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Pernyataan 
 

 

Labour-based (teknologi berbasis tenaga kerja) – adalah merupakan teknologi 

pekerjaan jalan yang telah ditetapkan menjadi teknologi baku di Kamboja, yang 

mana telah diterapkan secara efisien didalam program rehabilitasi di sebagian besar 

jalan-jalan perdesaan. Ini merupakan keberhasilan, bila dipandang dari segi 

penggunaan sumber-daya lokal yang tersedia, seperti halnya tenaga kerja, 

peralatan, dan perlengkapan penerangan, yang dikombinasikan dengan melatih 

tenaga kerja yang baik dan  dengan standar kwalitas yang tinggi. Hal mana telah 

mengukuhkan teknologi ini. Namun demikian, hal tersebut sangat dimungkinkan 

karena dukungan dan partisipasi yang sangat besar dari para insinyur lokal dan para 

teknisi yang telah memainkan peran yang penting dalam penerapan teknologi ini. 

 

Juga dalam penyusunan buku panduan ini, kepada staf yang telah memberi 

pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan yang sangat berharga, yang 

dalam hal ini secara khusus disampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Eav 

Kong, Pen Sonath, Thai Vathara, Ke Bun Thoeun, Heng Chhoung, Sam Ny, You Huot, 

Long Bunlong dan juga kepada Vann Sophat atas kerja kerasnya menterjemahkan 

dalam bahasa Khmer dan juga atas komentar-komentarnya untuk versi Inggris. 
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Pengantar 
 

 

Buku panduan ini dimaksudkan sebagai pegangan para staf teknisi dari supervisi hingga 
para insinyur lapangan, yang berisikan penjelasan detail dan petunjuk metode kerja serta 
standar teknis pelaksanaan saat pelaksanaan pembuatan jalan perdesaan dengan 
menerapkan metode Labour-based di Kamboja. 

Metode Labour-based (teknologi berbasis tenaga kerja) dapat didefinisikan sebagai 
teknologi konstruksi yang mana dengan biaya perawatan yang bersaing dan standar 
kwalitas yang dapat diterima secara teknis, dsengan memberikan kesempatan yang 
maksimal pada tenaga kerja (baik yang trampil maupun tidak trampil) bersama dengan 
dukungan peralatan penerangan serta prasarana lokal yang tersedia baik berupa material 
dan sumber-daya yang lainnya. 

Pada saat menerapkan teknologi berbasis pekerja di proyek jalan, adalah sangat 
penting untuk mengetahui batasan-batasan. Pada situasi tertentu, dengan menggunakan 
peralatan tradisional adalah lebih efektif dan memungkinkan memperoleh hasil yang lebih 
berkwalitas dibanding misalnya menggunakan peralatan penggalian yang besar, penggalian 
bebatuan dan peralatan pengangkat material untuk jarak jauh. 

Walaupun nama teknologi ini mungkin tidak dikenal oleh pelaksana disektor jalan raya 
di Kamboja, teknologi ini telah diuji dengan cukup berhasil dan dapat disesuaikan pada 
kondisi tertentu di Kamboja, lewat berbagai variasi penerapan dalam proyek atau juga 
dalam kerja sama dengan Kementerian Pengembangan Jalan Perdesaan yang sudah 
berjalan selama 6 tahun.  

Buku Panduan ini dibagi dalam lima bagian. Yaitu penjelasan rencana teknis, metode 
penyesuaian, metode pelaksanaan dan langkah-langkah, administrasi lapangan dan 
organisasi pekerjaan. Kelima topik ini dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan keahlian 
teknis sebagai pegangan staf supervisi yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan 
pembuatan jalan desa dan pekerjaan rehabilitasi yang diterapkan di Kamboja. 

Ini merupakan buku panduan versi pertama, dengan demikian staf lapangan mohon 
untuk didorong untuk memberikan masukan dan perbaikan buku panduan untuk edisi 
berikutnya. 
 
 
 

Bjorn Johannessen 23 July 1998 
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1.1. Pemilihan Jalan  

a. Proses 

Jalan dibangun, ditingkatkan atau dipelihara di dalam program khusus, tidak dipilih 

dengan cara sembarangan. Masing-masing program perlu penanganan tersendiri, 

perlu pengidentifikasian dan prosedur penyeleksian. Dalam banyak kasus tahapan-

tahapan proses tersebut adalah tidak jauh berbeda, yaitu dengan urutan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

b. Identifikasi Awal 

Tahap pengidetifikasian awal adalah mempersiapkan daftar proposal jalan yang 

diajukan (dibangun, direhabilitas, atau dirawat). Biasanya dalam banyak kasus 

pendataan awal ini melibatkan komunitas lokal. Umumnya jalan yang dipilih harus 

sesuai dengan kriteria awal yang sudah ditetapkan dalam program managemen 

ditingkat pusat yang berkaitan dengan yang memiliki kewewenangan dalam 

perencanaan dan pendanaan.  

Daftar yang disusun kemudian di lanjutkan kepada yang mempunyai kewenangan 

ditingkat lokal (misalnya komisi pengembangan daerah tingkat kabupaten dan 

propinsi), guna untuk pembahasan lebih lanjut dalam hal prioritas daerah dan 

koordinasi dengan proyek-proyek pengembangan lainnya. Baru kemudian daftar jalan 

yang telah diseleksi dilanjutkan ke bagian departemen yang mempunyai kewenangan 

untuk menyaring (menyeleksi). 

c. Penyaringan 

Biasanya departemen yang memiliki kewenangan Penyaringan akan melakukan 

screening untuk mengidentifikasikan apakah jalan yang diseleksi itu perlu 

 
Idetifikasi 

awal 

 
Penyaringan 

 

Evaluasi 
 

Pengurutan 

 

Persetujuan 



Hal. - 3 

Bab I  Perencanaan Teknis 

didiskualifikasi karena : 

a) tidak sesuai dengan kriteria,  

b) tidak mempunyai kelayakan teknis atau ekonomi, atau  

c) atau tidak layak memberikan dampak seperti yang diharapkan.  

d. Evaluasi 

Setelah melalui tahap penyaringan, selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi ini 

merupakan tahap untuk penentuan pekerjaan-perkerjaan jalan. Seringkali, analisa 

harga dimasukkan dalam evaluasi ini. Jika dilakukan, maka harga konstruksi atau 

rehabilitasi perlu diestimasi (diperkirakan) dan data sosial-ekonomi perlu dibuat seperti 

halnya kepadatan penduduk, potensi pertanian, kepadatan lalulintas, dan sebagainya.  

e. Pengurutan (Ranking) 

Suatu program jalan yang sudah terseleksi dan lolos pada tahap penyaringan dan 

penilaian ulang (evaluasi) mungkin tidak dapat dilakukan atau dikerjakan semuanya. 

Beberapa jalan akan mempunyai kepentingan yang lebih tinggi daripada jalan lainnya 

karena alasan tertentu.  

Pengurutan (ranking) secara keseluruhan dari semua jalan yang terseleksi, 

berdasarkan bobot penilaian tertentu sangat diperlukan untuk menentukan secara urut 

jalan mana yang perlu diprioritaskan. Kriteria yang digunakan untuk perankingan 

secara sederhana, misalnya jalan dengan harga terendah per populasi yang 

menggunakan jalan tersebut, perlu dikembangkan pertama. Bagaimanapun juga, pada 

tahap pengurutan ini, kriteria sosial lainnya dapat juga dimasukkan (digunakan).  

f. Persetujuan  

Akhirnya, jalan yang terseleksi menurut prosedur yang ada, sebagai tahap akhir, 

dibutuhkan persetujuan dari pihak yang mempunyai kewenangan dan atau 

penyandang dana. Pekerjaan belum akan dimulai sebelum persetujuan diberikan dan 

dana tersedia.  
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1.2. Kriteria Pemilihan/Penyeleksian 

 

Idealnya, pemilihan dan pengurutan prioritas dari proyek konstruksi dan rehabilitasi jalan 

desa dilakukan sebelum pemilihan teknologi ditentukan. Secara umum, ada tiga kriteria 

yang perlu dipertimbangkan :  

 

(i) kelayakan secara teknis, 
(ii) kelayakan secara ekonomi dan   
(iii) pertimbangan-pertimbangan sosial. 

 

Setelah prioritas-prioritas jalan telah dibuat dan garis rencana jalan secara detail telah 

diidentifikasi, maka telah dimungkinkan memadukan rencana  metode kerja, tenaga kerja 

dan peralatan.  

 

a. Kelayakan Teknis 

√ Jalan harus menghubungkan ke jalan yang sudah ada dan dipelihara dengan baik, 

sehingga akan menambah eksistensi jaringan jalan pada daerah itu.  

√ Ketika mempertimbangkan proyek baru, perlu diperhatikan untuk membuat 

evaluasi dari garis/rencana jalan pada masa yang akan datang, meneliti kebutuhan 

untuk struktur yang mahal seperti jembatan, pekerjaan berat melalui daerah 

curam dan berbatuan, jenis tanah yang sulit, dan sebagainya.  

√ Material bangunan seperti batu kecil dan air harus tersedia dalam jarak yang 

terjangkau. Fasilitas untuk pemeliharaan yang akan datang (tenaga kerja, 

peralatan dan manajemen) harus tersedia. Harus tersedia dana yang cukup untuk 

pemeliharaan secara periodik dan rutin.  

√ Jika metode berbasiskan tenaga kerja dipersyaratkan (misalnya program makan 

bagi para pekerjaan), kemudian syarat minimal 100 orang harus tersedia dan ingin 

bekerja untuk proyek dalam waktu dan kondisi yang ditawarkan.       
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b. Kelayakan Ekonomi 

Tersedia bervariasi model investasi yang dapat diterapkan untuk melakukan analisa 

kelayakan ekonomi. Keuntungan-keuntungan yang biasanya diperoleh dalam 

pertimbangan evaluasi ekonomi adalah : 

√ Penghematan langsung dalam biaya pengoperasian kendaraan,  

√ Ekonomis dalam biaya pemeliharaan jalan, 

√ Penghematan waktu oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dan 

pemindahan barang-barang.  

√ Mengurangi resiko kecelakaan (walaupun hal ini sering menampah pekerjaan 

penyempurnaan jalan) dan efek perataan perkembangan ekonomi diwilayah itu. 

Model investasi juga berguna untuk memperkirakan biaya total perjalanan yang 

berhubungan dengan permukaan-permukaan jalan yang berbeda, termasuk biaya 

pengoperasian kendaraan, biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan dalam variasi 

kepadatan jalan, kondisi iklim dan pemeliharaan.  

Jalan-jalan desa, bagaimanapun juga, menggambarkan  situasi suatu akar 

rumput dari network jalan yang akan memberi kepadatan jalan sekunder dan 

memberikan akses jalan utama ke daerah perdesaan.  

Jalan desa mempunyai kepadatan jalan yang rendah dan secara umum 

dibangun dengan permukaan batu kecil/kerikil. Untuk jalan-jalan ini, pertimbangan 

secara ekonomi bagi investasi bergantung pada pengaruh yang diharapkan pada 

pembangunan/ perkembangan sosial dan pertanian. Kedua output tersebut adalah 

sangat berhubungan dengan waktu dan mempunyai unsur ketidakpastian yang besar.   

Pengembangan rencana jalan yang berhubungan dengan ekonomi lokal akan 

mendatangkan keuntungan dari investasi, hal mana tergantung pada beberapa 

parameter ekonomi seperti ketersediaan dan keadaan tanah, fasilitas irigasi, 

mekanisme harga pada hasil pertanian, biaya tenaga kerja dan transportasi, dan lain 

sebagainya. Suatu tugas yang rumit dan tidak mudah, untuk memperkirakan kenaikan 

produksi pertanian dan keuntungan produsen. Pengaruh dari pengembangan 

pekerjaan jalan desa pada ekonomi lokal, dengan kata lain, sulit untuk diprediksi dan 

hampir tidak mungkin untuk dimodelkan, dan beberapa penilaian dibuat akan 

mempunyai unsur ketidakpastian yang tinggi, tergantung dari asumsi-asumsi yang 

dibuat.  
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Dalam hal ekonomi pemeliharaan/perawatan, bagaimanapun juga, ada arahan 

yang jelas yang dapat diikuti. Aturan dasar untuk program pekerjaan jalan adalah 

untuk melindungi investasi terdahulu oleh karena itu, mengalokasikan dana yang 

tersedia berdasarkan aturan berikut ini : 

 

1) Pertama, siapkan pemeliharaan rutin untuk bagian-bagian dari network yang telah 
ada dalam kondisi bagus dan terpelihara. Kondisi yang bagus adalah ketika bagian 
jalan hanya membutuhkan pemeliharaan rutin yang sedikit, 

2) Kedua, perhatikan untuk meningkatkan dan memelihara secara periodik untuk 
mengatasi penurunan fungsi bagian-bagian jalan dalam kondisi biasa, dengan 
demikian meningkatkan jalan (upgrade) menjadi kondisi yang terpelihara.  

3) Ketiga, rehabilitasi dari jalan yang ada yang telah dikategorikan pada kondisi jelek. 

4) Saat ketiga aktivitas di atas dilakukan dengan baik, termasuk pemeliharaan rutin 
untuk bagian-bagian jalan yang baru saja diupgrade, maka harus melihat pada 
konstruksi baru dan pengembangan network/jaringan jalan. Sekali lagi, proyek 
baru harus diterima ketika sumber-sumber daya pemeliharaan cukup tersedia 
pada saat konstruksi jalan baru selesai.   

 

c. Kelayakan Sosial  

Berikut ini adalah beberapa kriteria sosial yang dapat digunakan untuk pengurutan 

proyek rehabilitasi jalan desa: 

√ Kondisi jalan sekarang. Pada masyarakat tanpa akses kemana-mana seharusnya 

diberi prioritas tinggi. Sedangkan pada yang jalan lebih baik, diberi prioritasnya 

lebih rendah.  

√ Ketersediaan akses sepanjang tahun. Masyarakat tanpa akses hanya selama 

beberapa waktu saja sepanjang tahun, seharusnya mempunyai prioritas yang 

tinggi. 

√ Daerah yang dipengaruhi oleh jalan. Semakin besar daerah yang terpengaruh, 

semakin tinggi prioritasnya. Penentuan yang tepat dari area yang dilayani 

merupakan hal yang penting, tetapi sulit untuk diidentifikasi. Batas daerah secara 

umum ditentukan oleh pembatas air (tanggul), sungai dan daerah sekitar jalan. 

√ Penduduk yang dilayani. Semakin besar jumlah penduduk yang dilayani, semakin 

tinggi prioritasnya.  

√ Biaya transportasi per km. Biaya transportasi berhubungan dengan kondisi jalan. 
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Biaya ini semakin berkurang dengan adanya pengembangan jalan. 

√ Luas tanah yang dapat diusahakan/ditanami dalam daerah yang terpengaruh. 

Program jalan desa seharusnya menguntungkan petani sebanyak mungkin. Jalan-

jalan membuat lebih sedikit tanah pertanian dan perumahan seharusnya diberi 

prioritas yang lebih rendah. 

√ Bertambahnya luas tanah yang dapat diusahakan/ditanami. Dengan 

berkembangnya jalan masuk (akses), penduduk mungkin lebih didorong untuk 

mengolah lebih banyak tanah dalam daerah yang terpengaruh dengan adanya 

jalan. 

√ Orientasi produksi lokal menuju pasar. Semakin besar jumlah produksi yang dapat 

dijual, seharusnya semakin tinggi prioritas untuk pengembangan jalan. 

√ Kenaikan potensi dalam produksi yang dapat dijual. Peningkatan produksi 

berhubungan dengan kondisi jalan, karena pengembangan akses ke pasar akan 

mendorong penduduk untuk memproduksi lebih banyak barang untuk dijual. 

√ Tersedianya pelayanan sosial dan ekonomi. Hampir semua pelayanan sosial dan 

ekonomi (kesehatan, pendidikan dan pertanian) akan berhenti jika kemampuan 

jalan yang dilalui berhenti. Pengembangan akses dapat meningkatkan pelayanan-

pelayanan tersebut ke komunitas terpencil.   

Dari keterangan di atas, jelas bahwa data tertentu dibutuhkan sebelum pemberian 

ranking. Lebih dari itu, ada bukti bahwa beberapa kriteria mungkin bertentangan satu 

dengan yang lain (misalnya ekonomi pemeliharaan vs daerah tanpa akses jalan). 

Dengan demikian, hal yang penting adalah kepemimpinan di perdesaan atau daerah 

terpencil harus secara utuh dilibatkan dalam kriteria akhir dan pemilihan akhir dari 

proyek, dalam  program pekerjaan jalan provinsi.   

Dalam hal ini, proses dari Perencanaan Aksesibilitas Perdesaan Terintegrasi 

(IRAP/Integrated Rural Accessibility Planning) telah terbukti efektif, baik metodologi 

yang tepat untuk pengumpulan data maupun dibuatnya prioritas pekerjaan jalan 

dalam konteks perencanaan pengembangan infrastruktur perdesaan secara 

keseluruhan. 
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1.3. Standar Perencanaan 

a. Umum 

Standar perencanaan untuk program tertentu biasanya dikembangkan di kantor pusat 

dan kemudian diteruskan ke tenaga lokal dalam bentuk instruksi atau sebagai 

petunjuk teknis. Ruang lingkup pekerjaan perencanaan di kantor pusat dibatasi untuk 

pertimbangan umum, tidak ke perencanaan khusus pada setiap lokasi. Keputusan-

keputusan detail akhir membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan, kualitas tanah, 

penempatan struktur, lokasi penggalian, dan sebagainya. Tersedianya peta, gambar 

dan statistik tidak dapat diharapkan berisi detail yang disediakan untuk setiap proyek 

jalan. Tersedianya informasi tersebut membutuhkan survei lapangan.  

Aspek perencanaan teknis yang harus dilakukan oleh kantor pusat adalah parameter 

standar untuk jenis-jenis pekerjaan. Standar ini meliputi hal-hal yang dapat dilakukan 

oleh tenaga lokal. Standar perencaan biasanya menyediakan acuan yang berhubungan 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

 

Lokasi jalan dan bentuk jalan merupakan hal penting ketika diterapkan pada 

metode berbasis tenaga kerja. Standar bentuk jalan yang tinggi yang bertujuan untuk 

Lokasi: referensi untuk tempat-tempat yang akan dilayani 
dan hambatan utama yang akan dihindari, seperti daerah 
basah (kondisi tanah jelek), perkebunan dan penyebrangan 
sungai yang sulit.  

Persyaratan alinyemen (Alignment): Instruksi untuk 
setting ruas jalan.  

Kinerja teknik: spesifikasi dari kemiringan maksimum, 
kurva minimum horisontal dan vertikal, jarak pandang, 
kenaikan, penurunan, dan lain-lain. 

Kebutuhan bahan/material: spesifikasi dari jenis, kualitas, 
metode pemadatan, perawatan (curing) dan test yang perlu 
dilakukan. 

Struktur: Rekomendasi pada penggunaan material 
bangunan lokal, seperti batu, kayu, dan pada perencanaan 
jembatan, saluran air (gorong-gorong) dan pekerjaan 
pelindung jalan.   
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mengurangi jumlah lengkungan dan kemiringan, diperlukan khususnya di daerah 

perbukitan dan pegunungan, dan juga perlu mempertimbangakan pemindahan tanah 

searah jalan (yang jauh) hal mana tidak dapat dilakukan oleh tenaga kerja secara 

ekonomis. Oleh karena itu, Site enginner harus sadar untuk memilih bentuk jalan 

dimana pada umumnya pekerjaan tanah memotong dan menimbun ke arah 

lateral/melintang pada bentuk jalan arah horisontal maupun vertikal diusahakan tidak 

menimbulkan masalah pengangkutan.  

Pemilihan dari standar perencanaan berhubungan dengan fungsi jalan, 

kepadatan jalan dan lingkungan. Proses perencanaan mempunyai langkah-langkah 

utama sebagai berikut: 

√ Mendasarkan pada fungsi jalan 

√ Akses perencanaan kepadatan lalu-lintas dan karakteristiknya 

√ Akses faktor lain yang memberi pengaruh pada perencanaan (lingkungan, jenis 

tanah dasar atau sub-grade, kekuatan sub-grade, ketersediaan dan harga bahan 

konstruksi, dll). 

√ Pemilihan standar perencanaan geometri (luas jalan, kecepatan perencanaan dan 

kecepatan sesuai dengan standar) 

√ Pemilihan perencanaan permukaan jalan yang sesuai (total ketebalan permukaan 

jalan, ketebalan dan jenis bahan untuk setiap lapisan). 

√ Akses kebutuhan untuk struktur jalan (jembatan, saluran air, dinding penahan 

tanah, dll) 

√ Akses ketersediaan tenaga kerja di daerah sekitar pekerjaan jalan.  

√ Akses ketersediaan kontraktor lokal.  

Perencanaan yang dipilih harus diperhitungkan secana ekonomis dan pemilihan 

optimum yang bervariasi dengan biaya kontruksi dan biaya penggunaan jalan  

b. Jalan perdesaan di Kamboja 

Di Kamboja juga seperti dimanapun juga, standar yang direkomendasikan harus 

berdasar pada pertimbangan ekonomi dan teknik. Kebutuhan rehabilitasi secara total 

sangat besar. Oleh karena itu, standar yang  fungsional (efisien, berguna, praktis, 

didesain dengan baik) adalah direkomendasikan. Hal ini akan selalu diperbaiki kembali 

karena bertambahnya kepadatan lalulintas dan lebih banyak dana tersedia, dalam 

tahap proses konstruksi.  
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Gambar 1.1 menggambarkan beberapa standar perencanaan yang umum 

digunakan untuk jalan-jalan perdesaan di Kamboja 

 

 
 

 
 

 
Catatan: 
1. Penampang melintang dapat dimodifikasi untuk kondisi khusus sesuai dengan lokasi, dengan 

persetujuan dari Site engineer. 
2. Kemiringan sisi tepi yang dituliskan harus ditentukan berdasarkan pada kondisi tanah yang umum 

dilokasi.  
3. Penimbunan tanah untuk menaikkan jalan (Embankment) harus dikerjakan secara bertahap dengan 

ketebalan maksimum 0.15 m dan dipadatkan dengan membasahan air secara optimum. 
 

Gambar 1.1. Standar penampang melintang untuk jalan perdesaan 
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c. Struktur Drainasi 

Untuk struktur jembatan kecil dan drainase, ada potensi besar untuk melayani industri 

lokal jika standar perencanaan memasukkan pertimbangan ketersediaan ketrampilan 

dan material lokal. 

Produksi pipa untuk gorong-gorong dapat diorganisasi sebagai industri lokal 

yang membutuhkan sedikit peralatan dan lebih bergantung pada ketrampilan tenaga 

kerja. Jika industri lokal menerima cukup waktu untuk kebutuhan yang akan datang, 

suplai dan instalasi pipa dapat diatur melalui perusahaan/wirausaha lokal.   

Kamboja masih memilki sumber alam yang melimpah dengan tercukupinya 

kebutuhan kayu dengan kualitas tinggi yang dapat digunakan untuk konstruksi 

jembatan dan pemeliharaan. Kebutuhan material dan pekerjaan konstruksi dari jenis 

ini sebaiknya dan memungkinkan untuk diberikan ke perusahaan lokal.  

Batu lokal yang tersedia dapat digunakan untuk dudukan jembatan, pondasi, 

pilar-pilar jembatan, dinding dikiri kanan jembatan, maupun untuk penahan tanah. 

Kebutuhan batu dapat diberikan kepada kontraktor kecil dan petani.   

Gambar 1.2 dan 1.3 menunjukkan beberapa contoh perencanaan jembatan kecil 

dan gorong-gorong yang biasa digunakan.  
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Perhatian khusus sebaiknya 
diberikan untuk:  
√ drainase,  
√ bentuk jalan dalam arah 

horisontal dan vertikal,  
√ kondisi tanah,  
√ struktur yang dibutuhkan 

dan  
√ sumber-sumber penyediaan 

material atau bahan dan 
air. 

1.4. Perkiraan Pekerjaan  

Sebelum pekerjaan perencanaan yang sebenarnya dapat dimulai, tenaga teknik harus 

mengidentifikasi masalah-masalah teknik yang mungkin ada untuk setiap lokasi 

pekerjaan. Evaluasi dari masalah teknik ini merupakan hal penting dalam pekerjaan 

ahli teknik dan teknisi.   

Pekerjaan dari evaluasi teknik yang akan dilakukan 

oleh metode berbasis tenaga kerja, pada dasarnya 

mengikuti prosedur yang sama seperti ketika 

menggunakan metode pekerjaan intensif berbasis 

peralatan. Bagaimanapun juga, ketika menggunakan 

metode berbasis tenaga kerja, pertimbangan-

pertimbangan tambahan berikut ini perlu diperhatikan:  

√ Pemindahan tanah dalam jarak yang jauh pada 

pekerjaan tanah harus dibatasi, dan  

√ tanah berbatu atau daerah berair (rawa) yang 

memerlukan timbunan tanah bila 

memungkinkan, sebaiknya dihindari.  

 

Pemilihan bentuk jalan atau lokasi termasuk teknologi yang digunakan merupakan hal 

penting.  

Ahli teknik yang menyiapkan perencanaan harus memahami masalah-masalah yang ada 

dan cara mengatasinya dengan sumber-sumber daya yang tersedia.  

Evaluasi/penilaian pekerjaan secara teknis harus didokumentasikan dengan informasi 

berikut:  

√ perencanaan ukuran penampang melintang, 

√ keberadaan bekas ladang pertanian, 

√ keberadaan jenis dan kondisi tanah, 

√ perkiraan jumlah pekerjaan tanah yang perlu dilakukan  

√ perencanaan kemiringan/gradien 

√ kebutuhan struktur 

√ persyaratan drainase 
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√ persyaratan batu-batuan (kerikil) 

√ kualitas dan sumber penyediaan bebatuan, pecahan batu, air, dll. 

√ persiapan pekerjaan awal (tanah), penggalian dan jarak pemindahan tanah 

√ tenaga kerja yang dibutuhkan dan ketersedian tenaga kerja,  

√ jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan. 

 

a. Inventarisasi pembentukan jalan (Road Alignment 

Inventory) 

Informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi lokasi, sebaiknya 

didokumentasikan dengan baik, karena akan memudahkan untuk mencarinya kembali 

suatu saat selama proyek pembuatan jalan. Untuk keperluan tersebut, dapat 

menggunakan formulir standar untuk mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan yang 

telah disiapkan dicatat secara detail. 

Sebuah sketsa garis jalan (Road Alignment Sketch) adalah sebuah formulir yang 

mendokumentasikan penilaian/evaluasi awal dari pekerjaan-pekerjaan yang telah 

direncanakan pada proyek konstruksi jalan. Dalam formulir ini, informasi dapat lebih 

cepat direkam untuk setiap bagian dari sebuah jalan.  

 

 



Hal. - 16 

Bab I  Perencanaan Teknis 

Setelah pembentukan jalan secara awal ditentukan, ahli teknik dapat melakukan 

survei jalan untuk memperkirakan jumlah dan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. 

Informasi tentang kelengkungan jalan, pekerjaan tanah (penggalian, pengurukan, 

dll.), struktur drainase (jembatan, gorong-gorong, dll) dapat digambarkan dalam 

sketsa bentuk jalan dengan lokasi yang tepat di sepanjang jalur jalan. 

b. Perkiraan Kuantitas 

Setelah bentuk jalan telah dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan 

estimasi/perkiraan secara menyeluruh dari jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang 

diperkirakan dapat dipakai sebagai dasar analisa biaya dan menentukan jumlah tenaga 

kerja, material, alat dan peralatan.   

Berdasarkan informasi yang tercatat dalam sketsa bentuk jalan, memungkinkan 

melakukan perkiraan awal dari jumlah konstruksi. Hal ini lebih rinci daripada 

menggunakan sketsa bentuk jalan, karena jumlah pekerjaan pada semua aktivitas 

kerja telah siap. Oleh karena itu perlu melihat kembali bentuk jalan untuk melakukan 

penilaian yang lebih rinci dari jumlah pekerjaan. Berdasar hasil survei, informasi 

lengkap dalam jumlah pekerjaan kemudian digabungkan. 

