupasan lahan 

Semua pepohonan dan semak-semak dibersihkan dengan menggunakan alat 

Excavator atau dengan alat lain yang sesuai. 
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Pelaksanan 

1. Persiapan alat yang digunakan untuk pembersihan lahan 

2. Melakukan pengukuran lahan untuk penggalian pemasangan drainase U 

Ditch 

3. melakukan Pekerjaan Survey pengukuran,Pekerjaan Survey pengukuran   

4. dilakukan untuk menentukan batas batas daerah yang akan dibersihkan  

5. menggunakan peralatan seperti pita ukur atau GPS 

6. Setelah melakukan pengukuran dengan Pita Ukur dan GPS,selanjutnya 

7. proses pembersihan menggunakan Excavato 

 

A.Target yang diharapkan 

 Target yang diharapkan setelah dilakukan pembersihan lahan ini adalah 

bisa mempermudah penggalian pembuatan Drainase 

 

B.Alat-alat yang digunakan 

 1.Excavator 

 2.Pita Ukur dan GPS 

 

C.Cara Kerja 

 Prosedur penggalian tanah untuk pemasngan U Ditch 

1. Siapkan alat yang digunakan untuk penggalian tanah 

2. Ikuti jalur yang sudah di ukur menggunakan Pita Ukur dan GPS 

3. Lalu lakukan proses pembersihan menggunakan Excavator 
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D.Gambar Kerja 

Gambar dokumentasi yang dibutuhkan sebagai bahan dokumentasi pada 

laporan harian dan juga laporan KP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Pembersihan Lahan  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

                      
   

Gambar 3.2 Pengukuran 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

    1.  Dokumentasi pembersihan lahan 
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F.kendala yang dihadapi 

 

1. Tidak ada kendala yang dihadapi 

 

3.1.4 Penggalian Drainase   

Pengalian drainase dengan ukuran lebar 100cm, tinggi 150cm dan pajng 

drainase 1km. Pengalian drainase mengunakan alat berat yaitu Excavator. Waktu 

yang dibutuh kan dalam pengalian 1km drainase 15 hari. 

 

Pelaksanaan 

1. Persiapan alat yang digunakan untuk pengalian yaitu Excavator 

2. Sebelum di lakukan pengalian harus di ketahui ukuran derainase yang 

harus digali 

3. Gali tanah sesuai ukuran yang sudah di tentukan  

 

A.Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan setelah pengalian, hasil harus maksimal, rapi, dan 

saat pemasangan U Ditch mudah di lakuakan  

 

B.Alat-alat yang digunakan 

1. Excavator 

 

C.Cara Kerja 

     1.   Memakai APD lengkap 

     2.   Siapkan alat berat Excavator  

     3.   Lakukan pengalian sesuai ukuran yang sudah ditentukan 
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D.Gambar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pengalian Drainase 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

 
 

Gambar 3.4 Setelah Galian 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

1.Dokumentasi penggalian tanah 

 

F.kendala yang dihadapi 

1. Kendala saat penggalian tanah di pinggir longsor 

2. Kendala cuaca hujan  

3. Kendala Excavator rusak 
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3.1.5. Pengecoran Lantai Kerja 

  Pada umumnya, pekerjaan lantai kerja bertujuan untuk meratakan tanah 

pada dasar saluran. Lantai kerja yang rata dapat mempermudah pemasangan 

saluran pracetak u ditch. Permukaan lantai kerja dibuat rata dan dipantau 

elevasinya berdasarkan patok yang sudah terpasang. Lantai kerja mempunyai 

ketebalan sebesar 5 cm, dengan mutu beton K100 ,10 Mpa  

 

Pelaksanaan 

1. Sebelum melakukan pengcoran dilakukan pesiapkan alat dan bahan 

2. Sebelum melakukan pengecoran harus kita ketahui  ketebalan saat 

pengecoran dilaksanakan 

 

A.Target yang diharapkan 

 Target yang di harap harus sesuai dengan ketebalan yang dilakukan saat 

pengecoran lantai kerja 

 

B.Alat-alat yang digunakan 

1. Besi Galpanis dengan demensi 5x10 cm 

2. Besi ulir D10 panjang 50 cm 

3. Cangkul 

4. Sekop 

5. Palu 

6. Truk Mixer 

7. Ruskam 

8. Kawat begel 
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C.Cara Kerja 

1. Memakai pakaian APD lengkap 

2. Siap kan alat dan bahan seperti palu,sekop,dan lain-lain 

3. Pasang besi galpanis, dan tancap kan besi ulir 

4. Ambil kawat begel dan ikat besi galpanis kebesin ulir yang telah di tancap 

kan ke tanah. 

