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BAB I 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

 
1.1 Latar Belakang Proyek 

Jalan Poros Kubu adalah jalan yang berada di Kecamatan Kubu. Jalan ini 

merupakan akses transportasi warga sehari hari dalam beraktivitas di Kubu. Kondisi 

lapangan pada jalan ini yaitu sudah terdapat perkerasan Keadaan jalan ini sangat 

parah sehingga harus berhati-hati dalam berkendara karena bisamembahayakan 

masyarakat setempat. 

Melihat dari kondisi Jalan poros kubuini, maka diperlukan adanya perbaikan 

dan pembuatan jalan baru. Jika tidak dilakukan perbaikan dan pembuatan jalan, 

maka masyarakat setempat akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari seperti 

membawa hasil pertanian dan membawa hasil perkebunan sawit untk di jual ke 

pasar atau ke kota. Hal ini akan menggangu pertumbuhan ekonomi masyarakat 

setempat dan membuat masyarakat menderita. 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merealisasikan pembuatan jalan baru 

di Jalan Poros Kubu ini melalui proyekPeningkatan Jalan Poros Kubu Emasyang di 

danai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir. 

Dengan adanya proyek ini, maka diharapakan agar masyarakat di sekitar daerah 

Kecamatan Kubu tersebut bisa beraktivitas secara lancar tanpa ada kendalayang 

berarti. 

1.2 Tujuan Proyek 

 

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek peningkatan jalan poros kubu adalah 

untuk mengatasi dan memperbaiki jalan yang kondisi nya terdapat bagian-bagian jalan 

yang rusak. Sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan pada jalan poros kubu-rohil. 

Adapun tujuan yang lainnya, yaitu: 

1. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan survei lapangan. 

2. Mengetahui Mobilisasi Alat pada pekerjaan proyek tersebut. 
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3. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan penghamparan,pemadatantanah 

timbunan. 

4. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan penghamparan,pemadatan aucas. 

5. Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan penghamparan,pemadatan Lapis 

Pondasi Agregat Kelas B (Base B) dan ketebalannya di lapangan. 

1.3 Struktur Organisasi Proyek 

Suatu proyek dapat berjalan dengan lancar, sesuai dan selesai dengan 

yang ditargetkan apabila ada orang orang yang mengaturnya. Maka dari itusebuah 

organisasi proyek sangat dibutuhkan agar mudah dalam mengkoordinasi dan 

saling bekerja sama dalam suatu proyek. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagianserta 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 Peningkatan Jalan Poros Kubu ini 

adalah sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI PROYEK JALAN POROS KUBU(PT. CAKRAWALA MONICA ABADI) 

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN POROS KUBU KEC. KUBU KAB. ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Cakrawala Monica Abadi 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN PENGAWAS CV. BUANA RIAU KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN 

POROS KUBU KEC. KUBU KAB. ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2020 

 
 

M RAUF,ST 

  

INSPEKTOR 

AGUS MUHARIO 

 

Gambar1..2 struktur organisasi konsultan pengawas CV.Buana Riau 

SUPERVISION ENGINEER 

BUDHI SETIAWAN,ST 

MANAGER PROYEK 

MOHAMMAD IIN SAKRONI,ST 

PETUGAS K3 

BASTONI,ST 

MANAGER TEKNIK 

LILY IMELDA,SE 

MANAGER KEUANGAN 
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KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KABUPATENKAMPAR 

 

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN POROS KUBU 

KEC. KUBU KAB. ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2020 

 

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Kegiatan Pembangunan Poros Kubu Dinas PUPR Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020 

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG KABUPATENROKAN HILIR 

 
JON SYAFRINDOW 

NIP. 19640627 198503 1 004 

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 

RAJA YULISTRI 
NIP. 19660810 198812 1 001 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
(PPK) 

RORI MARDIAN 
NIP. 19821029 200212 1 004 

DIREKSI 

EKO ARDIANTO, S. AP 
NIP. 19780625 200701 1 016 

 

PENGAWAS LAPANGAN 

ALDILA URSA, ST 
NIP. 19840926 201903 1 001 

JON MART 
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Adapun uraian dari struktur organisasi pada proyek Peningkatan JalanPoros 

Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut : 

1. Manajer Proyek 

Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan penutupan proyek. Manajer projek adalah seorangprofesional 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Taanggungjawab Inspector adalah : 

