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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 

1.1 Latar Belakang 

   Tanah merupakan unsur penting dalam perencanaan 

konstruksi karena pada tanahlah berdiri suatu bangunan. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk memperhatikan faktor kestabilan tanah. Salah satu cara 

yang digunakan dalam pengendalian kestabilan tanah agas tidak mengalami 

kelongsoran adalah dengan membangun dinding penahan tanah.  

 Dinding penahan tanah adalah suatu struktur konstruksi yang dibangun 

untuk menahan tanah yang mempunyai kemiringan/lereng dimana 

kemantapan tanah tersebut tidak dapat dijamin oleh tanah itu sendiri. 

Bangunan dinding penhan tanah digunakan untuk menahan tekanan lateral 

yang ditimbulkan oleh tanah urugan atau tanah asli yang labil akibat kondisi 

topografi. 

   Pembangunan dinding penahan tanah haruslah benar 

berdasarkan perhitungan kestabilan dan faktor keselamatan karena kesalahan 

yang terjadi dalam pembangunan dinding penahan tanah dapat berakibat fatal, 

seperti kerugian harta dan korban jiwa. 

   Lokasi pengerjaan dinding penahan tanah ini terletak pada 

ruas jalan Duri sampai Kandis Sta. 72+100 sepanjang 14 m yang 

menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara dan 

Rantau Berangin sampai batas Provinsi Sumatera Barat Sta 95+300 sepanjang 

66 m yang berada pada ruas penghubung jalan lintas yang menghubungkan 

antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.2 Tujuan proyek 

Adapun tujuan dari proyek Penanganan Longsoran Ruas Duri-Kandis 

sebagai berikut : 

1. Memperlancar dan memberikan rasa aman bagi pengendara yang lewat 

2. Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur jalan 
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3. Sebagai bangunan pelengkap jalan 

4. Bangunan perngantisipasi longsor 

1.3 Struktur organisasi 

Struktur organisasi adalah sebagai saranan dalam pencapaian tujuan 

dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya,tenaga kerja, peralatan 

dan modal secara efektif dan efisien dengan sistem manajemen sesuai 

kebutuhan proyek. Dengan adanya keterbatasan dalam mengerjakan suatu 

proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur 

sumber daya yang dimiliki agar dapat melakukan aktivitas yang singkron 

sehingga tujuan proyek bisa tercapai. 

Adapun struktur organisasi proyek Penanganan Longsoran Ruas Duri-

Kandis dan Rantau Berangin-Batas Provinsi Sumatera Barat :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema hubungan pihak yang terlibat didalam proyek 

 

Keterangan:   Hubungan Kontrak 

  Hubungan Koordinasi 

 

Konsultan Perencana 

 PT. Yodya Karya KSO Secon Dwi 

Ttunggal 

 

Konsultan Pengawas 

 
PT. Saicle Jasa KSO PT. Tri 

Karsa 

Kontraktor Pelaksana 

 PT.Rajawali Sakti Prima 

Pemilik Proyek/ Owner 

 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
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Adapun uraian dari pihak – pihak yang terlibat pada proyek 

Penanganan Longsoran Ruas Duri – Kandis dan Rantau Berangin – Batas 

Provinsi  Sumatera Barat adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik proyek/owner 

Pemilik proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki 

proyek atau pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakanya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk 

membiayai proyek. 

Pemilik proyek apakah pemerintah, perusahaan, perseorangan, swasta, asing 

apabila akan membangun proyek, ia akan memilih kontraktor yang mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakannya. Proses menyeleksi kontraktor yang 

dilakukan, biasanya diserahkan pada ahlinya, yaitu dengan menunjuk konsultan. 

Tugas pemilik proyek atau owner adalah: 

a. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 

proyek. 

b. Mengadakan kegiatan administrasi. 

c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan 

proyek. 

d. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau 

manajemen konstruksi (MK). 

e. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor. 

 

Wewenang yang dimiliki pemilik proyek atau owner adalah: 

a. Membuat surat perintah kerja (SPK) 

b. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah 

direncanakan. 

c. Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas 

hasil pekerjaan konstruksi. 
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d.  Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang 

tidak dapat melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan isi surat 

perjanjian kontrak. 

 

Supaya lebih dimengerti makan pada tulisan ini selain diatas menjelaskan 

pengertian dan wewenang owner atau pemilik proyek, maka dibawah ini 

merupakan wujud dari owner tersebut. Harus diketahui bahwa yang dikatakan 

pemilik proyek atau owner bisa saja pemerintahan atau badan swasta berupa 

perusahaan, dan pada tulisan ini saya akan memaparkan salah satunya, yaitu 

developer. 

