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7. Bapak Fajar,MT selaku Kepala Bidang (KABID) BINA MARGA PUPR 
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8. Ibuk Witriani Selaku Pembimbing Di kantor PUPR 

Penulis menyadari bahwa laporan ini ih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala 

kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 1.1 Latar Belakang Perusahaan 

 Sejalan dengan terus berkembang dan bergulirnya roda pembangunan di 

seluruh Provinsi di Indonesia dimana Provinsi Riau merupakan salah 

satunya,maka Konsekoensi logis nya adalah partisipasi dan peran aktif semua 

pihak dalam ikut mensukseskan pembangunan Provinsi Riau secara geografis 

letak nya sangat strategis berbatasan dengan beberapa Negara tetangga dan 

terdiri dari area daratan dan kepulauan. 

 Posisi ini menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadani untuk 

melayani seluruh aspek kebutuhan masyarakat aspek-aspek ekonomi, social, 

politik, pertahanan, dan keamanan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan 

prasarana fisik (infrastruktur) yang tentunya memerlukan Mapping 

(Pemetaan), perencanaan serta pengawasan dan pelaksanaan yang baik dan 

sesuai dengan tuntutan pembangunan baik dari segi teknis maupun nonteknis. 

 Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan haruslah melibatkan semua pihak dari tuntutan 

pembangunan yang dilaksanakan haruslah melibatkan semua pihak, baik dari 

pihak pemerintah sendiri maupun dari pihak-pihak swasta yang dapat 

berpastisipasi secara professional dibidang nya masing-masing. 

 PT.ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI Didirikan Pada 

tanggal 24 april 2011 dan merupakan perusahaan konsultan swasta yang 

tujuan awal pendirian nya yaitu sebagai penyedia jasa Konsultansi PT. 

ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI Memberikan Layanan jasa 

kontruksi dengan mengusung pengawasan jalan sebagai konsultan pengawas. 
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 Bergerak dari keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan 

yang ada di Riau, PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI 

Didukung Oleh Personil yang professional dibidang nya serta peralatan dan 

fasilitas yang cukup memadai guna proses pelaksanaan, baik yang 

diselanggarakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta lainnya 

diberbagai bidang layanan konsultansi Maka dari pada itu PT. ANEKA 

LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI Membuka diri agar pihak-pihak lain 

dapat mengetahui lebih jauh tengtang diri perusahaan dan potensi-potensi 

yang dimiliki perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih 

berarti PT ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI diharapkan dapat 

terus membantu dan ikut serta dalam pembangunan yang terus berkembang 

diindonesia khusus nya Riau agar pembangunan bias berjalan dengan sukses 

dalam mencapai hasil pembangunan yang maksimum. 

 1.2 Tujuan Proyek 

 Adapun tujuan proyek peningkatan jalan SEMUKUT-MERBAU adalah 

sebagai   berikut : 

1. Untuk mempermudah akses dari SEMUKUT-MERBAU bagi masyarakat 

setempat 

2. Meningkatkan Pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang 

kebutuhan ekonomi 

 

1.3 STUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

 Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap 

bagian serta yang ada pada suatu Perusahaan atau Instansi dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambar 

kan dengan jelas pemisahan tugas dan kewajiban antara satu dengan yang 
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telah diberi wewenang sebelumnya. Dengan demikian kegiatan yang 

beranekaragam dalam perusahaan disusun teratur sehingga tujuan usaha yang 

telah ditetapkan sebelumnya dapat diketahui asal kesalahan atau penyimpanan 

dalam suatu proses kegiatan. 

 Struktur organisasi pada PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA 

KONTRUKSI disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan fungsi, 

kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada setiap bidang 

yang ditempati. Untuk lebih jelas struktur organisasi PT. ANEKA LESTARI 

EKAJAYA KONTRUKSI dapat dilihat pada gambar sebagai berikut
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1. Manager Proyek 

Pada suatu kegiatan proyek agar tujuan proyeknya dapat tercapai secara 

efisien dan efektif membutuhkan manager proyek yang baik.agar sumber daya 

dapat di kelola dengan baik maka membutuhkan seorang manager proyek 

untuk mengatur, merencanakan,mengorganisir, memimpin, dan mengelola 

sumber daya. 