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 

https://id.itpedia.nl/2017/08/16/de-meer-pro-actieve-projectmanager/
https://id.itpedia.nl/2017/08/16/de-meer-pro-actieve-projectmanager/
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a. Inspector mempunyai tugas membantu chief incpector dan quantity engineer 

dalam melaksanakan tugas pengawasan proyek di lapangan; 

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; 

 
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 namun 

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 
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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 Supervisor Di Proyek sebagai berikut : 

a. Bertugas untuk mengatur kerjanya para bawahannya (staf) 

b. Menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada 

seluruh bawahan dan groupnya 
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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 
 

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 

harusdikalibrasiulang. 

d. Bertanggung jawab terhadap kinerja analis. 

e. Bertanggung jawab terhadap kinerja alat. 

f. Bertanggung jawab terhadap jaminan mutu pengujian 

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 

Manajer teknik konstruksi adalah pemain kunci dalam keberhasilan 

penyelesaian proyek konstruksi. Selama karirnya, seorang manajer teknik 
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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 operator alat berat 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 K3dalah 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 membantumengurangi risiko 

kecelakaan 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 

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 
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Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada proyek Peningkatan 

Jalan Poros Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 1.4 Skema Hubungan Pihak yang terlibat di dalam proyek 

 

Keterangan:  Hubungan Kontrak 

   Hubungan Koordinasi 

 
Adapun uraian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek Peningkatan Jalan 

Parit Poros KubuKabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut : 

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 dan untuk 

membiaya iproyek. 

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 sistemlelang, 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hilir 

Pemilik Proyek/ Owner 

CV. DHIYA CIPTA KONSULTAN 

Konsultan Perencana 

CV. BUANA RIAU 

Konsultan Pengawas 

PT.CAKRAWALA MONICA ABADI 

Kontraktor Pelaksana 
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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 perencanaadalah 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 ditunjuk oleh pemili kproyek 

(owner) untukmelaksanakanpekerjaanpengawasan. 

Konsultanpengawasdapatberupabadanusahadanperorangan yang bergerak di 

bidangpengawasandalampelaksanaanperkerjaandilapangandenganmemperhatika 

n item-item rencanaanggaranbiayapelaksanaandangambar-gambarrencanakerja. 

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 memintadana 

kepada pemilik proyek (owner) guna membiayai pelaksanaan 

pekerjaanselanjutnya. 

c. Memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana konturksi apabila dalam 

pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi dan gambar- 

gambarteknis. 
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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.Dalamtugasnya, 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 maupunpemerintah). 

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 dilapangan. 

h. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunan 

yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai denganrencana. 

i. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

pekerjaankonstruksi. 
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j. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari 

segi schedulling pelaksanaan maupun masapemeliharaan. 

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 metodekerja. 

1.4 Ruang Lingkup Proyek 

PT. CAKRAWALA MONICA ABADI merupakan perusahaan konsultan 

Swasta yang memberikan layanan jasa kontruksi berupa pengawasan pemerintah 

dan perusahaan swasta sebagai mitra kerja utama PT. CAKRAWALA MONICA 

ABADI telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kesinambungan 

eksistensi perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi dimaksud adalah 

kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Departemen Teknis) dan 

Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait kepada PT. CAKRAWALA 

MONICA ABADI untuk menggarap kegiatan atau program yang memiliki 

signifikasi dengan jasa konsultansi yang disediakan oleh perusahaan ini. 



 

BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan Proyek 

Proses pelelangan adalah suatu proses kegiatan tawar menawar harga 

pekerjaan antara phak owner dan pihak pellaksana sehingga mencapai kesepakatan 

harga atau nilai proyek yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

persyaratan (specification) yang dibuat oleh panitia pelelangan dan pembukaan 

penawaran oleh panitia pelelangan, kemudian dinilai dan dievaluasi sehingga dapat 

ditentukan pemenangnya. 

Menurut PERPRES (Peraturan Presiden) No.70 Tahin 2012, pelelangan 

menjadi 10 jenis sebagai berikut : 

1. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 

2. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini 

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

3. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan PenyediaBarang/Jasa Lainnya 

untuk pekerjaan yang bernilaipaling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

4. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan PenyediaPekerjaan Konstruksi 

untuk pekerjaan yang bernilaipaling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

5. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang 

memenuhi syarat. 