 

KM KEGIATAN Satuan 
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

Total Kontrak 
kerja 

Hari 
kerja 

PERSIAPAN LOKASI          
Pembersihan m2 1700     1700 75 23 
Pembongkaran batuan No. 6  1  2 9 4 2 
Grubbing m2 3000  3000 3000  9000 55 164 
Setting out m 1000 1000 1000 1000 1000 5000 50 100 

A. 

          
PEKERJAAN TANAH          
Penggalian m3 105 730 135 45 96 1111 1.5 741 
Dtching & sloping m3 1075 165 748 725  2713 1.6 1696 
pembentukan m2 5500 5500 5500 5500 5500 27500 80 344 
Pembasahan & 
pemaadatan m2 5500 6130 5500 6256 11800 35186 90 391 

Pembentukan m2 5500 5500 5500 5500 5500 27500 80 344 

B. 

          
EMBANKMENT          
Timbunan < 50cm m3  282  360 3041 3683 1.8 2046 
Timbunan > 50cm m3      0   

C. 

          
GRAVELLING          

Gali, muat dan angkut m3 990 990 990 990 990 4950 Dg 
kontrak  

Penghamparan m3 990 990 990 990 990 4950 8 619 
Jarak angkut rata-rata Km         

D. 

          
         TOTAL 6470 
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Setelah perkiraan jumlah pekerjaan untuk sebuah proyek jalan dibuat, 

memungkinkan menghitung jumlah hari kerja untuk setiap aktivitas dan untuk proyek 

secara keseluruhan.  

Dengan adanya jumlah pekerjaan, memungkinkan membuat perencanaan waktu 

dan perkiraan biaya untuk proyek tersebut, berdasarkan pada ketersediaan sumber 

daya dan biaya masing-masing (misalnya tenaga kerja, material dan peralatan).   

c. Target Kontruksi 

Penentuan target konstruksi dan produktivitas merupakan hal yang penting untuk 

pengawasan proyek. Perbandingan antara target yang dibuat dan hasil pelaksanaan 

dapat digunakan untuk menilai performasi/unjuk kerja dari suatu unit kerja atau 

secara keseluruhan. Target tidak hanya untuk output secara kuantitas, tetapi juga 

secara kwalitas. 

Skala target secara detail bervariasi dengan tingkat organisasi proyek:  

√ pada tingkat lokal/site, target dibuat untuk aktivitas individual, 

√ pada tingkat field unit (unit lapangan), hanya target secara ringkas atau target 

kontrol untuk sejumlah lokasi yang diinginkan 

√ pada tingkat provinsi, target tiap daerah akan ditentukan dan dimonitor, 

√ pada tingkat pusat, target proyek nasional dan keseluruahn dibuat dan dimonitor. 

 

Untuk dapat membuat target, informasi berikut perlu diketahui: 

√ standar teknis yang akan dicapai 

√ standar kwalitas yang akan dicapai 

√ jumlah dan kesulitan pekerjaan 

√ kecepatan pekerjaan sekarang dan produktivitas 

√ sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia (tenaga 
kerja, material dan transportasi, dll.) 

 

Namun demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi produktivitas dan 

perencanaan operasional. Beberapa dari hal tersebut, berada di bawah pengawasan 

dari manajemen, tapi harus dengan ijin untuk melakukannya.   
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Begitu target dibuat, perencana dapat menghitung 

target biaya. Perencanaan pekerjaan mungkin harus 

diperbaiki sehubungan dengan tersedianya dana. Sebagian 

besar proyek mempunyai perencanaan secara keseluruhan 

untuk mencapai tujuan akhir proyek, dan perencanaan 

tahunan untuk merencanakan pekerjaan sepanjang tahun 

secara finansial. 

Untuk perencanaan operasional, hanya target utama yang perlu, seperti : 

√ jumlah hari kerja per km,  

√ biaya per km,  

√ jumlah km yang telah dikerjakan. 

d. Perencanaan Manajemen Waktu 

Waktu pengerjaan/pembuatan merupakan bagian yang penting dari perencanaan 

operasional. Secara umum, dua tahan perencanaan digunakan, yaitu tahap 

perencanaan jangka panjang (perencanaan pekerjaan tahunan) dan tahap 

perencanaan jangka pendek (perencanaan pekerjaan bulanan atau mingguan).  

Rencana Tahunan 

Rencana tahunan disiapkan oleh ahli teknik provinsi, berkonsultasi dengan manajemen 

pusat. Daftar prioritas dan menyediakan data kajian kuantitas pekerjaan yang 

dibutuhkan untuk menyiapkan jadwal waktu kerja.  

Secara umum, rencana kerja tahunan memuat informasi berikut ini: 

√ Nama dan lokasi pekerjaan,  

√ Jumlah target pekerjaan untuk setiap lokasi 

√ Jenis pekerjaan  

√ Hari kerja dan target penggunaan peralatan untuk setiap lokasi kerja, 

√ Bulan mulai dan selesai kerja untuk setiap jenis pekerjaan, perkiraan biaya untuk 

setiap pekerjaan setiap lokasi dan rangkuman secara total. 

 

Ketika menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan, perencana harus 

memasukkan  mobilisasi dan waktu persiapan untuk memulai, dan penyelesaian akhir 

termasuk pembersihan lokasi.   

 

√ Iklim dan musim 
hujan, 

√ budaya dan 
ketrampilan  

√ tradisional,  

√ insentif kerja 
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Pelaksanaan harus dimulai secara logis. Beberapa aktivitas harus dimulai pertama 

sebelum aktivitas yang lainnya. Tenaga kerja harus dipekerjakan sesuai dengan 

kebutuhan dan peningkatan aktivitas pada tingkat lokal/site.  

Pekerjaan akhir termasul pembersihan lokasi 

kerja, membongkar direksikit dan barak kerja, 

dan akhirnya acara serah terima (peresmian).  

Rencana operasional disiapkan dalam bentuk 

diagram-diagram seperti diagram batang dan 

diagram alokasi-waktu. Semua itu 

didistribusikan ke semua tingkat manajemen 

sehingga staf pengawas pada setiap level dapat mempersiapkan setiap 

tanggungjawabnya untuk melakukan pekerjaan tepat waktu dalam keseluruhan 

perencanaan.   

Diagram alokasi-waktu berguna khususnya untuk perencanaan proyek pembuatan 

jalan. Perkiraan kemajuan fisik digambar sebagai diagram garis, yang sumbu 

horisontalnya menunjukkan lokasi jalan dan sumbu vertikal menunjukkan tanggal atau 

waktu. Grafik kemajuan pekerjaan yang telah disiapkan membantu melihat kemajuan 

pekerjaan yang diharapkan pada setiap waktu dalam periode proyek tersebut.   

Setiap tingkat manajemen membuat rencana yang lebih detil dari bagian operasional 

mereka sendiri. 

Rencana Jangka Pendek 

Rencana jangka pendek adalah rencana pekerjaan yang sebenarnya pada tingkat 

tempat pembuatan lokal (site). Target jangka pendek untuk semua aktivitas utama 

harus dibuat.   

Biasanya, target rencana tidak selalu tercapai, tetapi harus menjadi tujuan dari setiap 

ahli teknik dan teknisi untuk dicapai dalam tujuan jangka panjang. Artinya bahwa 

perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian dibuat untuk rencana jangka 

pendek jika diperlukan. Pengawasan yang tepat akan kemajuan pekerjaan merupakan 

hal yang penting, untuk memungkinkan para manajer mengetahui kemajuan yang 

dicapai dan target yang dibuat, sehingga mereka dapat membuat keputusan baru bila 

diperlukan. 

 

 
Pekerjaan awal dan mobilisasi 
termasuk: 
√ Pengumuman di sekitar lokasi 

untuk mencari tenaga kerja. 
√ Penawaran pembuatan barak 

kerja 
√ Pekerjaan-pekerjaan survei / 

pengukuran dan pencarian 
tenaga kerja biasa.  
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2.1. Metode Papan Prepil 

a. Prinsip Dasar 

Biasanya pada saat pelaksanaan prosedur penyetingan didasarkan pada penggunaan 

sederet papan prepil pada tongkat ukur (anjir) dan benang yang dibentangkan untuk 

leveling (menggunakan waterpas) yang digunakan untuk mengontrol selama 

pelaksanaan. Dengan demikian metode ini dikenal dengan “metode papan prepil 

(Propil Board Method).” 

Prinsip dasar menggunakan papan prepil adalah dengan menempatkan sejumlah 

papan level yang menunjukkan ketinggian 1 meter diatas ketingian rencana galian 

jalan yang akan dibuat. Dengan sering diterapkannya cara ini, akan memudahkan 

penggunaan peralatan sehingga jalan dapat dibuat dengan sempurna, ekonomis, dan 

dengan kwalitas yang standar. 

Dapat dibayangkan bila kita ingin menggali dari A hingga B, yang diperlihatkan oleh 

garis putus-putus gambar dibawah ini. 

 

Untuk memastikan bahwa kita mendapatkan ketinggian yang benar dalam penggalian, 

kita perlu menempatkan papan prepil di A dan di B, satu meter diatas level yang akan 

dilakukan penggalian sebagai dasar ruas jalan. 

 

Ketinggian galian 
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b. Peralatan 

1) Traveling Prepil (traveller) 

Kita membutuhkan papan prepil ketiga yang dapat dipindah-pindahkan. Ini dinamakan 

traveling prepil atau traveller. Sepanjang garis A ke B, kita gali lubang sedalam galian 

rencana. Jika kita tempatkan traveller dalam lubang tersebut dan bila diintip(diamati) 

dari papan prepil posisi di A ke arah posisi B, kita dapat melihat ujung atas tongkat 

traveling segaris dengan kedua papan prepil. Jika tongkat traveling terlalu rendah, 

berarti galian lubang yang dibuat terlalu dalam. Sebaliknya bila tongkat traveller jatuh 

diatas garis intip, maka lubang perlu didalamkan lagi. 

Untuk memberikan bantuan(pedoman) yang baik, lubang-lubang digali dengan jarang 

yang teratur, misalnya setiap 4 hingga 5 meter sepanjang garis intip. 

Bila galian lubang sudah layak, maka pekerja dapat memulai menggali ruas jalan 

dengan jalan menggabungkan setiap lubang galian pedoman yang sudah dibuat. 

Tongkat traveling dapat digunakan setiap saat untuk mengecek apakah kedalaman 

galian sudah sesuai dengan rencana sehingga tidak ada bagian galian yang terlalu 

dalam atau terlalu tinggi. 

Garis pandang 

Papan profil Travelling prepil 

Ketinggian akhir 

Jarak 4 s.d. 5m 

 

2) Waterpas 

Ketinggian masing-masing papan prepil dapat dikontrol menggunakan garis level 

(waterpas). Garis level adalah merupakan waterpas pendek dan kecil (sekitar 100 mm 

panjang) dengan pengait diujung-ujungnya untuk digantungkan pada benang nilon. 

Untuk menggunakan alat ini diperlukan dua orang, seorang di ujung benang dan 

seorang ditengah untuk memperhatikan posisi waterpas. Pemegang tali dibagian 

ujung tadi menaikkan atau menurunkan talinya hingga gelembung udara pada 

waterpas yang diamati orang kedua menunjukkan posisi ditengah-tengah, hal ini 
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menunjukkan bahwa posisi sudah horisontal. 

 

Waterpas dapat digunakan untuk: 

√ memindahkan ketinggian 
pada salah satu papan 
prepil ke papan prepil 
yang lainnya, sehingga 
diperoleh ketinggian kedua 
papan prepil tersebut 
sama 

√ untuk mengukur beda 
ketinggian apakah akan 
diturunkan atau dinaikkan 
sesuai dengan ketinggian 
rencana yang baru 

√ mencari kemiringan 
diantara kedua papan 
prepil yang telah 
ditetapkan, dan untuk 
menentukan yang mana 
ditetapkan lebih tinggi 

 

Garis level(waterpas) dapat digunakan hingga jarak 50 meter. Sangatlah mudah untuk 

dibawa-bawa dan dengan hati-hati dapat digunakan untuk seting ketinggian dan 

kemiringan tidak kurang dari 1 dalam 300. 

Hal-hal penting untuk diingat ketika menggunakan waterpas: 

√ Benang yang digunakan haruslah benang pancing nilon kecil, yang memudahkan 

waterpas meluncur sepanjang garis level 

√ Waterpas harus ditempatkan di tengah diantara dua tongkat ukur (ranging rods). 

Gunakan meter gulung untuk mengetahui tengah bentang. 

√ Usahakan kondisi benang tetap kencang, jangan sampai melengkung. 

√ Waterpas merupakan alat yang mudah rusak (riwin), maka perlu dijaga. Jangan di 

di letakkan sembarangan dan pergunakan sewajarnya. 

√ Secara   berkala waterpas perlu dicek keakurasiannya di lapangan. 
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Cara mengecek waterpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Papan Prepil dan Tongkat ukur (lanjir) 

Persyaratan lain dalam menggunakan metode papan prepil adalah menggunakan 

prepil yang dapat digeser-geser dan dikunci sesuai dengan posisi yang diinginkan. 

Papan prepil dibuat dari plat baja tipis yang di laskan pada pipa pendek yang dapat 

digeser naik turun sepanjang tongkat ukur dan dapat dikunci dengan klaim. Ukuran 

paling efekti untuk papan prepil ditentukan 40 cm panjang dan lebar 10 cm, dengan 

dicat warna merah untuk memudahkan penglihatan 

 

Tongkat ukur terbuat dari pipa logam (besi), biasanya dengan diameter 12.5mm pipa 

air galvanis, dengan dibagian ujungnya di pasang besi perkuatan yang lancip. Tongkat 

ini dicat putih dan merah untuk memudahkan penglihatan pada saat seting. 

 

Papan prepil, tongkat ukur dan tongkat traveling merupakan alat yang tidak mahal 

dan mudah dibuat bengkel pesi lokal. 

 

Ambil dua tongkat dua tongkat 
ukur (lanjir), tempatkan 
berseberangan jalan. pindahkan 
ketinggian dari tongkat pertama ke 
tongkat kedua. tandai posisi level 
di tongkat kedua. 

Sementara benang masih pada 
posisi semula, balikkan posisi 
waterpas yang terhantung di 
benang (yang semula kanan 
dipindah menjadi kiri). kembali 
cek level pada tongkat kedua dan 
beri tanda kembali. 

Jika perbedaan pada kedua tanda 
tersebut kurang dari 10 cm, maka 
kita dapat menggunakan titik 
tengah diantara kedua tanda 
tersebut. 

Cek apakah kedua tanda pada 
tongkat kedua berada pada posisi 
yang sama. Jika tidak, ukur 
perbedaan diantara kedua tanda 
tersebut. 

Namun jika lebih dari 10 cm maka 
kita perlu mengganti waterpas ini 
dengan yang baru dan memiliki 
akurasi yang baik. 
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Sebelum memulai pekerjaan seting, pastikan bahwa kita mempunyai persediaan 

tongkat ukur dan papan propil yang cukup. Persediaan 20 tongkat ukur dan 20 papan 

prepil adalah jumlah minimum yang disarankan untuk memperoleh pekerjaan yang 

efektif. 

 

Papan profil yang 
dapat diatur 

Tongkat ukur 

 

4) Peralatan Lainnya 

Untuk kondisi tanah yang sangat padat atau bebatuan, sangatlah disarankan untuk 

membuat galian terlebih dahulu sebelum menancapkan tongkat ukur. Yaitu dengan 

cara menggunakan baji (pipa besi masif yang dibuat lancip) dan memukulnya 

sehingga membentuk lubang. Dalam hal ini linggis bisa digunakan. 

Sebagai peralatan tambahan sliding hammer akan sangat bermanfaat, dimana kepala 

pemberat bisa terpasang pada tongkat ukur. Alat ini sangar bermanfaat untuk 

menancapkan tongkat ukur kedalam tanah. 

Sedangkan tongkat traveling dapat dibuat dari kayu atau logam, namun dianjurkan 

untuk menggunakan logam yang kuat karena sering dan umum digunakan. 
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Peralatan untuk Seting 

Alat pwnyama 
ketinggian 

Papan profil 

Meteran pita 
30m 

 

Benang nylon 

Palu kayu Palu 
penumbuk 

Tongkat 
ukur 

 
Meteran 3m 

Pensil 
metal 

Tali 
benang 
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Tongkat Traveling Sementara 

Adalah sangat memungkinkan terjadi pengukuran diantara dua tongkat papan prepil 

jatuh dibawah tongkat traveling (kondisi tanah dasar yang dalam atau cekungan). 

 

Tongkat traveling 
sementara 

Tongkat traveling sementara 
Tanda ketinggian 1 m di 

bawah profil tetap 

 

Tongkat traveling sementara sangatlah mudah dibuat di lapangan yaitu dengan 

mengukur panjang yang diinginkan dari ujung atas tongkat ukur (1 meter), lalu klem 

papan prepil dipasang pada posisi yang diinginkan tersebut. Maka tongkat traveling 

sementara dapat digunakan. 

Saat menggunakan tongkat traveling yang baku, maka traveling akan memberikan 

posisi ketinggian rencana yang pasti di sepanjang garis pandang diantara kedua 

tongkat ukur. 

Hal itu sangat berguna bagi supervisi lapangan saat melakukan seting. Supervisi akan 

sering menggunakan traveling sementara ini untuk memberi tanda ketinggian pada 

pekerjaan tanah pada bagian pinggir jalan. Namun juga ada kegunaan lain dari 

traveling sementara ini: 

√ untuk memberi pertolongan dan mengecek saat penggalian dibawah permukaan 

ketinggian tanah (misalnya pada penggalian dasar jalan) 

√ untuk menentukan apakah bongkahan batu besar berada diatas atau dibawah 

permukaan jalan, sebelum diputuskan ketinggian final. 

√ Untuk memperkirakan besarnya jumlah timbunan jika jalan di dinaikkan, atau bila 

jalan melintasi daerah yang cekung. Hal ini akan membantu memperkirakan 

pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dan untuk membantu memutuskan level 
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permukaan jalan secara optimal. 

√ Untuk menempatkan ujung drainase dan sekitarnya 

√ Untuk menyediakan kemudahan pada pengecekan pekerjaan, leveling, penarikan 

benang dan lain-lain secara cepat . 

Meskipun demikian, untuk pedoman pekerja dan mandor pada pekerjaan drainasi 

harus menggunakan tongkat traveling yang dibuat tersendiri secara khusus yang 

menunjukkan kedalaman. Hal ini dikarenakan prepil yang ada pada traveling 

sementara dapat mudah berubah atau lepas dan supervisi boleh jadi tidak selalu 

mengecek dan menset ulang panjang traveling tersebut. 

c. Penggunaan Papan Prepil 

Saat pekerjaan penyetingan dengan papan prepil dan menggunakan benang level 

untuk mengontrol permukaan level di papan prepil, ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan: 

√ Kita dapat memindahkan ketinggian (level) dari sisi drainase ke sisi 
drainase diseberang jalan, jadi dapat dipastikan bahwa kedua permukaan 
drainasi tersebut dibuat sama kedalamnya. 

√ Kita dapat menentukan kemiringan yang kita inginkan. Secara khusus 
sangat penting pada pekerjaan drainasi, gorong-gorong galian dasar 
permukaan jalan. 

√ Kita dapat mengecek untuk tanda cekungan di permukaan tanah,saat 
melakukan seting  pada ruas jalan.  

√ Kita dapat menseting lengkung vertikal. 

√ Kita dapat memperkirakan berapa banyak pemotongan dan penimbunan 
yang akan terjadi sebelum pelaksaan jalan dilakukan. 

√ Kita dapat menetapkan panjang drainasi atau lubang buang drainase, 
sebelum pekerjaan dilakukan. 

√ kita dapat menetapkan panjang landasan jalan. 

 

Penggunaan ini untuk memastikan pengontrolan yang baik pada saat pelasanaan, 

yang memungkinkan pembuatan jalan yang sesuai dengan yang kita inginkan dan 

memiliki standar kwalitas yang seragam. 

Akhirnya, hal ini sangat memungkinkan mendorong pengkoordinasian pada pekerjaan 

yang besar  sehingga masing-masing tugas dari para pekerja akan selaras.  
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d. Drainasi Sisi Jalan 

Gambar berikut menunjukkan bagaimana drainasi pinggir jalan dapat digali dengan 

bantuan papan prepil untuk menjamin kelurusan, kemiringan dan juga kedalaman 

galian dengan berbeda kedalaman disepanjang permukaan tanah asli.  

 

e. Lengkung Vertikal  

Gambar dibawah memperlihatkan bagaimana lengkung vertikal dapat di seting diatas 

perbukitan atau melintasi permukaan tanah yang cekung (lembah). Papan prepil mula-

mula diseting untuk memperoleh ketinggian yang seragam pada drainasi, dan 

kemudian dengan pandangan mata dibagian pertemuan garis lancip diatur (adjust) 

sehingga diperoleh lengkung yang halus. 

Jarak barisan prepil dibuat 20 m adalah cukup untuk membuat garis nampak lurus 

lurus dan lengkung yang halus saat jalan sudah jadi. 

turun
kan 
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f. Penampang Melintang 

Berikut contoh bagaimana papan prepil menunjukkan bahwa tidak diperlukan 

penggalian pada sisi yang rendah dan sejumlah timbunan diperlukan untuk membuat 

badan jalan. Papan prepil juga dapat digunakan menset permukaan bahu jalan 

dengan tepat. 

 

g. Kemiringan 

Kita dapat mengeset gradien atau kemiringan dengan menggunakan papan prepil. 

Sebagai contoh, jika kita pindahkan ketinggian (level) dari satu prepil ke tongkat 

pengukur dengan jarak 15 m, tempatkan papan prepil0.75 m diatas tanda. Dengan 

demikian kedua papan prepil tersebut menunjukkan kemiringan 5%. 

Sangatlah memungkinkan penggunaan papan prepil ini untuk memastikan saluran 

drainasi buangan (mitre drain) digali tidak kurang dari kemiringan minimum yang 

dipersyaratkan. 

Garis pandang 
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Perhitungan perbedaan ketinggian adalah sebagai berikut: 

Kemiringan 5% berarti ada perbedaan ketinggian 5 meter untuk jarak 100 meter. 

 

Untuk mencari perbedaan ketinggian pada jarak yang pendek, kalikan jarak 

pengukuran yang kita inginkan dengan 5 meter dan kemudian bagi dengan 100. 

Sebagai contoh untuk jarak 15m dengan kemiringan 5%, maka terdapat perbedaan 

tinggi: 

( )75cm  0,75m
100

5  15m =×  

Dengan demikian kita dapat menset sembarang gradien (slop) yang kita inginkan. 

Untuk pembuatan drainasi, kemiringan minimum yang disarankan adalah 1:125 

 

Misal kita tetapkan jarak antara kedua papan prepil (katakan 25m), kita dapat 

menghitung perbedaan ketinggian permukaan drainasi sebagai berikut: 

 

( )20cm  m 0,20
125

1  25m =×  
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h. Panjang Saluran Pembuang 

Kegunaan lain dari papan prepil adalah untuk menetapkan panjang saluran pembuang 

sebelum dimulainnya pekerjaan galian tanah. Setelah seting kemiringan pada papan 

prepil, tongkat traveling dapat digunakan untuk melihat sejauh mana  kita harus 

mendapatkan tiga prepil tersebut dalam satu garis. Posisi dimana traveling 

ditempatkan diatas tanah dan bagian atas segaris dengan kedua prepil yang telah 

ditetapkan menunjukkan titik dimana tidak diperlukan penggalian dan merupakan 

akhir dari drainasi. 

 

Ketinggian akhir saluran pembuang 

Akhir drainasi 

 

Akhirnya, adalah perlu juga diketahui bahwa metode papan prepil adalah efektif saat 

melakukan pekerjaan seting lapisan bebatuan (gravel work), penggalian ruas jalan 

dan pembuatan gorong-gorong. Pada bab berikut akan dijelaskan secara detail. 
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2.2. Garis As Jalan (Centre Line) 

a. Alinyemen jalan 

Pemilihan garis as (tengah) suatu jalan adalah merupakan tugas yang paling penting 

bagi supervisi lapangan. Jika pemilihan garis jalan salah, hal ini dapat menghambat 

pelaksanaan pekerjaan, memperlama hari kerja dan jalan menjadi sulit, dan juga 

mahal dalam pemeliharaannya. 

Garis tengah disarankan dipilih untuk menghindari lokasi yang jelek atau kesulitan 

dalam drainasi, lokasi dengan tanah yang jelek atau pekrjaan tanah menjadi besar, 

daerah bebatuan atau berat untuk pembersihan. Ditambahkan lagi, bila struktur 

drainasi diperlukan, garis tengah haruslah dibpilih dengan baik sehingga struktur 

drainasi dapat ditempatkan pada lokasi penyeberangan yang paling baik (best crossing 

point). 

Pemilihan garis as yang baik adalah cara yang terbaik untuk penghematan pekerjaan 

tanah – coba untuk menghindari daerah yang akan memakan banyak waktu untuk 

mengatasi permasalahan alam yang ada. 

 

Pemilihan garis tengah jalan biasanya berkaitan 

dengan sejumlah pemecahan permasalahan, 

dan kita harus mencarikan penyelesaian 

persoalan masing-masing problem, dan juga 

sejumlah pekerjaan yang terkait. 

 

Sebagai contoh, kita dapat menghindari biaya 

struktur yang mahal dengan membuat lintasan 

yang lebih jauh untuk menghindari daerah yang 

rawan air. Kita harus memperhatikan biaya 

struktur terhadap biaya pekerjaan ekstra. 

Pakailah banyak waktu untuk menginspeksi jalur dan carilah garis rencana jalan yang 

paling baik. Ini berarti perlu berjalan sepanjang jalur, dan menghitung jumlah 

alternatif dan bagaimana memungkinkan untuk menangani permasalahan. 

Cek lis 
√ Tempatkan lintasan penyeberangan 

sungai yang paling baik 
√ Hindari daerah yang berbatuan 
√ Hindari lokasi yang membutuhkan 

pembersihan yang berat 
√ Coba untuk menghindari permasalahan 

drainasi yang komplek (sulit). 
√ Cobalah mengikuti garis jalan yang 

sudah ada 
√ Hindari kemiringan yang tajam 

(maksimum 10%) 
√ Jaga perpindahan tanang seminimum 

mungkin 
√ Pertimbangkan aktivitas petani dilokasi  
√ Hindari jangan sampai menjadi pemicu 

erosi tanah. 
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Titik 
persimpangan 

Titik pertemuan 
terbaik 

 

Perlu diingat : 

 

Sering terjadi ketika penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan menjadi mahal, ini 

mungkin menyulitkan untuk mempertahankan kwalitas dengan hanya menggunakan 

dana perawatan yang terbatas. 

Garis tengah jalan adalah pertama kali dipilih dengan menarik barisan garis lurus.  

Garis ini kemudian dihubungkan bersama pada titik-tik pertemuan. Titik pertemuan 

ditempatkan dengan mengunakan tongkat ukur, dan kemudian ditandai dengan patok 

(patok-patok). Sekali titik-titik pertemuan telah dibuat, cek dengan pemilik tanah 

untuk melihat apakah ada sesuatu keberatan terhadap garis yang diajukan. 

Patok-patok digunakan untuk memberi tanda garis jalan dan ketinggian jalan. Patok 

ini bisa dibuat dari kayu, dan biasanya dibuat dilokasi. Disarankan panjang patok 

adalah 40cm. Rangkaian jalan diberikan tanda pada patok dengan cat (spidol) anti air. 

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, patok pedoman perlu dibuat dan 

ditempatkan diluar jalur jalan. Pastikan patok pedoman tersebut tertanam dalam-

dalam sehingga menjadi sulit dipindahkan. 