 

2. Petugas K3 

Bagian K3 bertanggung jawab memberikan pencegahan, arahan dan 

pertolongan jika terjadi hal yang terjadi pada karyawan. Selain itu, bagian K3 

juga bisa memberikan alat pelindungan diri bagi pegawai saat melakukan 

pekerjaan. 

 

3. Manager Teknik 

Manager Teknik bertanggung jawab untuk membentuk tim insinyur yang 

memenuhi syarat yang dapat memastikan penyelesaian proyek yang di 

berikan, manager teknik juga perlu memiliki pengetahuan yang tepat untuk 

mengendalikan estimasi dan perencanaan biaya terkait untuk suatu proyek 

Manager teknik manangani masalah lingkungan dan hukum atau kode 

setempat yang harus diikuti. Sebelum pekerjaan di mulai seorang manager 

teknik biasanya menyiapkan laporan tentang temuan mereka dan bekerja sama 

dengan orang lain yang terlibat dengan proyek, termasuk lembaga pemerintah, 

asosiasi lingkungan, kontraktor, dan subkontaraktor. 

 

4. Manager Keuangan. 

Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, merencanakan dan 

mengkoordinasi penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol 
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penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan pengunaan dana secara 

efektif dan efisien  

5. Pelaksana 

Pelaksana merupakan badan yang bertanggung jawab atas kerja pembangunan   

dilapangan, badan ini yang mengontrol pekerjaan yang dilakukan dan 

memberikan arahan kepada mandor. Adapun tugas dari pelaksana antara lain: 

a) Bertanggung jawab memenuhi target-target kerja. 

b) Mengawasi pekerjaan sesuai denganbestek. 

Menyimpan gambar kerja dengan baik dan tidak berubah. 

6. Juru gambar 

Drafman bekerja sama dengan engineer dipekerjaan proyek dengan spesifikasi 

penanggung jawab dalam hal membuat, mengatur, melaksanakan, kegiatan 

draing. Adapun tugas dari drafman adalah sebagi berikut: 

a) Merencanakan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 

b) Mengatur filling soft copy di komputer dan hard copy. 

c) Membuat gambar-gambar kerja sesuai dengan pengarahan yang di 

tetapkan. 

d) Menyusun dan menyiapkan dokumen As Built Drawing 

e) Memelihara semua gambar yang menjadi arsip diproyek. 

f) Mengajukan usulan-usulan perbaikan. 

7. Quantity Surveyor 

Uraian pekerjaan dari QS antara Lain : 

a) QS bertugas melakukan market survey untuk mendapatkan harga material 

bahan bangunan yang ia gunakan dengan mengacu Technical Specification 

dan dokumen bestek. 

b) Melakukan perhitungan terhadap Analisis Harga Satuan (AHS) berikut 

harga satuan pekerjaan (HSP) sesuai kebijakan manajemen proyek 
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c) Setelah semua item pekerjaan mempunyai harga satuan proses perhitungan 

di lanjutkan dengan memasukkan Bill of Quantity. 

d) Memperhitungkan quantity masing-masing pekerjaan dari gambar-gambar 

kerja yang sudah di siapkan. 

e) Setelah dapat harga satuan, item pekerjaan, dan quantity berikutnya yaitu 

melakukan perkalian antara quantity dengan harga satuan pada tiap-tiap 

item pekerjaan, kemudian menjumlahkan masing-masing sub total pada 

tiap kelompok pekerjaan. 

8. Operator motor grader 

Adalah orang yang menjalan kan alat berat yang di gunakan untuk meratakan 

jalan 

9. Operator Wheel Loader 

Adalah orang yang mejalankan alat berat yang di gunakan untuk mengangkat 

material yang akan di muat ke dump truck atau memindah kan material ke 

tempat lain. 

