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bengkalis 

3. Bapak Dedi Enda,MT. selaku KA prodi  D3 teknik sipil politeknik negeri 

bengkalis 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAA 

1.1  Latar Belakang Perusahaan/Industri 

 CV TUGU MAS & CO  didirikan berdasarkan akte notaries Tito Utoyo,SH pada 

tanggal 8 April 2011dan izin Kementrian Hukun Dan hak Asasi Manusia RI Nomor:  M-

22 – HT 03 01 – Th. 1990. Tanggal 7 juli 1990. 

Terkait lingkungan sosial masyarakat di wilayah Desa Rimbo Panjang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar relatif kompleks, sehingga dapat menimbulkan perbedaan 

presepsi terhadap usaha atau kegiatan yang berlangsung. Dampak suatu usaha terhadap 

lingkungan sosial menciptakan keresahan, konflik dan ketidak harmonisan dalam 

kehidupan. Kajian terhadap dampak tersebut diawali dengan melihat ciri-ciri struktur 

sosial yang dapat digambarkan melalui posisi, peran dan bentuk hubungan sosial antar 

institusi dan pihak yang terkait dengan kegiatan industri baik skala besar, menengah 

maupun rumahan atau home industri, yaitu pemerintah, pelaku bisinis, masyarakat 

sekitar areal lokasi dan organisai sosial kemasyarakatan yang peduli lingkungan hidup. 

Interaksi antar pelaku terkait dengan kegiatan usaha tersebut akan menciptakan model 

pengelolaan lingkungan suatu areal bagi suatu wilayah atau tempat industri. Dukungan 

pemerintah dalam menciptakan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai 

landasan dasar dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. 

 Secara umum lokasi kegiatan usaha berada dalam wilayah Administrasi Desa 

Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Peruntukan lokasi 

sebagai tapak jenis usaha adalah unit pengolahan dan produksi yakni AMP, Batching 

Plant dan Stone Crusher. Dimana lokasi ini merupakan tempat pelaksanaan melalui 

metode pengolahan dan produksi, secara garis besar adalah dengan perlakuan pada unit 

proses bagi mesin-mesin kerja. 

 Lokasi usaha dan kegiatan merupakan areal dari lahan tidur sebagai tapak usaha 

atau kegiatan yang dimaksud. Areal lokasi sebagai tapak lokasi kegiatan produksi dan 

pengolahan Asphalt Mixing Plant (AMP), Batching Plant (BC) dan Stone Crusher (SC) 

yang akan dilakukan oleh CV.TUGU MAS & CO, berada dalam wilayah administrasi 

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang, dengan luas areal untuk usaha/kegitana 

tersebut, berdasarkan kebutuhan kerja adalah lebih kurang 4,6 Ha atau sekitar ±46.645 
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m². Dimana areal peruntukan lahan ini mencakup untuk lokasi bagi fasilitas unit 

produksi (peralatan mesin-mesin kerja), bangunan fisik konstruksi sebagai utilitas dan 

saran penunjang lainnya. 

 

Gambar 1.1 Lokasi kantor Pusat  CV. TUGU MAS & CO  di Jl. Soekarno-Hatta Pekanbar 

1.2. Tujuan Proyek 

 Pemerintahan Provinsi Riau dalam rangka merealisasikan proses pembangunan 

daerah untuk kepentingan masyarakat ialah dengan diwujudkannya pemenuhan prasarana 

pendukung transportasi darat.  Aplikasi dari pembangunan prasarana transportasi tersebut 

terdiri dari pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi dan kapasitas prasarana yang telah 

ada. 

  Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku dinas / instansi teknis 

Pemerintah Provinsi Riau pada TA 2020 ini merealisasikan peningkatan jalan sebagai 

prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber dana anggaran APBD TA 2020, 

khususnya Pembagunan jalan wilayah IV tahun anggaran 2020 Jalan durian sebatang 

desa kualu nenas, jalan permata fatika, jalan dusun pulau lowe desa kemang indah, jalan 

lingkar desa terantang dan jalan lingkar kantor camat tambang. Ditinjau dari status 

kondisi geometrik jalan (existing) pada ruas jalan ini akan tetap ditingkatkan untuk 

memperlancar ruas Jalan lalulintas. Pada lokasi yang akan dikerjakan oleh CV. TUGU 

MAS & CO, SPMK no 03.06/KONTRAK/PPK-WIL.IV/PUPR-BJJ/V/2020 tanggal 29 

Mei 2020 dan Pengawasan oleh CV. Adhitama Karya berdasarkan kontrak 

no.05.10/BAEP/POKJA-IV/PBJ/2020 tanggal 18 mei 2020 ini mempunyai kondisi 

geometrik jalan (existing) yang kurang lebar dan masih ada yang berupa lapisan agregat 

base, dan perlu ditingkatkan ke Laston lapis Aus ( AC-WC ), dimana pada beberapa 
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kondisi geometrik jalan (existing) yang akan ditingkatkan dan memerlukan perlebaran 

badan jalan dengan Lapis base A dan base B serta   diperlukan  perkerasan aspal. 

  Adapun target manfaat dari Pembagunan jalan wilayah IV tahun anggaran 2020 

Jalan Durian sebatang desa kualu nenas, jalan permata fatika, jalan dusun pulau lowe 

desa kemang indah,jalan lingkar desa terantang dan jalan lingkar kantor camat tambang 

kab Kampar adalah; 

a. Memperlancar dan memperpendek jarak tempuh arus lalu lintas baik manusia 

maupun barang/jasa sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam berlalu 

lintas’ 

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat,karna mendukungnya sarana prasarana 

jalan yang memudahkan serta mempercepat dalam segi usaha. 

 

1.3.  Struktur Organisasi Perusahaan 

 Salah satu penunjang untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik adalah 

kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari tim pengawasan teknis, Pelaksana Teknis 

maupun pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

 Adapun struktur organisasi tersebut adalah Struktur Organisasi unsur PPTK. 
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1.4 Ruang lingkup perusahaan 
 

CV.TUGU MAS & CO adalah salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang konstruksi, salah satunya adalah jalan. selain itu CV. TUGU 

MAS & CO merupakan perusahaan konsultan Swasta yang memberikan layanan 

jasa konstruksi berupa pengawasan. Pemerintah dan perusahaan swasta sebagai 

mitra kerja utama CV. TUGU MAS & CO telah memberikan kontribusi besar 

dalam menjaga kesinambungan eksistensi perusahaan dalam beberapa tahun 

terakhir. Kontribusi dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan baik oleh 

Pemerintah Pusat (Departemen Teknis) dan Pemerintah Daerah melalui dinas- 

dinas terkait kepada CV. TUGU MAS & CO untuk menggarap kegiatan atau 

program yang memiliki signifikansi dengan jasa konsultansi yang disediakan 

oleh perusahaan ini. 

 Usaha/kegiatan berada di Km 24 Desa Rimbo Panjang Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar dan Batching Plant (BC)  yaitu PT. RMB Beton 

yang berlokasi di Pekanbaru. 

Terkait usaha/kegiatan yang akan dilakukan, maka identitas data selaku pihak 

penanggung jawab sebagai pusat pengolahan dan produksi yang berbasis 

pemanfaatan bahan batuan adalah sebagai berikut : 

 

 Tabel 1.4 Profil CV TUGU MAS & CO 

Status usaha  Perseroan komanditer 

Daftar Nama Perseroan  AHU-0005994-AH.01.15 Tahun 

2020 

Status Modal  Investasi Swasta 

Penanggung jawab   H.Asmen 

Jabatan  Direktur Utama 

Luas Lokasi  ±46.645 M² 

Satatus Lahan Lokasi  Hak Milik 
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Jenis Usaha/Kegiatan  Unit Pengolahan & Produksi Asphalt 