Apapun penyelesaian yang kita pilih, pastikan bahwa jalan akan aman dan alternatif penyelesaian 
dapat diterapkan. Kita harus memilih yang terbaik secara ekonomi, tapi janganlah mencoba 
menghemat hari kerja dengan cara penanganan yang tidak sempurna atau mengabaikan begitu 
saja permasalahan. Janganlah membuat potongan jalan yang mungkin mudah rusak dikemudian 
hari dan akan mengakibatkan bertambahnya persoalan maintenance. 
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b. Menyeting Garis Lurus 

Garis lurus diseting dengan memberi tanda setiap jarak 50m hingga 100m dengan 

tongkat ukur (lanjir). Diantara dua toangkat ukur, segera buat titik (point) setiap jarak 

10m. Biasanya bagian-bagian (seksi) yang tidak lebih dari 50 sampai 100m diseting 

dalam waktu bersamaan. Didaerah pegunungan atau perengan, setiap seksi dipilih 

kurang dari 50m. 

 

c. Menyeting lengkungan (kurve) 

Garis tengah yang telah kita pilih dengan membuat garis lurus - garis lurus akan 

bertemu pada titik-titik pertemuan (intersection point). Akhirnya garis lurus tersebut 

akan dihubungkan dengan lengkung yang akan diseting dalam detail penyetingan. 

 

Ukur jarak antara titik pertemuan dan anggap hal ini merupakan perkiraan panjang 

awal dari pada jalan yang akan dibangun. 
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d. Metode Interseksi (the Intersection Method) 

Metode interseksi adalah metode yang sederhana dan efektif untuk menyeting 

lengkungan. Hanya diperlukan peralatan yang sederhana dan dapat dengan mudah 

dimengerti oleh mandor (kepala tukang). 

1) Langkah pertama 

Pertama tempatkan patok pda titik dimana kedua gari lurus bertemu (intersection 

point P1) . Kemudian tentukan titik tangen (TP). Titik tangen pertama adalah tembat 

dimana kita mulai membikin kurve, dan yang kedua adalah tempat kita mengakhiri 

garis lengkung.Bagi panjang tangen dalam seksi-seksi yang sama, dengan cara 

menempatkan lanjir-lanjir sepanjang garis tangen misalnya dipakai jarak (interval) 5m. 

 
 

Dengan tangen yang panjang, kita akan memperoleh kurve yang panjang dengan 

diameter yang besar. Cara terbaik memutuskan berapa panjang tangen adalah melalui 

pengalaman-pengalaman. Mari kita perhatikan pertemuan sudut antara dua tangen 

berikut: 

 

Sudut 
pertemuan 
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Sudut pertemuan yang besar (i) akan memberikan kurve radius yang besar dengan 

mudah. Panjang tangen kemudian dapat dibuat lebih pendek(namun demikian tidak 

kuran 20m panjang). 

Sudut pertemuan yang kecil akan memberikan kelengkungan yang tajam dengan 

radius yang kecil. Pada situasi tertentu, garis tangen harus dibuat lebih panjang (30, 

40, 50 atau 60m), hal ini untuk memperbesar radius kurve. 

Kadang-kadang kita ingin mengatur panjang tangen untuk mengontrol dimana garis 

tengah kurve berada. (lihatlah dibagian bawah: Pengaturan Posisi Kurve). 

 

2) Langkah kedua 

Berilah tanda huruf referensi pada masing-masing tongkat ukur sebagaimana terlihat 

pada gambar dibawah. Intip garis sepanjang a – a dan dengan bantuan seorang 

pembantu megang lanjir yang harus segaris dengan garis pandang tadi. Sementara 

pembantu kedua berdiri di b dengan cara yang sama menginti b – b sehingga 

membuat garis lurus. Suruh pembantu pertama bergerak sepanjang garis pandang a – 

a dan berhenti ketika bertemu dengan garis pandang b – b. Beri tanda titik pertemuan 

tersebut dengan patok. Ini merupaka titik pertama dalam pembuatan kurve. 

 

 

3) Langkah ketiga 

Sekarang ulangi lagi langkah ke 2 dengan melihat garis b – b sementara pembantu 

yang lain melihat garis pandang c – c sehingga diperoleh titik kurve kedua. 
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4) Langkah keempat 

Selesaikan dengan mengulang-ulang langkah kedua sehingga diperoleh titi-titik kurve. 

Akhirnya gunakan titik kurve ini untuk membuat point-point kurve dengan jarak 5m. 

Amati kembali kurve tersebut dan pastikan bahwa semua titik membentuk kurve yang 

halus. 

Patok pada 
titik-titik kurva 

Patok pada titik 
antara pada 

kurva 

 

e. Mengatur kembali posisi kurve 

Kita akan selalu memperoleh titik kurve lebih sedikit dari pada jumlah lanjir di 

sepanjang tangen. Sebagai contoh 5 lanjir akan memberikan 4 titik kurve pada kurve 

(lihat gambar diatas). 

Jumlah lanjir yang genap akan memberikan jumlah ganjil titik kurve.  Juga titik tengah 

kurve akan berlawanan dengan titik pertemuan garis P1. Dimana tengah-tengah dua 

garis interseksi adalah tengah titik tengah kurve (sebagaimana terlihat dengan garis 3-

3 & 4-4 dan 2-2 & 3-3). 
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Bongkahan batu besar, dll 

 

Jika kita tambahkan panjang garis tangen, kurve akan bergerak menjauhi dari P1.  

Kita bisa gunakan prinsip ini jika kita menginginkan menyeting garis tengah dari pada 

kurve untuk menghindari adanya rintangan (misalnya pepohonan, bangunan, 

bongkahan batu yang besar, dll). 

f. Menyeting Kurve dengan Mata 

Saat menyeting lengkung horisontal, adalah perlu untuk mengatur posisi patok 

dengan bantuan mata, sampai akhirnya nampak membentuk kurve yang halus. 

Ini merupakan ketrampilan tersendiri yang harus dipelajari setiap supervisi dan teknisi. 

Cara cepat untuk mengontrol dan mengatur penyetingan kurve adalah dengan 

membuat garis pandang dari patok pertama dan ketiga dan mengukur jarak offset 

garis tersebut ke patok kedua. 

Ulangi lagi langkah ini dengan membuat garis patok kedua dan keempat lalu 

mengukur kembali offset garis ini ke patok ketiga. Teruskan untuk sepanjang kurve 

dan cek pengukuran offset, sehingga diperoleh nilai offset yang hampir sama. 

Hal ini akan memberikan kita kurve yang cukup baik untuk membangun jalan dengan 

dimensi yang diperlukan. 

Pada kurve dengan radius yang besar (dimana sudut pertemuan garis lurus cukup 

besar), adalah sangat praktis menyeting kurve dengan bantuan mata secara langsung 

dari pada dengan menggunakan metode interseksi. Hal ini hanya dimungkinkan pada 

kurve radius besar dengan panjang kurve yang pendek. 
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Saat sudut pertemuan kecil dan radius pertemuan juga kecil, maka kita harus selalu 

menggunakan metode interseksi. 

Metode ini mungkin sangat berguna diterapkan di perengan pegunungan, dimana 

dengan terbatasnya ruang gerak untuk pembuatan kurve dengan metode interseksi. 

g. Menggeser (Off-set) patok  

Sekali garis tengah sudah selesai diseting, adalah sangat perlu untuk memberi tanda 

yang aman. Yaitu dengan cara menempatkan patok offset yang kokoh pada posisi 90 

derajat dari sisi patok yang menunjukkan garis tengah jalan. 

Dalam kasus jalan yang memerlukan konstruksi diatas  timbunan, Patok Off-set harus 

ditempatkan pada masing-masing sisi kaki penahan tanah urugan rencana pada jarak 

10m sepanjang garis jalan. 

 

Untuk menyeting patok off-set, pertama buat 

sudut 90o terhadap garis tengah jalan. Hal ini 

dapat dikerjakan dengan menggunakan 

meteran rol panjang 30m. Ukur 3m dari lanjir 

pertama (A) tarik sepanjang garis tengah dan 

tempatkan patok sementara pada posisi B, lalu 

tarik meteran kembali hingga menunjukkan 

angka 8m (untuk posisi C), sementara itu 

angka 12m pada meteran ditempatkan di A. 

Maka posisi C dapat ditetapkan dan sudut 90 derajat terhadap garis tengah jalan 



Hal. - 42 

Bab 2   Pengukuran dan Setting 

dapat dibuat. Ulangi sekali lagi untuk pasisi disebelah kiri (berseberangan), dan cek 

apakah ketiga patok membentuk satu garis (C-A-C’). Sekarang kita dapat mengukur 

posisi patok off-set memperhatikan sepanjang garis ketiga patok tersebut.  

Sebagai alternatif lain, dimungkinkan untuk membuat model (pola) yang dapat 

digunakan untuk menyetting sudut sebesar 90 derajat.  

h. Menyeting Ketinggian Vertikal Jalan 

Jika lajur jalan horisontal telah dibuat, tahap berikutnya adalah menyeting bentuk 

jalan vertikal (vertical alignment). Bentuk jalan vertikal menset level jalan dalam 

hubungannya dengan keadaan dataran/permukaan tanah di sekitar. Metode yang 

terlihat dibawah ini digunakan papan prepil untuk memperkirakan ketinggian jalan, 

yang berguna untuk menghindari pemindahan tanah yang tidak diperlukan.  

1) Langkah 1:  

Pertama-tama, pasang papan prepil sepanjang garis tengah jalan pada level yang 

telah ditetapkan, misalnya 1 meter di atas level tanah.   

 
 

Langkah 2: 

Kemudian amati sepanjang papan prepil. Dengan bantuan tenaga kerja lain, atur level 

dari setiap papan prepil yang berada di tengah sehingga semua berada dalam satu 

garis dengan papan prepil yang pertama dan yang terakhir. Semua papan prepil akan 

berada dalam ketinggian 1 meter di atas garis tengah jalan rencana. 
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Turunkan 

naikkan 

Turunkan 

 

3) Langkah 3: 

Jika level dari garis tengah terlalu dalam terhadap permukaan tanah, sehingga terlalu 

banyak pekerjaan galian, maka papan prepil dapat digerakkan ke atas atau ke bawah 

untuk mengurangi pekerjaan perataan. Sehingga dapat tercapai kesetimbangan antara 

volume galian dan timbunan.  

 

ketinggian 
baru 

naikkan 
20cm 

ketinggian 
jalan baru dg 
mengurangi 
galian 

naikkan 
20cm 

ketinggian 
baru 

 

 

4) Langkah 4: 

Akhirnya, pastikan bahwa papan prepil sepanjang garis tengah telah ditempatkan 

secara tepat. Untuk semua level pembuatan jalan yang lain harus diset berdasar profil 

sepanjang garis tengah jalan (center line). 
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i. Kemiringan Jalan 

Jika menyeting garis tengah dari sebuah jalan, perlu dicek kemiringan sepanjang profil 

jalan. Pindahkan level dari sebuah papan prepil ke antara papan selanjutnya dan ukur 

perbedaannya. Kemiringannya dihitung dengan cara berikut: 

kemiringan %  100 
panjang

ketinggian beda  jalan Kemiringan =×=  

 

Maka, misalnya perbedaan ketinggian diukur sebesar 0.5 m diantara 2 papan prepil 

dengan jarak antara keduanya 20 m, maka kemiringannya dapat dihitung: 

2,5%  100 
20

0,50  jalan Kemiringan =×=  

 

beda ketinggian = 0.5m 

 

 

 

Prosedur ini sangat berguna untuk menentukan tempat yang rendah sepanjang garis 

jalan dan untuk mengecek bahwa kemiringan dari saluran samping tidak akan 

mengalami erosi atau pengendapan lumpur. Jika kemiringan jalan yang didapat tidak 

sesuai dengan yang diinginkan (tidak layak), maka level jalan sebaiknya diubah 

sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.  

 

Pada saat memilih garis tengah jalan, sangatlah perlu untuk mengecek bahwa 

kemiringan permukaan tanah yang ada. Hal ini untuk meyakinkan supaya tidak terlalu 

curam atau terlalu datar sebelum memastikan lokasi dari garis tengah jalan.  
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Hal ini dilakukan dengan menyeting sebuah profil 1m di atas tanah di awal seksi yang 

masih belum ditetapkan dan prepil yang lain 1 m diatas tanah pada garis jalan yang 

direncanakan pada akhir dari seksi. Profil ketiga diset 10m dari profil pertama 

sepanjang garis dari keduanya. Dengan menggunakan waterpas, perbedaan 

ketinggian antara dua profil pada jarak 10m diukur dan persentase kemiringan dari 

permukaan tanah dapat dihitung. 
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beda tinggi 

 

 

Dengan cara ini, kemiringan dapat dicek sebelum garis tengah jalan ditetapkan untuk 

menghindari kemiringan yang tidak sesuai. Cobalah dengan lokasi garis tengah yang 

berbeda untuk memilih kemiringan jalan yang terbaik. 
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2.3. Saluran Air, Kemiringan dan 
Bentuk Badan Jalan 

Bagian ini menerangkan penyetingan bentuk badan jalan pada permukaan tanah yang 

berbukit dan curam.  Jika jalan butuh dinaikkan diatas timbunan (embankment), lihat bab 

3.3. Konstruksi Landasan Jalan.  

 

Umumnya, kemiringan badan jalan diset bersama dengan saluran samping. Setelah posisi 

dan level dari garis tengah ditentukan, memungkinkan membuat bentuk badan jalan dan 

saluran samping. Untuk menggambarkan metode penyetingan tersebut, telah dipilih sebagai 

contoh ukuran geometris yang biasa digunakan di Kamboja (lihat gambar di bawah). 

 

 

Catatan: Di daerah pegunungan, tidak memungkinkan dibuat spesifikasi saluran seperti pada 
gambar di atas. Dalam tanah berlempung, memungkinkan menambah kemiringan 
dari sisi samping dan sisi akhir pinggir jalan.  

 

Penyetingan Bentuk Badan Jalan 

Ketika penyetingan lengkungan jalan (badan jalan) dan saluran samping, penting 

untuk mengurangi jumlah pekerjaan penggalian sekecil mungkin dengan mengikuti 

level permukaan tanah yang ada sepanjang garis jalan. Prosedur yang dijelaskan di 

bawah ini merupakan cara yang efisien dari penyetingan level jalan, untuk 

memperoleh lokasi jalan yang baik dengan drainase yang baik pula dan tidak terjadi 

pekerjaan penggalian atau penimbunan yang besar. 
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1) Langkah 1: 

Gunakan garis tengah jalan yang telah ditetapkan terdahulu, tempatkan lanjir dengan 

interval 10 m sepanjang garis tengah dari suatu seksi 50 sampai 100 meter. Pada awal 

dari seksi, ukur posisi dari bahu jalan dan bagian luar akhir saluran samping dari garis 

tengah jalan. Ulangi pekerjaan ini pada ujung seksi yang lainnya.  

Tempatkan patok kayu tepat di samping setiaplanjir yang ditancapkan.  

 

2) Langkah 2: 

Setelah posisi kunci dari jalan telah ditetapkan pada awal dan akhir dari satu seksi 

jalan, tempatkan segeralanjir dengan jarak 10 m sepanjang tepi jalan dan saluran 

samping. 

Tempatkan patok kayu tepat di samping setiap lanjir yang baru saja 

ditancapkan.  

 

 
bahu jalan bahu jalan 

drainasi samping drainasi samping 
 

 

3) Langkah 3: 

Pada garis tengah jalan, tempatkan papan prepil yang pertama. Profil ini mungkin 

telah berada pada posisi profil terakhir dari penyetingan terdahulu. Jika tidak, ukur 1 

m di atas level tanah yang ada dan beri tanda pada level ini pada tongkat ukur (anjir). 

Pasanglah papan prepil padalanjir yang telah didirikan, maka bagian atas dari papan 

prepil berada pada tanda yang dibuat pada tiang. 

 



Hal. - 48 

Bab 2   Pengukuran dan Setting 

4) Langkah 4: 

Pergi ke garis tengah jalan dimana tiang-tianglanjir berdiri pada akhir seksi jalan dan 

ulangi prosedur tersebut, ukur 1 m diatas level tanah. 

 

 

Langkah 5: 

Dengan melihat (mengintip) profil tengah pada ujung akhir, tempatkan papan prepil 

pada tengah tiang-tiang tersebut sepanjang garis tengah sehingga mereka semua 

dalam level yang sama.  

 

 

6) Langkah 6: 

Cek tinggi dari setiap papan prepil di atas level tanah. Jika tinggi diperkirakan 

mendekati 1 m, tidak perlu mengatur lagi dan dapat menggunakan level dari profil 

seperti kondisi saat ini.  

Jika tinggi papan prepil lebih besar atau kurang 10 cm dari 1 m, amatilah garisnya. 

Mungkin ada timbunan atau cekungan sepanjang garis. Seting garis ketinggian dalam 
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banyak kasus akan memberikan variasi ketinggian yang tidak jauh berbeda. Walaupun 

demikian, adalah mungkin garis yang diset di atas bukit atau cekungan memberikan 

variasi ketinggian yang besar dari permukaan tanah. Pada kasus ini, perlu diatur profil-

profil tersebut untuk menghindari pekerjaan penggalian yang terlalu banyak seperti 

yang dinyatakan dalam dua gambar berikut.  

 

 

terlalu banyak galian 

 

Atur profil pada posisi D sehingga terletak 1 m di atas tanah dan kemudian menaikkan 

profil B,C dan E segaris dengan profil pada A ke D dan D ke F. Hal ini untuk 

mengurangi pekerjaan tanah (galian). 

 

Aturan umum 

 

 

 

Sebelum memulai pada tahap berikutnya, yakinlah bahwa saluran samping jalan dapat 

dikosongkan. Hal ini penting dilakukan pada tahap ini untuk mendapatkan level yang 

paling baik. Level lainnya akan diset berdasarkan pada profil sepanjang garis tengah 

jalan.  

 

 

1. Lebih baik menaikkan profil daripada menurunkannya drop 
2. Coba untuk menaikkan dan menurunkan kurang dari 10 cm 
3. Coba untuk menyetarakan level jalan dengan permukaan tanah 
4. Gunakan profil untuk mendapatkan gambaran dari bentuk jalan vertikal.  
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7) Langkah 7: 

Pindahkan level-level itu kelanjir pada bagian akhir luar dari saluran samping. Mulailah 

dari awal dari seksi(bagian) ruas jalan. Dengan menggunakan benang dan waterpas, 

pindahkan level dari papan prepil pada garis tengah ke selokan/parit pada kedua sisi 

jalan. Setelah level diset dengan papan prepil, beri tanda pada patok berikutnya untuk 

setiaplanjir. 

Ulangi dengan cara yang sama untuk kedualanjir pada akhir dari seksi jalan dan profil 

ditengah sepanjang garis tengah yang lelah diatur ketinggiannya (dinaikkan atau 

direndahkan untuk mengurangi pekerjaan penggalian). Kemudian, perhatikan 

ketinggian saluran samping di tengah.  

Kita akan melihat bahwa tinggi dari profil saluran di bagian sisi yang rendah dari garis 

tengah biasanya lebih dari 1 m. Hal ini disebabkan karena kita memulainya dari bagian 

tanah yang lebih tinggi dan kondisi jalan selevel, akibatnya saluran samping yang lebih 

rendah menjadi kurang dalam. Perhatikan gambar berikut: 

 

 

8) Langkah 8: 

Beri tanda level untuk garis tengah jalan pada patok yang ditempatkan di sebelah 

tiang sepanjang garis tengah. Sekarang, gunakan papan prepil untuk menyeting patok 

yang ditempatkan pada setiap 5m sepanjang garis tengah. Hal ini mudah dilakukan 

dengan tongkat traveling sepanjang 1m. Beri tanda pada patok dimana bagian bawah 

tongkat traveling menyentuh patok, dan bagian atasnya segaris dengan papan prepil. 

Pada semua patok di garis tengah jalan, beri tanda level sebagai puncak badan jalan 

0.25m diatas level 1m.  

Kita sekarang telah menyeting profil untuk ketinggian dari seksi ruas jalan. 
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9) Langkah 9: 

Tempatkan level dari bahu jalan sepanjang jalan. Untuk keperluan ini sangatlah 

berguna dengan memakai tongkat traveling setinggi 1m. Jika kita tarik garis lurus 

posisi traveling tersebut dari dua sisi profil saluran drainasi, maka bagian bawah 

tongkat traveling akan nampak pada posisi bahu jalan dengan benar. 

 

garis pandang 

 

 

Tempatkan patok-patok sepanjang sisi pahu jalan dalam jarak 5m, dan gunakan 

tongkat traveling untuk memberi tanda patok-patok tersebut tepat dibawah tongkat 

dimana pada bagian atas tongkat telah segaring dengan propfil. 

 

10) Langkah 10: 

Tempatkan buangan saluran drainasi (mitre drain). Hal ini sangatlah penting untuk 

menset mitre drain sebelum pelaksanaan pekerjaan galian tanah untuk saluran sisi 

jalan dan badan jalan dimulai. Lihat di bagian 3.5 tentang Drainasi Diluar jalan untuk 

menyeting mitre drain. 

 

11) Langkah 11: 

Setinglah drainasi sisi jalan yang memerlukan penggalian dengan bantuan benang. 

Ingat untuk meninggalkan block out mitre drain ( sebagai tanda lokasi mitre drain 

yang akan dikerjakan kemudian).  
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3.1. Pekerjaan Pembersihan 

a. Pembersihan semak belukar 

Pekerjaan pembersihan semak belukar melibatkan pekerjaan pemotongan dan 

pembuangan pepohonan, pembersihan tanaman belukar dengan menggali dan 

membuang hingga akar-akarnya sehingga dapat mencegah tumbuh kembalinya 

tanaman tersebut. 

Pekerjaan pemotongan pohon dan pembersihan semak belukar yang berat yang tidak 

diperlukan, sebaiknya dihindari. Sedapat mungkin untuk memilih garis tengah jalan 

dengan sebaik-baiknya. 

Pekerjaan harus diatur berdasarkan jenis pekerjaan, pengalokasian pekerjaan 

berdasarkan area atau jenis job (misalnya dalam penebangan satu atau du pohon 

yang besar), jadi tergantung pada jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. 

Sebelum merobohkan pohon, pastikan bahwa itu memang benar-benar diperlukan. 

Apakah masih memungkinkan untuk menggeser letak garis jalan, sehingga 

penebangan pohon tidak perlu dilaksanakan. Jika memang harus menebangnya, 

pastikan menggunakan pekerja yang berpengalaman, dan jauhkan orang-orang yang 

lain dari lokasi penebangan. Setelah roboh, potong-potong menjadi bagian yang kecil 

dan singkirkanlah dari bagian jalan. Setelah pohon ditebang, gali dan buang akarnya, 

lubang bekas galian dan akar pepohonan, urug kembali dengan dipadatkan secara 

baik menggunakan penumbuk. Rumput-rumput yang menutupi ruas jalan rencana 

juga perlu dibersihkan. Membakar rumput dapat dikerjakan bersamaan dengan 

pekerjaan tanah tanpa banyak mengganggu. 

Gimbalan rumput yang baik dapat dipakai sebagai leneng (penutup bahu jalan), atau 

pada bagian pinggir tanah urugan. Bila penempatan dilakukan dengan baik, kemudian 

hari akan tumbuh lagi dan akan berfungsi sebagai pelindung terhadap erosi pada 

daerah yang miring dan pada bahu jalan. 

Pembuangan rumput di lakukan oleh pekerja yang bertugas per area, dimana 

pembagian area untuk masing-masing pekerja perlu dipertimbangkan tergantung pada 

tingkat kesulitan pekerjaan. 
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b. Pemindahan bongkahan batu 

Pemindahan batu dilakukan dengan mengangkat menggunakan tangan, mendorong 

(menggelindingkan), memecahkan menjadi bagian kecil atau dengan menanamnya 

dalam tanah untuk natu-batu yang besar. Pekerjaan ini seringkali menyita banyak 

waktu dan mahal. Bila memungkinkan pekerjaan yang mahal ini dapat dihindari 

dengan mengalihkan jalur jalan dari bebatuan yang banyak, karena akan menyulitkan 

pekerjaa penggalian saluran drainasi. Bila perlu patut dipertimbangkan dengan 

menaikkan tinggi permukaan jalan. 

 

Tugas pekerjaan berdasarkan pada spesifikasi dan group job harus digunakan untuk 

mengkoordinasi tenaga dari para pekerja. 

c. Pembuangan permukaan tanah atas  

Pembuangan permukaan tanah biasanya diperlukan bila tanah permukaan cukup 

dalam (10-15cm), cukup organik dan biasanya hanya memiliki daya dukung tanah 

yang sangat kecil bila dibanding tanah dilapisan agak dalam. Tidak diwajibkan 

membuang tanah permukaan bila pengaruh kekuatan daya dukung tidak terlalu 

banyak. Pengelupasan permukaan tanah ini sering kali diperlukan pada daerah 

lembah-lembah sungai, atau daerah banjir dimana endapan lumpur menumpuk. Pada 

kebanyakan tanah pertanian dan pada daerah terbuka hanya memiliki lapisan asa 

yang sangat tipis, dimana hal ini dapat dicampurkan dengan tanah urug untuk 

pekerjaan jalan (tidak perlu dibuang). 
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d. Pelaporan 

Pekerjaan pembersihan dapat dilaporkan oleh seorang koordinator yang membawai 

semua kegiatan. Atau seorang yang khusus membidangi pembersihan semak belukar, 

rumput-rumput, bebatuan dan lapisan tanah bagian atas. Manajer proyek perlu 

tidaknya memutuskan prosedur pelaporan ini, tergantung pada besar kecilnya 

pekerjaan pembersihan. Kecuali ada pekerjaan yang besar untuk ditangani oleh 

seorang pelaksana. Ada sedikit keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan yang 

mendetail. Pada umumnya pelaksana yang mengawasi seluruh pekerjaan pembersihan 

akan memberikan  cukup kontrol dalam manajemen. 
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3.2. Pekerjaan Tanah 

Umumnya pekerjaan tanah pada pembuatan jalan meliputi pekerjaan penggalian drainasi, 

dan penggunaan materian untuk membuat badan jalan, pekerjaan pengalian (pemotongan) 

untuk diurugkan pada daerah yang memerlukan urugan, sehingga membentuk badan jalan.  

Atau untuk urugan pada daerah yang perlu ditinggikan karena daerah tersebut jelek sistim 

drainasinya. 

Pertama kita perlu mempertimbangkan pada situasi dimana jalan dibangun ditanah 

yang datar, atau relatif sama tingginya. Antara jalan dan drainasi memiliki sedikit 

kemiringan. (perhatikan gambar dibawah). 

0,73m3 untuk setiap 
m panjang 

0,51m3 untuk setiap 
m panjang 

0,51m3 untuk setiap 
m panjang 

Tanah Datar 

 

Dalam kasus ini, pekerjaan tanah adalah sangat sederhana, hanya melibatkan pekerjaan 

penggalian disisi drainasi dan memindahkannya untuk membentuk badan jalan. Kita akan 

melihat bahwa material dari galian drainasi sedikit lebih banyak dari pada yang diperlukan 

untuk membentuk badan jalan. Ini adalah sangat baik, sebagaimana biasanya kelebihan 

material adalah diperlukan, untuk menutupi daerah cekungan-cekungan kecil di permukaan 

tanah atau untuk mengganti tanah yang kurang baik, atau untuk daerah perengan yang 

tidak memiliki ketinggian yang merata. 

a. Pemotongan tanah untuk perataan 

Permasalahan dimulai ketika jalan dibuat melewati tanah perengan. Semakin tajam 

kemiringannya, semakin banyak penggalian yang dibutuhkan untuk membuat jalan. 

Selalu hindari kemiringan yang dalam, jika memungkinkan. Tempatkan jalan pada 

punggung bukit bila memungkinkan, untuk mengurangi pekerjaan tanah, demikian 
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juga pekerjaan drainase. 