10. Operator Vibratory Roller 

Adalah orang yang menjalankan alat berat yang di gunakan untuk menggilas, 

memadatkan hasil timbunan, sehingga kepadatan tanah lebih sempurna  

11. Operator Excavator 

Adalah orang yang menjalan kan alat berat yang digunakan untuk pengeruk 

atau memindahkan material 

  



  

7 

 

           1.4   Ruang Lingkup Perusahaan/industri 

 PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI merupakan perusahaan 

konsultan Swasta yang memberikan layanan jasa kontruksi berupa 

pengawasan pemerintah dan perusahaan swasta sebagai mitra kerja utama PT. 

ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI telah memberikan kontribusi 

besar dalam menjaga kesinambungan eksistensi perusahaan dalam 8 tahun 

terakhir. Kontribusi dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat (Departemen Teknis) dan Pemerintah daerah melalui dinas-

dinas terkait kepada PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI untuk 

menggarap kegiatan atau program yang memiliki signifikasi dengan jasa 

konsultansi yang disediakan oleh perusahaan ini. 

 

TABEL 1.1 PROFIL PERUSAHAAN 

A. Data Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)  : PT.ANEKA LESTARI EKAJAYA  

koKONTRUKSI  

2.  Status      :          Pusat           Cabang � 

3. Alamat Kantor Pusat : Jln. Lili Komplek Panglima Blok B No.88 

     Pekanbaru 

 No. Telepon : - 

 No. Fax : - 

 E-mail : anekalestariekajayakontruksi@gmail.com 
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B. Izin Usaha (IUJK) dari Sertifikat Badan Usaha (SBU) 

A) IUJK 

 

 

 

 

B) SB 

 

 

 

 

C.) Izin Lainnya (SITU/Keterangan Domisi) 

 

 

 

 

4. Alamat Kantor Cabang  : - 

 No. Telepon   : - 

 No. Fax    : - 

1. No. Surat Izin Usaha   : 1-1471-2-00339-356590 

2. Masa berlaku izin usaha   : 29-Januari-2021 

3. Instansi pemberi izin usaha   : PEMKO Pekan Baru 

1. No. SBU     : 0-1471-07-023-1-04-356590 

2. Masa Berlaku SBU    : 17-Januari-2021 

3. Instansi Pemberi SUB   : LPJK Provinsi Riau 

4. Tanggal Leges Terakhir   : 15-MARET-2019 

1. No. Surat Izin    : 500/AH-PEMB/1701 

2. Masa Berlaku Izin    : Tanpa batas 

3. Instansi pemberi izin   : PEMKO Pekanbaru 
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D.) Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E. Pengurus 

 1. Komunikasi untuk Perseroan Terbatas (PT) 

 1. Direksi/Pengurus Badan Usaha 

NO NAMA No. KTP Jabatan Dalam Badan Usaha 

1. Joni Hendra 1471091803780021 Direktur 

2. Hariyanto 1471102005830041 Komisaris 

      

 

 

 

NO       NAMA                           NO. KTP Jabatan dalam badan usaha 

1 Joni Hendra 1471091803780021 Direktur 

1. Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi 

 a. No Akte    : N0.15 

 b. Tanggal    : 11-DESEMBER-2017 

 c. Nama Notaris    : Mukhlis, SH 

2. Akte Perubahan Terakhir 

 a. No Akte    : - 

 b. Tanggal    : - 

 c. Nama Notaris    : - 
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   F. Data Keuangan 

           1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) Susunan Persero (Untuk    

CV/Firma) 

NO Nama No.KTP Persentasi 

1. Joni Hendra 1471091803780021 80 % 

2. Hariyanto 1471102005830041 20% 

3.    