5. Setelah selesi pengikatan di lakukan. Tuang kan adukan semen kedalam 

mal yang sudah di buat. 

6. Rata kan adukan semen yang telah di tuang kedalam mal  

7. Rata kan adukan  semen harus sesuai ukuran mal yang telah di tentukan  

 

D.Gambar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5  Pengecoran Lantai Kerja 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

 1.Dokumentasi pengecoran 
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F.kendala yang dihadapi 

 

 1.Kekurangan bahan  

 2.Kecelakan dalam pengecoran  

 3.Cuaca hujan 

 

3.1.6. Mobilisasi Drianase PraCetak U Ditch 

Mobilisasi dan demobilisasi proyek adalah kegiatan mendatangkan ke 

lokasi (mobilisasi) dan mengembalikan (demobilisasi) alat-alat proyek sesuai 

spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen lelang dengan menggunakan alat 

angkutan darat (trailer / truck besar) atau alat angkut air (ponton). Contoh aplikasi 

mobilisasi dan demobilisasi proyek adalah pekerjaan konstruksi.  

Mobilisasi pengangkatan drainase U Ditch menggunakan Excavator dan 

dikasih rantai pada spoon Excavator untuk mempermudah pengangkatan Drainase. 

 

Pelaksanaan 

1. Sebelum melakukan pemindahan U Ditch , persiap kan alat dan bahan 

yang akan di gunakan  

2. Dalam pemidahan  U Ditch harus berhati hati agar tidak pecah atau patah  

 

A.Target yang diharapkan 

 Target yang diharap kan, U Ditch sampai kelokasi harus sempurnah, Apa 

bila terjadi kerusakan pada U Ditch, maka U Ditch tidak dapat di gunakan dan 

terjadi nya kerugian . 

 

B.Alat-alat yang digunakan 

 1.  Excavator 

 2. Damtruk 

 3. Rantai besi 
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C.Cara Kerja 

1. Mengunakan pakayan APD lengkap 

2. Siapkan alat dan bahan  

3. Setelah U Ditch di ankut lokasi kerja  

4. Mobilisasi pengangkatan drainase U Ditch menggunakan Excavator dan 

dikasih rantai pada spoon Excavator  

5. Pindah kan U Ditch ketempat yang rata dan di susun rapi 

6. Berat D Uitch perbijik adalah 1200 kg / 1,2 Ton 

 

D.Gambar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Mobilisasi Drainase Pracetak U Ditch 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

 
 

Gambar 3.7 U Ditch 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 20012) 



19 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

 1.Dokumentasi Mobilisasi Drianase Pra Cetak U Ditch 

 

3.1.7. Pemasangan U Ditch 

Pemasangan U Dicth dilakuan setelah pengalian.dalam pemasangan U 

dicth dibutukan pekerja yang sudah provisional agar dalam pemasangan terlihat 

rapi dan kuat. Di saat pemasangan dibutukan pekerja sebanyak 3 orang dan 

mengunakan alat berat (Excavator). dalam pemasangan U dicth di butukan waktu 

dalam selama 14 hari dengan jarak drainase sepajang 1 km, apa bila terdapat 

kendala dalam pemasagan U dicth bisa membutukan waktu yang sangat lama. 