 

Tanah Miring Badan jalan yang 
dibangun 

Bagian yang tinggi Bagian yg rendah Muka tanah asli 

 

Pembuatan jalan pada permukaan yang mempunyai kemiringan berpengaruh:  

√ Saluran samping yang tinggi harus digali dalam.  

√ Saluran samping untuk sisi yang lebih rendah biasanya tidak dibutuhkan, dan 

√ Jalan harus dibuat dengan menimbun sisi yang lebih rendah 

Cara terbaik untuk melakukan itu adalah memisahkan pekerjaan dalam dua tahap: 

1) Tahap pertama 

Gali pada daerah yang tinggi, timbunkan pada daerah yang rendah, dan bentuk slope 

pada sisi rendah. 

 

2) Tahap kedua : 

Gali saluran samping disisi yang tinggi dan bentuk badan jalan. 

 

Tanah Miring Badan jalan yang 
dibangun 

Bagian yang tinggi Bagian yg rendah Muka tanah asli 
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Keuntungan metode dengan mengerjakan secara bertahap adalah : 

√ Penggalian akan mendekati seimbang dengan jumlah penimbunan yang 

dibutuhkan 

√ Material untuk timbunan yang dibutuhkan mendekati yang diperlukan, dimana hal 

ini akan mengurangi kebutuhan dan pengangkutan material kearah memanjang. 

√ Dengan membuat perataan sepanjang sisi dari jalan dan kemudian menurunkan ke 

sisi tanah yang rendah, mengurangi penggalian dan pada umumnya 

mengakibatkan kebutuhan saluran samping pada sisi yang rendah tidak diperlukan 

lagi. 

Penggalian dan penimbunan disetimbangkan pada masing-masing sisi dari garis 

tengah, tetapi lebar dari penggalian harus memberi cukup tempat untuk penggalian 

saluran samping. Hal ini membuat penyetingan dimensi untuk penggalian pada sisi 

yang tinggi. 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, perlu menentukan ketinggian dengan 

menarik ukuran 4.4m dari garis tengah untuk menyediakan cukup ruang untuk 

menggali dan membuat sisi kemiringan saluran sisi luar. Lebar kemiringan galian 

saluran sisi luar harus cukup atau sebesar 1:1 seperti halinya kemiringan saluran sisi 

dalam. 

Pada kemiringan melintang yang tajam, ada banyak pekerjaan galian, demi 

kepraktisan pelaksanaan, maka perlu pembagian area untuk dapat dikerjakan dalam 

sehari. Pada keadaan tertentu penggalian dibagi dalam dua atau tiga hari kerja. 

Dengan cara membagi besarnya volume yang akan dikerjakan, sehingga kita tahu 

bahwa dengan penyetingan ukuran tersebut akan dapat dikerjakan rata-rata dalam 

satu hari kerja. 
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Contoh rencana 
pekerjaan galian 

 

Saat prepil garis tengah diseting pada ketinggian 1m diatas tanah dasar. Kita akan 

ukur ketinggian pada posisi prepil di sisi luar tanah yang tinggi. Dimana hal ini akan 

memberikan bgambaran pada kita tentang : 

√ Seberapa besar kemiringan tanah asli. 

√ Seberapa dalam galian yang harus dilakukan. 

√ Seberapa besar volume pekerjaan galian yang harus dilaksanakan. 

Kedalaman  
galian 

 

Pada kemiringan tanah yang tidak begitu besar (rata-rata ketinggian pada prepil 

samping yang tinggi adalah 90cm atau 95cm), atau dengan kata lain hanya selisih 

10cm atau 5cm dengan ketinggian as badan jalan. Maka sangat memungkinkan untuk 

menggali saluran di tanah yang tinggi tersebut tanpa harus dilakukan perataan 

terlebih dahulu. Namun demikian ada baiknya bila dilakukan perataan tanah terlebih 

dahulu sebagaimana dilakukan sebelumnya. Hal ini akan memudahkan penyetingan 

sisi saluran, dan kemudian dapat dengan mudah dikerjakan dalam bentuk yang 
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diinginkan. Pengawas (supervisi) biasanya juga akan memutuskan untuk melakukan 

pertaan terlebih dahulu pada kondisi tanah yang tidak terlalu miring ini. 

Penyetingan pada kasus ini akan menjadi berbeda sebagaimana tidak ada keuntungan 

pada perataan terhadap ketinggian garis tengah jalan. Perataan tanah akan dikerjakan 

dari 2.75 hingga 4.25m dari garis tengah jalan. 

Daerah yang 
disamakan-tingginya 

 

Menjadi catatan bahwa contoh perataan tersebut diatas hanya diterapkan untuk 

konstruksi baru. Pada pekerjaan rehabilitasi jalan yang sudah ada, pekerjaan perataan 

harus dijaga seminim mungkin, dengan meninggalkan bentuk jalan yang sudah ada, 

dan hanya ditambahkan bila mana kondisi jalan sudah menjadi rusak berat. 

Perbaikan permukaan 
badan jalan 

Badan jalan eksisting 

 

Kita dapat menghitung volume yang akan di gali untuk kebanyakan tinggi prepil. 

Volume ini dapat diberikan kepada supervisi dalam format yang sudah ditabelkan, dan 

digunakan untuk pelaksanaan yang membutuhkan penggalian dihari kerja. Akan 

berguna pula memberikan laporan secara kwantitas untuk seluruh pekerjaan tanah. 

Kemiringan pada dasar tanahbiasanya tidak sama sepanjang jalur jalan. Untuk 

pengesetan pekerjaan, kita harus menentukan rata-rata setiap jarak 20m (dalam satu 

seksi). 
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Tabel Volume Galian untuk panjang 20m 

Volume [m3] Tinggi 
profil 

H 

Kedalaman 
pemotongan 

X 

Back 
slope 

B Variasi lebar* 

[cm] [cm] [cm] 

Pemo-
tongan 

Back 
slope Total 

-1.0 +1.0 
90 10 10 4.4 0.1 4.5 3.5 5.5 
85 15 16 6.6 0.2 6.8 5.3 8.3 
80 20 21 8.8 0.4 9.2 7.2 11.2 
75 25 27 11.0 0.7 11.7 9.2 14.2 
70 30 32 13.2 0.9 14.2 11.2 17.2 
65 35 38 15.4 1.3 16.7 13.3 20.2 
60 40 44 17.6 1.8 19.4 15.4 23.3 
55 45 50 19.8 2.3 22.1 17.6 26.5 
50 50 56 22.0 2.8 24.8 19.9 29.8 
45 55 63 24.2 3.5 27.7 22.3 33.1 
40 60 69 26.4 4.2 30.6 24.8 36.5 
35 65 76 28.6 5.0 22.6 27.3 39.9 
30 70 83 30.8 5.8 36.6 30.0 43.4 
25 75 90 33.0 6.8 39.8 32.7 47.0 
20 80 98 35.2 7.9 43.0 35.6 50.7 
15 85 105 37.4 9.1 46.4 38.5 54.5 
10 90 113 39.6 10.2 49.8 41.6 58.3 
5 95 121 41.8 11.6 53.3 44.8 62.3 
0 100 129 44.0 13.1 56.9 48.2 66.3 

Catatan: 
1. Termasuk volume kemiringan sisi luar 
2. Tabel diatas hanya berlaku untuk situasi dimana ketinggian kedua garis tengah adalah 1m 

diatas permukaan tanah yang ada. Dimana untuk keadaan yang berbeda, dengan situasi 
yang tidak disebutkan diatas, maka volume tanah harus dihitung secara manual. 
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Jika tinggi salah satu prepil adalah 43cm dan tinggi prepil yang kedua 59cm maka 

rata-rata ketinggian prepil sebagai berikut: 

59 43 51
2

cm+ =  

Untuk membuatperhitungan menjadi sederhana, ukur tinggi 10cm terdekat, lalu 

dihitung rata-ratanya 

60 40 50
2

cm+ =  

Pembulatan tinggi prepil ke 10cm terdekat adalah cukup masukakal, karena kondisi 

umum permukaan tanah pada kenyataannya cukup bervariasi dan tidak peraturan. 

Pada sejumlah perhitungan, bila ditemukan perbedaan yang kecil cukup dibatalkan 

dan kita dapatkan perhitungan volume perkiraan pekerjaan yang cukup akurat. 

Sekali rata-rata ketinggian prepil pada sisi yang tinggi dihitung, maka volume galian 

dapat diperhitungkan. Pada contoh ini kita baca volume total untuk ketinggian rata-

rata 50cm adalah 24.8m3. 

Pada contoh tersebut diatas, volume standar galian sudah dihitung dan sisusun dalam 

tabel. Pada potongan melintang jalan yang lain, maka volume perlu dihitung secara 

manual, sebelum tabel disiapkan seperti pada tabel contoh. Berikut adalah 

perhitungan geometrikal dan didasarkan pada asumsi kemiringan luar sebesar 1:1. 

 

Pengalokasian Tenaga Kerja 

Kita dapat menghitung jumlah hari kerja yang diperlukan dengan membagi volume 

pekerjaan dengan kecepatan pekerjaan rata-rata setiap hari yang diperoleh secara 

nyata dilapangan. Sebagai contoh, jika kecepatan rata-rata pekerjaan adalah 2m3 

perhari dan volume yang digali adalah 24.8m3, maka jumlah hari kerja dapat dihitung 

sebagai berikut: 

24.8 12
2

 hari kerja=  

Supervisi kemudian dapat memutuskan bagaimana mengkoordinasi pekerjaan. Dua 

belas pekerja tidak boleh mengerjakan bersamaan untuk menyelesaikan pada ruas 

jalan panjang seksi 20m. Jadi bila dilakukan dalam dua hari maka perlu 6 pekerja 

setiap harinya untuk ruas jalan yang dimaksud. Ini akan memberikan kepastian bahwa 
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pekerjaan diselesaikan kurang lebih mendekati dengan kecepatan kerja yang standar. 

Pada umumnya total hari kerja akan menjadi bulat dan turun menjadi jumlah hari 

terdekat yang bulat pula. 

Perhitungan Volume Galian 

 

Lebar sisi belakang B: 

Luasan potongan melintang: 

Volume yg digali pada panjang 
seksi jalan L: 

 

Langkah berikutnya adalah menyeting lebar penggalian untuk hari pertama. Lebar 

galian dihitung sehingga pekerjaan yang terkait adalah mendekati sama untuk setiap 

harinya. Lebar galian pada hari pertama diukur 2.9m dari garis tengah. Sisanya 1.5m 

akan digali pada hari kedua. Dengan cara ini, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

akan sama setiap hari untuk melakukan pekerjaan penggalian jalan sepanjang 20m. 
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Setelah penggalian dengan lebar jalan secara penuh selesai, supervisor/pengawas 

harus menentukan apakah perlu untuk melanjutkan penggalian untuk menghasilkan 

material timbunan yang lebih banyak dan badan jalan jalan. 

Jila material tambahan diperlukan, supervisi akan menyeting kembali lebar sesuai 

dengan jumlah material yang dibutuhkan. Tabel volume memberikan total volume dari 

penggalian tambahan atau jika lebar jalan perlu dipersempit. Volume penggalian lebar 

tambahan dihitung dengan mengurangi total volume tambahan dengan volume untuk 

lebar standar. Contoh, untuk lebar tambahan 1m, akan diperoleh volume tambahan 

29.8m3-24.8m3 = 5.0m3. Dengan ini, supervisor akan menentukan kira-kira 2 hari 

kerja tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini.  

 

Membuat Kemiringan pada Sisi Luar 

Setelah pekerjaan penggalian dan perataan tanah  selesai, maka berikutnya adalah 

bembuatan plengsengan (kemiringan sisi luar jalan). Volume dari pekerjaan sloping 

(kemiringan) ini dihitung termasuk dalam galian total, hal ini untuk menghindari 

perhitungan yang sulit di lokasi yang dilakukan oleh supervisor ketika membagi tugas-

tugas dan dalam pembuatan laporan penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan slooping sisi 

luar jalan lebih baik dilakukan dalam tahap yang terpisah, dengan tenaga kerja yang 

berbeda untuk menyelesaikannya. Tabel di atas juga memperlihatkan volume dari 

pekerjaan pembuatan kemiringan sisi luar jalan. Dalam contoh yang disebutkan 

sebelumnya, volume dari plengsengan adalah 2.8m3, yang dikerjakan oleh 1 tenaga 

kerja setiap 20m. 

Jika kedalaman galian 25 cm atau kurang, lebih mudah memasukkan plengsengan sisi 

luar jalan ini kedalam pekerjaan plengsengan sisi luar saluran.  

Untuk meyakinkan bahwa potongan telah digali sepenuhnya, gunakan tongkat 

traveling untuk mengontrol bahwa tanah yang digali dibagian bawah telah merata.  
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b. Penimbunan sisi tanah yang rendah 

Tahap berikutnya adalah untuk membentuk slope sisi rendah dan meratakan untuk 

membentuk badan jalan. 

Jika kedalaman dari timbunan pada bahu jalan di sisi yang rendah lebih besar 

daripada 0.3m, tidak perlu saluran samping pada sisi rendah dari jalan itu. Pastikan 

bahwa kemiringan dari penimbunan mempunyai gradien tidak lebih curam daripada 

1:2 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. 
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Untuk menghasilkan penimbunan dengan kualitas baik pada sisi rendah, penting 

bahwa semua tanah dipadatkan dengan benar. Penimbunan dilakukan dalam lapisan 

demi lapisan dengan ketebalan15cm, yang dipadatkan dengan benar sebelum lapisan 

baru ditambahkan. Juga pastikan bahwa tanah mempunyai kadar air optimal ketika 

dipadatkan. Dalam dataran yang curam, mungkin perlu menggunakan  mesin 

penggilas kecil (hand rammer) untuk memadatkan lapisan pertama dan menambah 

timbunan dengan lapisan berikutnya, gunakan lapisa yang lebih tipis (maksimum 

0.1m). 

 

Alokasi Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penimbunan dapat diperkirakan secara 

kasar dengan setengah jumlah orang yang melakukan penggalian. Jumlah sebenarnya 

akan tergantung dari jarak pemindahan tanah. 

Jika pekerjaan hanya terdiri dari pekerjaan perataan arah melintang jalan yang 

sederhana, maka 3 tenaga kerja cukup. Jika bahan timbunan perlu dibawa dalam 

jarak 20m, maka perlu dikerjakan 4 atau 5 tenaga kerja untuk pekerjaan penimbunan 

ini.  

c. Konstruksi badan jalan dan saluran samping jalan 

Setelah penggalian dan penimbunan selesai, badan jalan dibentuk dengan tanah dari 

galian saluran-saluran samping dan galian perengan pinggir jalan. Tanah galian dari 

saluran harus terlebih dahulu dilempar ke tengah jalan, dari bagian tengah ini dimulai 

perataan hingga ke bahu jalan untuk membentuk badan jalan. 

Penggalian saluran sisi jalan dilakukan dalam dua tahap. Pertama saluran digali, 

kemudian sisi-sisi kemiringan pada saluran digali. Biasanya sehari atau dua hari 

diijinkan untuk masing-masing tahap ini, dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak 

para pekerja. Pengalian saluran samping dilakukan dengan menyeting menggunakan 
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benang dan patok, dan sebagai kontrol digunakan pola saluran (mal saluran bisa 

dibuat dari rangka kayu). 

Tanah galian dari 
drainasi samping Jalan yg sudah rata-tinggi 

 

 

 

Untuk kedua pekerjaan galian saluran dan sloping sisi saluran ini, tugas untuk masing-

masing pekerja adalah menyeting sisi sepanjang saluran. Tugas pembuatan slooping 

biasanya biasanya sedikit lebih tinggi dibanding penggalian saluran, sebab pengalian 

tanah pada permukaan kemiringan adalah lebih mudah untuk dikerjakan dari pada 

penggalian saluran. 

Tanah hasil galian dari saluran samping digunakan untuk membuat bentuk jalan. 

Untuk memperoleh bentuk badan jalan yang baik dan sesuai dengan rencana, dapat 

dilaksanakan dengan bantuan patok dan benang. 
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Setelah tanah pada badan jalan diratakan, maka perlu dipadatkan dengan baik. Untuk 

memastikan kadar air selama pemadatan, sebaiknya tanah disiram dengan air. 

Setelah pemadatan dilaksanakan, adalah penting untuk mengecek ketinggian akhir 

dari badan jalan ini, apakah sudah tepat sesuai dengan rencana dan memenuhi 

standar dan kwalitas.  

 

Hal ini dapat dilakukan dengan menyeting kembali menggunakan bantuan papan 

prepil lagi, dengan mengontrol ketinggian antara propil dengan tongkat traveling. 

Meskipun demikian ada cara yang mudah dan cepat akan tetapi tidak akurat, yaitu 

dengan menggunakan benang yang dibentangkan diatas permukaan jalan yang sudah 

dipadatkan (lihat gambar). 

Jika ada permukaan jalan tidak akurat, bagian yang menggelembung harus dipotong 

dan bagian yang cekung harus diurug lagi. Jika ada terjadi penambahan urugan 

kembali, maka pastikan bahwa pekerjaan tambahan ini juga perlu dipadatkan dengan 

baik. Akhirnya, ulangi sekali lagi untuk mengecek ketinggian permukaan jalan ini 

untuk memastikan bahwa pekerjaan tanah telah selesai dikerjakan dengan standar 

yang benar. 
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d. Peninggian Elevasi pada Lengkungan (super-
elevation of Curve) 

Peninggian elevasi diterapkan pada belokan jalan yang tajam, dimana jari-jari 

kelengkungan kurang dari 100m, hal ini untuk mengimbangi gaya sentrifugal. 

Peninggian pada lengkungan ini dibuat dengan cara membalik posisi kemiringan badan 

jalan sisi luar (separoh badan jalan), guna untuk mencegah tergelincirnya kendaraan 

yang melintas diatasnya. 

 

Bagian 
lengkung 

Bagian 
lurus 

 

Peninggian elevasi dibuat secara bertahap mulai dari 20m atau satu seksi sebelum 

memasuki daerah belokan. 

Demikian pula dengan cara yang sama, peninggian diakhiri 20m setelah lengkungan 

terakhir. 

Sedangkan disepanjang kelengkungan atau belokan, peninggian elevasi dibuat 

konstan (sama), yaitu dengan kemiringan melintang sebesar 8%(atau 10% sebelum 

dilakukan pemadatan. 

Peninggian kelengkungan ini membutuhkan material 2 kali jumlah material yang 

dibutuhkan pada kondisi standar. Penambahan material ini harus diusahakan dapat 
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diperoleh dari daerah sekitar belekan itu tadi, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi 

persoalan angkutan material yang jauh. Idealnya dapat ditempuh dengan 

memperbesar lebar saluran samping atau dengan mengurangu kemiringan sisi yang 

dipotong (pada saluran atau daerah diluar jalan). 

Akhirnya sebagai catatan, peninggian elevasi seharusnya dibuat dengan memadatkan 

lapis demi lapis dengan setiap lapis tidak lebih dari 15cm. 

 

e. Pelaporan 

Supervisi akan melaporkan hari kerja sebagaimana dia telah gunakan untuk tiap 

harinya. Dia akan melaporkan pekerjaan galian ini dalam besaran volume m3 untuk 

setiap seksinya (20m panjang jalan) yang telah dikerjakannya, yaitu untuk volume 

perataan, dan slope sisi luar jalan. Hal yang sama untuk pekerjaan saluran samping 

dan pembentukan badan jalan sepanjang 20m dilaporkan setelah pekerjaan itu 

selesai. 
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3.3. Peninggian Badan Jalan 
(Embankment construction) 

Peninggian badan jalan membutuhkan sejumlah besar material urug dan biaya yang mahal 

untuk pelaksanaannya. Hal ini sebaiknya dihindari atau diminimalkan. Bila memungkinkan 

dipindahkan pada jalur ditanah yang tinggi. Namun hal ini tidak dimungkinkan karena tidak 

ada alternatif jalur yang telah ada. 

Bila mana memungkinkan hendaknya material urug dapat digali dari sepanjang sisi jalan dan 

kemudian dipindahkan dengan menggunakan keranjang (donak) atau menggunakan 

gerobak dorong. Jika tanah dipinggi sepanjang jalur jalan tidak memungkinkan untuk digali, 

dengan alasan material tidak layak untuk dipakai, maka urugan harus didatangkan dari 

lokasi penggalian tanah urug terdekat dengan alat angkut yang layak (misalnya truk). Jenis 

tanah galian yang dipakai harus berkwalitas baik. Tanah organik dan mungkin pasir atau 

lumpur pasir sebaiknya tidak digunakan. Jika pasir atau lumpur pasir adalah material yang 

paling dominan dilokasi itu. Maka bisa digunakan dengan memperkuat sisi luar 

slope(plengsengan) dengan konstruksi yang layak, seperti misalnya dengan pelindung dari 

tanah lempung dan atau menanaminya dengan tanaman pengaman. Serta kemiringan slope 

dibuat tidak kurang dari 1:3, hal mana untuk mencegah erosi. 

Adalah penting untuk dicatat bahwa ketinggian timbunan tidak kurang dari persyaratan. Ini 

biasanya disarankan untuk dibuat 0.5m diatas permukaan banjir. 

Ketinggian permukaan banjir tahunan digunakan untuk menentukan tinggi urugan. 

Informasi ini harus diperoleh dari penduduk yang berdomisili di lokasi setempat. Tinggi 

banjir ini harus diberi tanda pada patok sepanjang garis tengah jalur jalan saat melakukan 

pemilihan jalur yang akan dibuat. 

Garis tengah ruas jalan harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari daerah yang 

membutuhkan ekstra material timbunan, dan daerah dimana material yang layak dipakai 

tidak tersedia dipinggiran jalan rencana itu. 

Gambar berikut merupakan ringkasan ukuranprinsip dari sebuah potongan jalan yang 

umumnya digunakan di desa-desa. 
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a. Perhitungan Volume Pekerjaan Tanah 

Perhitungan kwantitas pekerjaan tanah adalah merupakan hal yang penting untuk 

perencanaan dan kontrol konstruksi timbunan tanah. Adalah perlu untuk penerapan 

metode yang sederhana dan akurat untuk memperkirakan kwantitas material 

timbunan yang diperlukan dilapangan. 

Pada ukuran badan jalan potongan melintang jalan yang standar telah ditetapkan 

secara nasinal atau oleh program penetapan spesifikasi. Contoh disini akan 

mengasumsikan ukuran yang biasa digunakan untuk jalan pedesaan ditanah yang 

tidak cohesive (atau tanah lepas), misalnya lebar jalan 5.4m dengan kemiringan sisi 

luar 1:3 dan ketinggian derah bebas banjir 0.5m 

 

Tinggi urugan, H ditetapkan sebagai tinggi normal banjir ditambahkan 0.5m, maka 

luas are pada potongan melintang standar adalah: 

(5.4 + 3 H) x H    (m2), 

Yang akan sama (equivalent) ke m3 per meter panjang, ketika kita menghitung 

volume. 

Contoh: 

Timbunan tanah rata-rata setinggi 0.8m, maka luas pada potongan melintang 

adalah sebagai berikut: 
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(5.4 + 3x0.8) x 0.8 = 6.24m2 

atau 6.24m3 per meter panjang 

 

Peninggian tanah hanya diperlukan pada tanah yang datar dimana hanya ada sedikit 

variasi ketinggian permukaan tanah, dan kondisi ini, adalah lebih aman untuk 

mengambil posisi tinggi pada garis tengah jalan sebagai rata-rata ketinggian potongan 

melintang. 

Tinggi timbunan pada setiap titik di garis tengah jalan dapat dengan cepat diketahui 

dengan menggunakan papan prepil. 

Ketinggian permukaan air banjir dapat ditandai pada pohon atau patok yang cukup 

kuat pdan pada tempat yang aman sepanjang jalur sesuai dengan yang diketahui dan 

diidentifikasikan oleh penduduk setempat. Garis tengah jalan kemudian diseting 

dengan menggunakan tongkat ukur (lanjir) pada setiap jarak 20m. Papan prepil di 

tetapkan pada lanjir 1m diatas sekitar tanda permukaan air banjir. 

 

Garis tengah jalan kemudian diintip (diamati) untuk mengecek permukaan garis atas 

papan prepil dan posisi horisontalnya. Pengaturan pada ketinggian prepil dibuat 

seperlunya. 

Kemudian bila memungkinkan untuk mencari ketinggian dari pada urugan untuk setiap 

jarak 20m dengan mengukur dari prepil ke tanah dasar dan menguranginya 0.5m. 

Pengukuran dibulatkan ke 10cm terdekat. 
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Untuk membantu perkiraan volume pekerjaan dilapangan, Volume untuk 1m panjang 

jalan dapat dihitung di setiap lapis ketinggian timbunan. Tabel berikut menunjukkan 

volume pada ketinggian yang bervariasi untuk panjang jalan 1m dan dengan lebar 

badan jalan 5.4m 

 

Tinggi timbunan (H) m 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 

Volume per 1m panjang m3/m 8.40 7.29 6.24 5.25 4.32 3.45 2.64 1.89 1.20 

 

Gambaran ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan volume pada jarang tertentu, 

misalnya pada jarak 100m, saat perencnaan atau pada tahap pemilihan jalur, Untuk 

memperoleh data volume dengan cepat, dan perkiraan yang akurat untuk pekerjaan 

tanah dan lama pelaksanaan. Pada kasus ini, pelaksana lapangan harus menetapkan 

tinggi permukaan air banjir sepanjang jalur  dan menambahkan 0.5m untuk 

memberikan ketinggian timbunan yang memenuhi syarat, H. 

Ketinggian timbunan mungkin akan berlainan sepanjang jalur jalan. Jadi akan lebih 

praktis bila digunakan rata-rata ketinggian setiap jarak seksi 20m, saat perhitungan 

volume. Setelah garis tengah jalan ditetapkan, adalah memungkinkan menggunakan 

propil untuk mendapatkan perkiraan dengan cepat dan akurat perhitungan volume 

pekerjaan tanah dan waktu yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan contoh untuk 

mengilustrasikan metode potongan melintang yang telah dijelaskan diatas: 
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Contoh: 

Rata-rata H = 0.6m 

Rata-rata H = 0.8m 

Jika diambil rata-rata ketinggian setiap bagian 20m dan diterapkan pada nilai H dengan 
table di atas, diperoleh volume pada seksi pertama: 

dan volume pada seksi kedua adalah: 20 x 5.25m3 = 105 m3 

 

 
lebar tiap lapisan, W = 5.4 + 4xH 

 

Walaupun demikian untuk supervisi hal ini tidak memberikan detail yang layak untuk 

mengkoordinasi pekerjaan berbasiskan hari kerja. Tanah timbunan akan dipadatkan 

secara bertahap lapis demi lapis. 

Lebar (W), pada masing-masing lapis tergantung pada kemiringan sisi luar dan tinggi 

dari timbunan itu sendiri. 

Ketebalan lapisan akan tergantung pada metode dan peralatan yang digunakan untuk 

pemadatan. Diasumsikan pemadatan akn dgunakan dengan 1 ton mesin pemadat 

vibrating roller, maka lapisan perlu dibuat 15cm per lapis. 

Pengawas membutuhkan perkiraan volume untuk masing-masing lapis, hal ini untuk 

dapat digunakan mengalokasikan tenaga kerja dengan jumlah yang tepat utuk setiap 

harinya. Berikut adalah perhitungan volume: 
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Lapis atas 

Lapis kedua 

       Lapis atas (5.4 + 2x0.45) x 0.15 = 0.95m3 per meter atau 18.9m3/20m 
Lapis kedua (5.4 + 4x0.45) x 0.15 = 1.08m3 per meter atau 21.6m3/20m 
Lapis ketiga (5.4 + 6x0.45) x 0.15 = 1.22m3 per meter atau 24.3m3/20m 

Sekali lagi, volume ini sangat berguna untuk perhitungan lebih lanjut, dan harus 

tersedia mudah dipaca dilapangan saat perencanaan membagi tugas para pekerja . 

Pada gambar diatas memperlihatkan volume pada lebar jalan yang sama yaitu 5.4m. 