 2.Pajak 

  
a. Nomor Pokok Wajib Pajak     :835011131216000 

b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir    :73131206466203818201 

c. Bukti Laporan Bulanan (3 bulan terakhir : - 

d. [surat keterangan piskal (sebagai pengg  : - 

 anti huruf b dan c) 

 



  

11 

 

BAB II 

DATA  PROYEK 

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) 

 Pada hari ini, senin tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-

03-2020), yang bertanda tangan dibawah ini sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA I (SATU) Tahun Anggaran 2020 

telah mengadakan Proses Tender secara Elektronik (e-procurentment) dengan metode 

Tender dengan pascakualifikasi metode harga terendah system Gugur terhadap 

pekerjaan tersebut diatas dengan rangkaian tahapan sebagai berikut : 

A. PENGUNGUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 Penguguman Pengadaan Barang/Jasa ini diumumkan melalui portal pengadaan 

nasional yaitu melalui website : www.Ipse.merantikab.go.id pada tanggal 17 Februari 

2020 pukul 19:00 Wib. Sampai dengan tanggal 21 februari 2020 pukul 23:59 Wib. 

 

B. PENDAFTARAN DAN PENGUNDUHAN DOKUMEN PENGADAAN 

 Pendaftaran dan Pengunduhan dokumen pengadaan dilakukan pada tanggal 18 

Februari 2020 pukul 00:00 Wib. Sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 pukul 

23:59 Wib. Hingga batas akhir pendaftaran dan pengunduhan dokumen pengadaan, 

peserta yang mendaftar dan mengunduh dokumen pengadaan untuk pekerjaan 

sebagaimana tersebut diatas sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) 

 Peserta, yaitu : 

 1. PT. Andika Utama 

2. PT. Aneka Lestari Ekajaya Kontruksi 
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3. PT. Duta Karya Mandiri Perkasa 

4 CV. Graha Tracindo 

5. PT. Paku Bangunan Jaya 

6. CV. Sugeta Putra Meranti 

7. CV. Bukit Bintang 

8. PT. Trimacon Jaya Persada 

9. PT. Cakrawala Monika Abadi 

10. PT. Harapan Sahabat Sehati 

11. PT. Merbau Indah Abadi  

12. CV. Harimau Muda Bertuah 

13. PT. Qinthara Gemerlang 

14. CV. Dayma Totalindo 

15. PT. Pilar Jurong Sejati 

16.  PT. Deskindo Riau Mandiri 

17. CV. Citra Melayu Putra 

18. PT. Eka Cipta Mandani 

19. PT. Permata Kencana Utama  

20. PT. Multi Jaya Makmur 

21. PT. Tuah Awam Engineering 
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22. PT. Riau Sepadan 

23. CV. Jepun Graha Mandiri 

24. PT. Tubersa Bhakti Group 

25.  CV. Galang Putra Perdana   

2.1 Proses Pelelangan 

Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa 

dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyediaan 

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat.  

Proses pelelangan adalah proses kegiatan penawaran pekerjaan yang 

ditawarkan oleh pemilik proyek (owner) kepada rekanan (kontraktor), yang 

bertujuan untuk memilih salah satu pelaksana pekerjaan yang memenuhi 

syarat. Berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan 

diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia 

terbaik. Penentuan pelaksanaan kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Pelelangan umum, yaitu pelelangan yang di umumkan melalui media massa 

atau publikasinya 

2. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan yang hanya diundang beberapa 

pemborongan yang di anggap mampu. 

3. Pemilihan langsung. 

4. Penunjukan langsung. 

5. Penunjukan langsung. 

Adapun pelelangan yang diadakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 

yaitu pelelangan terbuka/umum. 
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2.1.1 Pelelangan Terbuka atau Umum 

Pelelangan Terbuka atau Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara 

terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa atau pun papan 

pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia 

usaha yang berminat dalam mengikutinya. 

Dalam pelaksanan suatu pelelangan, panitia lelang mempunyai tugas dan 

kewajiban sebagai berikut: 

1. Menetapkan syarat-syarat pelelangan. 

2. Mengadakan pengumuman yang akan di adakan. 

3. Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat kerja serta berita acara. 