 
 

Gambar 3.8 U Ditch 

        (Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 
 

Gambar 3.9 Detail tulangan U Ditch 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 
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Pelaksanaan 

1. Sebelom pemasangan U Ditch dilakukan pekerja di wajibkan memakai  

pakayan APD yang lengkap 

2. Mutu U Ditch yang di gunakan adalah K-250 

3. Pemasangan U Ditch harus sesuai yang di inginkan  

4.  saat penyambugan harus rapat tidak boleh rengang  

 

A.Target yang diharapkan 

 Target yang di inginkan harus sesuai yang diinginkan dan harus terlihat 

rapi dalam pemasangannya 

 

B.Alat-alat yang digunakan 

 1. Excavator 

 2.Seling 

 

C.Cara Kerja 

1. Mengunakan pakaian APD lengkap 

2. Kaitkan seling pada U Ditch dan ikat ujung seling di Excavator 

3. Amgkat U Ditch dan masukan kedalam drainase, dan permukaan drinase  

harus rapi 

4. Susun U Ditch harus rapin dan rapat pada saat penyambungan 
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D.Gambar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Pemasangan U Ditch  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

           
   

Gambar 3.11 Pemasangan U Ditch 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

1.Dokumentasi Pemasagan U Ditch 

 

F.Kendala yang dihadapi 

 Dalam pemasangan U Ditch tidak ada kendala yang kami ketahui 

dilapangan 
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3.1.8 Acian/Trasram 

Pelasteran ,setelah pemasangan U dicth dilakukan akan di lakukan  Acian 

/Trasram pada penyambungan, agar terlihat rapi dan tidak mudah tanah masuk 

kedalam U dicth.dalam pemelasteran di butuh kan waktu selama 6 hari dengan 

pajang 1 km . 

 

Pelaksanaan 

1. Mengunakan pakaian APD lengakap  

2. Sebelum melakukan pelasteran di lakukan, harus kita ketahui yang mana 

akan di plaster 

3. Pelasteran harus rapi,agar tidak terjadi kebocoran 

 

A.Target yang diharapkan 

 Target yang di harpkan, plasteran harus maksimal dan rapi agar tidak 

terjadi kebocoran  

 

B.Alat-alat yang digunakan 

1. Molen mini 

2. Sendok semen  

3. Ember  

4. Cankul 

 

C.Cara Kerja 

1. Mengunakan pakaian APD lengkap 

2. Siap kan alat dan bahan 

3. Hidupkan molen mini, dan masukan pasir ,semen, dan masukan air  sesuai 

takaran  yang telah ditetukan  

4. Tuang kan mortal kedalam ember yg telah disediakan  

5. Plasterkan bagian penyambugan U Dicth yang rengag, plaster kan dengan 

rapi agar tidak terjadi kebocoran 
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D.Gambar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.12 Acian/Trasram 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

   
          

Gambar 3.13  Setelah Acian/Trasram 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

1. Dokumentasi Acian/Trasram 

 

 

F.kendala yang dihadapi 

1. Cuaca hujan 
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3.1.9 Penimbunan 

 Celah antara galian dan saluran precast di urug kembali dengan tanah 

bekas galian, dan sisa galian yang tidak digunakan sebagai bahan urugan dibuang 

atau diratakan di sekitar saluran. 

Jika saluran U Ditch telah terpasang, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah melakukan pengurukan kembali bagian samping kanan maupun 

kiri saluran agar ia tidak dapat bergeser. Anda harus memperhatikan kondisi dari 

saluran u ditch agar ia tidak bergeser ketika terdorong oleh gaya dari benda urukan 

dan pemadatan.Jangan lupa untuk membersihkan area pemasangan saluran dari 

bekas tanah galian maupun material peralatan. 

Di atas adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pemasangan 

saluran U Ditch yang benar. Untuk menghindari naik turunnya elevasi saluran 

perlu dipertimbangkan area yang sering menghasilkan sampah, untuk saluran 

terbuka Anda bisa menggunakan cover .agar ia menjadi saluran tertutup. 

Mengaplikasikan cover U Ditch dapat resiko masuknya sampah ke dalam saluran. 

 

Pelaksanaan 

 Saat melukan penimbunan di pingir U Ditch ,harus di ketahui kemirigan 

penimbunan agar tidak terjadinya kelosoran saat penimbunan, dan mempermudah 

air jatuh kedalam drainase U Ditch . 

