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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1  Latar Belakang Proyek 

 Ruas jalan Duri – Kandis yang berada pada ruas jalan nasional lintas timur 

Sumatera yang menghubungkan Provinsi Riau sampai Provinsi Sumatera Utara 

berada di Kabupaten Siak dan di ruas jalan Rantau Berangin sampai Batas 

Provinsi Sumatera Barat Sta. 95+300 yang berada pada ruas penghubung lintas 

yang menghubungkan Rantau Berangin sampai batas Provinsi Sumatera Barat 

yang berada di Kabupaten Kampar. 

 Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

248/KPTS/M/2015 ruas tersebut diatas merupakan jalur strategis ekonomi 

nasional yang menghubungkan Provinsi Barat, selain itu juga berperan sebagai 

stimulator dalam menggerakkan perekonomian kawasan utara dan kawasan barat 

Provinsi Riau. Riau dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan 

Sumatera Barat. 

Ruas jalan nasional ini merupakan akses transportasi warga sehari-hari 

dalam beraktivitas. Kondisi lapangan pada jalan ini yaitu sudah terdapat longsoran 

tanah sepanjang 14 m di ruas Duri-kandis sta. 72+100 dan pada ruas Rantau 

Berangin-Batas Provinsi Sumatera Barat Sta. 95+300 longsoran tanah sepanjang 

66 m sangat parah sehingga harus berhati-hati dalam berkendara karena bisa 

membahayakan masyarakat yang melewati jalan di ruas tersebut . 

Melihat dari kondisi ini maka diperlukan adanya perbaikan dan pembuatan 

dingding penahan tanah. Jika tidak dilakukan maka bahu jalan akan ikut ambles 

dan jalan menjadi tidak bisa di lalui, maka masyarakat setempat akan kesulitan 

dalam beraktivitas sehari-hari seperti membawa hasil pertanian dan membawa 

hasil perkebunan sawit untuk di jual ke pasar atau ke kota. Hal ini akan 

menggangu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan membuat masyarakat 

menderita. 
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1.2 Tujuan proyek  

1. Mengoptimalkan pemanfaatan/peningkatan fungsi prasarana jalan 

dalam melayani lalu lintas melalui : 

a. Melengkapi dan memfungsikan bangunan pelengkap jalan 

b. Menertibkan penggunaan/pemanfaatan jalan beserta bangunan 

pelengkap jalan, 

c. Melengkapi dan memfungsikan serta memperbaiki perlengkapan 

jalan dalam rangka aman dan kenyamanan. 

2. Mempertahankan kondisi dan struktur jalan untuk menjaga stabilitas 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Mendukung kawasan yang berpotensi peningkatan ekonomi 

 

1.3  Struktur organisasi proyek 

 Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai 

pelaksanaan kegiatan proyek dengan kata lain penyusunan struktur organisasi 

adalah langkah terencana dalam suatu proyek untuk melaksanakan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.Suatu proyek dapat 

berjalan dengan lancar, sesuai dan selesai dengan yang ditargetkan apabila ada 

orang orang yang mengaturnya. Maka dari itu sebuah organisasi proyek sangat 

dibutuhkan agar mudah dalam mengkoordinasi dan saling bekerja sama dalam 

suatu proyek. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Struktur 

organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara 

yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 

dibatasi. 

Adapun struktur organisasi proyek pada Penanganan Longsoran Ruas 

Duri – Kandis dan Rantau Berangin - Batas Provinsi Sumatera Barat ialah : 
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Gambar 1.1 Skema Hubungan Pihak yang terlibat di dalam proyek 

 

Keterangan:  Hubungan Kontrak 

 Hubungan Koordinasi 

Adapun uraian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek penanganan 

longsoran Duri-Kandis dan Rantau Berangin-Bts. Provinsi Sumatera Barat ialah: 

1. Pemilik Proyek/owner 

Pemilik Proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki 

proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk 

membiayai proyek. 

Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek (owner) adalah sebagai berikut : 

a. Menunjuk dan mengangkat wakilnya bagi kebutuhan perencanaan dan 

pelaksanaan, dalam hal ini mengangkat kontraktor pelaksana, pengawas 

proyek yang telah terpilih melalui sistem lelang, 

Konsultan Perencana 

 
PT. YODYA KARYA KSO 

SECON DWI TUNGGAL 

 

Konsultan Pengawas 

 
PT.SAICLE JASA KSO  

PT. TRI KARSA 

 

Kontraktor Pelaksana 

 
PT. RAJAWALI SAKTI PRIMA 

Pemilik Proyek/ Owner 

 
Kementrian PUPR 



4 
 

b. Mengesahkan keputusan yang menyangkut biaya, mutu dan waktu 

pelaksanaan. 

c. Menyelesaikan perselisihan menyangkut proyek yang terjadi antara 

bawahannya dengan pihak pemborong. 

 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah orang atau badan hukum yang membuat 

perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, maupun 

bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. 

Adapun tugas dan kewajiban konsultan perencana adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sketsa dan memberikan sutu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencana pelaksanaaan dan lainnya. 

b. Membuat gambar detail atau penjelasan lengkap dengan perhitungan 

kontruksinya. 

c. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan rencana anggaran 

biaya (RAB). 

 

3. Konsultan pengawas 

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjukkan oleh pemilik proyek 

(owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat 

berupa badan usaha dan perorangan yang bergerak di bidang pengawasan dalam 

pelaksanaan perkerjaan di lapangan dengan memperhatikan item-item rencana 

anggaran biaya pelaksanaan dan gambar-gambar rencana kerja. 