4. Menetapkan tata cara penilaian pelelangan  

5. Melaksanakan pelelangan 

6. Mengadakan penilaian dan penetapan calon pemenang 

7. Membuat laporan dan pertanggung jawaban kepada kegiatan. 

Dalam proses pelelangan yang dilakukan untuk proyek Peningkatan Jalan 

Semukut – Kuala Merbau yang diikuti oleh beberapa peserta dengan sistem 

pascakualifikasi dengan metode evaluasinya menggunakan sistem gugur. 

Pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT. Aneka Lestari Ekajaya Kontruksi 

dengan nilai kontrak sebesar RP. 10.141.958.000,00- ( Sepuluh Milyar Seratus 

Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). 

 

2.2    Data Umum dan Data Teknik 

2.2.1 Data Umum Proyek 

1. Papan Nama Proyek 

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 
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pekerjaan, biaya, konsultan pelaksana dan konsultan pengawas, volume. 

Berikut ini adalah data umum proyek peningkatan jalan Semukut – Kuala 

Merbau 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data-data proyek Peningkatan Jalan Semukut – Kuala Merbau adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan    : Peningkatan Jalan Semukut - Kuala Merbau 

2. Pekerjaan   : Peningkatan Jalan Semukut – Kuala Merbau 

3. Lokasi   : Kabupaten Kepulauan Meranti     

4. Nilai Kontrak  : Rp.10.141.958.000,00,. 

5. Konsultan pengawas : PT. INDONESIA CONSULTAN TEKNIK 

6. Kontraktor pelaksana : PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI 

7. Sumber Dana  : APBD  Kabupaten Kepulauan Meranti 

8. Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender 

9. Sistem Pelelangan  : Pelelangan Terbuka/Umum 

10. Pemberi Tugas  : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 

  Kabupaten Kepulauan Meranti 

 Gambar 2.1. Papan Nama Proyek Peningkatan Jalan 

Semukut- Kuala Merbau 

(sumber : lapangan proyek) 
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BAB III 

 Deskripsi Kegiatan selama KP 

 

1. Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

 

 Pada bab ini diuraikan dan dijelaskan tugas-tugas yang dipelajari dan memahami 

selama menjalankan Kerja Praktek (KP) di Jalan Semukut – Kecamatan Pulau 

Merbau PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI menjalankan proyek 

selama kurang lebih 62 (Enam Puluh Dua Hari) hari yang dilaksanakan mulai hari 

Rabu Tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan Senin 31 Agustus 2020. 

Adapun ruang lingkup perkerjaan selama Kerja Praktek di Jalan Peranggas   

Kecamatan Rangsang Barat antara lain sebagai berikut: 

1. Mobilisasi 

2. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi 

3. Timbunan biasa dari timbunan biasa 

4. Timbunan Pilihan dari sumber galian 

5. Penyiapan badan jalan 

6. Geotestil Separator Kelas 1 

7. Gambangan (Uyung Sagu) 

� Mobilisasi Proyek  

   adalah kegiatan mendatangkan peralatan, bahan dan tenaga kelokasi 

proyek menggunakan alat angkut berupa Trailer, Truk dan angkutan laut seperti 

Ponton  

ialah aktivitas untuk mendatangkan sumber daya dalam proyek layaknya yang di 

bawah ini: Membeli & menyewa tanah/lahan untuk menjadi base camp. Mendatangkan 

staff & personil bekerja cocok dengan kebutuhan lapangan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Mobilisasi 
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� Penyelengaraan SMK3 kontruksi  

    adalah adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi 

struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses 

dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna 

terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif 

  

Gambar 3.2 Penyelengaraan SMK3 kontruksi 
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� Timbunan Biasa dari Sumber Galian  

Dalam Pelaksanaan pekerjaan Timbunan Tanah Biasa dari sumber Galian 

secara mekanis ini dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pemilik pekerjaan, dan 

akan dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan pasangan. 