 
Volume tiap 20cm lapisan, V= W x 0.15 x 0.20 

 

 
lapisan tambahan 

 

Pada kasus secara umum, dasar dimana timbunan akan dilakukan, adalah tidak datar 

dan tinggi timbunan boleh jadi tidak tepat dengan mengalikan 15cm, Untuk alasan ini, 

akan diperlukan sekali atau dua kali pelapisan (perataan) sampai kita dapat membuat 

timbunan dalam lapis demi lapis dalam ketebalan 15cm. 

Untuk perhitungan lapis secara berkala, kita membutuhkan beberapa pengasumsian: 

√ Ketinggian tanah dasar diukur terhadap 10cm terdekat dan 

√ Kemiringan dasar antara antara titik dapat direpresentasikan sebagai garis lurus. 

Baru kemudian dimungkinkan untuk menghitung volume lapisan-lapisan dengan 

ketebalan dan bentuk yang berbeda. 
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b. Pengaturan pekerjaan 

Volume dari berbagai bentuk lapisan tergantung pada lebar masing-masing lapis (W), 

yang juga tergantung pada kedalaman lapisan dibawah lapisan atas timbunan, dan 

juga pada besarnya kemiringan sisi luar. Perhitungan ini penting untuk menetapkan 

jumlah pekerja dan untuk membagi-bagi pekerjaan timbunan. 

Saat supervisi membuat rencana pelaksanan konstruksi timbunan ini, pertama kali 

yang harus dikerjakan membagi level pada pekerjaan tanah pada 0.5m, 0.60m, 

0.75m, 0.90m, atau 1.05m sehingga pengurugan dapat diproses dalam lapisan 15cm 

ke permukaan atas timbunan jalan. 

Tongkat traveling 

Benang 

Patok 

 

Pengurugan diseting dalam lapisan dengan mengukur dari atas lapisan timbunan 

dengan menandai pada patok serta menggunakan benang untuk bantuan perataan. 

Tanda ketinggian ditentukan dengan menggunakan tongkat traveling dan dengan 

mengintipnya dari prepil. 
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Pada beberapa kasus, hal ini akan melibatkan pekerjaan perataan terlebih dahulu. 

Setelah tanah diratakan dan dipadatkan, pelaksanaan penimbunan akan diproses 

dalam ketebalan lapisan 15cm. Pada lapisan 15cm pertama mungkin juga melibatkan 

pekerjaan perataan. 

Setelah pengukuran prepil garis tengah dicatat, prepil ujung pinggir jalan harus 

diseting dan ketinggian prepil pada garis tengah jalan ditransfer ke patok pinggir jalan. 

Setelah itu lanjir yang berada ditengah jalan dilepas supaya area kerja menjadi 

lapang, dan mudah dikerjakan untuk preoses pemadatanya. Pada waktu bersamaan 

patok tanda yang kuat harus dimasukkan kedalam dasar tanah utuk setiap jarak 20m 

dan tanda ketinggian garis air banjir dicantumkannya, sehingga pelaksanaan pelevelan 

dapat diganti bila diperlukan. 

Setelah supervisi menghitung kwantitas pekerjaan tanah, lapis demi lapis dan seksi 

demi seksi, ia sebagai koordinator lapangan mengkoordinasi para pekerja, 

menetapkan jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk setiap lapisan dan setiap 

seksinya. 

 

Material lepas 
diperlukan 

Pemadatan 

 

 

Setelah masing-masing layer dipadatkan, lapis berikutnya memerlukan timbunan 

dengan ketebalan lebih besar dari 15cm dan memadatkannya. Volume kwantitas 

pekerjaan tanah untuk tanah galian yang padat akan mengembang dan menyediakan 

ekstra material tanah yang diperlukan. 
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3.4. Drainasi 

a. Pendahuluan  

Air merupakan faktor utama penyebab kerusakan jalan-jalan desa dengan volume 

pemakaian jalan yang kecil. Air dapat berbentuk air tanah, air permukaan (sungai) 

atau hujan. Air dapat merusak jalan dengan dua cara: 

√ Dengan menyapu permukaan jalan (erosi atau penggerusan) 

√ Dengan mengurangi daya dukung pada ruas badan jalan. 

 

Jadi sangatlah penting untuk membangun sistim drainasi yang efisien, yang 

mengijinkan air dipermukan jalan mengalir pergi dengan segera. Hal ini dimungkinkan 

dengan sistim yang berisikan komponen-komponen berikut ini: 

√ Drainasi permukaan jalan, yang memungkinkan air mengalir keluar dari 

permukaan jalan. 

√ Saluran pinggir jalan, yang dapat menanmpung aliran air dari permukaan jalan. 

√ Saluran air di sisi luar jalan yang lebih tinggi (catchwater drain) yang dapat 

menampung air sebelum masuk mengalir pada ruas jalan. 

√ Penopang penahan tanah, yang akan menjegah erosi aliran air kebawah kearah 

jalan. 

√ Gorong-gorong yang memungkinkan aliran air dari sisi yang lebih tinggi melintasi 

bawah ruas jalan ke sisi jalan yang lebih rendah. 

√ Jembatan yang mengijinkan jalan melintasi sungai dan aliran air musiman 

sehingga air dapat dikontrol untuk tidak merusak jalan. 

 

Semua komponen ini perlu ditangani bersama dengan baik. Sisitim drainasi yang 

efisien merupakan bagian yang sangat penting dalam pembuatan jalan pedesaan dan 

dalam perawatannya. 
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Drainasi samping 

Gorong-gorong 

Drainase penangkap air 

Sungai 

 

 

1) Drainasi permukaan Jalan 

Drainasi permukaan jalan dapat dilakukan dengan membuat kemiringan pada badan 

jalan. Sehingga memungkinkan air dipermukaan jalan mengalir ke saluran samping 

jalan. Kombinasi air yang mengantong dipermukaan jalan dan arus lalu lintas di jalan 

akan menyebabkan erosi yang cepat pada permukaan jalan. Kedua, jika permukaan 

air menembus kedalam badan jalan, hal ini akan mengakibatkan kerusakan atau 

berkurangnya daya dukung badan jalan. Untuk mnghindari masalah ini jalan harus 

dibuat dalam kemiringan membentuk punggung jalan (camber). 

Camber adalah kemiringan dari sisi garis tengah jalan kearah bahu jalan. Besarnya 

kemiringan adalah sangat bervariasi tergantung pada jenis materian untuk permukaan 

jalan. Untuk jalan campuran batu krikil dan tanah adalah direkomendasikan 

kemiringan sebesar 5 sampai 10 %, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh aliran air 

yang lancar. 

Lintasan lalu lintas akan menyebabkan erosi permukaan jalan, dan akan membuat 

cekungan jalur roda. Hal ini akan menimbulkan terjadinya erosi di bagian tengah jalan. 

Dianjurkan untuk jalan bebatuan (kerikil), kemiringan dibuat 7 hingga 10%. Hal ini 

akan membuat umur jalan lebih panjang dan lebih lama penggunaan jalan sebelum 

dilakukan kembali perbaikan kemiringan badan jalan. 
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Perbaikan muka badan jalan 

Alur roda mencegah pengaliran air 
dari badan jalan ke drainasi samping 

 

2) Drainasi samping jalan  

Saluran drainasi samping jalan harus memiliki kapasitas yang cukup untuk 

menampung air hujan dari permukaan jalan, dan dengan segera mengalirkan air ini 

sehingga permukaan air dapat dikontrol tidak sampai meluap dan mengurangi resiko 

kerusakan jalan. 

Saluran pinggir jalan pada dasarnya dapat dibuat 

dalam tiga macam bentuk yaitu: bentuk V, bentuk 

persegi panjang atau bisa bebentuk trapesium. 

 

Bentuk V adalah standar untuk bentuk konstruksi 

galian dengan bantuan motor grader. Sangatlah 

mudah dirawat dengan menggunakan alat berat. 

Walaupun demikian bentuk ini hanya memiliki 

kapasitas yang kecil. Bentuk empat persegi panjang 

membutuhkan sedikit ruang namun memerlukan 

bebatuan atau beton untuk melakukan pembuatan dan perawatannya. Bila digunakan 

metode berbasiskan tenaga kerja, adalah sangat memungkinkan dibuat drainasi 

berbentuk trapesium. Bentuk ini memiliki kapasitas aliran yang besar dan dengan 

pemilihan kemiringan trapesium yang tepat akan mencegah terjadinya erosi. 

3) Pengontrolan Erosi 

Permasalahan utama menggunakan drainasi sisi jalan adalah erosi atau pengendapan 

lumpur. Erosi disebabkan oleh adanya aliran air yang cepat dalam jumlah yang 

banyak. adalah sangat dimungkinkan untuk mengurangi laju aliran dengan 

memperbesar sisi drainasi, tapi cara terbaik untuk mengurangi erosi adalah 

mengurangi beban air hujan yang mengalir dalam drainasi jalan. Hal ini dapat 



Hal. - 83 

Bab 3  Prosedur Pelaksanaan 

dilakukan dengan membuang air saluran kedalam Saluran pembuang (mitre drain) 

dalam interval yang memadai sebelum permukaan air dalam saluran naik meluap. 

Metode lain dalam mengontrol terjadinya erosi adalah dengan menempatkan tenggul 

penahan air. Hal ini hanya dapat diterapkan untuk kondisi perengan (jurang) atau 

tanah trap-trapan atau perbukitan dimana tidak dimungkinkan untuk membuang air 

dalam saluran kedalam mitre drain. Fungsi bangunan penahan air ini adalah untuk 

mengurangi laju aliran air dengan mengurangi kemiringan kemiringan saluran. Dengan 

adanya tanggul ini, lumpur-lumpur akan tertahan dibelakang tanggul air. 

Endapan lumpur dihasilkan dari pasir dan larutan tanah dalam air. Dimana hal ini bisa 

terjadi pada aliran air yang lamban atau genangan air. Untuk pengendapan partikel-

partikel ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga dikemudian hari saluran ini akan 

dipenuhi lumpur. Sebagai pemecahan permasalahan adalah dengan mengkosongkan 

saluran samping jalan ini secara berkala dengan membuat saluran pembuang (mitre 

drain) dalam jarak tertentu dan teratur. 

Dalam beberapa kasus, sangatlah bijaksana untuk membuat bangunan pemotong 

saluran  atau interception drain yang mana untuk mencegah meluapnya air ke badan 

jalan. Hal ini sangat berguna khususnya disekitar daerah yang terkena banjir, gorong-

gorong, dan jembatan. Bangunan ini juga efektif pada saluran pembuang dari saluran 

disisi jalan yang berbukitan (dengan kondisi lokasi yang lebih tinggi). 

Untuk diingat  

Cara yang paling baik untuk memmecahkan persoalan yang disebabkan oleh aliran air adalah 
umumnya mengalihkan aliran air dari permukaan jalan sebelum jalan tersebut rusak. 

 

b. Saluran Pembuang (Mitre Drains) 

Lokasi saluran pembuangan harus ditetapkan pada tahap permulaan, saat 

perencanaan seting jalur jalan, dengan demikian ada kepastian bahwa jalan memiliki 

saluran pembuangan diluar saluran jalan dengan baik. Pastikan bahwa jumlah saluran 

buangan telah ditetapkan sebelum saluran sisi jalan dimulai digali. 

Perhitungan, besaran ruang antara saluran buangan dapat menjadi sedikit rumit. 

Secara prinsip semakin banyak saluran buangan yang tersedia maka akan lebih baik. 

Aturan umum adalah: 
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√ Dimana saja memungkinkan, sediakan saluran buangan untuk setiap jarak 100m 

atau kurang 

√ Dan ketika jalur jalan memiliki kemiringan yang sangat kecil, sediakan saluran 

buangan pada setiap jarak 50m sepanjang saluran jalan 

Ada beberapa item yang penting untuk selalu diperhatikan ketika merencanakan 

saluran buangan ini: 

Buatlah blokoff yang kuat disisi saluran jalan, dan buatlah menjadi mudah untuk air 

mengalir sepanjang saluran jalan dan keluar dari saluran buang. 

Air akan selalu mengalir ketempat yang mudah. Air akan selalu mencoba mengalir 

ketempat yang lebih rendah disisi jalan sebab biasanya sisi jalan ini memiliki memiliki 

kemiringan dan dalam garis atau arah yang lurus. Jika kita ingin membuat cabang 

aliran air kedalam saluran pembuangan, kita harus membuatnya aliran itu mudah 

mengalir kemana kita inginkan. 

Jalan yang paling baik untuk menyediakan blokoff yang cukup kuat adalah 

meninggalkan 3-8m dasar tanah pada saluran sisi jalan untuk tidak digali. 

Pembentukan blokoff dengan penggalian adalah tidak cukup kuat. Blokoff berfungsi 

sebagai mana tempat pembelok (berputarnya) truk atau kendaraan lain pada saat 

pelaksanaan graveling (perataan batu-batuan sebagai badan jalan). Juga akan 

berfungsi sebagai lokasi pembongkaran material dan penyimpanan material untuk 

pekerjaan perawatan dimasa mendatang. 

Jumlah air yang masuk dalam saluran buangan tidak dapat lebih banyak jumlah air 

yang akan keluar. Kecuali saluran akan menjadi penuh dan meluap, sering merusakan 

blokoff dan menyebabkan persoalan yang lebih besar pada saluran buangan 

berikutnya. Pada kebanyakan kasus standar saluran buang harus cukup besar untuk 

menampung air yang datang dari standar saluran samping jalan, kecuali jika: 

√ Saluran sisi jalan membawa air lebih banyak dari biasanya. 

√ Kemiringan saluran samping lebih besar dari pada kemiringan saluran buang 

Pada kasus tertentu, saluran buang harus dibuat lebih luas dari pada saluran sisi jalan 

sehingga dapat menampung lebih banyak air. 

Panjang saluran tergantung pada kondisi ketinggian tanah dasar dan kemiringan dari 

saluran sisi jalan itu sendiri. Saluran buang harus dibuat sependek mungkin. Sebab 

saluran buang yang panjang akan menjadi mahal, dan cenderung akan menjadi 

penyebab menumpuknya lumpur yang akan mengakibatkan saluran buang bmenjadi 
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buntu, secara umum menjadi lebih sulit dalam perawatannya. 

Kemiringan yang bagus untuk saluran buang adalah 2%. Kemiringan hendaknya tidak 

lebih dari 5%, atau dengan kata lain akan menjadi lebih mudah erosi pada saluran 

atau pada tanah dimana air itu dilepaskan. Dilokasi pegunungan, mungkin perlu untuk 

menerima kemiringan yang tajam. Dalam kasus tertentu erosi tanah yang tidak wajar 

harus diperhitungkan. Di tanah dasar yang datar, kemiringan 1% atau bahkan 0.5% 

mungkin perlu membuang air, hal ini untuk menghindari saluran yang panjang. 

Kemiringan yang kecil ini hanya boleh digunakan bila benar-benar diperlukan. 

Cobalah memilih sebuah jalur untuk mitre drain yang berhubungan dengan sungai 

yang mengalirkan air dari jalan. Jika tidak memungkinkan, yakinkan bahwa mitre 

selanjutnya diseting untuk menangkap air buangan ini sebelum masuk kembali ke 

saluran samping. 

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa pembuangan air tidak mengganggu aktivitas 

pertanian dalam daerah sekitar. Dengan mendiskusikan dengan petani setempat 

tentang lokasi untuk pembuangan air dari jalan, memungkinkan untuk mendapatkan 

penyelesaian yang mendukung petani daripada menghancurkan pengaturan air dari 

tanah pertanian mereka.  

 

c. Sudut saluran buang  

Sudut antara mitre drain dan saluran samping seharusnya tidak boleh lebih dari 45 

derajat. Sudut ideal adalah 30 derajat. 

 

Untuk pengecekan, sudut antara mitre drain dan side drain, pertama-tama buat sudut 

90 derajat dan kemudian gunakan pengukuran dari segitiga di bawah ini: 

 Drainasi samping  Drainasi samping 
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Jika perlu mengambil air pada sudut lebih besar dari 45 derajat, ini bisa dilakukan  

dalam dua belokan atau lebih sehingga setiap belokan kurang dari 45 derajat.  

 Drainasi samping  Drainasi samping 

 

d. Tanggul penahan aliran air (Scour Checks) 

Ketika kemiringan jalan lebih curam dari 4%, drainase 

air akan mendapat kecepatan tinggi yang 

menyebabkan erosi pada saluran samping. Selain 

menyebabkan air menjauh dari mitre drain, scour 

check akan mengurangi kecepatan air dan mencegah 

erosi struktur jalan yang disebabkan oleh air. 

Scour checks biasanya dibuat dengan batu alam atau 

dengan kayu atau bambu. Dengan menggunakan 

material alami yang tersedia sepanjang sisi jalan, 

mereka can dengan mudah dipelihara setelah jalan 

selesai. Jarak antara scour checks tergantung pada 

kemiringan jalan. Hubungan ini terlihat dalam table 

berikut: 
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Kemiringan jalan (%) Interval scour checks (m) 

4 Tidak disyaratkan 

5 20 

6 15 

7 10 

8 8 

9 7 

10 6 

Ukuran dasar untuk membuat sebuah kontrusi penyaring, diilustrasikan dalam gambar 

berikut ini: 

 

landasan dari batu di bawah 
scour check dengan panjang 

kira-kira 40cm 

minimum 
40cm 

 

Setelah scour check telah dibuat, sebuah landasan (apron) menggunakan batu-batuan 

sebaiknya dibuat disisi bawah disamping tanggul yang dibuat tadi. Apron akan 

mencegah kerusakan akibat gerusan air terjun yang diakibatkan oleh adanya tanggul. 

Rerumputan sebaiknya ditempatkan melawan aliran di bagian muka dari dinding scour 

check untuk mencegah rembesan air melaluinya dan untuk membantu terjadinya 

endaman di bagian atas tanggul. Tujaun jangka panjang adalah untuk menempatkan 

rumput sebagai penutup endapan lumpur yang akan memperkuat tanggul tersebut 

dikemudian hari.  
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e. Pemotongan Saluran (cut off drains) 

Tujuan pemotongan saluran atau interception drain adalah untuk mencegah air masuk 

ke badan jalan, atau untuk mengalirkan air secara langsung ke arah dimana air 

tersebut dapat di menyeberang jalan dengan aman. Bangunan penyeberangan air ini 

dapat berupa gorong-gorong, jembatan sungai dan lain sebagainya. 

 

Drainasi ini, bila dapat dipikirkan dengan baik, dapat ditempatkan dengan baik dan 

dibangun dengan baik pula, ini akan sangat berguna untuk mengurangi kerusakan 

pada badan jalan dan mengurangi biaya perawatan. 

 

Pada kebanyakan kasus, akan murah dan aman untuk secara langsung mengalihkan 

aliran dari jalan dengan menggunakan saluran yang disebut diatas, dibandingkan 

menyediakan saluran sisi luar sebagai kontrol erosi. Namun demikian ada beberapa 

bahaya yang perlu diperhitungkan dengan memutuskan saluran ini: 

√ Air biasanya banyak membawa lumpur, dan bila tidak dibuat dengan sempurna 

akan dapat terjadi penumpukan lumpur dengan cepat. 

√ Karena saluran berada di luar jalan, bangunan ini mungkin akan kurang 

mendapatkan perawatan, khususnya bila bangunan ini sulit untuk dirawat. 

√ Ketika bangunan pemutus saluran tersebut gagal, air akan menerjang jalan. 

Konsentrasi aliran air ini akan menyebabkan kerusakan. 

√ Saluran air ini bisa tersumbat oleh orang-orang yang menggunakan tanah. 

 

Bahaya ini hanya dapat dihindari jika saluran direncanakan secara hati-hati sebelum 

dibuat dan jika dikerjakan dengan benar. Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan 

adalah sebagai berikut: 

√ Kurangi bahaya penumpukan lumpur dengan memastikan adanya kemiringan 

menurun yang kontinyu dan ada saluran pembuangan di ujung akhir. 

√ Pastikan bahwa semuanya mudah untuk dirawat dan kerusakan karena erosi dapat 

dikurangi sehingga kebutuhan perawatan hanya kecil (misalnya dengan 

memperlebar sisi kemiringan) 
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√ Buatlah saluran yang kuat untuk mengantisipasi kemungkinan titik-titik lemah dari 

saluran dimana air mungkin dapat menerjang atau merusaknya, dengan demikian 

titik-titik tersebut perlu diperkuat. 

√ Tempatkan saluran dengan hati-hati setelah didiskusikan dengan penduduk 

setempat, dimana penduduk harus menempatkan saluran, sediakan kemiringan 

samping yang cukup sehingga penduduk tidak akan menimbun saluran ini. 

 

Jalan Jembatan 

Penutupan 
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3.5. Gorong-gorong (culverts) 

Gorong-gorong memungkinkan air melintas dibawah jalan untuk mengalirkan kemana air 

tersebut dapat dibuang dengan aman. Air mungkin datang dari aliran alami yang sudah ada 

dan bisa juga dari limpahan air permukaan jalan ketika hujan. 

a. Penempatan Gorong-gorong 

Penetapan tempat gorong-gorong harus dilakukan pada saat permulaan penyetingan 

jalur jalan. Adalah penting untuk memandang bahwa gorong-gorong merupakan suatu 

kesatuan yang integral dari keseluruhan sistim drainasi jalan. 

Jika jalan yang sedang dilakukan perbaikan (peningkatan jalan), kebanyakan gorong-

gorong yang ada akan nampak jelas, hal ini disebabkan pada lokasi jalan tersebut 

sudah dirusakkan dengan beberapa cara. Pada situasi tertentu dilkasi tersebut akan 

nampak: 

√ alur kecil (jurang kecil) sudah terbentuk sebab air sudah mengalir melintasi jalan. 

√ Sudah terjadi tumpukan pasir pada jalan sebab dibawa naik oleh air. 

√ Saluran air sudah menjadi rusak berat disebabkan oleh beban air yang 

melintasinya. 

 

Saat menentukan ketinggian gorong-gorng yang benar, pastikan adanya kemiringan 

yang memadahi dibagian saluran buangan, pada bagian ujung bawah gorong-gorong. 

Penentuan letak dimana air dibuang adalah perlu mendapatkan perhatian ekstra hati-

hati. Air yang terkumpul disepanjang jalan akan dibuang dan dialirkan melalui gorong-

gorong, boleh jadi menimbulkan masalah erosi tanah disekitar lokasi gorong-gorong 

dengan serius. Bila air tanah dibuang ditanah pertanian, ini penting untuk 

membicarakan pengaturan air terlebih dahulu dengan para petani setempat. Dengan 

demikian penempatan letak gorong-gorong akan menghindari kerusakan dan tidak 

mengganggu kegiatan para petani. Dalam bebrapak kasus, adalah memungkinkan 

para petani untuk menggunakan air buangan ini. 
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b. Penjelasan 

Jenis type pada kebanyakan gorong-gorong adalah menggunakan pipa beton (bus 

beton). Diameter pipa hendaknya tidak kurang dari 0.60m, sebab dengan diameter 

yang kecil, akan sangat mudah terjadi penyumbatan dan menjadi sulit dalam 

perawatannya. Diameter yang umum dipakai adalah 0.60m tapi juga sering dipakai 

dengan diameter 1.00m. 

Juga tergantung pada situasi tertentu, misalnya daripada menggunakan diameter 

yang besar yang berarti membutuhkan pengurugan yang tinggi untuk menutupi dan 

melindungi bus beton tersebut. Maka akan lebih praktis menggunakan dua atau lebih 

baris pipa beton dengnan diameter yang lebih kecil. 

Dasar buis beton (gorong-gorong) perlu dibuat kuat dan stabil serta penempatan 

gorong-gorong pada level yang sesuai. Misalnya dengan menempatkan posisi gorong-

gorong pada posisi ketinggian tanah dasar disekitarnya. Didasar pipa gorong-gorong 

hendaknya dihamparkan batu-batuan kecil (gravel). Sedangkan posisi pipa harus 

dibuat dengan kemiringan antara 3 sampai 5%, gunakan papan prepil dan benang 

untuk menyeting level gorong-gorong ini. 

 

 

dinding 
kepala 

timbunan 
dinding 
kepala 

permukaan 
gravel timbunan 

landasan tanah dasar dasar    
gorong-gorong 

cincin   
gorong-gorong landasan 

penampung 

 

Landasan (apron) dibuat pada bagian lubang masuk dan lubang keluar, hal ini guna 

melindungi dasar atau bantalan pipa gorong-gorong dan juga galian dasar saluran dari 

bahaya erosi. Landasan ini dapat dibuat dengan menggunakan batu-batuan atau 

pasangan batu atau bisa juga dengan cor beton. Lebar landasan disarankan tidak 

kurang dari 1.5 kali diameter pipa. 
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Pada ujung-ujung dipasang dinding kepala, yang 

dimaksudkan sebagai pelindung timbunan badan 

jalan dari kerusakan yang diakibatkan oleh air. 

Dinding ini juga bisa dibuat dari batu-batuan, 

pasangan batu, atau cor beton. Namun jika 

dinding kepala ini tidak dipasang, pastikan bahwa sisi kemiringan dari timbunan badan 

jalan tidak terlalu tajam atau kurang dari 1:2 serta gorong-gorong memiliki panjang 

yang cukup sampai mencapai ujung kemiringan terakhir dari ujung jalan. Jika tanah 

asli dilokasi itu memiliki gradasi dan kohesifitas yang cukup baik, maka kemiringan 

urugan badan jalan ini bisa ditambahkan. 

Jika tanah asli cukup bagus, maka gorong-gorong dapat dipasang secara langsung 

diatas tanah tersebut tanpa menggunakan dasar hamparan kerikil. Dengan 

menghilangkan material landasan diujung gorong-gorong, dinding kepala, serta dasar 

gorong-gorong, akan memungkinkan untuk menghemat biaya pekerjaan gorong-

gorong sebesar 30%. 

Sekali telah ditetapkan lokasi gorong-gorong yang terbaik, gali lajur tempat gorong-

gorong akan dipasang. Jika akan digunakan diameter gorong-gorong 60cm, maka 

lebar galian harus dibuat tidak kurang dari 1m. Hal ini untuk mendapatkan ruang kerja 

yang cukup pada saat penempatan pipa. Pekerjaan penggalian ini harus di 

organisasikan sebagai item task work.  

Setelah lajur galian gorong-gorong selesai dibuat, cek level pada dasar gorong-gorong 

dengan menggunakan tongkat traveling untuk memastikan bahwa level dan 

kemiringan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika perlu, gunakan lapisan kerikil 

10cm yang dipadatkan untuk memperoleh pondasi gorong-gorong yang solid. Pada 

saat penggalian, pastikan apakah air yang mungkin masuk kedalam dasar gorong-

gorong dapat keluar. Hal ini membuat implikasi bahwa sisi oulet (lubang buangan dari 

gorong-gorong harus digali terlebih dahulu.  

Pipa gorong-gorong secara berlahan-lahan diturunkan kedalam galian dengan 

menggunakan tali. Hindari pipa jatuh pada pipa yang lainnya, hal ini bisa membuat 

pipa rusak. Dengan bantuan linggi atur posisi pipa. Sangatlah mudah menggunakan 

linggis ini untuk menggesar pisisi pipa sehingga pipa-pipa gorong-gorong terseput 

dapat saling berhimpitan (rapat satu sama yang lain). Dan pastikan bahwa jalur pipa 

dapa posisi yang satu garis lurus. 

ring tambahan 

dasar dipadatkan dan rata-tinggi 
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Timbunan badan jalan disekitar ujung pipa dan timbunan diatas pipa, hendaknya 

dilakukan dalam lapisan-lapisan 15cm dengan menggunakan material urug yang layak 

dan baik. Yaitu material yang bebas dari batu-batuan besar dan tajam, dan perlu 

dipadatkan dengan baik menggunakan penumbuk. Harap hati-hati untuk tidak 

memukul/menumbuk dan merusak pipa. Saat pemadatan dilaksanakan, ketebalan 

minimum daipada tanah diatas gorong-gorong sebaiknya tidak kurang dari ¾ dari 

diameter pipa gorong-gorong. 