Adapun tugas dan kewajiban konsultan pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengawasan berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk 

dan pejelsan kepada pelaksana kontruksi dan meneliti hasil-hasil yang 

telahdikerjakan. 

b. Memberi rekomendasi progres report pekerjaan pelaksana untuk meminta 

dana kepada pemilik proyek (owner) guna membiayai pelaksanaan 

pekerjaan selanjutnya. 

c. Memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana konturksi apabila 

dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi. 
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4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor Pelaksana adalah entitas hukum atau individu yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam 

definisi lain menyatakan bahwa perusahaan yang penawaran harganya telah 

diterima dan telah diberikan penunjukan surat serta menandatangani surat 

perjanjian dengan pemberi tugas pekerjaan pemborongan sehubungan dengan 

pekerjaan proyek.Kontraktor pelaksana bertnggung jawab secara langsung 

kepada pemilik proyek. Dalam tugasnya, kontraktor pelaksana akan diawasi tim 

pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung kepada tim 

pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pekerjaan proyek.  

Adapun tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengadakan penyesuaian  keadaan lapangan dengan keinginan pemilik 

proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah). 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan.  

c. Membuat Rencana kerja dan syarat–sayarat pelaksanaan bangunan  

( RKS) sebagai pedomanpelaksanaan. 

d. Membuat rencana anggaran biaya (RAB). 

e. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke 

dalam desain bangunan. 

f. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak  memungkinkan  untuk dilaksanakan. 

g. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi 

kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada 

konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah 

orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan. 

h. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana 

bangunan yang melaksanakan pekerjaan  tidak sesuai dengan rencana. 

i. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaankonstruksi. 

j. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik 
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dari segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

k. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh direksi 

l. Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 Strukur oragnisasi PT. Rajawali Sakti Prima 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Strukur oragnisasi PT. Saicle Jaya KSO PT. Tri Karsa 

 

Adapun uraian dari struktur organisasi pada Penanganan Longsoran Ruas 

Duri – Kandis dan Rantau Berangin - Batas Provinsi Sumatera Barat dari PT. 

Rajawali Sakti Prima sebagai kontraktor pelaksana dan PT. Saicle Jaya KSO PT. 

Tri Karsa sebagai konsultan pengawas ialah : 

 

 

 

 

MANAGER PROYEK 

AMIRUDDIN DAENG PABALI 

 

MANAGER KEUANGAN 

M. SALYA ARIFIN,SE 

 

PETUGAS K3 

AFRIZON,ST 

 

MANAGER TEKNIK 

DIAN GUNAWAN,ST 

 

SUPERVISION ENGINEER 

 Ir. Djala Rahman 

 

 

INSPEKTOR 

 Nanang S.T 
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1. Managelr Proyek 

Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan penutupan proyek. Manajer projek adalah seorang 

profesional khusus terlatih dengan kemampuan yang luar biasa dari aspek 

perencanaan hingga pelaksanaan proyek. 

Adapun tugas manager proyek sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab untuk memenuhi tenggat waktu. Yaitu, sebagai 

pemilik Produk sebelum batas waktu Sprint di SCRUM. Itu menyangkut 

mereka ke proyek dan itu harus dilaksanakan. Setiap anggota tim harus 

melakukan pekerjaannya dan itu adalah hal yang paling penting. 

b. Memberikan pendekatan taktis dalam suatu proyek. Dia berurusan dengan 

anggaran, perencanaan, tenggat waktu, dokumentasi, personel, SDM, 

orang, dll. Sama seperti pemilik Produk, manajer Proyek tidak ada di sana 

untuk memotivasi orang, tetapi untuk mengatur segala sesuatu. 

c. Dia melaporkan perkembangannya ke klien. Tanggung jawab untuk 

menyediakan pembaruan tentang kemajuan proyek dan kemungkinan 

hambatan. 

d. Sebagai bagian dari tim, ia berada di bawah pimpinan proyek. Dia tidak 

memiliki banyak kebebasan ketika datang untuk mengelola tim. Dia 

mengelola proyek dan itulah peran utamanya. 

 

2. Inspector 

Inspector  adalah salah satu bagian tugas dalam tim pengawasan yang di 

bentuk oleh Konsultan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam 

Kerangka Acuan Tugas. Inspector ini merupakan perangkat Konsultan di lokasi 

proyek yang bertanggung jawab kepada Supervisor Engineer dimana ditugaskan 

untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan pengawas. 

Tugas dan Taanggung jawab Inspector adalah : 

a. Inspector mempunyai tugas membantu chief incpector dan quantity 

engineer dalam melaksanakan tugas pengawasan proyek di lapangan; 

https://id.itpedia.nl/2017/08/16/de-meer-pro-actieve-projectmanager/
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b. Memeriksa dan menandatangani Shop Drawing dan As Build Drawing 

yang benar yang diajukan oleh kontraktor; 

c. Memeriksa dan menandatangani permintaan ijin kerja (request) yang 

diajukan oleh kontraktor; 

d. Mengarahkan secara benar pelaksanaan pekerja di lapangan yang sesuai 

dengan gambar kerja spesifikasi teknis; 

e. Bersama dengan surveyor membantu quantity engineer melaksanakan 

opname pekerjaan bersama dengan kontraktor atas hasil prestasi pekerjaan 

di lapangan; 

f. Memeriksa, menyetujui dan menandatangani backup yang diajukan 

olehkontraktor; Inspector dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab 

dan berkoordinasi penuh kepada chief inspector; 

g. Membantu quality engineer dalam melakukan pengawasan mutu pekerjaan 

dilapangan 

 

3. Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang diminta 

owner (pemilik proyek) untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga 

pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat.  

Adapun tugas konsultan pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Mengelola administrasi dalam kontrak kerja 

b. Melakukan pengawasan selama proyek konstruksi berjalan 

c. Melampirkan/membuat laporan pekerjaan yang diserahkan kepada pemilik 

proyek 

d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun 

kontraktor 

e. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar 

(shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman 

pelaksanaan proyek 

f. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan/material konstruksi yang 

diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek 
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namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah 

dibuat sebelumnya. 

 

4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor sering diidentikkan dengan orang yang menjalankan usaha di 

bidang jasa konstruksi, oleh karena itu sering kali disamakan dengan pemborong. 

Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi, seperti pengkajian, 

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan 

konstruksi bangunan. Selain itu, kontraktor juga bisa melayani pekerjaan 

konstruksi, seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 

dan pembangunan kembali sebagian atau keseluruhan bangunan gedung maupun 

bangunan sipil. 