Pekerjaan timbunan tanah biasa ini akan menggunakan material dari sumber galian 

atau didatangkan dari luar lokasi pekerjaan yang merupakan timbunan biasa yang 

telah mendapat izin sebelumnya oleh pemilik pekerjaan, galian yang telah 

dibersihkan dari benda-benda yang akan mengalami kelapukan. 

Penimbunan material ini dilakukan bertahap lapis demi lapis sesuai petunjuk pemilik 

pekerjaan dan dipadatkan lapis demi lapis sesuai petunjuk pemilik 

pekerjaan/pengawas, untuk daerah-daerah yang sulit dipadatkan dengan alat berat 

akan dipadatkan dengan peralatan yang sesuai misal stamper dan atau alat pemadat 

lain yang telah disetujui. 

Pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian, kami menggunakan bahan solar non 

subsidi dan bahan lainnya yang mendukung pekerjaan ini, sesuai dengan peraturan 

pemerintah untuk pekerjaan konstruksi. 

Kami akan mempersiapkan peralatan, seperti alat excavator, dump truck dan alat 

bantu lainnya ,dan jika pada pelaksanaan pekerjaan ini memerlukan 

perlakuan   khusus,   maka   kami   akan menggunakan   alat   tertentu   dalam 

melaksanakan pengeringan lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.3 Timbunan Biasa dari Sumber Galian 
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 �Timbunan pilihan dari Sumber galian 

 adalah item pekerjaan yang termasuk dari salah satu bagian dari lapis 

perkerasan jalan. 

 

Pekerjaan ini meliputi persiapan lokasi pekerjaan, pengadaan material, 

penghamparan, pemadatan, pengujian, opname dan perapian pekerjaan. 

 

Karena material ini merupakan material asli (natural), sehingga material  ini tidak 

membutuhkan pengujian JMD dan JMF seperti layaknya agregat. 

 

Pengujian yang dilakukan hanya sebatas pengujian material untuk mengetahui 

karakteristik material apakan layak digunakan sebagai perkerasan jalan sesuai batas 

persyaratan kualitasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Timbunan pilihan dari Sumber galian 
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� Penyiapan Badan Jalan 

adalah adalah Pekerjaan yang meliputi galian minor atau penggaruan serta pekerjaan 

timbunan minor yang diikuti dengan pembentukan, pemadatan, pengujian tanah atau 

bahan berbutir, dan pemeliharaan permukaan yang disiapkan sampai bahan 

perkerasan ditempatkan diatasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Geotekstil Separatos Kelas 1 

digunakan untuk memisahkan, menyaring, memperkuat, dan melindungi serta 

menguras didalam tanah. ... Khususnya dalam kontruksi bahan proyek yang ada di 

indonesia, dan bahan ini sudah sering sekali banyak digunakan pada proyek-proyek 

di indoensia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Penyiapan Badan Jalan 

Gambar 3.6 Geotekstil Separatos Kelas 1 
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� Gambangan (Uyung Sagu) 

bisa digunakan untuk penahan abrasi (ini telah dipraktekkan oleh beberapa kilang 

sagu yang beroperasi tidak jauh dari tebing). Di Kepulauan Meranti sendiri, uyung 

sagu sangat bermanfaat dalam hal pembangunan jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Target yang diharapkan 

Adapun target yang di harapkan selama kerja praktek di PT. ANEKA 

LESTARI EKAJAYA KONTRUKSI adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lapangan 

selama kerja praktek. 

 

2. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan masukan kepada perusahan apabila 

terjadi kendala dilapangan. 