15  

 

6. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan PenyediaJasa Konsultansi untuk 

Jasa Konsultansi yang bernilaipaling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

7. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yangmemperlombakan 

gagasan orisinal, kreatifitas daninovasi tertentu yang harga/biayanya tidak 

dapatditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

8. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yangmemperlombakan 

barang/benda tertentu yang tidakmempunyai harga pasar dan yang 

harga/biayanya tidakdapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihanPenyedia Barang/Jasa dengan 

cara menunjuk langsung1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

10. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasalangsung kepada Penyedia 

Barang/Jasa, tanpa melaluiPelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 

Ada pun pelelangan yang diadakan pada proyek ini adalah pelelangan 

terbuka/umum, yaitu pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan 

diselenggarakan secara penawaran tertulis. Pengumuman pelelangan ini dilakukan 

secara meluas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, sehingga 

masyarakat yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses 

pelelangan tersebut. 

Proses pelelangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR adalah pelelangan 

umum,Pelelangan umum merupakan metode pemilihan penyedian barang dan jasa 

yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media 

masa dan papan pengumaman resmi sehingga masyarakat luas dan dunia usaha 

dapat mengikutinya. 
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Gambar 2.1 Pelelangan proyek pembangunan Jalan Poros Kubu,Kab.Rokan Hilir 

Gambar 2.2 Tahapan pelelangan. 

Sumber: lpse.rohilkab.go.id 

Sumber: lpse.rohilkab.go.id 
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Gambar 2.3 Pemenang Lelang 

Sumber: lpse.rohilkab.go.id 

 

 

2.2 Data Umum dan Data Teknis 

Adapun data umum dan data teknis dari Proyek Peningkata jalan poros 

kubu ini adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Data Umum 

Adapun data umum dari Proyek peningkatan Jalan poros kubu adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan : Peningkatan jalan poros kubu 

2. Lokasi : Kecamatan kubu,Kabupaten Rokan Hilir 

3. Panjang Jalan : 11,000 km 

4. Kontraktor Pelaksana : PT.Cakrawala Monica Abadi 

5. Konsultan Pengawas : CV. Buana Riau 

6. Nilai Kontrak : Rp.17.807.844.264,60, 

7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Kampar 

8. Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender 

9. Waktu Pemeliharaan : 180 Hari Kalender 
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2.2.2 Data Teknis 

Adapun data teknis dariProyek peningkatan Jalan Poros Kubu adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Proyek : Jalan Daerah 

2. Fungsi Proyek : Prasarana lalu lintas kendaraan 

3. Jenis Konstruksi : Aucas + Base B 

4. Panjang Efektif : 11 km 

5. Lebar Eksisting Jalan : 8 meter 

6. Lapis pondasi atas : Agregat Kelas B ; Tebal=20 cm 

7. Lapis Pondasi bawah : Aucas Tebal = 0 – 29 cm bervariasi 

tergantung kondisi jalan 
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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 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 

Tentang kemungkinan adanya kendala-kendala diproyek yang akan Dapat 

mengganggu pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung baik secara langsung 

maupun tidak langsung, maka diperlukan nya survey lapangan terlebih dahulu 

untuk mengetahui kondisi suatu jalan yang akan dibangun 

 

Gambar3.1 Survei Lapangan 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 
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2. Pembuatan papan plang kegiatan pekerjaan 

Papan plang kegiatan bertujuan memberikan informasi kepada 

masyarakat agar mengetahui nama kegiatan proyek yang sedang 

berlangsung Papan nama proyek berfungsi sebagai komponen pelengkap 

suatu pekerjaan dan menjadi identitas ekstitensi proyek itu sendiri. Isi dari 

Papan nama proyek adalah nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan, biaya, konsultan pelaksana dan konsultan pengawas, 

volume. Berikut ini adalah data umum proyek peningkatan jalan poros kubu- 

rohil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Mobilisasi alat 

Gambar3.2 Papan Plang Proyek 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 

Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah Surat Perintah Kerja 

diterbit,padapekerjaan mobilisasi ini, akan dilakukan mobilisasi peralatan, tenaga 

kerja,alat berat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna menunjang 

kelancaran pekerjaan. Adapun alat yang di mobilisasi ke pekerjaan jalan ini 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 

lainnyaexcavator bertujuan untuk penggalian, peletakan pipa, sloping, trenching 

dan penggilingan untuk penunjang meratakan pasir untuk tingkat reklamasi yang 

dibutuhkan untuk dapat dicapai. 
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Gambar 3.3Excavator 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 
 

2. 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 seperti 

mengangkat material Aucas , tanah timbunan dan lain-lain. 