Adapun peran dan tanggung jawab kontraktor adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak 

Perjanjian Pemborongan 

b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, mingguan, 

dan bulanan kepada pemilik proyek 

c. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat 

pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan spesifikasi 

set memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan keamanan 

d. Bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan metode pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan 

e. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 

 

5. Supervisor 

Suvervisor merupakan seseorang yang diberi wewenang atau mempunyai 

jabatan untuk mnegawasi, mengarahkan suatu tatacara yang mengendalikan suatu 

pelaksanaan tatacara lainnya. 

Tugas Suvervisor di proyek sebagai berikut : 

a. Bertugas untuk mengatur kerjanya para bawahannya (staf) 
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b. Menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya 

kepada seluruh bawahan dan groupnya 

c. Melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung 

d. Menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan 

e. Mendisiplinkan bawahannya 

f. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan 

g. Memberikan info pada manajemen mengenai kondisi bawahan, atau 

menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen. 

h. Memecahkan masalah sehari hari yang rutin 

i. Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh 

atasannya. 

j. Bertugas Membuat Job Deskriptions untuk Staf bawahanya 

k. Bertanggung jawab dalam hasil kerja Staf 

l. Bertugas memberi motivasi kerja kepada staf bawahanya 

m. Bertugas membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan 

n. Bertugas memberikan breafing bersama staf 

o. Bertugas membuat planing pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan 

tahunan. 

 

6. Manager Teknik 

Manager teknik konstruksi adalah pemain kunci dalam keberhasilan 

penyelesaian proyek konstruksi. Selama karirnya, seorang manajer teknik 

konstruksi cenderung bekerja dan mengawasi berbagai proyek. 

Adapun tugas dan tanggung jawab manager teknik adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengujian. 

b. Melakukan Menandatangani sertifikat pengujian. 

c. Mengusulkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pengujian serta alat 

yang harus dikalibrasi ulang. 

d. Bertanggung jawab terhadap kinerja analis. 

e. Bertanggung jawab terhadap kinerja alat. 

f. Bertanggung jawab terhadap jaminan mutu pengujian 
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7. Manager Keuangan 

Manajer keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan, karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran 

manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu 

perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer 

keuangan dapat melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategi. 

Adapun tugas manager keungan adalah sebagai berikut : 

a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta 

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan 

umum keuangan perusahaan. 

b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien 

dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer 

lainnya. 

c. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan 

serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. 

d. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan 

dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat 

diperdagangkan 

 

8. Petugas K3 

Petugas K3 adalah merupakan tenaga kerja teknik berkeahlian khusus 

yang akan membantu pemerintah untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi 

kerja masing-masing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan pemerintah. Keberadaan ahli K3 umum akan turut membantu 

mengurangi risiko kec elakaan atau penyakit akibat kerja. 

Adapun tugas Petugas K3 adalah sebagai berikut : 

a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait 

K3 Konstruksi 

b. Merencanakan dan menyusun program K3 

c. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3 
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d. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, 

prosedur kerja dan instruksi kerja K3 

e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman 

teknis K3 konstruksi 

f. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 

keadaan darurat 

1.4 Ruang lingkup proyek  

  Proyek penanganan longsoran di ruas jalan Duri-Kandis sepanjang 14 m 

pada sta 72+100 dan Rantau Berangin-Bts. Provinsi Sumatera Barat sepanjang 

66 m pada sta. 95+300 di tangani sampai selesai 100 % oleh kontraktor 

pelaksana yaitu PT. Rajawali Sakti Prima dengan waktu pelaksanaan 164 

(seratus enam puluh empat) hari kalender dan nilai kontrak Rp.4.686.325.000. 

 

Gambar 1.4 Surat perintah kerja penanganan longsorn 

Sumber :  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan Proyek 

2.1.1   Informasi Lelang  

 Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau 

jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat antara penyedia barang/jasa 

yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara yang telah 

ditetapkan dan diikuti oleh pihak terkait secara taat asas sehingga terpilih 

penyedia terbaik.   

 Lelang dalam hal ini yaitu proses pengadaan barang/jasa konstruksi 

merupakan suatu proses kegiatan penawaran yang ditawarkan oleh pemilik proyek 

(owner) kepada rekanan (kontraktor) yang bertujuan untuk memilih salah satu 

pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi syarat. 

  Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Konstruksi melalui 

tender/seleksi meliputi : 

a. Pelaksanaan pascakualifikasi  

b. Pengumuman dan atau undangan  

c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan  

d. Pemberian penjelasan  

e. Penyampaian dokumen penawaran  

f. Evaluasi dokumen penawaran  

g. Penetapan dan pengumuman pemenang 

h. Sanggah 

Jenis pelelangan yang di pakai dalam proyek Penanganan Longsoran Duri-

Kandis dan Rantau Berangin-Bts. Provinsi Sumatera Barat adalah pelelangan 

umum, yaitu pelelangan yang diumumkan melalui media masa atau publikasinya 

melalui website LPSE.PU.go.id 
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Gambar 2.1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  

Sumber : lpse.pu.go.id 

 

 

Gambar 2.2 Proses pelelangan di LPSE 

Sumber : lpse.pu.go.id 

 

 

Gambar 2.3 Pemenang lelangan  

Sumber : lpse.pu.go.id 
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 2.2 Data Umum dan Data Teknis Proyek 

Adapun data umum dan data teknis dari proyek Penanganan Longsoran 

Duri-Kandis dan Rantau Berangin-Bts. Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut : 

 

2.2.1 Data Umum 

 Penanganan longsoran berada di Provinsi Riau  

 

 

Gambar 2.4 Peta Provinsi Riau 

Sumber : google maps 

 

 

Gambar 2.5 Titik lokasi penanganan longsor Duri-Kandis 

Sumber : KAK (Kerangka Acuan Kerja) 
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Gambar 2.6 Titik lokasi Penanganan Longsoran Rantau Berangin-Batas Provinsi Sumatera Barat 

Sumber : KAK (Kerangka Acuan Kerja) 
 

Paket Penanganan Longsoran Duri-Kandis dan Rantau Berangin- Batas Provinsi 

Sumatera Barat sepanjang 80 m yang terdiri dari : 

1. Penanganan Longsoran Duri-Kandis sepanjang 14 m 

2. Penanganan LongsoranRantau Berangin sampai Batas Provinsi Sumatera Barat 

sepanjang 66 m. 