 

2. Konsultan perencana 

Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini bangunan. 

Konsultan perencanadapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta 

maupun pemerintah. Keberadaan konsultan perencana amatlah penting dalam 

perencanaan sebuah proyek konstruksi. Adapun tugas dan kewajiban konsultan 

perencana adalah sebagai berikut : 

a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan 

pemilik proyek /klien 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan atau detail engineering design 

(DED) 

c. Membuat Rencana kerja dan syarat – sayarat pelaksanaan 

bangunan ( RKS ) sebagai pedoman bagi pelaksana proyek 

d. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) proyek 

e. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik 

proyek ke dalam desain bangunan. 

f. Melakukan penyesuaian desain bila terjadi kesalahan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan. 



5 
 

g. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika 

terjadi kegagalan konstruksi. 

Adapun wewenang konsultan perencana adalah sebagai berikut : 

a. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana 

bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan 

rencana. 

b. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

Konsultan didalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai schedulle yang 

harus dipatuhi agar proyek yang sedang direncanakan dapat berjalan sesuai 

jadwal. Koordinasi antar konsultan sangat penting demi kemajuan proyek. 

Keempat konsultan tersebut tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Konsultan 

arsitek bertindak sebagai koordinator yang menyatukan  konsultan - konsultan 

yang terlibat. 

 

3. Konsultan pengawas 

Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh 

pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dalam mengawasi 

proyek konstruksi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli di 

bidangnya masing-masing seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal elektrikal, 

listrik dan lain-lain sehingga sebuah bangunan dapat dibangun dengan baik dalam 

waktu cepat dan efisien. 

Konsultan pengawas dalam suatu proyek mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan 

kontrak kerja. 

b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan 

pelaksanaan proyek. 

c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan 

teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik 

proyek. 
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d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada 

pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. 

e. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan 

kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek. 

f. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe 

dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan 

harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak 

kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

Konsultan pengawas juga memiliki wewenang sebagai berikut: 

a. Memperingatkan atau menegur pihak peleksana pekerjaan jika 

terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja. 

b. Menghentikan  pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika 

kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan. 

c. Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor. 

d. Memeriksa gambar shopdrawing dan spesifikasinya pelaksana 

proyek. 

e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubaha. 

f. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar 

sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. 

 

Konsultan pengawas biasanya dibutuhkan ketika pelaksanaannya pada proyek 

bangunan skala besar seperti gedung bertingkat tinggi. Konsultan pengawas bisa 

masuk ke dalam Manajemen Konstruksi (MK), namun perbedaannya adalah MK 

mengelola jalannya proyek dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai 

berakhirnya proyek.   

Sedangkan konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalannya fase 

pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam pelaksanaannya di lapangan diperlukan 

kerjasama yang baik antara konsultan pengawas dengan kontraktor agar bisa 

saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan. 
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4. Konsultan pelaksana 

Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam 

definisi lain menyebutkan bahwa pihak yang penawarannya telah diterima dan 

telah diberi surat penunjukan serta telah menandatangani surat perjanjian 

pemborongan kerja dengan pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan proyek. 

Pada proyek ini pemilik proyek (owner) memberikan kepercayaan secara langsung 

kepada kontraktor pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi. Peraturan 

dan persetujuan tentang hak dan kewajiban masing – masing pihak diatur dalam 

dokumen kontrak. 

Kontraktor sebagai pelaksana proyek tentunya mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam menjalankan fungsinya, antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi 

yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam kontrak perjanjian 

pemborongan. 

b. Memberi laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi laporan 

harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek. 

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

pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang 

telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan 

keamanan pekerjaan. 

d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan kontruksi dan metode 

pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal (time schedule) yang telah 

disepakati. 
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Gambar 1.2 Struktur organisasi kontraktor pelaksana 

Sumber : PT. Rajawali Sakti Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Struktur organisasi konsultan pengawas 

Sumber :Dokumen konsultan pengawas 

 

 Adapun uraian dari struktur organisasi pada proyek Pembangunan Dinding 

Penahan Tanah di ruas Duri-Kandis Sta. 72+100 dan Rantau Berangin-Batas 

Provinsi Sumatera Barat Sta 95+300 adalah sebagai berikut : 

1. Manager Proyek 

Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan (menjalankan serta 

pengendalian), untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek.  