Pada areal yang datar, adalah perlu untuk mengangkat jalan diatas timbunan tanah, 

dimaksudkan untuk memperoleh timbunan diatas gorong-gorong dengan hasil yang 

layak. Pada situasi tertentu, perlu dibuat jalan miring (ramp) melompati gorong-

gorong. Yaitu disisi kiri dan kanan gorong-gorong (lihat gambar). Hal ini guna 

menghindari perubahan kemiringan jalan yang mendadak. 

 

panjang minimum 20m 

 

Akhirnya berikan pertimbangan yang serius untuk kegagalan dan pertanggung-

jawaban pada setiap pekerjaan tambahan yang dibutuhkan seperti halnya kecukupan 

dimensi pembuangan untuk melepaskan air buangan, penanaman rumput untuk 

perlindungan, pekerjaan batu untuk leneng pada bagian outlet drainasi , pemasangan 

batu perlindungan atau pekerjaan lain yang terkait untuk memastikan perlindungan 

terhadap erosi dengan baik. 
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3.6. Cekungan Penyeberangan (drifts) 

Cekungan penyeberangan memberikan kesempatan air melintasi jalan dari sisi satu kesisi 

yang lain secara efisien dan ekonomi. Pada cekungan penyeberangan ini air diijinkan 

melintasi permukaan jalan ditempat yang telah ditentukan. Dengan demikian permukaan 

jalan yang dilewati air tersebut perlu perlindungan permukaan yang spesial untuk dapat 

bertahan dari aliran air. Hal ini biasa dilaksanakan dengan membuat permukaan jalan yang 

dilewati air tersebut dari batu-batu yang disusun secara padat atau dengan cor beton. 

Permukaan cekungan tentunya akan lebih rendah dari pada permukaan jalan disisi kanan 

dan kiri, hal ini untuk memastikan bahwa air tidak meluap kekiri dan kekanan dimana bagian 

permukaan jalan ini tidak terlindungi. Cekungan penyeberangan ini biasanya dibuat untuk 

melewatkan aliran sungai yang mana sering kering sepanjang tahun. 

Pada saat musim hujan kebanyakan cekungan penyeberangan ini hanya mengalirkan air 

yang dangkal sehingga kendaraan masih memungkinkan untuk melintasinya. Namun 

demikian biasanya cekungan penyeberangan jalan yang dalam akan tergenang air banjir 

untuk beberapa saat, dan jalan akan ditutup untuk sementara. 

Ada tiga type konstruksi yang kesemuanya dikenal dengan cekungan penyeberangan: 

(i) Cekungan kecil (splashes) 

Ini merupakan penyeberangan saluran pembuangan yang kecil dari sisi jalan menuju 

sisi jalan yang lebih rendah. Merupakan salah satu alternatif menggantikan gorong-

gorong dengan cara yang murah, cekungan ini ditempatkan di titik rendah sepanjang 

jalan dimana saluran sisi jalan tidak dapat dikosongkan (tidak ada jalan pembuangan) 

untuk dibuatkan mitre drain, sehingga air di beri jalan untuk menyeberangi jalan. 

(ii) Cekungan penyeberangan (drifts) 

Ini dipakai untuk melintas pada drainasi yang besar, atau pada sungai yang kecil. 

Pada kondisi ini perlu dibuat konstruksi yang kuat untuk menahan aliran air lebih 

banyak dibanding jenis pertama. 

(iii) Cekungan penyeberangan sungai (river crossings) 

Ini merupakan penyeberangan yang cukup panjang melalui dasar sungai. Umumnya 

dasar sungai memiliki lapisan pasir atau bebatuan yang dalam sehingga pondasi 

penyeberangan sudah terbentuk oleh dasar sungai itu sendiri. 
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a. Papan peringatan pada penyeberangan cekungan  

Papan peringatan di lokasi dimana ada cekungan penyeberangan harus dipasang, hal 

ini untuk memberi peringatan lalu-lintas yang layak kepada pemakai jalan. Sehingga 

pemakai jalan dapat menyiapkan diri untuk mengurangi kecepatan dan menyeberang 

kebawah dengan aman hingga diseberang cekungan. 

 

Panduan tambahan dapat diberikan dengan memasang batu yang dicat putih pada 

sudut-sudut cekungan penyeberangan ini. 

 

b. Lokasi penyeberangan 

Langkah yang penting adalah penempatan yang layak penyeberangan sungai ini. Jika 

penempatan penyeberangan ini salah, ini akan menghasilkan pekerjaan ekstra pada 

saat pelaksanaan dan juga pada saat pemeliharaan. Peperapa point yang perlu 

diperhatikan adalah: 

√ Sudut antara garis tengah jalan dan arah aliran air harus membentuk 900. 

√ Lokasi harus terletak pada dasar aliran yang lurus. 

√ Hindari penempatan dimana ada tanda-tanda penumpukan lumpur atau 

penggerusan. Keduanya akan mengakibatkan masalah pada perawatan nantinya. 

√ Hindari dengan menempatkan dilokasi yang ada tanggul yang terjalnya. Hal ini 

akan melibatkan banyak pekerjaan penggalian dan akan membuat kemiringan 

cekungan menjadi tajam. 

Lokasi penempatan harus pada jalan yang lurus. 

Setelah lokasi penyeberangan ditetapkan adalah penting untuk menyeting ketinggian 

cekungan sama dengan ketinggian dasar sungai yang ada. Hindari penyetingan 

dibawah ketinggian dasar sungai. 

Pada kasus dimana sungai mengalami penumpukan lumpur, adalah lebih baik untuk 

mengangkat dasar cekungan sebesar 20 hingga 25 cm di atas dasar sungai yang ada. 

Ini akan memperlancar aliran air melewati cekungandan mengurangi resiko 

penumpukan lumpur. 
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persilangan pada 
titik terbaik (90°) 

persilangan 
diagonal belokan 

sungai 

 

c. Ukuran cekungan penyeberangan 

Kemiringan ideal dari cekungan penyeberangan ini adalah 5%. Sebelum membangun 

konstruksi cekungan ini, seting terlebih dahulu ukuran pendekatan (perkiraan) untuk 

mengetahui berapa banyak galian yang akan diperlukan. 

panjang kemiringan 

dasar bawah drift yg rata 

 

Dua buah prepil diseting membentuk kemiringan 5% pada setiap setiap sisi cekungan. 

Panjang perkiraan dapat dicari dengan menggunakan tongkat traveler setinggi 1m 

sepanjang prepil garis kemiringan hingga selevel dengan propil kemiringan bila 
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ditepatkan pada kondisi tanah dasar asli. 

Tongkat traveling dapat juga digunakan untuk mengukur kedalaman galian sepanjang 

garis perkiraan, hal ini dapat digunakan untuk memperhitungkan volume galian 

perkiran yang akan dikerjakan. Ini juga perlu dilakukan pada sisi cekungan yang 

lainnya. 

d. Material untuk lapis permukaan 

Untuk untuk menyediakan material permukaan yang baik dari cekungan 

penyeberangan, yang akan menerima beban lalu-lintas dan juga untuk 

mempertahankan diri dari aliran air pada saat musim penghujan, adalah hal yang 

cukup penting. 

Ada banyak kemungkinan pemecahannya. Dari menggunakan pasangan batu, 

landasan conblok/batu hingga menggunakan konstruksi lantai beton. Pemilihan 

tergantung pada beberapa hal berikut ini: 

√ Kekuatan aliran air yang akan terjadi. 

√ Ketersediaan material, seperti halnya kerikil, batu, agregat untuk beton, pasir ,dll. 

√ Kekuatan pondasi dasar sungai dan 

√ Ongkos tenaga kerja dan harga material. 

Untuk sungai dengan aliran yang lambat, gunakan bronjong batu atau gunakan batu 

yang seragam sebagai stone paving adalah cukup memadahi. Batu yang seragam ini 

cukup baik untuk dasar sungai yang tidak banyak pasirnya dan aliran air yang 

perlahan. 

Pada beberapa penyeberangan akan menjadi sulit untuk untuk memutuskan jika 

menggunakan batu kecil sebagai permukaan jalan, mungkin hal ini akan terbawa arus. 

Pada kasus semacam ini, cobalah mencari alternatif pertama yang murah yaitu 

dengan bronjong batu, dan biarkan melewati sapanjang musim hujan sebelum 

memutuskan apakah perlu penyempurnaan dengan menggunakan paving stone atau 

lantai beton. 

Gambar berikut adalah contoh konstruksi bagian bawah cekungan penyeberangan. 

Dimana secara prinsip terdiri dari bendungan yang porous (mudah dialiri air) yang 

akan menahan kerikil atau bebatuan diatasnya hanyut terbawa arus. Tinggi 

permukaan atas bendungan dibuat antara 15 hingga 20cm lebih tinggi dibanding 
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dasar sungai dibagian bawah (sisi yang rendah). 

 

Kontruksi ini memberikan pemecahan yang murah. Jalur satu meter dibagian sisi 

bawah jalan arah melintang sungai digali. Lalu bronjong dipasang di galian tersebut 

dan diisi dengan batu-batuan dan setelah itu ikat dengan kawat. Batu-batuan kecil 

(kerikil) kemudian dapat diisikan pada dasar sungai di bagian sisi atas tanggul 

bronjong yang telah dibuat, sebagai badan jalan. Perlu diingat untuk menempatkan 

landasan (apron) di sisi bawah bronjong untuk mengatasi penggerusan akibat aliran 

air yang jatuh dari atas tanggul. 

Aliran air yang kuat akan mengkikis dan meyapu kerikil dipermukaan jalan dan akan 

menghalau lapisan paving stone. Ini akan mengakibatkan tingginya biaya perawatan 

untuk perbaikan dan menjaga kondisi jalan tetap baik. Ditempat dimana aliran air 

lebih besar dan kuat, lantai beton atau pasangan batu paving yang diperkuat dengan 

semen merupakan pemecahan jangka panjang. 

Tipikal potongan melintang dari lantai beton diperlihatkan seperti gambar berikut: 

 

anyaman tulangan beton 

pasir 

 

Sekali material beton sudah tuang, jaga untuk tetap basah (lembab) dan pelihara 

(curing) selama 7 hingga 10 hari. 

Jika panjang lantai kurang dari 12m tidak diperlukan expansion joint (alur). Pada 

sungai yang panjang, buatlah expansion joint ini dengan jarak 10 hingga 15 meter. 

kerikil atau batuan 

batuan pengisi bronjong 
0.6m x 0.6m x 3m 
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3.7. Perkerasan dengan Batu Alam 
(Gravelling) 

Gravelling dilakukan untuk membuat lapisan permukaan yang kuat, yang tahan cuaca 

panas, hujan, dan tidak berubah bentuk ketika mendapat beban. Bersama dengan badan 

jalan, permukaan perkerasan jalan yang baik akan menghindari air masuk dalam badan 

jalan dan dengan demikian akan mengurangi kekerasan jalan.  

Pada prinsipnya, metode berikut ini dapat digunakan untuk melapisi sebuah jalan: 

 Gunakan campuran antara tenaga kerja dan peralatan, atau 

 Gunakan tenaga kerja untuk semua aktivitas kecuali pemindahan  dengan jarak lebih 

dari 150m 

 

Pemindahan gravel dapat diatur dalam beberapa cara, tergantung pada jarak dari tempat 

gravel ke lokasi dan jenis peralatan yang tersedia dalam proyek tersebut. Tabel berikut 

menunjukkan gambaran umum dari jenis transport yang sesuai dengan jarak: 

Jarak Transport 

10 – 150m Kereta dorong 

150 – 2000 m  Kereta yang ditarik binatang 

500 – 8000 m Traktror dan trailer 

1000 -  Truk 

 

Traktor yang menarik trailer akan menjadi alat transport yang sangat ekonomis jika jarak 

pemindahan tidak lebih dari 8 km. Trailer lebih cocok untuk pengangkutan secara manual 

daripada lori yang mempunyai daya angkut tinggi. Beberapa trailer dapat digunakan untuk 

satu traktor sehingga jika dipakai satu, yang lain dapat digunakan untuk memindahkan 

material ke lokasi (site). Sebaliknya, truk lebih baik digunakan untuk pemindahan dengan 

jarak yang lebih jauh.  

Penggalian dapat dilakukan (tergantung pada kekerasan batu), dengan front wheel 

loader, peledakan atau alat tangan seperti kapak dan linggis. Pemecah batu dapat dilakukan 

dengan pemecah batu yang dapat berpindah-pindah (mobile) atau dengan tangan. 

Pemerataan/perataan akan dilakukan secara efektif dengan grader atau dengan peralatan 
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tangan. Dengan jarak pemindahan yang dekat (kurang dari 150m), memungkinkan 

melakukan semua aktivitas dengan tenaga kerja. Pemindahan dapat dilakukan secara 

ekonomis dengan kereta dorong. 

Dalam beberapa kasus, jalan yang batu dibuat dibiarkan tidak diperkeras  dalam 

jangka waktu tertentu. Hal ini membuat bagian dasar menjadi settle (stabil) dan siap untuk 

pemadatan (kompaksi). Dalam kasus lain, permukaan perkerasan dikerjakan segera setelah 

pekerjaan tanah selesai. Gravelling, biasanya merupakan pekerjaan perawatan periodik yang 

utama pada jalan, misalnya setelah 4 sampai 8 tahun, tergantung pada volume kepadatan 

lalu lintas, perlu dilakukan gravelling lagi 

a. Standar 

Ketebalan lapisan permukaan perkerasan tergantung pada kualitas material yang 

tersedia dan beban kepadatan jalan yang diharapkan. Gambar di bawah menyatakan 

standar umum yang digunakan untuk jalan desa di Kamboja, contoh: lebar 5m, yang 

diperkeras penuh dengan lapisan 15-20cm (sebelum pemadatan). Juga bahu jalan, 

dengan lebar masing-masing 0.2m, digravel untuk mencegah terjadinya erosi.  

Dasar badan jalan diusahakan tetap pada kemiringan 8% (10% sebelum 

pemadatan/kompaksi), sama dengan sub-base. 

b. Sumber Gravel  

Ketika memilih tempat penggalian gravel (sirtu atau pasir batu) yang tepat, sejumlah 

aspek di bawah ini perlu dipertimbangkan: 

o Kualitas bahan gravel (sirtu) 

o Kedalaman tanah di atas gravel 

o Jumlah gravel berkualitas yang tersedia 

o Bagaimana cara menggali gravel 

o Panjang jalan masuk ke penggalian gravel (quarry) 

o Jarak pemindahan dari tempat penggalian gravel ke lokasi jalan 

o Kepemilikan tanah pada tempat penggalian gravel 
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Akhirnya, penting untuk menyatakan ada tidaknya tempat penggalian gravel yang 

terletak dalam dataran rendah. Jika ada, hal ini dapat menyebabkan tempat 

penggalian gravel terendam air dan tidak dapat dikerjakan bila hujan. 

Lebih baik dipilih, sumber gravel di dekat jalan untuk mengurangi jarak pemindahan.  

Perlu diperhatikan bahwa gravelling dapat menjadi mahal dan kadang-kadang 

membutuhkan biaya sebesar pembuatan jalan itu sendiri. 

c. Kualitas Gravel (sirtu) 

Kualitas gravel perlu ditentukan dengan baik sebelum pekerjaan pelapisan permukaan 

jalan (gravelling) dimulai. Ini dipakai untuk membuat perencanaan proyek dengan 

baik, dan untuk bernegosiasi dengan kontraktor lokal untuk pekerjaan graveling, dan 

untuk menentukan waktu pekerjaan gravelling dalam periode waktu optimal dalam 

setahun (musim kering/kemarau). 

Meskipun proses disebut gravelling, material yang bervariasi dapat digunakan seperti 

laterite, limestone dan gravel (sirtu). Hampir semua material yang cocok terdiri dari 

campuran batu, pasir dan tanah liat. Partikel-partikel batu akan dicampur dan 

membentuk rangka yang kuat yang dapat menopang beban jalan ke tanah. Pasir dan 

tanah liat akan berfungsi sebagai pengikat yang membuat partikel-partikel batu 

berada pada tempatnya.  

Material gravelling yang baik seharusnya mengandung 35-65% batu, 20-40% pasir 

dan 10-25% tanah liat. Bagaimanapun juga, dalam musim hujan, jika proporsi tanah 

liat tinggi dalam campuran, akan membuat permukaan terlalu lunak dan licin. Daerah 

yang lebih basah, akan lebih baik jika proporsi batu/pasir tinggi. Pada iklim yang lebih 

kering, proporsi tanah liat yang tinggi dapat diterima. 

Perlu pertimbangan yang hati-hati dalam memilih material. Lapisan permukaan yang 

sesuai terbuat dari material laterite dan koral, sampai pecahan batu yang sangat 

keras. Beberapa material seperti koral dan limestone mempunyai kecenderungan 

mengeras ketika dibiarkan di udara, air dan kompaksi jalan, sementara jenis batu yang 

lain mungkin berkurang dalam pengaruh kombinasi antara cuaca dengan trafik. 

Informasi tentang karakteristik tanah berguna untuk membantu dalam memilih lokasi 

dan rute, dan untuk memfasilitasi perencanaan dan spesifikasi dari suatu proyek. 

Kadang-kadang ahli teknik mengirim sampel ke laboratorium tanah.  
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Bagaimanapun juga, di banyak tempat, fasilitas laboratorium yang baik terbatas dan 

cenderung dimonopoli oleh proyek-proyek yang besar. Di samping itu, tes 

laboratorium mahal dan membutuhkan waktu untuk jenis proyek dengan metode 

berbasis tenaga kerja. 

Ahli teknik dan teknisi kadang-kadang dibatasi untuk membuat tes lapangan yang 

akan dijelaskan berikut ini. Jika menggunakan tes laboratorium dengan mengambil 

sampel mirip dengan proyek lain dan dengan pengetahuan yang telah diperoleh, dan 

dengan observasi kemiripan material dengan yang dihadapi, tes lapangan dapat cukup 

menyediakan informasi untuk membuat keputusan teknik yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

d. Metode Tes Lapangan 

Ambil sebuah sampel, beri air dan bentuk menjadi sebuah bola. kita akan melihat 

kandungan pasir dan batu dengan merasakan kekasarannya pada sampel tersebut jika 

ditekan. Setelah kering, bola tersebut akan tetap pada bentuknya, kita dapat 

menganggap bahwa pengikat seperti tanah liat sudah memenuhi untuk material 

tersebut. 

Anda juga dapat membuat bentuk plat datar dan tebal, dari sampel yang mengandung 

air dan cobalah menekan dengan pensil. Jika pensil dapat masuk dengan mudah, 

material tidak cocok karena terlalu banyak mengandung pengikat atau material tanah 

liat. Jika sulit masuk, maka mempunyai proporsi yang cukup.  

Cara yang mudah untuk menemukan proporsi dari variasi fraksi tanah dalam sebuah 

sampel adalah dengan melakukan “settling test”. Sampel diletakkan dalam botol kaca. 

Hanya separuh botol yang harus diisi dengan sampel. Kemudian tambahkan air 

sampai botol terisi tiga perempatnya. Tambahkan garam sedikit, untuk membuat 

settling dari material yang lebih halus. Kocok botol tersebut dan biarkan tanah dalam 

botol tersebut settle.  

Seperti yang kita akan lihat, gravel dan pasir kasar akan settle segera. Pasir yang lebih 

halus dan fraksi sedimen kasar settle lebih lambat. Tanah liat dan sedimen yang halus 

akan tetap dalam suspensi beberapa waktu sebelum mereka settle. kita dapat melihat 

proporsi dari setiap fraksi seperti lapisan-lapisan dalam botol. 
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Hasil dari tes ini dapat sebagai 

indikasi bagaimana tanah ini dapat 

bereaksi ketika terjadi kompaksi, 

pada kondisi trafik dan cuaca. 

Jika kita masih ragu-ragu tentang 

kesesuaian gravel, ahli teknik 

hendaknya melakukan tes 

laboratorium untuk mengkonfirmasi 

hasil observasi kita. 

 

e. Air 

Sumber air yang baik juga penting. Ketika pelaksanaan gravel berlangsung, proyek 

membutuhkan peralatan pemindahan yang tersedia di lokasi, seperti pompa air dan 

perataannya yang sesuai.  Yakinkan bahwa peralatan tersebut tersedia dan dalam 

kondisi yang baik sebelum pekerjaan gravelling dimulai.  

f. Rencana Kerja 

Perencanaan pekerjaan yang baik untuk gravelling sangatlah penting. Perencanaan ini 

sebaiknya menyediakan informasi pada inputnya (jumlah pekerja dan peralatan), 

produktivitas, output dan waktu dari pekerjaan. 

Selalu bertujuan mengatur unloading (kondisi tidak digunakan) sedemikian rupa 

sehingga waktu tunggu untuk kendaraan diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

supervisor membutuhkan perkiraan waktu transport dari lokasi jalan ke tempat 

penggalian gravel dan berdasar pada jumlah truk yang tersedia, perkirakan berapa 

sering sebuah truk mengantar bawaan. Hal ini akan menunjukkan berapa waktu yang 

tersedia untuk perataan dan levelling gravel yang diantar oleh setiap truk. Idealnya, 

pekerja dapat menyebarkan dan membuat levelling gravel sebelum bawaan yang baru 

datang di lokasi. 

Ada dua cara untuk mengatur unloading; gravelling mendekati atau menjauhi dari 

tempat penggalian gravel (quarry). 
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Gravelling mendekati quarry dapat diatur dengan cara: kendaraan-kendaraan 

mempunyai waktu sangat pendek untuk un-loading, meskipun beberapa kendaraan 

datang pada saat yang sama. Bagaimanapun juga, metode ini membuat truk-truk 

berjalan di atas jalan yang belum selesai digravel, yang dapat menyebabkan 

kerusakan jalan, khususnya pada musim penghujan. Hal ini membuat tidak dapat 

melanjutkan pekerjaan, karena jalan tanah menjadi lebih licin dan berlumpur.     

Gravelling yang menjauhi tempat 

pengambilan material (quarry) 

mengakibatkan truk-truk pengangkut akan 

melewati bagian-bagian jalan yang baru 

selesai dikerjakan. Metode ini memiliki 

keuntungan, kendaraan sering melintasi 

permukaan jalan baru, sehingga ikut 

membantu memadatkan permukaan jalan. 

Namun demikian, metode ini juga 

mempunyai kekurangan. Gravel yang 

dikirim butuh diratakan sebelum truk 

berikutnya dapat membongkar muatan, sehingga akan menunda pembongkaran. 

Akhirnya, sejumlah besar lalulintas berat pada jalan dapat menyebabkan kerusakan 

pada konstruksi jalan baru.  

Oleh karena itu, pengerjaan gravelling membutuhkan perencanaan yang hati-hati, 

tergantung pada situasi dan kondisi umum dimana proyek itu dilaksanakan. 

g. Prosedur kerja 

Sebelum pelaksanaan jalan dilakukan, pertama-tama cek apakah pekerjaan tanah 

telah dilakukan dengan benar sesuai dengan standar. Seting kembali papan profil dan 

pastikan bahwa semua level sudah benar dan badan jalan tidak dalam keadaan rusak.  

Penempatan gravel melibatkan empat kegiatan, yaitu pembongkaran, perataan, 

penyiraman dan pemadatan. 

Aktivitas ini perlu diatur secara bersama-sama, sampai mencapai kesetimbangan yang 

baik antara tenaga kerja dan peralatan. 
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h. Unloading (pembongkaran)  

Pengemudi harus diperintahkan untuk menuangkan muatan di tempat yang sudah 

diberi tanda bongkar dengan patok dan tali. Hal ini untuk kegiatan perataan menjadi 

mudah. Perintahkan pengemudi untuk bergerak perlahan-lahan maju sambil 

menuangkan muatan, sehingga gravel terdistribusi sepanjang area persegi panjang.  

 

Area untuk tempat penuangan gravel 

tergantung pada: 

√ Dimensi permukaan gravel 

√ Muatan rata-rata yang dapat 

diangkut truk 

Supaya mendapat ketebalan yang 

benar, perlu diperhitungkan secara 

hati-hati oleh supervisor lapangan. 

Contoh : 

Jika ketebalan gravel yang diinginkan adalah 20cm, maka satu meter 
panjang jalan membutuhkan: 

 0.2m x ( 5m + 0.2m) x 1m = 1.04m3 

Jika rata-rata muatan sebuah truk adalah 10m3, maka muatan ini dapat 
menutupi panjang jalan:  

 10m3 : 1.04m3 per m = 9.62m 
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i. Penghamparan / Perataan 

Setelah material dibongkar, dapat memulai perataan. Perataan dapat dilakukan segera 

sebelum pemadatan, dengan menggunakan kadar air dari material yang ada. Jika 

gravel ditimbun sepanjang jalan untuk cadangan beberapa hari sebelum perataan dan 

pemadatan dilakukan, akan menjadi kering dan akan membutuhkan tambahan air 

ketika dipadatkan.  

Pekerja harus menggunakan alat garuk khusus (rakes) seperti pada 

gambar atau cangkul untuk meratakan material di dasar jalan. 

Kerjakan dari tengah jalan ke bahu jalan dan ratakan dari satu sisi 

saja dari garis jalan.  

Ukuran batu yang besar harus disingkirkan atau dipecah 

menggunakan palu (bodem).  

 

j. Pemadatan dan penyiraman 

Saat lapisan gravel diratakan, kegiatan selanjutnya adalah pemadatan lapisan gravel. 

Pastikan kita memperoleh air yang cukup, untuk menjaga kadar air dalam material 

optimum selama proses pemadatan. 

Jika gravel diratakan segera setelah penggalian, akan memiliki kadar air mendekati 

optimal, sehingga mengurangi kebutuhan air. 

k. Kontrol Pekerjaan  

Saat gravel telah diratakan dan dipadatkan, pasang kembali papal profil sepanjang 

garis tengah dan bahu jalan. Kemudian, dengan menggunakan tongkat traveller untuk 

mengontrol permukaan jalan, apakah dalam keadaan halus dan sesuai dengan 

kemiringan badan jalan.  

l. Penimbunan  

Selama gravelling, sangat berguna membuat tumpukan material sepanjang jalan 
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untuk perawatan di kemudian hari. Gravel ini akan digunakan untuk perbaikan 

kerusakan pada permukaan jalan, misalnya pada jalan berlubang, penutup alur yang 

dalam bekas roda, dan sebagainya. Idealnya, persediaan 10m3 gravel sebaiknya 

ditempatkan sepanjang sisi jalan dengan interval 500m.  

m. Pelaporan 

Sistem pelaporan yang baik penting untuk menyimpan informasi masukan/input 

(tenaga kerja, alat-alat, material, peralatan dan bahan bakar) dan output (jumlah 

gravel yang telah dikirim dan panjang jalan yang telah selesai dikerjakan). 

Ketika melaporkan output dari pelaksanaan gravelling, sebaiknya dilaporkan volume 

bagian jalan dimana permukaan gravel telah sepenuhnya diratakan, diairi dan 

dikeraskan sesuai dengan standar. 

Jika kontraktor swasta terlibat untuk menyediakan gravel, penting bahwa supervisor 

lokasi menyimpan data rinci berapa banyak muatan dan ukuran setiap muatan yang 

dikirim ke lokasi.  
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3.8. Pemadatan 

Pemadatan mengurangi volume setiap lapisan tanah. Dengan mendorong partikel-partikel 

tanah semakin padat, tanah menjadi semakin kuat. Dengan melakukan pemadatan material 

yang digunakan untuk konstruksi jalan, badan jalan akan lebih kuat dan tahan terhadap 

beban jalan dan erosi alam. 

a. Kadar air optimal 

Tanah dan gravel secara alami mengandung partikel-partikel 

padat, air dan udara. Udara tidak mempunyai kontribusi pada 

kekuatan dan stabilitas tanah, sebaliknya akan mengurangi 

stabilitas tanah. Kuantitas air optimum (biasanya antara 8 

sampai 20%, tergantung dari jenis tanah) memfasilitasi 

pemadatan dan membantu kekuatan dan stabilitas tanah, 

karena akan melumasi partikel-partikel dan mengijinkan untuk 

settle dalam jumlah besar. 