Tabel 2.1 Data Umum Proyek 

 

Kegiatan Penanganan  Longsoran Ruas Duri-Kandis dan 

Rantau Berangin –Batas Provinsi Sumbar 

Paket Penanganan  Longsoran Ruas Duri-Kandis dan 

Rantau Berangin –Batas Provinsi Sumbar 

Lokasi Provinsi Riau 

Panjang Jalan 80 M 

Owner Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Instansi Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Riau 

Kontraktor Pelaksana PT. RAJAWALI SAKTI PRIMA 

No. Kontrak HK.02.03/Bb23-WIL1.R3/02 

Nilai Kontrak Rp.4.686.325.000 

Sumber Dana APBN  

Waktu Pelaksanaan 164(seratus  enam puluh empat) hari kalender 
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2.2.2 Data Teknis Proyek 

 Berikut data teknis Penanganan  Longsoran Ruas Duri-Kandis dan Rantau 

Berangin –Batas Provinsi Sumbar : 

Tabel 2.2 Data Teknis Proyek 

Jenis Proyek Jalan Nasional 

Fungsi Proyek Prasarana lalu lintas kendaran 

Pekerjaan Utama Beton Struktur, Fc’ 20 Mpa 

Baja Tulangan Sirip BjTS 420A 

Tiang Bor Beton, diameter 600 mm 

Pekerjaan Yang Di Padat Karya Galian Biasa 

Baja Tulangan Sirip BjTS 420A 

Struktur Beton Beton Bertulang 

Jenis Tulangan Besi Polos 

Peralatan Utama Bore pile  tipe gawangan= 2 unit 

Truk Mixer(Agitator)= 1 unit 

Excavator = 2 unit 

Dump Truck = 2 unit 

 

2.3  Papan proyek 

Papan nama proyek adalah sebuah papan yang berisikan nama dari pemilik 

proyek yang berfungsi untuk memberitahu kepada masyarakat yang melintas, jika 

di daerah atau lokasi tersebut sedang berlangsung sebuah proyek. 

 

Gambar 2.7 Papan proyek 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 



18 
 

BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA SELAMA PRAKTEK 

 

 

3.1       Spesifikasi Tugas Selama Kerja Praktek 

Pada pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan perlu menentukan dan 

mengatur langkah-langkah setiap jenis pekerjaan di awal 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  Tahap perkenalan 

 Kegiatan ini di lakukan pada hari pertama mulai Kerja Praktek (KP), 

dimana pada tahap ini mahasiswa melakukan perkenalan kepada pimpinan dan 

staf serta perkenalan dengan pembimbing lapangan agar terjadinya komunikasi 

yang baik untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan selama kerja praktek 

berlangsung. 

 

 

Gambar 3.1 Adaptasi di kantor instansi 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.1.2 Peninjauan lokasi paket penanganan longsoran ruas Duri – Kandis 

          sta 72+100  

 Paket Penanganan Longsoran Duri – Kandis di Sta 72+100 sepanjang 14 

m dikerjakan setelah penanganan longsoran di ruas Rantau Berangin sampai Batas 

Provinsi Sumatera Barat rampung di kerjakan. Tujuan peninjauan lokasi paket 

penanganan longsoran di ruas Duri – Kandis Sta 72+100 untuk melihat bagaimana 

kondisi longsoran di ruas tersebut. Peninjauan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 

2021. 

 

 

Gambar 3.2 Peninjaun lokasi oleh mahasiswa magang 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.3 Penurunan bahu jalan akibat longsor 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.1.3  Pekerjaan persiapan 

 Adapun pekerjaan yang terdapat didalam pekerjaan persiapan ini adalah 

sebagai berikut : 

1.   Survey lapangan  

Pekerjaan survey lapangan ini sangat perlu dilaksanakan guna 

mengetahui kondisi terkini dilapangan sebelum dilaksanakannya 

pekerjaan proyek dan hal hasil pada konidisi bahu jalan sudah retak jika 

nanti proses pekerjaan banyak terkendala, akibatnya berpotensi ambles 

nya bahu jalan dan merusak konstruksi jalan. Dan untuk menganalisis  

kemungkinan adanya kendala-kendala diproyek yang akan dapat 

mengganggu pelaksanaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

 

Gambar 3.4 Surrvey lapangan 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

2.   Pembuatan papan nama kegiatan pekerjaan 

Papan nama kegiatan bertujuan memberikan informasi kepada 

masyarakat agar mengetahui nama kegiatan proyek yang sedang 

berlangsung.  

 

Gambar 3.5 Plank proyek 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.   Mobilisasi alat 

Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah Surat Perintah 

Kerja diterbitkan, 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.   Excavator  

Excavator adalah alat berat yang terdiri dari lengan (arm), boom 

(bahu), serta bucket (alat keruk) dan digerakkan oleh tenaga hidrolis 

yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai. 

Excavator merupakan alat berat paling serbaguna karena bisa 

menangani berbagai macam pekerjaan alat berat lainnya. 

▪ Unit : 2 ( dua) 

              
Gambar 3.6 Excafator 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

b.    Dump truck 

Dump truck merupakan alat berat yang sering digunakan dalam 

pekerjaan konstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Alat berat tersebut 

digunakan sebagai pengangkut material yang digunakan dalam 

konstruksi jalan tersebut. 

▪ Unit : 2 (dua) 
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Gambar 3.7 Dump truck 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

c.      Machine bore pile tipe gawangan 

Kegunaan dari Machine bore pile tipe gawangan adalah mengebor 

tanah sampai kedalaman yang sudah di tentukan untuk membuat 

pondasi bore pile. 