 

Gambar 3.7 Gambangan (Uyung Sagu) 
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3. Mahasiswa diharapkan dan memahami proses pekerjaan yang dilaksanakan  

 

4. Diharapkan mahasiswa dapat berkonstribusi dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan dibangku perkuliahan kepada perusahan selama melakukan kerja 

praktek 

 

 

3. Perangkat lunak / keras yang digunakan  

Adapun peralatan utama yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan 

peingkatan jalan Semukut – Kuala merbau yaitu sebagai berikut 

1. Excavator  

Di Indonesia alat berat ekskavator banyak fungsi lebih popular di sebut beko 

atau bego fungsi utama alat berat ekskavator yakni untuk memudahkan 

pekerjaan aksavasi atau penggalian akan tetapi, seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya alat berat ekskavator termasuk alat multifungsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bulldozer  

Di Indonesia alat berat Bulldozer bego fungsi utama untuk memudahkan 

pekerjaan Bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang dan berfungsi untuk 

pemerataan material seperti tanah, pasir, kerikil yang memiliki kemampuan 

Gambar 3.8 Excavator 
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dorong atau tenaga yang tinggi. Bisa digunakan untuk menggali, mendorong, 

menggusur meratakan, menarik beban, menimbun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tandem Roller 

Alat berat yang berfungsi sebagai alat pemadat biasanya dikenal sebagai 

compactor yang memang fungsinya adalah untuk memadatkan lahan atau area 

tertentu untuk mendapatkan tingkat kepadatan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Bulldozer 

Gambar 3.10 Tandem Roller 
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4. Dump truck 

Fungsi Alat Berat Dump Truck. Dum Truck merupakan alat yang digunakan untuk 

memindahkan material hasil galian dari lokasi quary ke lokasi proyek. Dump truk 

biasa digunakan untuk mengangkut barang semacam pasir, kerikil atau tanah 

untuk keperluan konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Motor Grader 

 Motor grader adalah sebuah mesin sortir adalah suatu sarana (angkut) rancang-

bangun dengan suatu pemotong besar yang digunakan untuk menciptakan 

sebuah permukaan datar. 

Ciri khasnya yaitu mempunyai tiga poros sumbu, dengan taxi dan mesin/motor 

diletakkan di atas poros belakang dari kendaraan dan dengan mata piasu di 

Gambar 3.11 Dump truck 



  

25 

 

tengahnya. Tujuan mesin grader digunakan sebagai dari proses akhir (meratakan 

dengan tepat) “permukaan yang keras/kasar” yang dilakukan oleh alat yang 

dirancang sebagai alat yang lebih berat seperti traktor dan pengikis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Data – data yang diperlukan  

Adapun data yang diperlukan dalam proses pekerjaan selama Kerja Praktek (KP) 

dapat dilihat pada tahapan-tahapan perkerjaan di bawah ini: 

Perkerjaan Pengukuran Ketebalan tanah Sub Base atau Tanah timbunan 

mempunyai data sebagai berikut: 

Pengujian ketebalan Sub Base dilakukan dengan 3 bagian yaitu  

a) Bagian kiri jalan memiliki ketebalan 30 Cm 

b) Bagian tengah jalan memiliki ketebalan 35 Cm 

c) Bagian kanan jalan memiliki ketebalan 30 Cm  

Gambar 3.12 Motor Grader 
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 Perhitungan perhitungan kebutuhan material 

   Panjang jalan              = 5 km / 5000m 

   Lebar jalan         = 10 m 

   Ketebalan tanah  = 40 cm 

              Base    = 20 cm  

        Berapa kebutuhan Material ? 

  

 

Kebutuhan tanah timbunan ? 

   = 5000 × 10 × 0.4 ×= 20.000 
3  

           Volume = 
3 × � ����ℎ × �  

   = 20.000 × 1.61 × 1.3 = 41.860 ���  

   =
��.���

����
= 20.93 ����/!�����  

 

 Kebutuhan Base ? 