Adapun tugas dan tanggung jawab dari manager proyek adalah sebagai 

berikut : 

a. Membuat rencana proyek 

MANAGER PROYEK 

AMIRUDDIN DAENG PABALI 

 

MANAGER 

KEUANGAN 

M. SALYA 

ARIFIN,SE 
 

PETUGAS K3 

AFRIZON,ST 
 

MANAGER TEKNIK 

DIAN 

GUNAWAN,ST 
 

SUPERVISION ENGINEER 

 
Ir. DjalaRahman 

 

 

INSPEKTOR 

 
Nanang S.T 
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b. Mengalokasikan unit tugas kepada tim 

c. Membentuk komunikasi tim yang efektif 

d. Melakukan kalkulasi anggaran 

e. Mitigasi masalah dan krisis 

f. Monitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint 

g. Membuat report untuk stakeholder 

2. Manager Teknis 

Manajer Teknik adalah pimpinan bidang teknik yang bertanggungjawab 

terhadap project manager atas semua pekerjaan yang menyangkut bidang 

perencanaan. 

Adapun tugas dari manager teknis adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan  

pengujian. 

b. Menandatangani sertifikat pengujian. 

c. Memeriksa laporan hasil pengujian. 

d. Mengesahkan Instruksi Kerja. 

e. Mengusulkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pengujian 

serta alat yang harus dikalibrasi ulang. 

f. Bertanggung jawab terhadap kinerja analis. 

g. Bertanggung jawab terhadap kinerja alat. 

h. Mengusulkan pelatihan analis/teknisi. 

i. Bertanggung jawab terhadap jaminan mutu pengujian. 

3. Manager Keuangan 

Manager keuangan adalah fungsi kerja diberbagai bidang perusahaan  dan 

industri yang secara umum bertangung jawab pada penyusunan anggaran, 

pembukuan dan laporan keuangan. Berikut ini tugas seorang administrasi 

keuangan :  

 Adapun tugas dari manager keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan   peminjaman, 

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran.  

b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 



10 
 

c. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran, 

mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan membuatcatatan 

transaksi kas. 

d. Mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan. 

e. Mengurus surat berharga, salah satunya seperti menandatangi cek. 

f. Bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan 

bagian lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

 

4.  Petugas K3 

Peranan K3 Konstruksi adalah dapat menyusun program K3 serta 

penerapannya dalam konstruksi.  

Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli K3 

Konstruksi diantaranya adalah :  

a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait 

K3 Konstruksi.  

b. Mengevaluasi dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi. 

c. Mengevaluasi program K3  

d. Mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3. 

e. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program,  

prosedur kerja dan instruksi kerja K3. 

f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman  

teknis K3 konstruksi. 

g. Mengevaluasi perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3,  

jika diperlukan. 

h. Mengevaluasi penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 

keadaan darurat. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

  Pembangunan dinding penahan tanah ini dikerjakan pada tanggal 7 

Juli sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 selama 164 (seratus enam 

puluh empat) hari pada ruas Duri-Kandis sesuai dengan Surat Perintah Mulai 
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Kerja (SPMK) dilaksanakan oleh PT. Rajawali Sakti Prima sebagai 

kontraktor pelaksana. Nilai kontrak senilai Rp. 4.686.325,00 ditangani sampai 

selesai dan sesuai target. 

 

Gambar 1.4 Surat perintah mulai kerja (SPMK) 

Sumber : Pejabat pembuat komitmen (PPK)  
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BAB II 

DATA PROYEK 

2.1 Proses Pelelangan 

2.1.1 Informasi lelang 

  Lelang adalah sebuah kegiatan tentang penjualan barang secara 

terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang terus berubah-ubah 

hingga mencapai harga tertinggi yang di dahului dengan pegumuman lelang. 

Pengumuman lelang di beritahukan kepada khalayak ramai tentang akan 

diadakannya lelang dengan maksud untuk mengumpulakan peminat lelang 

dan untuk menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan. 

  Pelelangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk 

menyediakan barang / jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat 

diantara penyedian barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, 

berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti 

oleh pihak – pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia terbai 

Menurut Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan pemilihan 

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 
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Gambar 2.1 Pelelangan proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah 

Sumber : lpse.pu.go.id 

 

 

Gambar 2.2 Tahap – tahap lelang 

Sumber : lpse.go.pu.id 

 

 

Gambar 2.3 Pemenang lelang 

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

2.2.1 Data umum 

  Data teknis merupakan data yang berhubungan langsung dengan 

perencanaan struktur gedung seperti data tanah, bahan bangunan yang 

digunakan, data beban rencana yang bekerja, dan sebagainya. 

  Proyek ini dibangun di atas tanah seluas 66 m ketinggian 

penanganan longsoran 5m. Berlokasi di jalan Bangkinang-Payahkumbuh. 