▪ Unit : 2 (dua) 

               

          Gambar 3.8 Mesin bore pile tipe gawangan 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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d. Truck mixer 

Truck mixer  atau biasa juga disebut dengan truk molen memiliki 

beragam jenis dengan fungsi sama. Kegunaan Truck mixer yaitu 

mengangkut beton dari batching plant ke lokasi kontruksi sambil 

menjaga konsistensi beton agar tetap cair dan tidak mengeras dalam 

perjalanan.  

▪ Unit : 2 (dua) 

         

Gambar 3.9 Truck mixer 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

3.1.4  Tahap pelaksanaan 

Adapun tahapan pelaksanaa proyek Penanganan  Longsoran Ruas Duri-

Kandis dan Rantau Berangin –Batas Provinsi Sumbar adalah sebagai berikut : 

1.   Pekerjaan pembersihan lahan  

Pekerjaan yang terdiri dari pencucian lahan dari semua pohon, halangan 

semak – semak, sampah, dan materi lainnya yang tidak dikehendaki 

atau menggangu keberadaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh 

direksi Pekerjaan. Semua pepohonan dan semak-semak dibersihkan 
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dengan memakai alat excavator atau dengan alat lain yang sesuai. Jika 

pekerjaan pencucian lahan tersebut dalam skala yang lebih besar atau 

diharapkan pengupasan lapisan permukaan tanah dasar maka 

ketersediaan data elevasi (ketinggian) merupakan salah satu hal yang 

harus terpenuhi. Untuk sanggup memperoleh data ketinggian 

diharapkan survei pemetaan yang lebih detail memakai peralatan survey 

theodolite 

c. Alat  

    - 1 unit excafator 

d. Pekerja 

         - 5 orang 

e. Lama pengerjaan 

     - 8  hari 

            

Gambar 3.10 Pekerjaan pembersihan  lahan 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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2. Survey lapangan dan penentuan titik pondasi  

Tim surveyor mengukur dan menentukan posisi titik koodinat pondasi 

bore pile dengan menggunakan alat total station. Di dapat 67 titik 

pengeboran untuk pondasi bore pile dengan kedalaman pengeboran 16 

m .Setelah itu titik bor diberi tanda atau patok pada lokasi rencana bore 

pile.  

a. Alat 

                                    - 1 unit total station 

                                    - 1 unit prisma 

                                    - 1 unit meteran 50 m 

                                    -  67 unit patok kayu 

b. Pekerja 

  - 5 orang 

c. Lama pengerjaan 

  - 1  hari 

 

❖ Langkah- langkah penentuan titik 

1. Seting alat total station mulai dari kerataan alat dan center atau 

tidak nya alat 

2. Tentukan target acuan beanch mark (bm) sebagai titik acuan 

pengikat koordinat 

3.  Input data koordinat rencana titik bore pile pada total station 

4. Arahkan total station ke titik rencana dengan acuan data koordinat 

yang di input dan patokan apabila sudah searah dengan target maka 

pada total station koordinatnya 0’00’’000 artinya bahwa koordinat 

yang sudah di input sudah terarah di total station 

5. Jika alat total station sudah terarah pada target koordinat yang di 

input tembakan titik acuan tersebut ke prisma untuk menentukan 

titik lokasi koordinat tersebut dengan acuan jarak yang akan 

muncul pada total station yakni 0 m.  
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Gambar 3.11 Denah titik bore pile  
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3. Persiapan dan instalasi alat bor  

Pekerjaan persiapan alat bor yang dibutuhkan seperti mesin bor bore 

pile  tipe gawangan  dan plat mesin bor. Pelaksana dan operator mesin 

bor melakukan pengecekan tanah di sekitar titik bor dengan 

menggunakan waterpass tukang untuk memastikan perlu atau tidaknya 

dipasang landasan tempat berpijak mesin bor. Landasan yang berupa 

plat juga berfungsi untuk meratakan tanah di sekitar tempat kerja. 

Kondisi tanah di proyek ini adalah tanah lembut dan elevasi tanah yang 

tidak sama ,di berilah plat injak untuk berdirinya mesin bore pile.  

a. Alat 

     - 4 buah waterpass tukang 

b. Pekerja 

      - 8 orang 

c. Lama pengerjaan 

       -  1  hari 

 

Gambar 3.12 Penempatan mesin bore pile 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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4. Pekerjaan Perakitan tulangan 

Pekerjaan perakitan tulangan adalah merakit tulangan mulai dari 

tulangan longitudinal hingga tulangan geser hingga menjadi satu 

kesatuan. Pekerjaan ini dapat dikerjakan secara bersamaan dengan 

pekerjaan pengeboran. Sehingga saat proses pengeboran selesai, 

pemasangan tulangan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari terjadinya kelongsoran dinding lubang yang sudah 

selesai dibor. Pada saat pekerjaan perakitan tulangan menggunkan alat 

bar cutter dan bar bending sebagai alat pemotong dan pembengkok besi 

sesuai dengan perencanaan. Jumlah alat yang digunakan yaitu 2 unit 

bar cutter dan 2 unit bar bending. Dalam tahap pekerjaan besi yang 

digunakan untuk tulangan pokok yaitu besi ulir diameter 25 mm, dan 

untuk sengkang besi polos diameter 10 mm  alat yang digunakan Rolan 

besi. 

 

❖ Langkah-langkah kerja perakitan tulangan sengkang 

a. Masukkan ujung besi tulangan berdiameter 10 mm dan panjang 

kurang lebih 4 meter ke lubang yang terdapat pada alat pemutar 

tersebut. 

b. Putar besi pemutar agar besi tulangan tersebut berubah bentuk 

menjadi bentuk spiral. Langkah ini dilakukan terus menerus 

sampai memenuhi kebutuhan tulangan sengkang untuk satu tiang 

bor pile. 