   = 5000 × 10 × 0.2 = 10.000 
3 

       Volume = 
3 × � ��"� × ���"� 

   = 10.000 × 1.72 × 1.2 = 20.640 ��� 

   =
��.���

����
= 10.32 ���/!����� 
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5.  Dokumen – dokumen file-file yang dihasilkan 

Dalam melaksanakan kegiatan Kerja Praktek (KP) di PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA 

KONTRUKSI selama 2 bulan dokumen yang dihasilkan adalah Laporan Kerja 

Praktek.  

Laporan Kerja Praktek berisikan kegiatan dan perkerjaan-perkerjaan harian 

selama Kerja Praktek berlangsung. 

 

6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas tersebut 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan Kerja Praktek 

adalah sebagai berikut: 

a. Cuaca kurang stabil sehingga menyebabkan jalan ke lokasi tidak bagus. 

b. Terganggunya proses pekerjaan disebabkan oleh kebetulan material yang 

tidak mengcukupi. 

c. Permasalah pendanaan menuju ke lokasi, karena sekali turun kelapangan bisa 

untuk makan 3 hari. 

d. Permasalahan jauhnya perjalanan menuju ke lokasi Kerja Praktek menghabisi 

waktu 1 jam. 

e. Permasalahan kerusakan jalan yang dihadapi dalam perjalanan cukup-cukup 

mengelus dada, biar tidak darah tinggi 

 

Cara-cara menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tugas 

Kerja Praktek ini. 

Selama melaksanakan Kerja Praktek pada PT. ANEKA LESTARI EKAJAYA 

KONTRUKSI ada beberaoa kendala yang dihadapi, terdapat beberapa cara untuk 

mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Seharusnya jalan dengan kondisi yang tidak bagus diperbaiki dengan 

menimbun agregat dan diratakan diratakan agar kondisi jalan bisa dilewati. 

b. Seharusnya pihak kontraktor harus mengirim kebutuhan material sebelum 

habisnya material agar proses perkerjaan tidak terhenti. 

c. Apabila pendanaan yang tidak mencukupi mahasiswa Kerja Praktek di kantor 

PUPR Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, daerah kantor PUPR Kepulauan 

Meranti tidak jauh dari penginapan mahasiswa. 
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d. Mahasiswa pergi ke lokasi Kerja Praktek harus lebih awal dari mulainya 

perkerjaan berlangsung. 

e. Menghindari dari kerusakan jalan dan seharusnya pihak pemerintah harus 

cepat untuk memperbaikinya. 

 

 

 

7. Hal-hal yang di anggap perlu  

Ada Pun Hal-hal yang di anggap perlu yaitu Mahasiswa dapat mengetahui 

gimana proses pelelangan di suata perusahaan atau PT dan mahasiswa 

mampu berhadaptasi di dunia lapangan pekerjaan 
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BAB IV 

Penutup 

 

 Manfaat dari tugas yang dilaksanakan   

Adapun manfaat yang didapat dari tugas yang dilaksanakan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengaplikasikan teori /konsep ilmu pengetahuan sesuai 

program studinya yang telah di pelajari di bangku kuliah pada 

suatu organisasi/perusahaan. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan program studinya. 

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis, 

mengkaji teori/konsep dengan kenyataan kegiatan penerapan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan di suatu 

organisasi/perusahaan. 

4. Menguji kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

(sesuai program studi terkait) dalam pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan dalam penerapan pengetahuan 

dan attitude/perilaku mahasiswa dalam bekerja  

5. Mendapat umpan balik dari dunia usaha mengenai 

kemampuan mahasiswa dan kebutuhan dunia usaha guna 

pengembangan kurikulum   

            

 Manfaat KP bagi mahasiswa  

Adapun manfaat yang didapat dari tugas yang dilaksanakan yaitu  

sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara 

nyata. 

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan teori/konsep sesuai dengan 

program studinya. 

3. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat 

menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai 

program studinya. 

4. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

organisasi/ perusahaan terhadap kemampuan mahasiswa 

yang mengikuti KP di dunia pekerjaaannya. 

5. Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh umpan balik dari 

dunia pekerjaan guna pengembangan kurikulum dan proses 

pembelajaran  
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