Mix Plant, Batching Plant, Stone 

Crusher 

Jenis Produksi  Asphalt Mix, Readymix Concrete & 

Splite Pecahan Batuan 

Kapasitas Olah  Ton/Hari 

Alamat Lokasi Usaha kegiatan   Jln. Soekarno-Hatta No.11 

Pekanbaru 
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BAB II  

DATA PEROYEK 

2.1  Peroses Pelelangan 

 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. 

a. 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. 

b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas 

dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk 

pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

d. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk 

pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

e. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan 

yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat. 

f. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

g. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan 

orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan 

berdasarkan Harga Satuan. 

h. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan 

barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya 

tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

i. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara 

menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 
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j. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia 

Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 

  Peroses 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. 

 

 

2.2 Data Umum Proyek  

a. Kegiatan   : Pembagunan jalan wilayah IV tahun anggaran 2020 

b. Paket              : jalan durian sebatang desa kualu nenas, jalan permata         

fatika,jalan dusun pulau lawe desa kemang indah, jalan 

lingkar desa trantang dan jalan lingkar kantor camat 

tambang. 

c. Lokasi   : Kecamatan tambang 

d. Panjang Jalan  : 2,151 km 

e. Kontraktor Pelaksana : CV.TUGU MAS & CO 

f. Konsultan Pengawas : CV DHIYA CIPTA KONSULTAN 

g. No Kontrak  : 03.06/KONTRAK/PPK-WIL.II/PUPR-BJJ/V/2020 

h. Nilai Kontrak  : Rp.4.807.434.000,000 

i. Sumber Dana  : APBD Kabupaten Kampar 

j. Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender  
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           Gambar 2.1 gambar plank proyek (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

2.3 Data Teknis Proyek  

a. Jenis Proyek  : Jalan Daerah 

b. Fungsi Proyek  : Prasarana lalu lintas kendaran 

c. Jenis Konstruksi : Perkerasan Hot Mix (Plexible Pavement) 

d. Panjang Efektif : 2,151 km 

e. Lebar Eksisting Jalan : 4  meter 

f. Lapis Atas   : AC – WC ;  Tebal = 4,8-4,0 cm 

g. Lapis pondasi bawah : Agregat Kelas B ; Tebal=15  

h. Lapis Pondasi Atas : Agregat Kelas A ;  Tebal = 12 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK  

3.1 Spesifikasi Tugas yang di laksanakan  

Pada pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan perlu menentukan dan mengatur 

langkah-langkah setiap jenis pekerjaan diawal 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  

Pada Pekerjan Persiapan ada beberapa jenis pekerjaan yang meliputi: 

1. Mobilisasi alat 

Pekerjaan mobilisasi akan segera dilakukan, setelah Surat Perintah Kerja 

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

kerja, alat berat serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna menunjang kelancaran 

pekerjaan. Alat yang di mobilisasi ke pekerjaan jalan yaitu : 

a. Motor grader 

b. Vibro roller 

c. Water tank 

d. Asphalt sprayer 

e. Tandem roller 

f. Pneumtic tire roller 

g. Asphalt pinisher 
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2. Survey lapangan 

Pekerjaan survey lapangan ini sangat perlu dilaksanakan guna mengetahui 

Tentang kemungkinan adanya kendala-kendala di proyek yang akan dapat  

mengganggu pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung baik secara   langsung 

maupun tidak langsung. 

   3    Pembuatan Plang Pekerjaan 

 

Plang pekerjaan berfungsi untuk memberi tahu bagi pengguna jalan bahwa disebagian 

panjang jalan ada pekerjaan kontruksi. 