 

❖ Langkah perakitan tulangan utama bore pile 

a. Letakan dudukan besi yang digunakan untuk menempatkan 

tulangan dalam perakitan. 

b. Pasang ring cetakan diatas dudukan besi yang digunakan untuk 

mencetak atau meletakkan tulangan agar berbentuk lingkaran dan 

lurus. 
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c. Pasangkan tulangan pada ring dengan menggunkan kawat tali 

sebagai media pengikatnya, dan pasangakan semua tulangan yang 

berjumlah 11 batang agar membentuk lingkaran dengan diameter 

16 cm. 

d. Pasang tulangan sengkang pada tulangan utama yang sudah 

tersusun dan terpasang menjadi bentuk lingkaran. Dan ikatkan 

tulangan sengkang tersebut menggunkan kawat tali dan disusun 

dengan jarak sengkat 150 mm. 

e. Setelah tulangan sengkang terpasang pada tulangan utama ring 

cetakan dilepaskan dan selanjutnya dilakukan proses pengikatan 

antara tulangan utama dan tulangan sengkang dengan menggunkan 

alat las. Dan area yang dilakukan pengelasan adalah bagian kepala 

ujung tulangan bore pile. Dan langkah diatas dilakukan berulang 

sampai kebutuhan tulangan dicukupi. 

1. Alat  

- 2 buah bar bending 

- 2 buah bar cutter 

- 10 tang kakatua  

- 2 buah rolan besi 

- 2 buah alat pengelasan dan elektroda 

- 2 unit generator 

2.  Pekerja 

- 10 orang 

3.  Lama pekerjaan 

- 1 hari 2 buah rakitan tulangan bore pile 
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Gambar 3.13 Pekerjaan perakitan  tulangan bore pile 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

5.    Pekerjaan pengeboran 

Pengeboran menggunakan metode wash borring. Tanah dikikis dengan 

menggunakan mata bor cross bit pengikisan tanah dibantu dengan tiupan 

air lewat lubang stang bor yang dihasilkan pompa NS80. Hal ini 

menyebabkan tanah yang terkikis terdorong keluar dari lubang bor. Setelah 

mencapai kedalaman rencana 16 m dengan diameter pengeboran 20 cm , 

pengeboran dihentikan, sementara mata bor dibiarkan berputar tetapi 

beban penekanan dihentikan dan air sirkulasi tetap berlangsung terus 

sampai cutting atau serpihan tanah betul-betul terangkat seluruhnya. 

Selama pembersihan ini berlangsung, besi tulangan dan pipa tremi sudah 

disiapkan di dekat lubang bor. Setelah cukup bersih, stang bor diangkat 

dari lubang bor, dengan bersihnya lubang bor diharapkan pengecoran akan 

baik hasilnya. 
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a. Alat 

- 2  Mesin bore pile tipe gawangan 

- 2 buah mesin generator  

- 2 buah catrol 

- 2 buah ember 

- 2 buah gayung 

- 1 tanki air 500 ml 

   b.   Pekerja  

        - 10 orang 

c.   Lama pengerjaan 

      - 1 hari 2 buah sampai 4  buah lobang bore pile 

 

Setelah dari beberapa pengeboran metode basah atau wash borring, 

keadaan tanah tidak memungkinkan untuk terus menggunakan metode 

wash boring, karena tanah yang di bor tidak terus mengeluarkan air dari 

dalam tanah, maka dari itu metode yang efisien untuk kondisi tersebut 

adalah metode kering atau dry drilling. 

 

❖ Langkah-langkah kerja pengeboran metode kering 

1. Metode kering menggunakan  mata bore pile spiral (auger) untuk 

mengikis tanah, diputar sampai mata bor tersebut penuh terisi tanah  

per 0,5 m kemudian diangkat dan dibuang,begitu proses berjalan 

sampai dengan kedalaman yang dibutuhkan. Terkadang juga 

diperlukan sedikit air untuk melunakan tanah saat pengeboran. 

pengeboran lubang menggunakan mata bor bucket. pengeboran 

dengan menggunakan mata bor bucket lebih tepat dilakukan pada 

lapisan tanah yang mulai lunak dan bercampur dengan air. Karena 

bentu yang dimiliki oleh mata bor bucket berupa tabung dengan gigi 

di samping bagian ujungnya 

2. proses pengambilan tanah dengan mata bor bucket ini adalah dengan 

mengupas atau menggerus bagian pinggir lubang pengeboran dan 
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tanah tersebut masuk kedalam tabung bucket tersebut melalu lubang 

dan maksimal kedalam sekali pengeboran sedalam ± 0,5 – 1 m karena 

lebih dari itu bucket tersebut tidak mampu lagi menampung tanah 

karena tinggi dari bucket tersebut hanya ± 1 m 

3. pembuangan tanah yang berada pada bucket tersebut yaitu dengan 

cara membukakan penutup dari bucket tersebut sambil memutarnya. 

Tahapan ini dilakukan samapi kedalam rencana yang di tentukan pada 

proyek 

4. kedalaman atau panjang lubang bore pile rencana adalah 16 m dan 

untuk mengetahui kedalaman aktual lubang maka di ukur dengan 

meteran rol yang dimasukan kedalam lubang pengboran apabila 

panjang atau kedalaman lubang sudah sesuai dengan kedalaman 

rencana 

5. Tahap selanjutnya adalah pembersihan lubang dengan mata bor 

cleaning. Pada proses pengeboran lubang dilakukan pengisian air 

kedalam lubang menggunakan selang, sampe air yang keluar tidak 

terdapat tanah atau lumpur. 

