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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Rajka Tirta Utama merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dibidang 

konstruksi jalan, bagi pekerjaan arsitektur dan dibidang pekerjaan sipil lainnya. 

Secara keseluruhan, dalam kegiatannya CV. Rajka Tirta Utama didampingi oleh 

tenaga ahli dari berbagai profesi pada bidang pengawasan. Perusahaan dapat 

mengerjakan proyek dengan sub klasifikasi:  

a. BG007 Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan Pendidikan. 

Bangunan Pendidikan atau sekolah adalah suatu bangunan atau Lembaga 

untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan member 

pelajaran. 

b. BG008 Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan Kesehatan. 

Pekerjaan atau pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, 

penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan 

Kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium. 

c. SI001 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan 

prasarana sumber daya air lainnya. 

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan perbaikan bendungan (DAM), 

bendungan (weir), pintu air, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk 

drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya 

d. SI002 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang) 

jalan rel kreta api, dan ladas pacu bandara. 

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan 

perbsikan jalan, jalan raya (kecuali jalan layang) dan jalan tol termasuk juga 

jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landasan pacu bandara. 
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1.2 Gambaran umum proyek 

Lokasi yang dilakukan penghamparan yaitu peningkatan jalan Sukadamai adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi proyek 
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Gambar 1.2 Bagan alir pekerjaan di lapangan
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Berdasarkan flowcart di atas, adapun proses pekerjaan di lokasi proyek 

sebagai berikut : 

1. Pengajuan izin pelaksana 

 Penghamparan  

Campuran panas antara agregat 

dengan bahan pengikat Asphalt keras 

yang campurannya menggunakan 

asboton butir. Aspal dihamparkan dan 

dipadatkan dalam keadaan panas pada 

temperature tertentu, dengan ketebalan 

5 cm. Sebelum penghamparan 

dilakukan pengecekan suhu sekitar 

130ºc-150ºc. 

 

 

Proses penghamparan 

 

Pengecekan suhu 

 

 Penyiraman  

Sebelum melakukan penghamparan 

terlebih dahulu dilakukan penyiraman 

cairan yaitu prame coat (lapis resap 

pengikat). 

 

 

 

 

penyiraman prime coat 
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 Pemadatan  

Pemadatan pertama menggunakan 

Tandem Roller sebanyak 3 kali 

passing bertujuan untuk memadatkan 

aspal yang baru selesai dihamparkan. 

Pemadatan disertai dengan 

penyiraman air yang mengalir dari 

tangki Tandem Roller agar suhu AC-

WC tidak tinggi. Kemudian 

pemadatan kedua dilakukan dengan 

menggunakan Pneumatic Tired Roller 

untuk menghaluskan permukaan aspal 

tersebut. Pemadatan menggunakan 

Pneumatic Tired Roller dilakukan 

sebanyak 24 kali lintasan sekaligus 

penyiraman air yang mengalir dari 

Pneumatic Tired Roller agar suhu  

 

Pemadatan dengan Tandem Roller 

 

 

Pemadatan dengan Pneumatic 

Tired Roller 

AC- WC tidak tinggi dan tidak merusak ban 

 

2. Pekerjaan marka jalan 

Sebelum melakukan pekerjaan 

marka jalan, permukaan jalan 

dibersihkan terlebih dahulu agar 

saat pengerjaan tidak ada kendala 

dilokasi pengecatan marka. 

Sebelum dicat menggunakan cat 

termoplastik terlebih dahulu 
 

 Pekerjaan marka jalan 
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ditandai seperti garis menerus, garis putus-putus, dan zebra cros agar lebih 

mudah. Untuk melakukan pengecetan dilakukan pemanasan suhu cat 

termoplastik di alat preheater sedikit demi sedikit secara bertahap sampai 

mecapai suhu 150ºc. Setelah itu lakukan pekerjaan marka sesuai garis yang 

sudah ditandai. 

 

Material yang di gunakan untuk peningkatan jalan Sukadamai adalah 

sebagai berikut: 

a. Agregat halus dan kasar di datangkan dari Tanjung Balai Karimun 

menggunakan tongkang dan di bongkar di pelabuhan AMP Kec. 

Medang Kampai, Kel. Mundam. 

b. Hotmix yang di datangkan dari AMP Kec. Medang Kampai, Kel. 

Mundam. 

Distribusi material proyek peningkatan Jalan Sukadamai di angkut dengan 

menggunakan Dump truck. Pengangkutan material ke lokasi proyek  membutuhkan 

waktu 90 menit. 

 

Suasana di lokasi proyek dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-

19, dimana pada lokasi proyek menerapkan protokolCovid-19 seperti 

menggunakan masker, jaga jarak antara pekerja dengan pekerja lainnya. 

Disaat kegiatan proyek akan dimulai biasanya konsultan pengawas dan 

pelaksana lapangan saling berkoordinasi dengan mengarahkan suatu 

pekerjan yang akan dilaksanakan kepada operator dan pekerja misalkan 

pekerjaan penghamparan, pemadatan, dan sebagainya. 
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