Jika tanah mengandung terlalu banyak air dan terlalu basah, maka partikel-partikel 

tanah dibiarkan terpisah oleh air. Ketika tanah terlalu basah dan jika akan mencoba 

memadatkannya, akan sulit untuk dikompresi, tetapi akan mengalir ke samping. 

Pengalaman menunjukkan bahwa jika tanah diambil dari galian saluran dan diratakan 

dan dipadatkan segera, kadar air alami biasanya cukup untuk pemadatan. Meskipun 

demikian, kadang-kadang, tanah menjadi kering dalam timbunan dan butuh diberi air.  

Sebaiknya perlu dicek kadar air optimum, antara terlalu basah dan terlalu kering. 

Hal ini penting khususnya untuk lapisan gravel. Cara sederhana untuk mengecek 

kadar air dengan mengambil beberapa material untuk dipadatkan dalam tangan. 

Buatlah sebuah bola. Jika bola tidak dapat dibentuk, maka material tersebut terlalu 

kering. Kadar air yang tepat dicapai jika dapat dibentuk bola dan material dapat 

menyatu. Jika diberikan tekanan, bola akan tetap dalam bentuknya.  

Bila bola dapat diratakan dengan mudah, dengan menekannya, sampel mempunyai 

kadar air terlalu tinggi. Bila air keluar dari sampel tanpa menekannya, berarti terlalu 

basah.  
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b. Metode Pemadatan 

Ada empat metode dasar pemadatan: 

√ penumbuk yang digerakkan secara manual atau secara mekanis 

√ mesin roller 

√ pemadatan dengan getaran, atau 

√ pemadatan alami 

 

Penumbuk/Pemukul 

Penumbuk ini memadatkan tanah dengan benturan. Penumbuk tangan yang dirancang 

khusus dapat digunakan untuk keperluan ini. 

Penumbuk tangan murah produksinya, dan terdiri dari tongkat pemegang dari 

kayu dengan besi cor atau beton pada ujungnya. Alat ini dapat diangkat dan 

dijatuhkan ke permukaan secara berulang untuk pemadatan. Berat biasanya 6 

sampai 8 kilogram. 

Penggunaan penumbuk tangan mahal dan sulit jika digunakan untuk area yang 

luas. Tenaga kerja yang banyak dan pengawasan secara langsung diperlukan 

untuk menghasilkan output tetap yang berkualitas. Penumbuk tangan sangat 

berguna untuk daerah kecil dan tertentu seperti sekitar gorong-gorong dan 

tempat lain yang tidak praktis dan sulit dicapai menggunakan roller.  

 

 

Roller penggilas 

Ada beberapa jenis roller penggilas, bervariasi dari drum tunggal atau dobel, ditarik 

atau digerakkan sendiri atau dengan penarik untuk memegang penggilas. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam memilih peralatan pemadatan yang sesuai adalah: 

√ ketersediaannya di wilayah pekerjaan jalan 

√ bagaimana mengirimkannya ke lokasi 

√ bagaimana kemudahan untuk mengoperasikannya  

√ biaya dan reliabilitasnya 
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Roller tarik yang besar dan berat mempunyai kualitas pemadatan yang baik tetapi sulit 

untuk memutar dan dioperasikan di daerah perbukitan dan tanjakan tajam. Roller 

dengan penggerak sendiri dapat dioperasikan dalam dua arah, mesikipun demikian, 

mudah rusak.  

Beberapa roller dapat diatur dengan pemberat sampai 1 ton atau lebih, dengan air, 

pasir atau batu. Saat menggunakan jenis roller ini, lintasan pertama dapat dilakukan 

dengan pemberat ringan untuk menghindari permasalahan slip. Setelah beberapa kali 

lintasan, pemberat dapat ditambah. 

 

Roller Getar 

Roller getar umumnya akan memadatkan lebih dalam daripada roller penggilas. Efek 

dari getaran akan tergantung pada intensitas getaran dan jenis material yang 

digunakan. Juga dibutuhkan kadar air yang lebih sedikit daripada menggunakan roller 

penggilas. Walaupun demikian, penting untuk menjaga kecepatan dalam mencapai 

pemadatan yang baik. Dengan roller penggilas, hal ini tidak begitu penting. 

Lintasan pertama sebaiknya dilakukan tanpa getaran, untuk 

menghindari roller masuk ke dalam tanah. Kecepatan 

sebaiknya sekitar 3 kilometer per jam atau seperti kecepatan 

orang berjalan. Perintahkan operator untuk menjalankan 

mesin pada kecepatan rendah dan konstan. 

 

 

 

Pemadatan Alami 

Metode pemadatan yang sederhana adalah dengan meninggalkan tanah untuk settle 

secara alami, dengan cara membiarkannya dalam jangka waktu tertentu. Tanah 

dengan beratnya sendiri, jatuhnya air hujan dan manusia, hewan dan kendaraan yang 

melintas di atasnya akan memadatkannya. 

Metode ini dikenal dengan pemadatan tidak langsung atau konsolidasi alami yang 

mempunyai proses cukup lama. Hal ini biasanya digunakan untuk timbunan yang tipis, 

dan paling efektif jika timbunan material sangat basah dan harus dikeringkan. Dengan 
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waktu yang cukup, jalan dapat dipadatkan dengan konsolidasi alami, dan akan 

mencapai densitas yang sama dengan jalan yang dipadatkan denan peralatan. 

Kekurangan utama adalah sementara tanah tidak dikonsolidasi, akan tererosi dengan 

mudah. Biasanya, perlu untuk membiarkan timbunan dalam jangka waktu 6 bulan 

untuk memperoleh tingkat pemadatan yang efektif.  

 

Standar Kualitas 

Tingkat pemadatan yang dibutuhkan umumnya ditentukan dalam tes laboratorium. 

Sebagai contaoh, pemadatan sampai 95% berarti bahwa densitas kering dari sampel 

yang diambil dari lapangan harus 95% dari densitas kering yang ditentukan dalam tes 

pemadatan di laboratorium.  

Cara mencapai tingkat pemadatan tertentu tergantung pada jenis dan ukuran 

peralatan pemadat dan jenis tanah. Site engineer akan memberikan metode dan 

peralatan yang sesuai untuk pemadatan. 

Cara yang masuk akal untuk pengecekan di lokasi jika pemadatan telah dilakukan 

sesuai standar adalah dengan menggunakan kendaraan berat. Kendarailah di atas 

bagian yang telah dipadatkan beberapa kali dan amati apakah meninggalkan bekas 

roda pada permukaan jalan. Jika ada bekas roda tertinggal, maka pemadatan perlu 

dilakukan lagi.  

 

Prosedur Pemadatan 

Untuk mendapatkan pemadatan yang baik, tunjuklah pekerja tertentu dan latihlah 

untuk mengoperasikan peralatan pemadat. Mereka akan menjadi terlatih menjalankan 

roller dengan kecepatan konstan untuk pemadatan yang baik dan akan selalu merawat 

peralatan roller. 

 

Untuk membuat jalan berkualitas baik, adalah penting, semua tanah dipadatkan 

dengan sempurna. Pemadatan sebaiknya dilakukan sepanjang garis jalan dimulai dari 

bahu jalan dan secara bertahap menuju ke garis tengah. Pemadatan bahu jalan 

sebaiknya dilakukan dengan penumbuk tangan.     
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Pastikan bahwa badan jalan selalu dijaga 

pada 8% untuk kedua lapisan dasar maupun 

pada lapisan gravel (perkerasan). 

Setelah pemadatan, perlu dicek apakah 

semua level benar dan permukaan telah halus 

dan sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan papan 

profil dan tongkat traveller. 

Pastikan bahwa pasokan air cukup, untuk menjaga kadar air dalam tanah yang sedang 

dipadatkan.  
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3.9. Perlindungan Terhadap Erosi 

Terbentuknya kemiringan baru pada timbunan peninggian jalan dapat mudah rusak (karena 

aliran air pada permukaan jalan, dll). Oleh karena itu perlu melindunginya segera setelah 

dikerjakan. Perlindungan erosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum 

dilakukan dengan ditanami rumput atau jenis tanaman lain yang mempunyai akar yang 

dalam. Cara yang lebih mahal tetapi cepat dan efektif adalah dengan menggunakan batu-

batuan untuk perlindungan. 

Rumput dapat melindungi secara efektif terhadap erosi jika metode penanaman dan jenis 

rumput yang dipilih adalah benar. Penanaman dapat dilakukan dengan:  

√ penanaman rumput lapangan atau 

√ menutupi kemiringan dengan rumput pendek (turf) 

 

a. Rumput Lapangan  

Rumput yang diambil dengan cara dicabut dapat digunakan jika digali secara benar 

dan diberi air. Sebaiknya dilindungi dari sinar matahari langsung.  

Rumput ini dipotong dengan panjang 

kira-kira 20cm dan ditanam dalam 

barisan dengan kedalaman lubang 

10cm dan jarak tidak lebih dari 30cm. 

Untuk memperoleh hasil terbaik, 

barisan sebaiknya diatur sedemikian 

sehingga membentuk pola zig-zag. 

Tanah di sekitar rumput  sebaiknya dipadatkan dengan tangan.  

 

b. Turfing (Gebalan Rumput pendek)  

Menutup kemiringan dengan rumput pendek secara keseluruhan memberikan 

perlindungan segera dan lebih efektif, tetapi membutuhkan waktu untuk 

melakukannya. Seperti pada rumput lapangan, rumput pendek dapat dikumpulkan 
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selama aktivitas pembersihan lokasi. Untuk memudahkan penanganan, gebalan 

rumput pendek sebaiknya dibuat sekitar 20x20cm. Perlu penanganan yang hati-hati 

untuk mengambil  rumput pendek sehingga akar-akarnya tidak terpotong. Rumput 

pendek ini juga perlu disimpan di tempat yang lembab dan jauh dari sinar matahari. 

Sebelum penanaman, tanah sebaiknya diberi air jika kering.  

Rumput yang baru saja ditanam perlu dijaga dari ternak dengan memberi batas 

semak-semak berduri, ranting-ranting, dan diairi bila perlu.  
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4.1. Membangun Kamp 

Sebelum proyek jalan dilaksanakan, suatu tempat kamp perlu dibuat untuk mendukung 

tempat penginapan pengawas, tempat menaruh bahan, perkakas dan peralatan. Tempat 

penginapan perlu direncanakan dengan hati-hati untuk menyediakan tempat staf yang 

nyaman, dan gudang yang cukup luas dan juga keamanan bagi peralatan dan bahan-bahan. 

a. Lokasi 

Pemilihan lokasi kamp yang sesuai atau pantas dapat dilakukan oleh teknisi dan 

insinyur dan harus mengikuti bagian-bagian pertimbangan berikut ini: 

√ Dekat dengan lokasi proyek, lebih disukai bila dapat ditempuh dalam satuan jarak 

jalan yang pendek. 

√ Mempunyai akses ke sumber air bersih 

√ Ditempatkan lebih tinggi, dengan kondisi tanah yang baik tidak ada air yang 

mengalir di bawah permukaan tanah. 

√ Mempunyai jarak yang cukup untuk meletakkan peralatan sesudah jam kerja 

√ Dicapai dengan mudah peralatan dan bahan-bahan yang hendak diletakkan pada 

kendaraan proyek. 

 
Standar Persyaratan untuk tempat kamp: 

√ Tempat menginap untuk pengawas dan operator 

√ Kantor proyek 

√ Gudang proyek 

√ Fasilitas memasak (dapur ) 

√ WC dan kamar mandi 

√ Gudang terpisah untuk meletakkan bahan bakar, minyak dan Pelumas 

 
Ukuran tempat menginap (kamp) tergantung dari besar kecilnya suatu proyek, tipe 

proyek, dan seberapa jauh lokasi dari kantor pusat. Di kebanyakan kasus, tempat 

menginap dapat di buat atau di sediakan di kampung terdekat dengan akses jalan 

terlewati. Kemudian penginapan yang pantas dan gudang dapat di disewa dari 

penduduk. Pada lokasi yang lebih terpencil, semua tempat perlu di masukkan dalam 

pertimbangan suatu proyek. 
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Untuk proyek jalan yang panjangnya lebih dari 7 atau 8 km, penginapan mungkin 

akan berpindah-pindah bisa sekali, dua kali atau bahkan beberapa kali. Perpindahan 

tempat penginapan harus dapat direncanakan dengan baik, supaya transportasi dapat 

di atur dan ditetapkan. 

Ingat: 

Penyewaan untuk gudang dan penginapan dapat di negosiasi oleh teknisi, 
tapi disetujui oleh insinyur sebelum tempat tersebut di gunakan. 

 
Pemilik rumah, yang digunakan untuk menginap pengawas dan operator, harus 

mengirim tagihan ke proyek dengan besar sewaan yang telah disepakati dan ditagih 

pada tanggal akhir setiap bulannya. Teknisi dapat meminta bantuan pemilik rumah 

bila mendapat kesulitan dalam menyiapkan rumah tersebut. 

 

b. Perpindahan Buruh 

Umumnya, buruh dipekerjakan dari kampung-kampung sekitar lokasi proyek. 

Bagaimanapun di beberapa kasus, bila lokasi proyek jalan berada pada daerah 

terpencil maka akan sedikit tersedianya buruh pekerja. Jika jarak perjalanan ke lokasi 

jalan terlalu jauh, buruh tersebut memerlukan tempat menginap. Kecuali bila rumah 

penduduk didapatkan atau tersedia untuk buruk luar, maka pertimbangkan keluasan 

rumah tersebut. Di beberapa situasi, tempat tinggal sementara dan fasilitas sanitasi 

yang baik perlu didirikan. Sebagai tambahan, perlu di buatnya perencanaan dimana 

buruh mempunyai akses ke pasar. 

Jelasnya, mempekerjakan buruh luar itu membutuhkan biaya yang lebih mahal dan 

harus sebisanya dapat dihindari. 
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4.2. Perkakas 

a. Persediaan perkakas 

Sejumlah dan jenis dari perkakas 

tergantung dari jumlah buruh yang 

dipekerjakan dan metode yang digunakan 

di proyek tersebut. Daftar standar perkakas 

untuk proyek biasanya digambarkan oleh 

manajemen dari kantor pusat. Untuk 

perkakas dan peralatan yang spesial akan di 

sediakan di lokasi selama dan ketika di 

butuhkan. 

 
Kualitas yang baik dari perkakas sangat diperlukan. Karena perkakas merupakan 

maksud utama dari suatu produksi buruh di lokasi konstruksi. Ini benar untuk setiap 

buruh diberikan perkakas dengan kualitas yang baik dan dalam kondisi yang baik pula.  

b. Pemeliharaan / perawatan 

Perhatian yang khusus harus di utamakan pada perawatan dan penggantian perkakas. 

Petugas gudang sebaiknya hanya memberikan perkakas yang dapat dipakai pada 

buruh. Pastikan perkakas tersebut dalam kondisi tajam dan gagangnya kuat dan tidak 

rusak. Perkakas yang rusak sebaiknya dipisahkan dan diperbaiki di lokasi jika kondisi 

memungkinkan. Perkakas dengan kondisi yang tidak bagus sebaiknya ditukarkan ke 

gudang utama. Penggunaan perkakas dengan kualitas baik akan meningkatkan kerja 

yang efisien dan memungkinkan buruh dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat 

waktu. 

Pada proyek besar, hal ini dapat berguna dengan mempekerjakan seorang untuk 

merawat dan memperbaiki perkakas. Sebagai kemungkinan lain, dapat menanyakan 

ke penduduk lokal jika kemungkinan tetangganya ada yang pandai besi atau tukang 

kayu. 

 

Cangkul 
Sekop 
Pangkur 
Suku cadang 
gagang 
Linggis 
gunting rumput 
kapak 
gergaji 
pemotong rumput 

penggaruk 
ember 
pompa  
gerobak 
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Pastikan juga kamp dilengkapi dengan perkakas pengasah dan penyediaan suku 

cadang yang cukup. Perkakas yang disyaratkan untuk dirawat dan dipelihara rutin 

akan menjadi murah dan mudah digunakan. 

 

Bagian sisi yang tajam dari kampak, cangkul, dan pemotong rumput umumnya di asah 

dengan batu asah. Bagian perkakas pemotong lainnya sebaiknya dijaga ketajamannya 

dengan pemilihan tempat menyimpan yang baik. Untuk gergaji, segitiga kecil 

berderet,  dengan satu sisi dua kali lebar gigi yang proporsional. 

 

Vice sebaiknya diletakkan di gudang untuk memungkinkan penjaga gudang dapat 

menggunakan dan bekerja dengan efisien. Vice memungkinkan perkakas untuk 

mempunyai gagang yang kuat saat perkakas hendak diperbaiki. 

 

Punyakah persediaan gagang untuk perkakas yang cukup di lokasi?. Hilang atau rusak 

pada gagang sangatlah berbahaya dan sebaiknya diperbaiki secepatnya. Bahan  

gagang perkakas dengan kualitas baik terbuat dari kayu keras yang mana di desain 

dengan baik berdasarkan standar yang ada. Jangan mengandalkan gagang perkakas 

yang dibuat sementara. 

 

Gerobak tangan perlu banyak perawatan untuk tetap dapat digunakan. Tiap hari, 

semua baut-baut dan mur sebaiknya di kencangkan. Jika ada baut yang hilang, 

sebaiknya secepatnya di ganti sebelum gerobak digunakan lagi. Jika gerobak punya 

ban angin, sediakan penjaga gudang dengan pompa dan peralatan tambal. 

c. Gudang 

Perkakas umumnya dibagikan oleh penjaga gudang ke buruh setiap pagi dan 

dikembalikan di siang hari setelah pekerjaan selesai. Pastikan juga bahwa buruh 

dibagikan perkakas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Penjaga 

gudang bertanggung jawab dalam membuat catatan perkakas dan mengontrol  

perkakas yang dibagikan ke buruh tiap harinya. Jumlah total perkakas di lokasi perlu 

di hitung secara rutin dan dilaporkan ke kantor pusat. 
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Besar kecilnya gudang tergantung dari jumlah perkakas yang ada. Bila  lokasi proyek 

sangat terpencil, gudang harus dalam kondisi penyimpanan yang baik dan oleh karena 

itu ukuran gudang cenderung menjadi lebih besar. 

 

Perkakas sebaiknya ditempatkan di tempat yang kering dan aman. Tempatkan barang-

barang dengan rapi supaya dapat mudah dilakukan perhitungan. Barang yang berbeda 

ditempatkan terpisah juga untuk barang yang ukurannya berbeda ditempatkan 

terpisah. 

 

Jika diperlukan, pekerjakan satpam untuk menjaga gudang bila penjaga gudang itu 

sendiri libur. 

 



Hal. - 121 

Bab 4  Administrasi Lapangan 

4.3. Peralatan 

Menurut definisi, konstruksi berbasis tenaga kerja dan pemeliharaan terdiri dari suatu 

gabungan yang pantas  dengan pekerjaan yang dilengkapi penggunaan  peralatan 

yang minimal. Peralatan untuk pekerjaan jalan utamanya digunakan untuk operasional 

seperti angkutan untuk bahan-bahan dan air, pemadatan dan pemecahan batuan. 

Perencanaan dan perawatan yang baik sangatlah penting dan sekalian dapat 

menentukan produksitas sebaik kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kegagalan 

penggunaan peralatan umumnya sangat sering terjadi yang dapat membahayakan 

perkembangan proyek jalan tersebut. 

 
Dalam pemeliharaan mesin, hindari kemacetan atau kerusakan dan pastikan peralatan 

mesin tersebut bisa bekerja dalam waktu periode  yang lama. Untuk menjamin ini, 

teknisi harus memastikan bahwa (i) operator mengetahui cara perawatan dan 

perbaikan yang dibutuhkan pada kendaraannya .dan (ii) dan dilaksanakan dalam 

interval waktu. 

 
Tiap kendaraan berat mempunyai buku manual, yang mana terinci, kapan dan dimana 

pemberian pelumas dan sampai batasan mana pelumasnya. Dengan membaca 

sepintas, aktivitas yang ditunjukkan dengan daftar periksa sebaiknya dilakukan pada 

kegiatan harian: 

√ Level oli pelumas  

√ Level air radiator 

√ Level oli hidraulik 

√ Selang hidraulik dan kopeling 

√ Minyaki gigi track 

√ Level transmisi 

√ Semua V-belt dan tensionnya 

√ Saluran dari altenator 

√ Pusat battery dan air accu 

√ Tekanan ban 

√ Level cairan rem dan clutch 

√ Nuts dan bolt pada bucket dan track 
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Di tiap kendaraan, sebaiknya disediakan satu set perkakas dasar untuk menjaga 

pemeliharaan dan perbaikan kerusakan yang kecil. Perkakas sebaiknya di pegang oleh 

operator. 

Untuk meminimalkan kehilangan perkakas, operator tersebut sebaiknya diberi 

tanggung jawab terhadap kehilangan perkakas yang terjadi. 

Ingat: 

Menjadi tanggung jawab teknisi untuk memastikan perawatan rutin dari 
semua perkakas proyek dan peralatan(kendaraan berat). 

 

Pelaporan: 

Semua peralatan yang digunakan di proyek sebaiknya di catat di lembaran laporan 

yang dikeluarkan untuk tiap peralatan di lokasi. Pada lembaran laporan, informasi 

seperti kapan alat tersebut telah digunakan, untuk tujuan apa, penggunaan bahan 

bakar dan oli, penggantian komponen, kerusakan dan lain-lain, semua di catat tiap 

hari. 

 

 

4.4. Material 

Persediaan bahan-bahan sebaiknya disusun dengan baik untuk penggunaan berikutnya. 

Pastikan bahwa bahan- bahan yang cukup dapat digunakan di lokasi sebelum memulai 

pekerjaan yang menggunakan bahan ersebut. Juga, beritahukan insinyur kapan gudang 

untuk dilengkapi lagi. 

Bila bahan-bahan diterima di lokasi, hal itu merupakan sudah menjadi tanggung 

jawab penjaga gudang untuk  memeriksa dan membuktikan bahwa persediaan yang dikirim 

dalam kondisi baik dan jumlah yang benar. Terakhir, bahan-bahan tersebut dicatat dalam 

buku laporan. 

a. Bahan bahar, oli dan pelumas 

Bahan bakar, oli dan pelumas sebaiknya di simpan terpisah, jauhkan dari bahan-bahan 
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lainnya. Barang – barang tersebut dapat mudah terbakar, jika tidak dijaga dengan 

baik. Dan pastikan tidak ada sumber api di sekitar penyimpanan bahan bakar, oli dan 

pelumas, seperti tempat untuk memasak dan lain-lain. 

Bahan bakar biasanya di simpan dalam drum-drum. Pastikan juga penggunaan bahan 

bakar, oli dan pelumas dicatat dengan baik dan dihitung jumlah pemakaiannya. 

b. Cincin gorong-gorong 

Gorong-gorong biasanya disimpan di lokasi proyek yang telah direncanakan. Cincin ini 

perlu dijaga dengan baik. Khususnya ketika menurunkannya untuk menghindari cincin 

ini retak. Ketika melakukan pemesanan, gorong-gorong harus dipesan sepasang. 

c. Semen 

Semen sangatlah mahal, oleh karena itu harus dijaga dan disimpan dengan perhatian 

yang lebih. Hindari sobek pada kantongnya ketika pengangkutan dan tetap dijaga 

dalam kondisi yang kering dan tempat yang aman terhadap banjir. Tumpuklah 

kantong semen di atas lantai. Gunakanlah semen yang datangnya lebih dahulu/awal. 

d. Patok 

Patok kayu yang digunakan untuk proyek biasanya disediakan saat di lokasi. Patok 

tersebut sebaiknya dibuat terlebih dahulu. Sehingga pada saat di lokasi, patok yang 

tersedia mencukupi untuk keperluan. Pembuatan patok-patok sebaiknya 

diorganisasikan di bawah tanggung jawab penjaga gudang. Bila perlu, tambahan 

pekerja dapat dilakukan untuk mengumpulkan kayu dan potongan-potongan patok. 

Ingat: 

Merupakan tanggung jawab penjaga gedung untuk melindungi/menjaga, 
merawat dan mengawasi semua penggunaan perkakas, peralatan dan bahan, 
tapi menjadi tanggung jawab teknisi untuk memastikan jumlah yang cukup dan 
tipe yang benar dari perkakas dan bahan yang masih dapat digunakan di lokasi 
bila diperlukan. 

 
 



Hal. - 124 

Bab 4  Administrasi Lapangan 

4.5. Kegiatan Pendukung di Lapangan 

a. Air minum 

Orang yang mengerjakan pekerjaan kasar perlu untuk meminum banyak air untuk 

mencegah dehidrasi. Hal ini menjadi penting mengingat kerja mereka yang ukup 

berat. Untuk itu air minum harus selalu tersedia di lokasi proyek. Bila tidak terdapat 

sumber air minum di sekitar lokasi karena terletak di lokasi yang terpencil, maka 

beberapa rencana harus di buat untuk penyediaan air ini. Sebaiknya menugaskan 

sekelompok pekerja untuk menyediakan air bersih di lokasi proyek dan kamp.  

Jumlah air minum bervariasi tergantung kondisi cuaca tetapi minimum harus 

disediakan 3 liter setiap orang per harinya. 

b. P3K 

Setiap lokasi sebaiknya mempunyai kotak p3k. Kotak tersebut dikelola oleh seseorang 

yang telah dilatih sebaik-baiknya bagaimana menggunakan dan memakai peralatan 

dan obat-obat yang terdapat di dalamnya. 

Kotak P3K sebaiknya secara teratur diisi dan dilengkapi, agar efektif bila terjadi 

kecelakaan. 

 

4.6. Keselamatan 

Keselamatan menjadi hal yang sangat penting di lokasi proyek. Semua tempat di 

lokasi proyek sebaiknya bebas dari ranjau dan bahan lainnya yang tidak meledak, 

sebelum pekerjaan dimulai. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hubungan kerja 

yang baik dengan CMAC, dimana organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan 

pengintaian dan pembersihan ranjau bila diperlukan. 

Bila salah satu pekerja melihat adanya kemungkinan terdapatnya ranjau atau alat 

peledak, tandai lokasi/tempat tersebut secapatnya dan informasikan ke pekerja 

lainnya dan laporkan ke pengawas yang berwenang. Jangan ada aktivitas kerja di 

sekitar tempat alat peledak sampai lokasi tersebut benar-benar aman. 
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5.1. Organisasi Lapangan 

Konstruksi jalan yang menggunakan tenaga kerja juga membutuhkan organisasi proyek 

tertentu di lapangan. Struktur organisasi biasanya bermacam-macam, tetapi umumnya 

terdiri dari beberapa bidang seperti di bawah ini. 

 
Teknisi dapat memimpin/bertugas di beberapa lokasi. Ukuran lokasi proyek bermacam-

macam, tergantung tipe dan hasil yang ingin dicapai. Pengawas yang telah dilatih sebaiknya 

bisa mampu untuk mengatur 100-150 pekerja (buruh). 

Kelompok-kelompok dibuat untuk aktivitas yang berbeda-beda, umumnya berkisar antara 

10-25 buruh, tergantung dari jumlah pekerjaan yang akan diselesaikan. Diantara pekerja-

pekerja tersebut, diangkat satu orang untuk menjadi ketua kelompok. Orang ini menerima 

instruksi pekerjaan dari pengawas di lapangan dan memberikan instruksi tersebut ke 

anggota kelompoknya. 

Setiap kelompok akan memiliki peningkatan keahlian jika dia terus bekerja untuk satu jenis 

pekerjaan tertentu. Karena itu, sangat baik memberikan pekerjaan yang sama kepada 

kelompok tertentu untuk setiap kegiatan. Dengan cara ini, keuntungan yang maksimum 

akan diperoleh dari keahlian mereka. Ketua kelompok seharusnya menerima pelatihan-

pelatihan praktis dan mereka harus bisa membaca dan menulis. Untuk skala kegiatan yang 

lebih besar lagi, ketua kelompok harus mendapat pelatihan khusus. 