 

 

Gambar 3.14 Pengeboran menggunakan metode kering  (dry drilling) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.15 Penampakan hasil pengeboran yang baik 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

6. Pekerjaan casing  dan pemasangan tulangan 

Sebelum memasukkan rangkaian besi bore pile, di masukkan casing yang 

berfungsi untuk menahan dinding tanah agar tidak longsor dan tidak 

menutupi lubang bore pile. Casing bore pile  terbuat dari bahan baja 

dengan ketebalan 0,1 cm 

 

❖ Langkah-langkah pekerjaan casing  

1. Pemasangan casing pada lubang bor dilakukan pada kedalaman lubang ± 

11-16 m hal ini dilakukan sama dengan proses penggantian mata bor 

auger ke mata bor bucket. Pemasangan casing tersebut berfungsi sebagai 

penahan longsoran tanah sedalam -12 m dari permukaan tanah. Adapun 

pemasangan casing pada lubang bor yaitu menggunakan alat berat berupa 

crawel crane casing tersebut di kaitkan oleh sling/kabel pada bagian 

casing yang memiliki tempat untuk dikaitkan atau sering disebut telinga 

cashing dan proses pemasangannya casing di angkat dan diposisikan 

lurus dengan lubang bor agar lubang bor tersebut tidak miring dan 
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penanaman/pemasangan casing dalam lubang bor tidak dimasukan semua 

bagianya karena dikhawatirkan casing tersebut ambalas kedalam lubang 

pengeboran maka pemasangan/penanaman chasing di kaitkan bagian 

telinga casing pada pelat baja yang berfungsi sebagai dudukan mesin bor 

2. Setelah casing terpasang pada lubang bor selanjutnya adalah pengeboran 

 

 

Gambar 3.16 Casing bore pile 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

1. Alat 

-  2 buah crawel cranre 

- 2 buah sling/kabel 

- 2 buah mesin las dan elektroda 

2. Pekerja 

- 10 orang 

3. Lama pengerjaan 

-  10 menit 1 lobang bore pile 

 

Proses pemasangan besi tulangan yang sudah dirakit ke dalam lubang 

tiang bor vertikal. Pada tahap pemasangan rangkaian besi yang sudah di 

rakit di angkat menggunakan bantuan katrol dan dimasukan dengan hati-

hati secara perlahan. 
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❖ Langkah-langkah kerja pemasukan tulangan ke dalam lubang bore pile : 

1. Pemasangan tulangan pada lubang bore pile dilakukan sepanjang 16 m 

2.  Dilakukan dengan hati-hati agar tulangan tegak lurus dan keadaan 

tulangan masuk terhadap casing bore pile 

 

 

Gambar 3.17 Proses pemasangan besi tulangan ke lubang bore pile 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

7.  Pekerjaan pengecoran bore pile 

Pengecoran menggunakan beton ready mix mutu beton perencanaan adalah 

25 Mpa. Dengan volume beton keseluruhan adalah 308,2 m³, di bagi 67 

titik bor di dapat volume beton ready mix satu bore pile adalah 4,6 m³.  Di 

uji nilai slump dengan metode slump flow test diameter 50-60 cm. Metode 

slump flow test dapat digunakan untuk menentukan nilai beton segar yang 

baik di laboratorium maupun di lapangan dan dengan memakai alat ini 

dapat diperoleh kondisi workabilitas beton berdasarkan kemampuan 

penyebaran beton segar yang dinyatakan dengan besaran diameter. 

 

❖ Langkah-langkah pekerjaan pengecoran 

1. Pengukuran kedalaman lubang bor yang akan di cor. Langkah ini 

berfungsi sebagai kontrol terhadap kebutuhan volume beton yang akan 

dimasukan ke dalam lubang 
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2. Pengaplikasian bak cor atau transportasi coran ready mix menuju 

lubang bore pile yang sudah siap di bor dan pemasangan cashing serta 

tulangan nya sudah oke . 

3. Beton di alirkan dari bak cor secara perlahan, agar terkonrol kondisi 

bore pile kedalaman paling dalam untuk memastikan coran sempurna 

sampai disana. 

a. Alat 

- 1 buah truck mixer 

b. Pekerja 

 - 5 orang 

c. Lama pengerjaan  

 - 1 jam untuk mengecor 1 buah bore pile 

 

 

Gambar 3.18 Uji nilai slump dengan  metode slump flow test diameter 50-60 cm 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.19 Pekerjaan pengecoran bore pile 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.20 Hasil pengecoran bore pile 

Sumber : Dokumentasi pribadi 



38 
 

3.2  Target yang diharapkan 

       Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktek ini ialah :  

a.  Mahasiswa diharapkan mendapat pengetahuan yang ada di lapangan. 

b.  Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajari  di bangku perkuliahan di dunia lapangan. 

c.  Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan  

lapangan selama kerja praktik. 

d. Mahasiswa diharapkan bisa memberi masukan kepada perusahaan 

apabila terjadi kendala di lapangan. 

 

3.3.  Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan 

3.3.1. Perangkat lunak 

  Adapun perangkat lunak yang digunakan selama dalam kerja praktek 

ialah, sebagai berikut :  

a. AutoCAD adalah sebuah program perangkat lunak pembuat gambar 

rancangan dengan bantuan komputer, yang memungkinkan pengguna 

untuk membuat gambar 2 dan 3 dimensi secara presisi, yang digunakan di 

dalam bidang konstruksi dan manufaktur. 

b. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah 

angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk 

mengeksekusi perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah 

analisis semua hitungan.  

c. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada 

saat ini, aplikasi yang dikembangkan oleh microsoft ini terdapat dalam 

satu paket microsoft office yang berisi microsoft word, microsoft excel, 

microsoft power point, microsoft office publisher microsoft office access 

dan lain-lain. Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan 

kerja praktek dan semua administrasi kerja praktek. 
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3.3.2.  Perangkat keras 

  Adapun peralatan yang digunakan dalam penanganan longsoran Rantau 

berangin-Batas Sumatera Barat ialah : 

Table 3.1 Perangkat keras yang digunakan 

No Jenis alat Gambar alat Kegunaan alat 

 

1 

 

Excafator 

 

 

 

Pekerjaan penggalian dan 

pengerukan tanah 

 

2 

 

Machine bore 

pile 

 

 

 

Mengebor tanah 

 

3 

 

Genarator set 

 

 

 

Digunakan untuk 

menyalakan listrik  

 

4 

 

Welding set 

 

 

 

Pengelasan 

penyambungan casing 
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5 

 

Dump truck 

 

 

 

Memindahkan material 

dari jarak sedang hingga 

jauh 

 

6 

 

Truck mixer 

 

 

 

Untuk mengangkut 

Batching plant ke lokasi 

proyek 

 

7 

 

Waterpas 

 

 

 