 

3. Water Tank Truck 

Water tank truck adalah alat pengangkut air untuk proses pemadatan, air 

tersebut ada yang dimasukkan kedalam roda tandem roller pada saat pemadatan, 

ada yang langsung disiram di badan jalan yang akan dipadatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
4. Motor Grader 

 
Gambar 3.5 Water Tank Truck 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 
 

Motor Grader merupakan alat konstruksi paling penting dalam pekerjaan 

konstruksi jalan yang dilaksanakan oleh PT Cakrawali Monica Abadi. Fungsi dari 

Motor Grader dalam proyek tersebut adalah untuk menyiapkan badan jalan, 

penghamparan timbunan pilihan penghamparan lapisan. 
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5. Vibration Roller 

Gambar 3.6Motor Grader 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 
 

Vibration Roller adalah Merupakan alat berat yang digunakan untuk 

menggilas, memadatkan hasil timbunan, sehingga kepadatan tanah yang dihasilkan 

lebih sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7 Vibration Roller 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 
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6. Wheel Loader 

 

Wheel Loader adalah alat yang digunakan untuk mengangkat material yang 

akan dimuat kedalam dumptruck atau memindahkan material ke tempat lain. 

3.1.2 Tahap pelaksanaan 

Adapun tahapan pelaksanaa proyek peningkatan Jalan Poros Kubu ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan penyiapan badan jalan 

Pekerjaan ini mencakup penyiapan, penggarukan, pembentukan dan 

pemadatan permukaan tanah dasar sehingga badan jalan menjadi rata sebelum 

pekerjaan struktur di atasnya dilaksanakan. Penyiapan badan jalan ini dilakukan 

menggunakan alat berat dan alat bantu yang disetujui oleh direksi teknis dan 

konsultan pengawas atau yang sesuai dengan kondisi lapangan sehingga lapisan 

perkerasan yang ada di atasnya betul-betul stabil dan tidak mengalami 

penurunan/bergelombang. Alat berat yang digunakan pada pekerjaan penyiapan 

badan jalan ini adalah Motor Grader dan Vibro Roller. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3.8Wheel Loader 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 
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Gambar 3.9 Penyiapan Badan Jalan Dengan Alat Motor Grader 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

Gambar 3.10 Penyiapan Badan Jalan Dengan Alat Vibro Roller 

Sumber:Dokumentasi lapangan, 2020 

2. Pekerjaan tanah timbun galian biasa 

Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk 

mendapatkan penimbunan berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah 

benar-benar dipadatkan. Sebaiknya penimbunan dilakukan lapisan demilapisan 

dengan ketebalan 15cm. Lapisan demi lapisan harus dipadatkan terlebih dahulu 

sebelum ditambahkan dengan lapisan berikutnya. Setelah timbunan dihamparkan 

kemudian dilakukan pemadatan. Tahapan pemadatan menjadi salah satu tahapan 

penting untuk menjadikan tanah semakin kuat. Pemadatan dilakukan untuk 

mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah semakin padat. 

Setidaknya terdapat empat metode dasar pemadatan yakni penumbukan lapisan 

tanah secara mekanis ataupun secara manual, mesin roller, pemadatan dengan 

menggunakan getaran, dan pemadatan alami.Selain menggunakan alat-alat 
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pemadatan tersebut, pemadatan juga bisa saja dilakukan secara alami. Pemadatan 

alami dijalankan dengan membiarkan tanah dalam jangka waktu tertentu. Tanah 

nantinya secara alami akan menjadi padat karena terguyur hujan dan dilintasi 

kendaraan. Pemadatan seperti ini memang terbilang murah, tetapi membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

 

Gambar3.12 Tanah timbun dihamparkan dengan menggunakan motor grader 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Gambar3.11 Tanah Timbun Pilihan di turunkan dari Dumptruk 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 
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Gambar3.13 Pemadatan tanah timbunan menggunakan vibration roller 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 
 

Pekerjaan test pit dilakukan untuk mengecek ketebalan tanah timbunan. 

Perkerjaan test pit ini dilakukan per STA dengan 1 STA memiliki 5 lubang. 