Dan 14 m ketinggian penanganan 6m, berlokasi di jalan lintas Sumatera. 

Tabel 2.2 Data umum proyek 

 

 

 

Kegiatan Pembangunan dinding penahan tanah 

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-Wil 1.R3/02 

Nilai Kontrak Rp.5.662.100.000 

Sumber Dana APBN TA. 2021 

Waktu Pelaksanaan 163(seratus  enam puluh tiga) hari kalender 
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2.2.2 Data teknis  

   Adapun data teknis dari proyek Pembangunan Dinding 

Penahan Tanah adalah sebagai berikut 

Tabel 2.3 Data teknis proyek 

Jenis Proyek Jalan Nasional 

Fungsi Proyek Prasarana lalu lintas kendaran 

Mutu beton Beton Struktur, Fc’ 20 Mpa 

Mutu baja Baja Tulangan Sirip BjTS 420A 

Struktur Beton Beton Bertulang 

Jenis Tulangan Besi Polos dan besi ulir 

Pondasi  Tiang bor 

Alat yang digunakan  Truk Ready Mix               : 1 unit 

 Excavator                        : 1 unit 

 Bore Pile Gawangan         : 2 unit 

 Dump Truck                    : 1 unit 

 

2.3  Papan nama proyek 

  Papan nama proyek adalah sebuah papan yang berisikan peringatan 

atau pemberitahuan yang berfungsi untuk memberitahukan kepada 

masyarakat yang melintas, jika di daerah atau lokasi tersebut sedang 

berlangsungnya proyek. Papan proyek berisikan tentang nomor dan tanggal 

proyek, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, 

identifikasi pemilik, perancana, pengawas dan pelaksana pembangunan. 
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Gambar 2.4 Papan nama proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah 

Sumber : Data pribadi 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

  Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis melakukan Kerja 

Praktek melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi 

Riau yang berlokasi di jalan Soekarno – Hatta, Sidomulyo Barat, Kec. 

Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional 

Wilayah I Provinsi Riau sedang melakukan proyek Pembangunan tembok 

Penahan Tanah. Pelaksanaan kerja praktek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan 

Nasional Wilayah I Provinsi Riau selama 8 (delapan) minggu terhitung dari 

tanggal 5 Juli 2021 s/d 27 Agustus 2021 dengan jam kerja dimulai dari jam 

08.00 – 16.30 WIB. Adapun kegiatan yang ada pada proyek proyek 

Pembangunan tembok Penahan Tanah selama pelaksanaan Kerja Praktek 

(KP), yaitu : 

3.1.1 Mobilisasi  

Mobilisasi adalah sebuah kegiatan pengadaan sumber daya yang berguna 

untuk kelangsungan suatu proyek. Sumber daya yang dimaksud diantaranya 

pengadaan lahan untuk basecamp pekerja, sumber daya manusia yang handal 

untuk menangani proyek hingga selesai, mendatangkan alat berat penunjang 

opersional proyek seperti excavator, bulldoser, track loader, motor grader, dll. 

Selain itu juga membuat pengadaan bahan-bahan kebutuhan proyek. Adapun 

alat berat yang dimobilisasi adalah sebagai berikut : 

1. Excavator  

Ekskavator atau mesin pengeruk adalah alat berat yang terdiri dari batang, 

tongkat, keranjang dan rumah rumah dalam sebuah wahana putar dan 

digunakan untuk penggalian (akskavasi). Rumah rumah diletakan di atas 

kereta bawah yang dilengkapi Roda rantai atau Roda. Ekskavator kabel 

menggunakan Winch dan Tali besi untuk bergerak. Ekskavator kabel adalah 

perkembangan alami dari Penggaruk Uap dan sering disebut Power shovel. 

Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidraulis menggunakan aksi cairan 
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hidrolik, dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Dikarenakan 

pengaktifan secara linear oleh silinder hidraulis, maka mode operasi mereka 

berbeda dengan ekskavator kabel. 

 

Gambar 3.1 excavator 

Sumber : Dokumen pribadi 

2. Bore pile gawangan 

Mesin bore pile adalah alat berat yang khusus dioperasikan dalam 

pelaksanaan pembuatan pondasi bore pile. Alat tersebut berfungsi untuk 

membuat lubang (bore hole) pada tanah dasar suatu konstruksi bangunan 

sipil. 

 

Gambar 3.2 Bore pile gawangan 

Sumber : Dokumen pribadi 
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3. Dump truck 

Dump truck merupakan alat berat yang berfungsi untuk mengangkut atau 

memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh (> 

500m). Dump Truck biasa digunakan untuk mengangkut material alam 

seperti tanah, pasir, batu split, danjugamaterial olahan seperti beton kering 

pada proyek konstruksi. 