Menentukan elevasi 

(ketinggian) 

 

8 

 

Trailer 20 ton 

 

 

 

Transportasi untuk 

pemindahan Machine 

bore pile ke lokasi 

proyek 
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9 

 

Water tank 

 

 

 

Tempat menampung air 

bersih 

 

10 

 

Katrol 

 

 

 

Memudahkan dan 

meringankan pekerjaan 

menangangkat dan 

membantu untuk 

menurunkan beban  

 

11 

 

Bar bending 

 

 

 

Membengkokkan baja 

tulangan 

 

12 

 

Bar Cutter 

 

 

 

Memotong besi tulangan 
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3.4  Dokumen file yang di hasilkan 

Adapun data yang diperoleh dari proyek selama kerja praktek di proyek  

Paket Penanganan Longsoran Duri-Kandis dan Rantau Berangin - Batas Provinsi 

Sumatera Barat ialah : 

1. Gambar denah pondasi pengeboran bore pile  

2. Gambar perencanaan dinding penahan tanah 

3. SPMK ( Surat Perintah Mulai Kerja) 

4. KAK (Kerangka Acuan Kerja) 

5. Time schedule 

6. Dokumentasi pekrjaan di lapangan 

 

3.5 Kendala selama kerja praktek 

a. Adanya faktor alam (hujan) yang mengakibatkan terkendalanya proses 

pengecoran. Hal ini berdampak langsung kepada time schedule yang    

telah di rencanakan. 

b. Lalu lintas yang padat , berakibat pada pelaksanaan mobilisasi yang    

terlambat. 

c. Kondisi lapangan yang memiliki lahan yang tidak lebar sehingga truck 

mixer tidak dapat langsung dekat ke bagian pengecoran. 

d. Lokasi lapangan pekerjaan yang jauh dari lokasi kantor. 

e. Sinyal jaringan yang tidak bagus di lokasi proyek 

f. Mesin bor untuk pengeboran rusak,perlu waktu hingga 2 hari untuk     

memperbaiki nya. 

g. Sumber air bersih yang susah di jangkau 

h. Ketika malam hari, sumber cahaya di lokasi proyek sangat minim 

karena sumber cahaya hanya ada 2 (dua) buah lampu yang berpijar.  

i. Ruang darurat untuk buang air kecil/air besar tidak ada di lokasi 

proyek 

j. Mess atau tempat tinggal mahasiswa magang tidak tersedia di lokasi 

proyek 

 



43 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Kerja praktek yang dilaksanakan mahasiswa selama 50 hari terhitung dari 

tanggal 5 Juli 2021 s/d 27 Agustus 2021 pada Paket Penanganan Longsoran Duri-

Kandis dan Rantau Berangin - Batas Provinsi Sumatera Barat memberikan 

manfaat yang banyak bagi mahasiswa baik itu ilmu, pengalaman serta 

pengetahuan tentang ilmu yang ada di lapangan. Selama kerja praktek mahasiswa 

mendapatkan tujuan umum untuk penanganan longsoran di Duri-Kandis 

Sta.72+100 dan Rantau berangin-Bts. Provinsi Sumatera Barat Sta. 95+300 yaitu : 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan/peningkatan fungsi prasarana jalan 

dalam melayani lalu lintas melalui : 

a. Melengkapi dan memfungsikan bangunan pelengkap jalan 

b. Menertibkan penggunaan/pemanfaatan jalan beserta bangunan 

pelengkap jalan, 

c. Melengkapi dan memfungsikan serta memperbaiki perlengkapan 

jalan dalam rangka aman dan kenyamanan. 

2. Mempertahankan kondisi dan struktur jalan untuk menjaga stabilitas 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Mendukung kawasan yang berpotensi peningkatan ekonomi 

  

4.2 Saran 

1. Sebelum semua peralatan dipergunakan maka pihak kontraktor harus 

mengecek terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk teknis alat yang akan 

dipakai. 

2. Pihak perencana proyek harus mempertimbangkan dan 

memperhitungkan segala kemungkinan dan resiko yang bisa terjadi, 

sehingga tidak mengakibatkan kerugian dan kegagalan dalam 

pelaksanaan 
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3. Agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dibutuhkan tenaga 

kerja yang    dapat    mencukupi    kebutuhan    pekerjaan    sehingga    

waktu    yang direncanakan dapat tercapai. 

4. Kontraktor proyek Penanganan Longsoran Duri-Kandis dan Rantau 

Berangin-Bts. Provinsi Sumatera Barat PT. Rajawali Sakti Prima harus 

tetap memperhatian K-3, yaitu keselamatan kerja, khususnya 

keselamatan para pekerja, keamanan kerja dan kesejahteraan pekerja / 

karyawan. 

5. Pengawas lapangan hendaknya selalu berada di lokasi proyek untuk 

mengontrol semua hasil pekerjaan sesuai dengan syarat – syarat yang 

telah ditentukan. 

6. Persediaan material untuk keperluan proyek hendaknya diperhitungkan 

secara cermat sehingga tidak mengalami kekurangan atau kelebihan 

stok material yang digunakan sebagai bahan baku. 

7. Melakukan pengawasan terhadap para pekerja supaya memakai alat-alat 

pengaman baik berupa sarung tangan, helm dan sepatu pelindung, serta 

memperingatkan pekerja agar jangan bertindak ceroboh yang bisa 

menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. 

8. Mobilisasi alat diusahakan tepat pada waktunya sehingga tidak 

menyebabkan keterlambatan pekerjaan di lapangan. 

9. Pengecoran  sebaiknya menunggu umur beton yang di rencanakan. 

10. Dibutuhkan gudang penyimpanan material  khususnya besi tulangan 

karena stok  material  pada proyek  ini  hanya  diletakkan  di stockyard  

besi  sehingga jika  terkena  hujan  dapat  terjadi  korosidan  berakibat  

menurunnya  mutu material tersebut. 

11. Pada proses perawatan beton (curing) dilakukan secara rutin dan 

diterapkan ke semua hasil pengecoran agar di dapat struktur yang 

kokoh dan kuat. 
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