 

  3.1.2     Pekerjaan Jalan 

Disamping rapat koordinasi antara Kontraktor dengan owner sebagaimana disyaratkan 

dalam kontrak, koordinasi internal Kontraktor antara bagian dalam organisasi proyek juga 

dilakukan sedikitnya 1 minggu sekali untuk mengevaluasi, dan merencanakan aktivitas 

lanjutan dalam mencapai target progres pekerjaan yang telah ditetapkan. Dan jika 

diperlukan, juga diadakan rapat untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul 

dilapangan yang belum diprediksi. Pekerjaan jalan ini ada berberapa jenis pekerjaan, 

meliputi : 

1 . Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B 

Lapisan pondasi bawah atau disebut agregat lapisan pondasi kelas B adalah bagian 

perkerasan yang terletak antara lapisan pondasi dan tanah dasar. 

Pondasi agregat kelas B adalah mutu lapis pondasi bawah untuk satu lapisan dibawah 

agregat kelas A.  

                                              

Gambar 3.2 :  Pekerjaan Agregat Kelas B 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 
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Penghamparan material adalah suatu proses meratakan agregat lapisan pondasi 

setelah proses angkut menggunakan dump truk dari batching Plant. Penghamparan 

material agregat tidak boleh dilakukan apa bila cuaca tidak mendukung seperti hujan 

karena kadar air nya terlalu tinggi. 

2 .Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A 
     Lapisan pondasi atas atau disebut agregat lapisan pondasi kelas A adalah bagian perkerasan 

yang terletak antara lapis pondasi bawah dan lapisan permukaan. Pekerjaan ini berada di Lapis 

Pondasi atas pada badan 

 

 

Gambar 3.3 : Pekerjaan Agregat Kelas A 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 

 

Pondasi agregat kelas A adalah mutu lapis pondasi paling atas terletak di atas 

agregat kelas B. Penuangan  agregat kelas A dari dum truck 

    

 

Gambar 3.4 : Pekerjaan Agregat Kelas A 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 

 

                  Proses penghamparan material agregat kelas A yaitu menggunakan alat motor grader 
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Gambar 3.5 : Pekerjaan Agregat Kelas A 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 

 

Setelah material sudah rata sesuai dengan elevasi dan ketebalan 15 – 20 proses 

selanjutnya pemadatan menggunakan vibro roller. 

Pemadatan adalah suatu peristiwa bertambahnya berat volume kering oleh 

beban dinamis, akibat beban dinamis butir-butir agregat seperti kerikil dan pasir 

merapat satu sama lain yang saling mengunci sebagai akibat berkurangnya rongga 

udara. Pada pekerjaan pemadatan lapisan pondasi agregat dipakai alat vibratory 

roller dengan berat 20 ton.Yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan 

yaitu penghamparan yang agak berlubang atau kurang rata perlu ditambah agregat 

material secara manual agar mendapatkan hasil yang padat dan merata. 

Proses pekerjaan pemadatan dilapangan yang pertama kali setelah material 

dihamparkan secara merata yaitu dipadatkan dengan vibro roller setelah agak 

merata kemudian disiram air secara merata dengan menggunakan water tank 

dengan kapasitas 5000 liter. Fungsi penyiraman ini untuk pemadatan, karena 

dengan adanya penyiraman air ini rongga-rongga antara agregat akan terpadatkan 

dengan sendirinya dan saling mengunci sehingga tidak ada rongga udara 

didalamnya. 
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Gambar 3.6 : pengujian core drill base A,base B 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 
 

Proses core base A dan base B yaitu dengan menggunakan alat jek 

hammer, sendok, rol dan meteran. Proses pengecore ini dilakukan per sta 0+050 

dari sta awal sampai akhir. mulainya dari kiri, kanan dan tengah. Core adalah 

sampel atau contoh batuan yang diambil dari bawah permukaan dengan 

kedalaman 27 cm. Core merupakan data yang paling baik untuk mengetahui 

kondisi bawah permukaan, tapi karena panjangnya terbatas, maka dituntut untuk 

mengambil data-data yang ada secara maksimal. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 : pengujian send cone pada lapisan base A 

Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 

 

sand cone adalah pemeriksaan kepadatan tanah dilapangan dengan 

menggunakan pasir ottawa sebagai parameter kepadatan yang mempunyai sifat 

kering, bersih, keras, tidak memiliki bahan pengikat sehingga dapat mengalir 

bebas. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan dari suatu tanah di 

lapangan dengan berat isi kering laboratorium. dari proses sand cone apabila
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didapat data tidak sesuai spesifikasi maka akan dilakukan perbaikan lapisan 

agregat pondasi atau pemadatan ulang. Cara pengujian sand cone dengan 

menggunakan alat dan bahan sebagai berikut: 

a. Tabung kalibrasi pasir uji 

b. Botol/silinder tempat pasir uji 

c. Kerucut yang dilengkapi keran 

d. Plat dasar yang berlubang 

e. Sendok 

f. Pahat 

g. Palu 

h. Perata 

i. Timbangan dengan dengan ketelitian 1,0 gr (dibawa kelapangan) 

j. Pasir uji (ottawa sand) 

k. Wadah penentuan kadar air 

l. Paku 4 buah untuk menahan plat 

m. Cairan spirtus 

n. Korek api 

Pelaksanaan pekerjaan pengujian sand cone adalah sebagai berikut: 

a. Bersihkan lokasi yang akan dilakukan pengujian sand cone. 

b. Rata kan permukaan tanah, kemudian letakkan plat dasar di atasnya kemudian 

dipaku keempat sisi agar tidak bergoyang. 

c. Gali agregat dilokasi yang sudah dipasang plat pembatas sedalam lebih kurang 

5 cm sampai 10 cm. 

d. Letakkan botol yang telah berisi pasir ottawa diatas lubang dengan posisi 

kerucut menghadap kedalam lubang, lalu buka kran kerucut sehingga pasir 

mengalir mengisi lubang hingga penuh. 

e. Ambil agregat bekas galian sampai bersih letakkan didalam wadah. 

f. Timbang agregat + wadah. 

g. Saring agregat tadi dengan saringan ¾ inch. 

h. Timbang agregat yang tersisa di saringan. 

i. Kemudian bakar lah agregat tadi menggunakan cairan spertus. 
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3.Pekerjaan lapis resap peningkat aspal cair (prime coat) 

Lapis ini merupakan aspal cair yang disemprotkan melalui Asphalt 

Sprayer ke atas permukaan pondasi agregat kelas A. 

 

 

                                      Gambar 3.7 : penyemprotan prime coat 

                                       Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 

 

       Penyemprotan lapis resap pengikat dan lapis perekat menggunakan alat bantu 

asphalt  sprayer  yang berkapasitas 850 Liter. Tenaga kerja 1 orang dan 1 orang 

operator alat. Asphalt sprayer adalah truk atau kendaraan lain yang Sebelum  

dilakukan dilengkapi dengan aspal, pompa, dan batang penyemprot.  

  Proses  penyemprotan  prime  coat  ini  dilakukan  dengan  memulainya  dari 

setengah  lebar  badan  jalan  terlebih  dahulu  agar  lalu  lintas kemudian tidak 

terganggu baru dilanjutkan pada setengah lebar jalan yang tersisa.  

       Tujuan dilakukan prime coat ini yaitu : untuk mengisi lubang-lubang kecil 

pada bagian pondasi atas dan menutup atau melapiskan material yang terlepas 

sehingga permukaan menjadi lebih kasar. 
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4.Pekerjaan laston lapis pondasi perata AC-WC 

Pondasi perkerasan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal dengan 

perbandingan tertentu dicampurkan dan dipadatkan dalam keadaan panas. Lapisan 

ini terletak di bawah lapisan AC-WC, pekerasan tersebut tidak langsung 

berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi perlu memiliki stabilitas untuk 

menahan beban lalu lintas yang disebarkan memalui roda kenderaan. Lapis 

pondasi AC-WC berfungsi untuk memberi dukungan lapis permukaan,  

mengurangi regangan dan tegangan, menyebarkan dan meneruskan beban yang di 

akibatkan oleh ban kendaraan. 