Pekerjaan test pit dimulai dengan mengebor tanah timbun galian biasa dengan 

menggunakan jack hammer sebanyak 5 lubang, yaitu 2 titik pada bahu dan 3 

lubang pada badan jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.14Test pit Tanah Timbun Galian Biasa 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, Kerja Praktek 2020) 

3. Pekerjaan Aucas 

Setelah pekerjaan penyiapan badan jalan dan timbunan selesai maka dilakukan 

pekerjaan awkas. Pekerjaan ini meliputi pengambilan, pengangkutan, 

penghamparan dan pemadatan dengan menggunakan alat berat yang telah 

ditentukan. 
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Gambar3.15 Pekerjaan Penghamparan Pekerjaan Aukas 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

4. Pengujian Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Lapis pondasi bawah atau di sebut agregat lapis pondasi kelas B adalah 

bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi dan tanah dasar. Fungsi dari 

lapis pondasi bawah ini antara lain yaitu: 

1. Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda. 

2. Lapis peresapan, agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. 

3. Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke 

lapis pondasi atas. 

4. Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat (akibat 

lemahnya daya dukung tanah dasar) pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan. 

5. Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca terutama hujan. 

 
 

Material yang digunakan untuk lapisan pondasi bawah umumnya harus nilai 

CBR minimum 20% dan indeks lastisitas (PI) < 10%. Biasa di Indonesia lapisan ini 

memakai lapisan pasir dan batu (Sirtu) kelas A, B atau kelas C atau tanah/lempung 

kepasiran. 

Pekerjaan ini meliputi pengambilan, pengangkutan, penghamparan dan 

pemadatan dengan menggunakan alat berat yang telah ditentukan. 
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Gambar3.16 Pekerjaan Penghamparan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gambar3.17 Pekerjaan Pemadatan Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

Sumber:Dokumentasilapangan, 2020 

 

 

 
 

3.2 Target yang diharapkan Selama Kerja Praktek (KP) 

Adapun target yang diharapkan selama Kerja Praktek di PT.Cakrawala 

Monica Abadi adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lapangan 

selama Kerja Praktek. 

2. Mengetahui cara kerja alat berat yang digunakan pada saat pekerjaan 

3. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan masukan kepada perusahaan apabila 

terjadi kendala dilapangan. 

4. Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan selama masa perkuliahan kepada perusahaan pada waktu melakukan 

Kerja Praktek. 
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5. Mahasiswa diharapakan mampu menambah wawasan, pengalaman, serta 

memperbanyak koneksi atau relasi dibidang teknik sipil untuk menghadapi 

dunia kerja kedepannya. 

6. Dengan terselesainya pekerjaan ini, diharapkan dapat mempermudah dan 

memperlancar kembali akses lalu lintas bagi masyarakat di sekitarjalan poros 

kubu 

3.3 Perangkat yang digunakan Selama Kerja Praktek (KP) 

3.3.1 Perangkat Lunak 

Dalam proyek Peningkatan Jalan poros kubu ini menggunakan perangkat 

lunak yaitu sebagai berikut: 

1. Microsoft word 

Microsoft word ini digunakan untuk pembuatan laporan harian sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan di lapangan. 

2. Microsoft Excel 

Microsoft excel ini berfunggsi untuk mengolah angka menggunakan 

spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. 

3.3.2 Perangkat Keras 

Dalam proyek Peningkatan Jalan poros kubu ini menggunakan perangkat 

kerasyaitu sebagai berikut: 

1. Handphone 

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai 

berbagaifitur didalamnya yang bisa mempermudah kegiatan sehari-hari.Dalam 

kerja praktek yang saya lakukan, saya menggunakan handphone sebagai sarana 

dalam penggunaan aplikasi Open Camera untuk mengambil dokumentasi di 

lapangan. 

2. Alat tulis 

Digunakan untuk mencatat data-data yang dihasilkan pada saat pekerjaan 

dilapangan, dan untuk mencatat progres harian yang nantinya akan di catat 

dilaporan harian kerja praktek. 
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3.4 Data-data yang diperlukan Selama Kerja Praktek (KP) 

Adapun data-data yang diperlukan dalam proyek Peningkatan Jalan Poros 

Kubuselama Kerja Praktek (KP) ininadalah sebagai berikut: 

1. Data umum dan data teknis 

Data umum dan data teknis ini diperlukan agar dapat mengetahui berapa luas, 

lebar, panjang jalan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi diperlukan sebagai penunjang dan bukti progress harian selama 

pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 

3.5 Dokumen yang dihasilkan Selama Kerja Praktek (KP) 

Dengan melakukan Kerja Praktek ,dokumen dan data yang dihasilkan 

adalah laporan harian yang berisikan tentang pekerjaan yang dilaksanakan setiap 

harinya, keadaan cuaca, instruksi pemberi tugas direksi pekerjaan yang telah 

ditandatangani sebagai dasar proses selanjutnya serta kendala kerja yang dihadapi. 