 

A.Target yang diharapkan 

 Target yang diharapkan saat penimbunan harus rata dan kemirigan harus 

sesuai yang di ingin kan  

 

B.Alat-alat yang digunakan 

 Alat yang di gunakan saat penimbunanan yaitu Excavator 
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 C.Langkah kerja    

           1.Siapkan alat yang digunakan saat penimbunan yaitu Excavator 

 2.Timbun di pingir Drainase U Ditch yang berlubang atau beronga 

 3.Rata kan yang telah di timbunkan  

 

D.Gambar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14  penimbunan 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah 

 1.Dokumentasi Penimbunan 

 

F.kendala yang dihadapi 

 

 1.Cuaca hujan  

 2.Alat berat/ Excavator rusak  
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3.1.10 Penanaman rumput Vetiver 

Salah satu pekerja penanam rumput mengatakan, pada saat ditanam 

rumput masih tumbuh dan hidup sampai masa perawatan tiga bulan. 

Pedoman tentang Penanaman rumput vetiver untuk pengendalian erosi permukaan 

dan pencegahan longsoran dangkal pada lereng jalan disusun berdasarkan hasil-

hasil penelitian erosi lereng jalan yang telah dilakukan oleh Puslitbang Jalan dan 

Jembatan dengan adaptasi teknologi yang pernah ada. Pedoman ini diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penerapan teknologi 

penanganan erosi lereng jalan dengan rumput vetiver. 

 

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional 

(PSN) No. 8 Tahun 2007 dan dibahas dalam forum rapat rapat konsensus tanggal 

29 Juli 2009 di Bandung, dengan melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga 

terkait. 

 

Erosi adalah proses penggerusan lapis tanah permukaan yang disebabkan 

oleh beberapa hal seperti angin, air, es, atau gravitasi. Air hujan di atas permukaan 

tanah akan menumbuk agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah yang lepas. 

Partikel-partikel tanah yang lepas ini akan terbawa oleh aliran permukaan. Erosi 

secara alamiah dapat dikatakan tidak menimbulkan musibah bagi kehidupan 

manusia atau keseimbangan lingkungan. Namun erosi dapat menjadi erosi yang 

dipercepat, yang dapat diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan  atau tindakan yang 

menimbulkan dampak negatif pada lingkungannya. Terlebih lagi hal itu akan 

dirasakan pada lereng-lereng jalan yang curam dan terbuka (tanpa vegetasi) dan 

jika jenis tanahnya mempunyai erodibilitas yang tinggi. 

 

Setelah lereng selesai direncanakan secara geoteknik dengan baik dan 

dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, kemudian diikuti dengan 

perlindungan lereng yang dilaksanakan dengan baik untuk meyakinkan kestabilan 

dalam jangka panjang terutama untuk daerah dengan curah hujan tinggi dan 
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memiliki tanah yang peka erosi seperti Indonesia. Ada beberapa pendekatan yang 

dapat dilakukan yaitu dengan :  

a) Metode kimia (penggunaan bahan pemantap tanah/soil conditioner), 

b) Metode mekanis yaitu dengan pembuatan terasering, menggunakan 

pemasangan tembok atau matras kawat. Ke dua metode tersebut sangat 

mahal. 

c) Metode vegetatif (dengan menggunakan tanaman), yang merupakan 

pendekatan yang bersifat “lembut” atau “hijau”, tidak mahal, estetis, juga 

ramah lingkungan,  

d) Kombinasi antara ketiga metode, misal metode mekanik dengan metode 

vegetatif . 

 

Salah satu upaya penanganan erosi yang dilakukan dengan metode 

vegetatif yaitu dengan vetiver system. Vetiver System (VS) adalah sebuah 

teknologi sederhana, berbiaya murah yang memanfaatkan rumput vetiver hidup 

untuk konservasi tanah dan air serta perlindungan lingkungan. VS sangat praktis, 

tidak mahal, mudah dipelihara, dan sangat efektif dalam mengontrol erosi dan 

sedimentasi tanah, konservasi air, serta stabilisasi dan rehabilitasi lahan. Vetiver 

juga mudah dikendalikan karena tidak menghasilkan bunga dan biji yang dapat 

menyebar liar seperti alang-alang atau rerumputan lainnya. Vetiver yang ditanam 

tidak diperbolehkan dipanen akarnya karena jika terjadi, hal ini dapat 

menimbulkan efek yang kontradiktif, yaitu terjadinya kerusakan tanah. 