 

 
Gambar 3.5 : Pekerjaan Penghamparan Aspal AC-WC 

                                                      Sumber : Dokumentasi lapangan, 2020 

. 

Lapisan AC-WC ini berasal dari AMP (Asphalt mixing plant) yang berlokasi 

di Pekanbaru. Lapisan AC-WC yang telah diproses dari  AMP kemudian diangkut 

menggunakan dump truck dengan suhu AC-WC  yang dibawa yaitu 155 ºC jarak 

dari AMP ke lokasi proyek ± 5 Km. 

Alat yang digunakan, 5 buah alat untuk pemerata asphalt, 1 buah alat berat 

asphalt paver. Tenaga kerja 7 orang, mandor 1 orang, pengawas lapangan 1 orang, 

pengawas dari PU 1 orang, Lamanya pekerjaan 8 jam 

Lapisan  AC-WC yang telah diangkut oleh dump truck secara perlahan 

dituangkan kebak mekanis Asphalt finisher dihamparkan  sejauh ±  25  m  untuk  satu  

dump truck dan  dirapikan  oleh para pekerja menggunakan alat bantu seperti ceker 

dan sekop.  
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Karena perjalanan dari  AMP  ke  lokasi  proyek  sangat  jauh,  suhu  aspal 

menurun menjadi 135ºC tebal lapisan AC-WC saat dihampar 4,8 cm dan setelah 

dipadatkan menjadi 4 cm. 

 

3.2 Target Yang Diharapkan.  

Target yang diharapkan bagi mahasiswa yang mengikuti kerja peraktek di 

PT Donny Putra Mandiri adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa dapat melalukan atau menyesuaikan diri ditempat kerja peraktek 

b. Mahasiswa dapat ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan 

menerapkannya didalam dunia kerja 

c. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan 

bisa berpikir maju 

d. Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa/i agar bisa lebih cepat dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

e. Mahasiswa mendapatkan masukan dari laporan kerja peraktek lapangan yang 

dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep-konsep yang ada di 

perusahaan atau pun dilapangan. 

 

3.3 Perangkat Keras yang Digunakan.  

1. AutoCad 

Autocad merupakan sebuah perangkat lunak (sofware) CAD yang 

memiliki fungsi untuk menggambar atau mendesain sebuah objek 2(dua) dimensi 

maupun 3(tiga) dimensi. 

 
2. Microsoft Excel 

Microsof excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang di buat 

dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalan pada microsoft 

windows. Microsfr Excel sering di gunakan oleh kontraktor dan konsultan 

pengawas dalam pelaksanaan proyek kontruksi yaitu : 

a. Membuat Daftar Cuaca 

b. Schedule Pekerjaan 

c. Daftar mobilisasi 
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d. Daftar personil dan penugasan konsultan supervisi 

Dokumen tender 

 

3. Microsoft Word 

Microsof Word adaalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang di buat 

dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalan pada microsoft 

windows maupun Os. Microsof Word juga sering di gunakan dalam pekerjaan 

kontruksi maupun non kontruksi 
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3.4 Data-data yang diperlukan.  

Untuk Paket Peningkatan Jalan Durian sebatang desa kualu nenas, jalan permata 

fatika, jalan dusun pulau lowe desa kemang indah,jalan lingkar desa terantang dan jalan 

lingkar kantor camat tambang kab Kampar   mengunakan sumber dana APBD 

Kabupaten Kampar dengan lokasi di Kecamatan tambang 

 

Satuan kerja  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang 
Provinsi Riau 