3.6 Kendala-kendala yang dihadapiSelama Kerja Praktek (KP) 

Selama pelaksanaan proyek berlangsung pasti ada kendala- kendala yang 

dihadapi yang menyebabkan suatu proyek tidak berjalan dengan lancar, dan tidak 

berjalan tidak sesuai yang direncanakan. 

Dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan poros kubu ini ada beberapa 

kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut : 

1. Terganggunya proses pekerjaan karena alat yang tiba-tiba rusak dan 

membutuhkan waktu untuk diperbaiki. 

2. Pekerjaan tertunda dikarenakan kondisi cuaca yang kurang baik (hujan, 

mendung) pada masa pelaksanaan proyek 

3. Akses ke lokasi pekerjaan yang lumayan parah karena semua jalan 

menggunakan tanah timbunan. 

4. Kendaraan yang lewat yang melintasi jalan tersebut. 



31  

 

3.7 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 

tentang keselamatan pekerja.Sama halnya dengan Proyek Peningkatan 

peningkatan jalan poros kubu, pada proyek ini keselamatan pekerja kurang di 

perhatikan, tidak adanya alat pelindung diri (APD) untuk para pekerja dan 

pelaksana lapangan.Hal ini dapat berkemungkinan menimbulkan resiko 

kecelakaan kerja pada pekerja dan petugas dilapangan. 

2. Perlengkapan keamanan lalu lintas 

Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas pada saat pekerjaan sedang berlangsung 

juga sangat penting, agar pengguna jalan dapat mengetahui adanya pekerjaan 

jalan dan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan saat sedang berlangsung. 

3. Perangkat dokumentasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan.Tanpa adanya dokumentasi lapangan, maka tidak akan ada buktu 

bahwa kita telah melakukan pekerjaan tesebut. Oleh karena itu, diperlukan 

perangkat dokumentasi yang bisa mengambil gambar dengan jelas dan jernih. 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh selama melaksanakan kerja praktek 

(KP) pada proyek Peningkatan Jalan Poros Kubu ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pekerjaan survei dilapangan yang bertujuan untuk mengetahui 

kondisi dilapangan utserta mengetahui spesifikasi jalan tersebut. 

2. Mengetahui mobilisasi alat pada pekerjaan tersebut. Adapun alat berat yang 

digunakan dalam proses pekerjaan ini terdiri dari excavator,dump truck,water 

tank truck,motor grader,vibration roller,wheal loader. 

3. Mengetahui prosedur pelaksanaan dan tahapan pekerjaanpenghamparan serta 

pemadatan tanah timbun di lapangan. Tanah timbun yang digunkan yaitu tanah 

timbun galian. 

4. Mengetahui prosedur pelaksanaan dan tahapan pekerjaanpenghamparan serta 

pemadatan aucas.Ketebalan aucas 0-29 cm tergantung kondisi jalan dan medan 

tanah yang akan dibangun dalam proses pekerjaan tersebut 

5. Mengetahui prosedur pelaksanaan dan tahapan pekerjaanpenghamparan serta 

pemadatanlapis pondasi agregat kelas B dengan ketebalan 20 cm. 

5.2 Saran 

Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerja praktek 

(KP) ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain : 

1. Selama proses pekerjaan perusahan harus bertanggung jawab penuh terhadap 

pekerja dimulai dari keamanan dan kenyamanan pekerja. Agar prosespekerjaan 

menjadi lancar, maka setiappekerjaan pembangunan jalan yang ada dilapangan 

harus benar-benar diperhatikan terutama dalam penerapan K3. 

2. Perusahaan juga harus memperhatikan kenyamanan lalu lintas lain nya dengan 

memberikan rambu-rambu peringatan agar para pengguna jalan tidak terganggu. 



 

3. Perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap pekerja agar pekerjaan yang 

dihasilkan sesuai dengan rencana dan memenuhi spesifikasi. 
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