 

Gambar 3.3 Dump truck 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

4. Truck mixer 

Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi 

suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah 

batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Yang termasuk didalam alat ini 

adalah crusher dan concrete mixer truck. Alat yang dapat mencampur 

material-material di atas juga dikategorikan ke dalam alat pemroses material 

seperti concretebatch plant dan asphalt mixing plant. 

concrete mixer truck adalah merupakan kendaraan yang digunakan untuk 

mengangkut adukan beton ready mix dari tempat pencampuran beton kelokasi 

proyek dimana selama dalam pengangkutan mixer terus berputar dengan 

kecepatan 8-12 putaran permenit agar beton tetap homogen serta tidak 

mengeras. 
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Gambar 3.4 Truck mixer 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.1.2 Survey untuk Galian Tanah Biasa 

  Survey sangat penting dalam pekerjaan proyek ini gunanya untuk 

mendapatkan elevasi tanah ± 4 m dan sudut kemiringan 80 , untuk dilakukan 

pekerjaan galian tanah biasa supaya tanah sama rata . 

 Alat  

 1 unit water pass 

 1 unit bak ukur 

 Pekerja  

 2 orang 

 Waktu pelaksanaan 

 1 hari 

 

Gambar 3.5 Survey elevasi galian tanah biasa 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.1.3 Pekerjaan Galian Tanah Biasa 

  Pekerjaan galian tanah biasa adalah pekerjaan galian dengan 

material hasil galian berupa tanah biasa pada umumnya, yang sangat mudah 

dilakukan dengan Excavator. Pelaksanaan pekerjaan galian tanah biasa ini 

akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan. Pelaksanaan 

galian tanah biasa ini dilakukan di minggu ke 3 dari time schedule  selama 18 

hari kerja dengan volume 451,07 M³. 

 Alat  

 1 unit excavator 

 Pekerja  

 1 orang 

 Waktu pengerjaan 

 3 minggu (sesuai time schedule) 

 

Gambar 3.6 Pekerjaan galian tanah biasa untuk pembersihan lahan pondasi bore pile 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.1.4 Survey untuk Menentukan Titik Bore Pile 

  Sebelum melakukan pekerjaan pondasi adalah melakukan 

pekerjaan survey untuk menentukan titik – titik yang akan dilakukan 

pengeboran. Dalam pekerjaan ini menggunakan pondasi tiang bor, 

Penanganan Longsoran Rantau Berangin – Batas Provisi Sumatera Barat ini 

sepanjang 66 M. Ada 67 titik yang akan dilakukan pengeboran. 
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 Alat  

 1 unit prisma 

 1 unit total station 

 67 unit patok kayu 

 Pekerja  

 5 orang 

 Waktu pengerjaan 

 1 hari 

 Langkah-langkah penentuan titik bor 

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 bored 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. Jika prisma tersebut tepat 

berada pada titik koordinat dan patok untuk menandakan bahwa 

titik pengeboran sudah di temukan.  
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Gambar 3.7 Survey menentukan titik bor untuk pondasi bore pile 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

Gambar 3.8  Penentuan titik bor untuk pondasi bore pile 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

Gambar 3.9  Patok kayu sebagai penanda titik yang akan di bor untuk pondasi bore pile 

Sumber : Dokumen pribadi 
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3.1.5 Pekerjaan perakitan tulangan bore pile 

  Perakitan tulangan bore pile ini dilakukan langsung pada saat 

pengeboran lubang. Panjang total tulangan bore pile yaitu 18 m, penulangan 

ini menggunakan tulangan berdiameter 25 mm besi ulir sebannyak 12 batang 

dan tulangan spiral berdiameter 10 mm besi polos sebanyak 8 sambungan 

spiral. 

 Alat  

 2 buah bar bending 

 2 buah bar cutter 

 10 tang tower pincer 

 2 buah rolan besi 

 2 unit mesin las 

 2 unit generator 

 Pekerja  

 10 orang 

 Waktu pengerjaan 

 2 buah tulangan bore pile memerlukan waktu 1 hari pengerjaan 

 Langkah perakitan tulangan sengkang 

1. Masukkan ujung besi tulangan ukuran 10 mm dan tulangan ukuran 

± 4 m kelubang yang terdapat alat pemutar tersebut. 

2. Putar besi pemutar besi tulangan tersebut berubah menjadi bentuk 

spiral. 

 Langkah perakitan tulangan utama bore pile  

1. Letakan dudkan besi yang digunakan untuk menempatkan tulangan 

dalam perakitan. 