Program  Pembangunan Jalan 

Kegiatan  Pembangunan Jalan Wilayah IV 

Perusahaan  CV TUGU MAS & CO 

No,Kontrak  03.06/KONTRAK/PPKWIL.II/PUPR-

BJJ/IV/2020 

Nilai Kontrak  Rp.4.807.434.000,000 

Tanggal SPMK  24 Mei 2020 

Waktu Pelaksanaan  180 Hari Kalender 

Waktu Pemeliharaan  180 Hari Kalender 

Panjang Efektif  2,151 km 

Jenis Penanganan  a. Mobilisasi 

b. Penimbunan Agregat kelas B (Base B) 

c. Pemadatan Agregat Kelas B (Base B) 

d. Penimbunan Agregat kelas A (Base A) 

e. Pemadatan Agregat kelas A (Base A) 

f. Pengujian Core Drill 
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g. Pengujian Sand Cone 

h. Penyiraman Prime Coat 

i. Penghamparan Aspal AC-WC 

j. Pemeliharaan Aspal 

 

 

Tahun Anggaran  2020 

Sumber Dana   APBD Kabupaten Kampar 2020 
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3.5 Kendala-kendala selama pelaksanaan.  

3.5.1 Permasalahan 

3.5.1.1 pada saat ingin mengangkut material ke lapangan sering kali 

terlambat, karena mobil dump truck yang tidak terlalu banyak di 

tambah lagi titik lokasi proyek juga banyak sehingga pekerjaan 

pengangkutan material juga harus di bagi bagi dan bergiliran. 

 

3.5.2 Evaluasi Pemasalahan dan Pemecah Masalah 

3.5.2.1 Pada masalah  mobilisasi pengangkutan material ini lalu di bahas 

untuk mengatasinya, bahwasannya pekerjaan ini harus di bagi per 

trip nya   sehingga keterlambatan metrial ke lapangan dapat di 

antisipasi 

3.6 Hal-hal yang dianggap perlu 

3.6.1 Peta lokasi kegiatan 

 

 

 

 

 

                                                                       Gambar 3.6 : Peta Provinsi Riau 
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BAB IV 

PENUTUPAN 

 

 
4.1 Kesimpulan 

         Selama pelaksanaan kerja peraktek (KP) yang penulis lakukan di proyek 

pembangunan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Jalan durian 

sebatang desa kualu nenas, jalan permata fatika, jalan dusun pulau lowe desa 

kemang indah, jalan lingkar desa terantang, jalan lingkar kantor camat tambang. 

Selama kerja peraktek banyak memberi penulis pengalaman dan ilmu yang tidak 

penulis dapatkan dikegiatan belajar dikampus. 

 

1.   Dalam pekerjaan ini ada beberapa penggunaan alat untuk pekerjaan lapis 

pondasi agregat kelas B, dan lapis pondasi agregat kelas A yaitu: dump truk, 

motor grader, vibratory roller, water tank. Dengan kondisi alat yang cukup baik 

dan layak untuk digunakan. 

 Agregat lapisan pondasi kelas A berasal dari daerah Payakumbuh (Sumatra 

Barat) dan batu bersurat (XIII kota kampar) yang semua campurannya telah 

memenuhi standar dari bina marga 2018. Setelah dilakukan tes pemadatan dengan 

menggunakan sand cone, pemadatan base A telah mencapai ketebalan yang 

direncanakan yaitu 12 cm walaupun sebelumnya terjadi penyisipan akibat tidak 

sesuainya ketebalan dari agregat kelas A tersebut. 

 

2. Penggunaan alat untuk pekerjaan aspal yaitu: dump truck, asphalt finisher, 

tandem roller, tire roller. dengan kondisi alat yang cukup baik dan layak untuk 

digunakan. 
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4.2 Saran 

Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang telah dilaksanakan: 

a. Sebaiknya saat berada dilokasi proyek menggunakan perlengkapan safety yang 

lengkap 

b. Sudah memahami prosedur dan cara kerja praktek yang akan dilakukan 

c. Harus saling mengutamakan kerja sama antar tim kerja praktek 

d. Mahasiswa/i harus bisa menyesuaikan diri ditempat magang 
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