 

Meskipun solusi „hijau‟ atau „bioengineering‟ yang dipilih, dalam 

mengaplikasikan teknologi  ini diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan 

acuan.Untuk itu, pedoman penanganan erosi permukaan lereng jalan dengan 

penanaman rumput vetiver ini disusun agar menjadi acuan bagi pelaksana di 

lapangan. 

 

 



28 

 

Pelaksanaan 

 Sebelum melakukan penanaman ruput.harus kita katehui rumput yang 

akan kita tanam yaitu rumput yang merambat dan tidak mudah tinggi, yang harus 

kita gunakan ruput yaitu rumput pilihan . 

 

A.Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan penanaman rumput harus sesuai yang 

diinginkan ,penanaman ruput harus rapi dan bersih  

 

B.Alat-alat yang digunakan 

1.Cangkul 

2.Pisau 

 

C.Cara Kerja 

 1.Mengunakan pakaian APD lengkap 

 2.Siapkan bahan yang akan digunakan saat penanaman rumput 

 3.Keluarkan rumput yang berada didalam karung 

 4.Tanamkan rumput diatas tanah, harus di susun  agar terlihat rapi 

 

D.Gambar Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Sebelum Penanaman Rumput Vetiver 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 
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Gambar 3.16  Penanaman Rumput Vetiver 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

 

  Gambar 3.17  Setelah Venanaman Rumput Vetiver 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 2021 ) 

 

E.Dokumen file yang dihasilkan adalah: 

 1.Dokumentasi penanaman rumput  

 

F.kendala yang dihadapi 

 1.Cuaca yang panas 

 2.Rumput tidak tumbuh sempurna dan mati 
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   BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Proyek   Pembangunan   Drainase pada ruas tol Padang-Pekanbaru,seksi 

Bangkinang-Pekanbaru adalah untuk untuk meningkatkan kelancaran air 

pada saat terjadinya hujan deras,untuk meminimalisir terjadinya banjir.  

2. Pada Proyek Pembangunan Drainase pada ruas tol Padang-Pekanbaru,seksi 

Bangkinang-Pekanbaru Pengujian mutu beton dilakukan terlebih dahulu 

sebelum pengecoran dilakukan. 

3. Setiap  pelaksanaan  pembangunan  proyek  konstruksi  melalui  beberapa 

proses  tahapan  tahap perkenalan, Inspeksi Area Proyek,Pembersihan 

Lahan dan Pengukuran, Pengukuran Beda Tinggi, Penggalian 

Tanah,Pengecoran Lantai Kerja, Pemasangan U Ditch,Perataan tanah 

sejajar dengan Drainase, Pemasaangan Penanaman Rumput 

4. Pada pekerjaan Drainase U Ditch digunakan : 

a. Kedalaman lubang Drainase 1 m 

b. Diameter lubang 1,20 m 

c. Panjang 1 km 

d. Besi Galpanis dengan demensi 5x10 cm 

e. Besi ulir D10 panjang 50 cm 

f. Beton Mutu K-250 

g. F‟c 20.75 

5.  Mahasiswa mendapatkan pengalaman, mengetahui bahan, 

peralatan,metode pekerjaan serta ilmu bahwa segala pekerjaan perlu 

diawasi dan dikontrol. Pengawas lapangan harus memastikan segala 

pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja yang sudah 

direncanakan. 
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4.2 Saran 

a) Perlu   ditingkatkannya pengawasan dalam pengecoran lantai kerja 

agar mutu bisa lebih terjaga. 

b) Keselamatan  (safety)  harus  lebih  ditingkatkan  lagi  agar  tidak  

terjadi kecelakaan kerja  di lokasi proyek. 

c) Sistem kontrol waktu pelaksanaan harus lebih baik, agar bisa 

menghindari keterlambatan pelaksanaan.  
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