2. Pasang ring cetakan diatas dudukan besi yang digunakan untuk 

mencetak atau meletakkan tulangan agar berbentuk lingkaran dan 

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

sebagai media pengikatnya, dan pasangakan semua tulangan yang 

berjumlah 11 batang agar membentuk lingkaran. 

4. 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. 

5. Setelah tulangan sengkang terpasang pada tulangan utama ring 

cetakan dilepaskan dan selanjutnya dilakukan proses pengikatan 

antara tulangan utama dant ulangan 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. 

 

Gambar 3.10 Perakitan tulangan pondasi bor untuk pondasi bore pile 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Gambar 3.11 Tulangan pondasi bor setelah dirakit 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.1.6 Pekerjaan pondasi bore pile  

  Pondasi bore pile  merupakan jenis pondasi dalam dengan desain 

berbentuk tabung yang meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah yang 

lebih keras. Fungsi pondasi ini hampis sama dengan pondasi tiang pancang. 

Perbedaannya hanya terletak pada cara pengerjaannya. Pengerjaan pondasi ini 

dimulai dari melubangi tanah hingga kedalaman yang diperlukan. Kemudian, 

dilanjut ketahap memasukkan tulangan dan pengecoran beton.  
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Gambar 3.12 Perencanaan di STA 95+300 di Rantau Berangin-Bts. Sumatera Barat 
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Gambar 3.13 Perencanaan di STA 72+100 di Kandis-Duri
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3.1.7 Pengeboran lubang bore pile 

  Pekerjaan diawal menggunakan metode bor basah dikerjakan pada 

titik yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengeboran  ini dilakukan  

menggunakan 1 unit  bore pile gawangan, 1 unit mesin air, 2 batang  pipa 

bore ukuran 6 m, mata bor  berukuran diameter 30 cm, dan mesin genset  

listrik. 

  Pembuatan sumur berfungsi untuk menampung air bersih yang 

akan digunakan untuk perkerjaan pengeboran sekaligus untuk tempat 

penampungan air bercampur lumpur hasil pengeboran. Ukuran sumuran 

berkisar 3m x 3m x 2,5m. Jarak sumur tidak boleh terlalu dekat dengan 

lubang pengeboran sehingga lumpur dalam air hasil pengeboran mengendap 

dulu sebelumnya airnya mengalir kembali ke lubang pengeboran. 

  Dalam pengeboran ini dilakukan oleh 3-4 pekerja. Pekerjaan ini 

dimulai dari sentring alat diposisi tepat berada di titik bore pile, melakukan 

pengeboran sambil menunggu tanah naik kepermukaan, kemudian lakukan 

pembongkaran pipa bore. Pada sistem ini diperlukan casing  sebagai penahan 

keruntuhan tanah dan juga pompa air untuk sirkulasi air yang dipakai untuk 

pengeboran. Ukuran casing  yang digunakan dalam sistem ini tebal 1,1 mm 

dan berdiameter 60 cm. 

 

Gambar 3.14  Casing diameter 60 tebal 1,1 mm 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Karena kurang efisien maka diganti dengan metode bor kering  

menggunakan  2 unit alat bore pile gawangan. Pengeboran awal 

menggunakan mata bor jenis auger yaitu mata bor yang berbentuk spiral 

dan di putar searah jarum jam dengan bantuan tenaga listrik dari genset 

380 volt yang dialirkan kedalam  elektro motor 15 hp dan gearbox type 

wpx 155 rasio 1:30 sehingga menjadi rangkaian  pemutar mata bor. Dalam 

pengeboran bor kering dilakukan secara bertahap yaitu setiap pengeboran 

0.5 meter kedalaman  atau setelah sekiranya mata bor auger telah terisi 

penuh oleh limbah pengeboran berupa tanah harus diangkat dan dibuang 

terlebih dahulu. Pengankatan mata bor di bantu dengan gerakan diesel 

power winch . 

 

Gambar 3.15 Metode pengeboran menggunakan sistem wash boring (metode basah) 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

Gambar 3.16 Metode pengeboran menggunakan sistem dry drilling (metode bor kering) 

Sumber : Dokumen pribadi 
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3.1.8 Pemasangan tulangan bore pile 

  Pekerjaan memasukkan tulangan bore pile ini dilakukan oleh 2-3 

pekerja panjang tulangan yang akan dimasukkan 17 m. Proses memasukkan 

tulangan ini dimulai dari pengangkatan tulangan yang sudah dirakit, kerangka 

besi tulangan yang sudah dipersiapkan sebelumnya diangkat dengan bantuan 

power winch sampai posisi besi tegak lurus terhadap lubang dan diturunkan 

secara berhati-hati supaya tidak terjadi banyak singgungan dengan dinding 

lubang bor.  

 

Gambar 3.17 Memasukkan tulangan kedalam lubang yang sudah dibor 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.1.9 Pengecoran dengan Ready Mix Concrete 

  Proses pengecoran harus segera dilakukan setelah tulangan dan 

pipa tremie selesai, guna menghindari kemungkinan terjadinya kelongsoran 

pada dinding lubang bor. Oleh karena itu pemesanan ready mix concrete 

harus dapat diperkirakan waktunya dengan waktu pengecoran. Proses 

pengecoran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pipa tremie dinaikkan setinggi 25-50 cm di atas dasar lubang bor, air 

dalam pipa tremie dibiarkan dulu stabil, kemudian dimasukkan bola karet 

yang diameternya sama dengan diameter dalam pipa tremie, yang 

berfungsi untuk menekan air campur lumpur ke dasar lubang sewaktu 
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beton dituang pertama sekali, sehingga beton tidak bercampur dengan 

lumpur.  

b. Pada awal pengecoran, penuangan dilakukan lebih cepat, hal ini dilakukan 

supaya bola karet dapat benar-benar menekan air bercampur lumpur di 

dalam pipa tremie, setelah itu penuangan distabilkan sehingga beton tidak 

tumpah dari corong. 

c. Jika beton dalam corong penuh, pipa tremie dapat digerakkan naik turun 

dengan syarat pipa tremie yang tertanam dalam beton minimal 1 meter 

pada saat pipa tremie dinaikkan. Jika pipa tremie yang tertanam dalam 

beton terlalu panjang, hal ini dapat memperlambat proses syarat bahwa 

pipa tremie yang masih tertanamdalam beton minimal 1 meter. 

d. Proses pengecoran dilakukan dengan mengandalkan gaya gravitasi bumi 

(gerak jatuh bebas), posisi pipa tremie harus berada pada pusat lubang bor, 

sehingga tidak merusak tulangan atau tidak menyebabkan tulangan 

terangkat pada saat pipa tremie digerakkan naik turun.  

e. Pengecoran dihentikan 0,5-1 meter diatas batas beton bersih, sehingga 

kualitas beton pada batas beton bersih benar-benar terjamin (bebas dari 

lumpur). 

f. Setelah pengecoran selesai dilakukan, pipa tremie diangkat dan dibuka, 

serta dibersihkan. Batas pengecoran diukur dengan meteran kedalaman. 

 

Gambar 3.18 Pengecoran bore pile menggunakan Ready Mix Concrete 

Sumber : Dokumen pribadi 
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Gambar 3.19 Penampakan pondasi yang sudah dicor 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.2 Target yang diharapkan Selama Kerja Praktek (KP) 

  Adapun target yang diharapkan selama Kerja Praktek di Satuan 

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Riau adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

selama Kerja Praktek. 

2. Mengetahui diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajarai di bangku perkuliahan di dunia lapangan. 

3. Mahasiswa diharapkan mendapat pengetahuan yang ada dilapangan 

4. Mahasiswa diharapkan mampu menambah wawasan, pengalaman, serta 

memperbanyak koneksi atau relasi dibidang teknik sipil untuk menghadapi 

dunia kerja kedepannya. 

3.3 Perangkat yang digunakan Selama Kerja Praktek (KP) 

3.3.1 Perangkat Lunak 

  Dalam proyek Penganan Longsoran Ruas Duri – Kandis dan 

Rantau Berangin – Batas Provinsi Sumatera Barat : 

1. Microsoft Word 

Microsoft Word ini digunakan untuk pembuatan laporan harian sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. 

2. Microsoft Exel 
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Microsoft Exel 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 di gunakan untuk mempermudah 

analisis semua perhitungan 

3. AutoCAD 

AutoCAD adalah sebuah program perangkat lunak pembuat gambar 

rancangan dengan bantuan komputer, yang memungkinkan pengguna 

untuk membuat gambar dua dan tiga dimensi secara presisi, yang 

digunakan di dalam bidang kontruksi dan manufaktur. Perangkat ini 

digunakan untuk menggambar objek 2 dimensi maupun 3 dimensi. 

3.3.1 Perangkat Keras 

Adapun peralatan yang digunakan dalam proyek Pembangunan Dinding 

Penahan Tanah, sebagai berikut : 

No. Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan Alat 

1. 

Excavator 

 

Untuk pekerjaan 

penggalian dan 

pengerukan tanah 

2. 

Truck ready 

mixer 

 

Untuk mengangkut 

beton ke lokasi proyek 
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3. 

Waterpass 

 

Untuk mengukur dan 

menentukan elevasi 

4. 

Dump truck 

 

Untuk mengangkut 

material dari jarak jauh 

hingga sedang 

5. 

Bore pile 

gawangan 

 

Untuk mengebor tanah  

Tabel 3.1 Perangkat keras yang digunakan 

Sumber : Dokumen pribadi 

3.3 Data- data yang diperlukan Selama Kerja Praktek (KP) 

  Adapun data yang diperlukan dalam proyek Penanganan 

Longsoran Ruas Duri – Kandis dan Rantau Berangin – Batas Sumatera Barat 

ialah, sebagai berikut: 

a. Data umum dan data teknis 

b. Dokumentasi 
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3.4 Dokumen yang dihasilkan Selama Kerja Praktek (KP) 

  Adapun dokumen yang diperoleh dari proyek selama kerja praktik 

di proyek Penanganan Longsoran Ruas Duri – Kandis dan Rantau Berangin – 

Batas Sumatera Barat adalah laporan yang berisikan tentang kegiatan selama 

Kerja Praktek 

 

3.5 Kendala Selama Kerja Praktek 

Adapun kendala yang ditemukan Selama Kerja Praktik adalah sebagai 

berikut : 

a. Akses ke lokasi pekerjaan yang lumayan jauh. 

b. Terganggunya proses pekerjaan karena alat yang tiba – tiba rusak dan 

membutuhkan waktu untuk memperbaiki. 

c. Pekerjaan tertunda dikarenakan kondisi cuaca yang kurang baik pada saat 

pelaksanaan dan takut akan terjadi lonsor 

d. Terlambatnya alat berat datang kelokasi karena jarak tempuhnya jauh 

e. Pada saat penggalian lubang tanah sering runtuh sehingga memperlambat 

pekerjaan 

f. Para pekerja agak kesulitan pada saat memindahkan alat bore pile karena 

dilakukan secara manual dan tanah berair sehingga pekerja kesulitan untuk 

bergerak 

g. Alat terbatas sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu 

 

3.6 Hal-hal yang dianggap perlu 

   Dalam pekerjaan ini ada hal – hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal – hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. K3 (Keselamatan Kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan 

adalah keselamatan pekerja. Tidak adanya APD untuk para pekerja sangat 

membahayakan karena bisa menyebabkan resiko kecelakaan pada pekerja 

dan petugas lapangan. 
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2. Perangkat Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu faktor pendukung sebagai bahan 

laporan, tanpa adanya dokumentasi di lapangan, maka tidak ada bukti 

bahwa kita telah melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan perangkat dokumentasi. 

3. Perlengkapan keamanan lalu lintas 

Kelengkapan rambu – rambu lalu lintas sangat perlu tujuannya untuk 

memberi tau kepada pengguna jalan bahwa di tempat tersebut sedang 

melakukan pekerjaan dan tidak menggangu pelaksanaan pekerjaan saat 

sedang berlangsung. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Kerja praktek yang dilaksanakan mahasiswa terhitung dari tanggal 05 juli 

s/d 31 agustus 2021 pada proyek Pembangunan Dinding Penahan Tanah 

memberikan banyak manfaat baik itu ilmu, pengalaman serta pengetahuan 

tentang ilmu yang ada di lapangan. Selama praktik kerja mahasiswa harus 

mampu memahami dan mengerti bagaimana cara membandingkan ilmu dan teori 

pelajaran maupun ilmu dilapangan dan juga mahasiswa harus mampu 

mengetahui lebih banyak tentang Manajemen Kontruksi (pengawas) dalam 

sebuah proyek. Serta mahasiswa juga mampu memahami dan mengerti 

permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran untuk perusahaan sebagai berikut : 

a. Para pekerja diharapkan memakai alat pelindung diri agar terhindar 

dari resiko kecelakaan kerja. 

b. Lebih ditingkatkan lagi mengenai keselamatan kerja karena lokasi di 

proyek karena lokasi proyek berada di tepi jalan. 

c. Pekerjaan mutu beton sebaiknya dilakukan sesuai yang direncanakan. 

d. Pengerjaan proyek seharusnya dilakukan tepat waktu sesuai dengan 

yang sudah direncanakan. 

e. Pekerjaan Bore Pile seharusnya sesuai dengan target yang sudah 

direncanakan. 

f. Pekerjaan pemasangan tulanga bore pile seharusnya para pekerja 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 

g. Pada saat melakukan pekerjaan tulangan seharusnya para pekerja 

menggunakan sarung tangan. 
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