Teknisi Unit 
Lapangan 

Lokasi Pekerjaan A 
Pengawas 

Pekerjaan Tanah 

Lokasi Pekerjaan B 
Pengawas 
Gravelling 

Bagian Struktur 
(Inspector) 

Pendukung 
lapangan 

Geng A 
Setting out 

Geng B 
Pembersihan 

Geng C 
Penggalian 

Geng D 
Pemadatan 

Gorong-gorong 
Jembatan 

Drift 
Pintu Canal 

Penjaga gudang 
Peangaman 

Tukang masak 
dll 
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Suatu kelompok sebaiknya memiliki satu keahlian khusus, seperti pembersihan lahan, 

pekerjaan tanah atau permukaan, namun organisasi kerja perlu untuk fleksibel, dimana 

ukuran dan kerja suatu kelompok dapat berubah untuk waktu yang singkat. 

Jika tugas tiap kelompok diterapkan, suatu kelompok memungkinkan untuk ditugasi 

melaksanakan seluruh operasi proyek yang terdiri dari beberapa aktivitas  mulai dari 

pembersihan lahan sampai pembentukan permukaan. Beberapa pekerjaan dapat diserahkan 

ke kontraktor kecil berdasarkan satuan harga atau jenis pekerjaan tertentu. 
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5.2. Program Kerja 

 

Program kerja ditujukan untuk mengatur dan membagi beberapa jenis pekerjaan ke 

beberapa kelompok kerja sehingga optimal dalam penggunaan tenaga kerja, material, 

perkakas dan peralatan. Yang termasuk dalam detail rencana kerja adalah: 

√ perintah kerja dan semua aktivitas seharusnya tercantum dalam urutan kerja 

√ jumlah tenaga kerja untuk setiap kelompok, sebagai contoh, ukuran kelompok dan 

pembagiannya. 

√ Bagaimana memotivasi tenaga kerja, menggunakan insentif , seperti task work, 

dan 

√ Bagaimana instruksi diberikan dan diterima dengan sikap yang baik, mengindari 

kesalahpahaman dan perintah kerja yang salah. 

 

 

a. Urutan Pekerjaan 

Sekali kamp proyek didirikan dan disuplai dengan material, perkakas dan peralatan, 

pekerjaan konstruksi dalam dimulai. 

 

Pekerjaan pembangunan jalan dibagi ke dalam beberapa kegiatan, setiap subnya 

melakukan serangkaian kegiatan. Pekerjaan yang telah terbagi tersebut memiliki 

urutan kerja tersendiri pula.  

 

Gambar berikut memberikan gambaran secara umum tentang urutan pekerjaan  

pembangunan jalan: 
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Operasional: Kegiatan: 
Pendukung Pekerjaan di kamp, Setting alinyemen 

 ↓ 
Pembersihan lahan Setting rinci,  

Pembersihan semak, belukar, pohon dan bongkahan batu 

 ↓ 
Pekerjaan tanah Galian dan penutupan, penghamparan dan leveling, drainase, 

timbunan dan kemiringan badan jalan 

 ↓ 
Pemadatan Pembasahan, pemadatan dan leveling akhir pada pekerjaan 

tanah 

 ↓ 
Struktur Cekungan penyeberangan, gorong-gorong dan jembatan 

 ↓ 
Perkerasan Galian dan transportasi untuk gravel, penuangan, 

penghamparan, pembasahan dan pemadatan 
 

↓ 
Perlindungan erosi Pitching dengan batuan, penanaman rumput, dll 

 
Dalam kondisi normal, setiap pekerjaan dikerjakan oleh satu grup tenaga kerja yang 

berbeda. Jika ada kegiatan pekerjaan berdekatan dengan pekerjaan lain, maka 

pekerjaan sebaiknya diatur (sebagai contoh suatu pekerjaan penggalian harus 

menunggu sampai grup pekerja pembersihan (clearing) selesai. Sementara itu, jika 

pekerjaan tersebut berjauhan, maka pengawasan tidak diperlukan terlalu lama. 

Ingat: 

Suatu pekerjaan seharusnya mengikuti pekerjaan selanjutnya sedekat 
mungkin tanpa menimbulkan pengaruh atau keributan. Jarak antara kegiatan 
pertama dan berikutnya seharusnya tidak lebih dari 2 km 

 

Jika dilakukan pada pekerjaan baru, sangat penting dilakukan staggering pada 

operasional di atas, membutuhkan kurang lebih satu minggu sebelum dimulai 

operasional berikutnya. Hal ini memberikan kesempatan kepada Teknisi untuk bekerja 

secara baik dan memberikan intruksi dasar dan pelatihan untuk tenaga kerja baru. 
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b. Rencana kerja harian 

Pengawas harus selalu punya rencana ke depan paling tidak satu hari. Setelah para 

pekerja menyelesaikan pekerjaan untuk satu hari, pengawas merekam hasil kerja 

(output) yang dicapai untuk setiap jenis pekerjaan. Berdasarkan hasil yang dicapai dan 

rencana kerja keseluruhan, rencana untuk hari berikutnya disiapkan. Rencana ini diset 

target hasil hariannya untuk setiap rencana kegiatan. 

Untuk menyiapkan rencana kerja secara baik, pengawas perlu tahu apa yang terjadi di 

lapangan selama hari-hari sebelumnya. Tanpa adanya informasi yang baik, seperti 

suatu sumber dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu, mengapa target tidak dicapai, 

dll., sangat tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik. Untuk mendapatkan 

informasi tepat waktu, fungsi dari sistem pelaporan dibutuhkan. 

c. Keseimbangan kelompok 

Menyeimbangkan ukuran kelompok, yaitu meyakinkan bahwa pekerja digunakan 

dengan sangat efisiennya dan setiap operasional dilakukan secara rata-rata pada 

kecepatan yang sama; semuanya merupakan tanggung jawab dari teknisi. Ukuran 

yang optimal untuk setiap kelompok pekerjaan bervariasi sesuai dengan seberapa 

besar pekerjaan telah ditangani dan tergantung pada: 

√ Besarnya pekerjaan pada setiap operasional, 

√ Task rate yang digunakan, 

√ Ketersediaan tenaga kerja, dan 

√ Urutan operasional. 

Keseimbangan kelompok yang baik adalah sangat perlu karena hal ini juga dapat 

menentukan panjang dari lokasi kerja. Jika keseimbangan kelompok tidak baik, 

hasilnya mungkin lokasi pekerjaan menjadi terpencar-pencar dan pengawasan menjadi 

panjang dan tidak efisien, atau malah terlalu terkonsentrasi pada lokasi yang kecil dan 

menjadikan kemacetan. Jumlah pekerjaan, yangakan dikerjakan pada satu hari, 

bervariasi selama periode pembangunan. Sehingga, hal ini sangat dibutuhkan 

penyeimbangan pekerja setiap kelompoknya. 
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Contoh: 

Pada Bagian A pada suatu jalan, ada banyak pembukaan hutan semak dan 
sangat kecil kebutuhan penggalian, dan pada Bagian B ada suatu jumlah kecil 
pembukaan hutan tetapi penggalian berat/lebat bekerja. Ini menyiratkan bahwa 
setelah pembukaan hutan dan earthworks telah diselesaikan pada Bagian A, 
sejumlah para pekerja perlu untuk ditransfer dari kelompok pembukaan hutan 
kepada kelompok earthworks. Jika ini tidak dilaksanakan, kelompok pembukaan 
hutan akan bekerja terlalu cepat dan earthworks operasi akan berproses terlalu 
lambat pada Bagian B menghasilkan suatu lokasi pekerjaan yang regang 
berakibat menjadi sukar untuk melakukan pengawasan. 

  
Akhirnya, coba untuk menghindari para pekerja itu diberi terlalu berulang-ulang dan 

tugas ketegangan.  

Pengalaman menunjukkan tugas tertentu itu, seperti pemukulan dengan tangan, 

adalah sulit untuk seorang pekerja untuk menyelesaikan keseluruhan hari. Ini dapat 

dihindarkan dengan kombinasi tugas berbeda sebagai contoh mengombinasikan 

pemukulan dengan tangan dengan leveling penggalian bekerja. 
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5.3. Penerimaan dan Mempekerjakan 
Buruh 

a. Penerimaan  

Kekuatan pekerja mempekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan jalan berbasis 

tenaga kerja secara normal direkrut berbasis harian dari daerah sekitar lokasi jalan, 

dan dibayar hanya untuk hari mereka bekerja. Mereka tidaklah diberi hak sosial seperti 

cuti dibayar, pensiun/rumah penginapan, cuti sakit, dan lain-lain Mereka dapat 

dihentikan ketika jasa mereka tidak lagi diperlukan. Ketika bangunan jalan raya 

aktivitas bergerak ke suatu area baru, para pekerja baru direkrut. 

Untuk memudahkan perekrutan para pekerja cukup, adalah penting untuk 

merencanakan pekerjaan yang baik di depan sedemikian sehingga orang desa lokal 

dapat diberi tiba berpesan tentang masa depan tenaga kerja kebutuhan dari proyek. 

Pengumuman peluang ketenagakerjaan perlu menyatakan: 

√ Tanggal, tempat dan waktu perekrutan, 

√ kondisi-kondisi ketenagakerjaan,  

√ jenis dan tujuan pekerjaan, dan  

√ siapa yang adalah dapat dipilih sebagai pekerjaan. 

  
Sebagai tambahan, kebanyakan padat karya aktivitas perlu untuk diatur waktu ke 

periode [menyangkut] tahun ketika tenaga kerja ketersediaan adalah yang baik, yaitu. 

di musim kendor yang agrikultur. Usaha untuk menghindari menaburkan dan 

memanen periode untuk aktivitas yang memerlukan sejumlah besar para pekerja. 

Ingat: 

Tenaga kerja direkrut berbasis temporer, dan penduduk lokal akan memerlukan 
peringatan sedemikian sehingga mereka dapat merencanakan dan mengorganisir 
kewajiban lain mereka (yaitu. pada kebun atau di rumah tangga) sebelum 
mereka dapat mengambil bagian di (dalam) proyek jalan. 

  
Ketika mengumumkan peluang ketenagakerjaan di desa/kampung lokal, adalah 

penting untuk menunjuk yang kedua-duanya para laki-laki dan perempuan adalah 

dapat dipilih. 
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Jika ada kelebihan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan, yakinkan bahwa perekrutan 

adalah adil dan memberi dan kesempatan sama untuk semua pelamar/peminta. 

Hindarilah merekrut orang yang terlalu muda. Selama perekrutan, adalah penting 

bahwa para pekerja secara penuh diberitahukan tentang kondisi-kondisi pekerjaan, 

yaitu. waktu kerja, jumlah upah dan waktu akan membayar, periode ketenagakerjaan 

dan disiplin umum hati-hati lokasi. 

Untuk memastikan yang diperlukan tingkat efektivitas pada lokasi pekerjaan, perhatian 

serius harus diberikan kepada motivasi dari  angkatan kerja. Ini dipastikan oleh 

berbagai ukuran seperti gaji sesuai, pengawasan sesuai, menjamin/mengamankan 

kondisi kerja, pembayaran gaji tepat waktu dan penggunaan rencana perangsang. 

 

b. Rencana Pembayaran 

Pembayaran pekerjaan dapat diorganisir dalam berbagai format, tergantung pada sifat 

alami pekerjaan dan jenis pembiayaan. Adalah diperlukan untuk menyelidiki 

perangsang yang dapat digunakan dan sistem yang akan menjadi yang paling efektif. 

Juga, para pekerja harus memahami dan mendukung sistem yang diperkenalkan. Jika 

sistem tidaklah dihormati dari seperti adil, para pekerja akan bekerja kembali. 

1) Pembayaran Kerja Harian 

Para pekerja bertaut pada suatu basis sehari-hari dibayar suatu penjumlahan 

ditetapkan;perbaiki untuk masing-masing hari sebagai penukar suatu jumlah 

ditetapkan;perbaiki waktu kerja dengan mengabaikan prestasi kerja mereka. Sistem 

ini adalah sering digunakan ketika memulai suatu proyek baru sebelum suatu rencana 

perangsang diperkenalkan. Hal ini juga digunakan sebagai pembayaran basis ketika 

produktivitas adalah rendah dan batas untuk penerimaan bonus tidaklah dicapai. Ini 

juga melamar kebanyakan aktivitas pendukungan lokasi, seperti gudang yang 

memelihara, penjaga dan air minum menyediakan. 

 

2) Tugas Kerja 

Tugas Pekerjaan menjadi rencana perangsang yang digunakan pada proyek berbasis 

tenaga kerja. Ketika penggunaan pekerjaan tugas, pekerja diberi suatu jumlah yang 
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jelas pekerjaan untuk diselesaikan dalam satu hari, setelah itu dia yang bebas untuk 

diberhentikan. Tugas kerja kemudian adalah menghitung sebagai hari sibuk pekerjaan. 

Perangsang ini adalah populer di antara para pekerja, sebab memungkinkan mereka 

untuk meninggalkan lebih awal dengan demikian membiarkan mereka untuk ke 

kewajiban lain di rumah sepanjang part;bagian sisa hari. 

 

3) Kelompok Kerja 

Dalam sistem ini, seorang kelompok para pekerja diberi suatu tugas tertentu, yang 

mana boleh mengambil satu atau lebih hari [bagi/kepada] lengkap. Perangsang di sini 

bahwa jika kelompok sangat memutuskan mereka dapat bekerja lebih keras dan 

menyelesaikan di (dalam) suatu waktu lebih pendek tetapi keheningan dengan yang 

disetujui jumlah uang untuk mengambil rumah. 

 

4) Bagian Pekerjaan 

Pada pekerjaan potongan, masing-masing pekerja individu dibayar saban satuan 

keluaran. "Potongan" secara normal setara dengan satu sampa tiga kali keluaran 

mengharapkan pada atas pekerjaan dibayar sehari-hari. Aktivitas seperti produksi 

dalam mengedepankan pancang, koleksi batu dan perkakas mempertajam terbaik 

diorganisir yang sepertipotongan bekerja. potongan Pekerjaan dapat juga diset untuk 

kebanyakan aktivitas jika pekerjaan tugas dapat digunakan. Bagaimanapun, pekerjaan 

potongan jadilah lebih sukar untuk mengorganisir dan lebih diperumit untuk 

memonitor. 

 

5) Jenis Pembayaran 

Di area di mana persediaan makanan terbatas, pembayaran setimpal boleh bertindak 

sebagai suatu perangsang efektif. Bagaimanapun, ada undang-undang perburuhan 

dan Peraturan pemerintah lain yang harus diamati ketika pembayaran dengan 

makanan. Kecuali jika Pemerintah mengumumkan suatu situasi keadaan darurat di 

(dalam) area, pembayaran makanan harus dikombinasikan dengan suatu jumlah 

minimum tertentu membayar dengan uang tunai. 
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c. Ukuran Pekerjaan 

Pekerjaan adalah efektif ketika waktu adalah berharga kepada para pekerja, yang 

ketika mereka mempunyai uang lain yang mendapat gaji peluang setelah pekerjaan, 

atau mereka mempunyai daratan yang di atasnya untuk tumbuh makanan atau 

binatang nafkah. 

 

Untuk bisa efektif dan adil, tugas harus diperkirakan dengan tepat dan 

memperkenalkan dengan baik. Pengawas oleh karena itu harus mengetahui secara 

detil bagaimana cara tugas yang diperkenalkan bekerja dan tugas yang menilai untuk 

menggunakan untuk berbagai aktivitas pada keadaan berbeda (lahan lepas atau 

keras, basah atau lahan kering, tebal atau semak jarang, dll.). 

 

Tugas menilai atau tingkat tarif potongan dapat diserang kebanyakan aktivitas. Secara 

umum, menjadi lebih baik untuk diset suatu tugas lemah/miskin dibanding/bukannya 

mengorganisir para pekerja pada [atas] pekerjaan dibayar sehari-hari. Adalah menjadi 

tanggung jawab dari teknisi untuk mengalkulasi dan menetapkan tugas. Untuk/Karena 

ini, adalah diperlukan untuk menetapkan (i) kuantitas pekerjaan (area, angka-angka 

atau volume) dan (ii) kesukaran dari pekerjaan ( lahan sulit/keras atau lepas, dll.). 

 

Yang benar jumlah pekerja pekerjaan harus melengkapi; menyudahi dalam satu hari, 

harus dibentuk/mapan oleh pengukuran produktivitas yang terperinci di bawah 

berbagai kondisi-kondisi. Untuk/Karena ini, sistem pelaporan mingguan dan yang 

sehari-hari akan menyediakan yang baik mendukung untuk teknisi. Ketika suatu 

proyek baru dibentuk/mapan, mungkin pada awalnya diperlukan untuk mengorganisir 

sebagian dari pekerjaan pada suatu basis dibayar sehari-hari. yang didasarkan pada 

Produktivitas sepanjang sepasang minggu yang pertama, adalah mungkin untuk 

menetapkan dan menyuling tugas menilai pada lokasi pekerjaan. 

 

Suatu tugas diset benar perlu mengizinkan rata-rata pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaan hari mereka kira-kira 75% tentang waktu kerja yang normal . 
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Adalah menjadi tanggung jawab dari teknisi bahwa para pekerja menerima tugas 

mereka pagi-pagi dengan seketika ketika mereka tiba, dan jumlah pekerjaan adalah 

adil dan adil. Ukuran dari  tugas harus oleh karena itu secara hati-hati dimonitor untuk 

memastikan bahwa jumlah pekerjaan diberikan kepada masing-masing pekerja bukan 

terlalu kecil, maupun terlalu banyak. 

 

Tabel di bawah menunjukkan beberapa rata-rata tingkat tarif tugas, bagaimanapun, 

ini perlu hanya digunakan dalam suatu tahap awal, sebelumjumlah lebih sesuai telah 

ditentukan melalui/sampai percobaan/pengadilan lokasi. Sekali ketika menyetujui, para 

pekerja perlu tinggal bertahan  di tempat sampai tugas mereka diselesaikan. 

  
Pembersihan lahan 
dan pembongkaran 

100- 150 m2/wd Penggalian Saluran 2.0- 3.0 m3/wd 

Levelling 1.5- 3.0 m3/wd Camber Formation 60-80 m2/wd 
Penggalian lahan 
hingga 20m 

1.5- 2.5 m3/wd Turfing 20- 40 m2/wd 

Pemadatan tangan 100 m2/wd Gravelling 
(penyebaran dan 
levelling) 

5- 10 m/wd 

Wd = workday – hari kerja 
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5.4. Pemeriksaan dan Pengawasan 

Manajemen yang baik dalam tenaga kerja oleh para pengawas adalah sangat-sangat 

penting untuk menuju keberhasilan target produksi. Suatu kekuatan pekerjaan memuaskan 

dan terorganisir adalah, pada umumnya suatu pekerjaan dengan kekuatan yang produktif. 

Insinyur dan teknisi harus memelihara permasalahan dengan para pekerja dan mengambil 

langkah-langkah sesuai untuk berhubungan dengan isu seperti   pada suatu tahap awal. 

Memberi dan menerima instruksi adalah suatu bagian terbesar menyangkut tanggung jawab 

dari Pengawas lokasi. Cara di mana instruksi diberikan berpengaruh pada bagaimana 

mereka akan melakukan. Sebelum memberi instruksi, adalah penting ke secara rinci 

mengetahui: 

√ apa pekerjaan yang kamu ingin perbuat,  

√ bagaimana haruslah dilaksanakan,  

√ siapa yang akan melakukan itu, dan  

√ berbagai kesulitan yang dihadapi di (dalam) membuat itu. 

Instruksi-instruksi dapat diberikan secara langsung kepada orang siapa yang akan 

menyelesaikan pekerjaan, atau secara tidak langsung melalui suatu manajemen tingkat 

bawah. Arahkanlah instruksi bagi semua pekerja terkait yang mencakup manajemen tingkat 

bawah mereka harus digunakan sebanyak mungkin. Instruksi tidak langsung dapat diberi 

melalui suatu manajemen tingkat bawah ketika seperti halnya para pekerja menjadi terbiasa 

dengan tugas dan metode kerja . Pertanyaan untuk memeriksa bahwa instruksi mu telah 

dipahami. 

Jika tugas tidaklah umum dikenal, perhatian hati-hati harus diberikan kepada menjelaskan 

pekerjaan secara detil kepada keseluruhan kelompok. Dalam banyak kesempatan, akan 

bersifat bermanfaat untuk pengawas ke benar-benar mempertunjukkan pekerjaan dan 

bagaimana dengan baik dilaksanakan. 

Ketika menerima instruksi, mengulangi mereka ke diri sendiri, dan meminta klarifikasi jika 

sesuatu belum jelas. Kemudian mengulangi instruksi kepada orang yang memberinya untuk 

memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman. 

Secara praktis, instruksi dapat diberikan dengan menulis atau menuliskan ketika diterima. 

Hal ini diterapkan khususnya instruksi mengenai pengukuran dan disain teknis. 
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a. Kontrol Kerja 

Pengawas harus memeriksa dan menyetujui pekerjaan sebelum para pekerja 

dilepaskan untuk hari itu. Dia harus diberi tahu oleh pemimpin kelompoknya yang 

menginformasikan kepadanya bahwa tugas tertentu telah diselesaikan dan adalah siap 

untuk pemeriksaan. 

Jika pekerjaan telah diselesaikan dengan 

memuaskan, individu atau kelompok 

dapat dilepaskan untuk hari itu. Jika 

pekerjaan belum selesai, kelompok 

tersebut harus memperbaiki sebelum 

mereka diperkenankan meninggalkan 

lokasi pekerjaan. 

  
Jika tugas tidaklah diselesaikan pada akhir dari hari kerja normal, pengawas harus 

menemukan penyebab dari penundaan apakah penyebab berada dengan para pekerja 

atau yang menentukan tugas. Jika alasan tidak selesai adalah satu satu menyangkut 

berikut, para pekerja harus dilepaskan: 

√ berbagai kesulitan utama tidak mempertimbangkan ketika tugas adalah di-set 

(yaitu. akar berat/lebat, batu karang besar, dll.),  

√ kalkulasi atau pengukuran salah menyangkut tugas,  

√ pekerjaan lebih kecil memaksa dibanding diperintah/dipesan (jika suatu tugas 

kelompok adalah di-set),  

√ kondisi cuaca tidak baik selama bagian-bagian dari hari . 

Jika alasan untuk ketidakselesaian berada dengan para pekerja, mereka perlu 

melengkapi;menyudahi tugas yang sedang dilepaskan, sekalipun adalah setelah akhir 

dari  hari kerja normal. 

Ingat 

Para pekerja perlu hanya dicatatkan di (dalam) muster-roll ketika mereka sudah 
selesai seluruhnya. 

Ketika memeriksa pekerjaan diselesaikan, 
memeriksa bahwa: 
  
Mengatur pengukuran telah dijaga dengan tepat  
tepi adalah lurus/langsung dan dengan baik 
menghias,  
lahan ditempatkan dengan tepat, dan  
semua pekerjaan seperti dirumuskan dalam tugas 
diselesaikan. 
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1. Pekerjaan Jalan 

1.1. Potongan melintang jalan perdesaan 

 

 

 

 

 

Catatan: 
1. Penampang melintang dapat dimodifikasi untuk kondisi khusus sesuai dengan lokasi, dengan 

persetujuan dari Site engineer. 
2. Kemiringan sisi tepi yang dituliskan harus ditentukan berdasarkan pada kondisi tanah yang umum 

dilokasi.  
3. Penimbunan tanah untuk menaikkan jalan (Embankment) harus dikerjakan secara bertahap dengan 

ketebalan maksimum 0.15 m dan dipadatkan dengan membasahan air secara optimum. 
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1.2. Spesifikasi Pekerjaan Jalan 
Perdesaan 

 

a. Umum 

1) Pendahuluan 

Detail pekerjaan yang berada di dalam kontrak seharusnya mencantumkan: 

√ Persiapan dan pekerjaan umum, material dan berbagai pekerjaan lainnya selam 

kegiatan proyek berlangsung, penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan sesuai 

dengan gambar rencana dan spesifikasi ini dan gambar pendukung lainnya dan 

tugas yang diberikan oleh Pengawas Proyek. 

√ Pernyataan Kontraktor tentang semua kondisi kontrak, meskipun secara khusus atau 

tidak di dalam spesifikasi 

√ Semua material, suku cadang, pembangkit, mesin, perlengkapan, bahan bakar, air, 

papan, balok kayu dan rincian: transportasi, kantor, gudang, tempat kerja, staf dan 

tenaga kerja. 

√ Penyediaan yang baik dan cukup tentang perlindungan kerja, pagar sementara, 

penerangan, dan penjaga diperlukan untuk keselamatan untuk umum dan 

perlindungan kepada tenaga kerja dan lahan, 

√ Menyediakan dan memelihara perlengkapan P3K, kebutuhan sanitasi untuk staf dan 

pekerja. 

√ Menjaga semua asuransi, pembayaran hasil kerja, gaji, komisi, royalti, pajak dan 

biaya lainnya.  

√ Pembuangan sampah, peletakan kembali dan pembersihan dan peninggalan lahan 

dalam kondisi yang baik. 

 

Cakupan Kontrak 

Pekerjaan yang dilakukan di bawah kontrak adalah perbaikan atau pkerjaan baru dari 

jalan tanah atau batuan yang telah baru ataupun yang telah ada. Secara umum, item 

pekerjaan tersebut adalah: 

a) Memelihara jalan yang ada dan lalulintas selama pekerjaan. Dimana 
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perubahan/kerusakan tidak bisa dihindari, pembangunan dan pemeliharaan 

dibutuhkan. 

b) Pekerjaan lahan: kebutuhan lokasi dan areal pekerjaan lahan, termasuk pengataan 

kembali badan jalan dan sistem drainase, seperti yang tertera di gambar standar, 

estimasi disain dan BoQ, atau yang diidentifikasi oleh pimpinan proyek selama masa 

pekerjaan. 

c) Pembangunan lapis permukaan dengan bebatuan 

d) Memperbaiki dan membangun kembali fasilitas permukaan saluran drainase dan 

pekerjaan pencegahan. 

e) Memperbaiki rambu-rambu jalan yang ada dan mengganti dan memasang rambu-

rambu jalan yang baru. 

 
Spesifikasi ini ditulis berdasarkan bahwa pekerjaan tersebut akan yang dibangun 

dengan menggunakan teknologi tenaga kerja (didukung dengan peralatan sederhana). 

Kontraktor diharapkan dapat memaksimumkan penggunaan tenaga kerja untuk setiap 

kegiatan dimana penggunaan ini akan cukup efektif. 

 
Untuk memenuhi ketentuan standar konstruksi yang menggunakan teknologi berbasis 

tenaga kerja, pemborong akan diharapkan untuk membuat berbagai pengaturan dan 

alat bantu konstruksi lain. Ini akan meliputi: 

√ batang pengukur √ Garis Mengukur 

√ papan profil √ Ditch template 

√ patok dan benang ukur 

 
Pemborong melakukan pengaturan dengan menggunakan patok-patok dan benang 

ukur, berbagai operasional konstruksi yang detail untuk memastikan bahwa standar dan 

toleransi telah dicapai, dan sedemikian sehingga sistem kerja yang diadopsi dengan 

mudah diperiksa oleh Pengawas Proyek. 

 

Gambar 

Gambar-gambar yang disebut di dalam dokumen kontrak menjadi standar potongan 

melintang jalan. 

Terbitan MRD “Manual Teknis untuk Bangunan Jalan dengan Metode Berbasis tenaga 

Kerja" dapat digunakan merinci jenis-jenis bagian pekerjaan dan menjadi rujukan untuk 
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jenis pekerjaan yang tidak terdapat di dalam spesifikasi ini. Kepala Proyek seharusnya 

menyediakan Manual ini untuk digunakan pemborong dalam melakukan kegiatannya. 

 

Potongan melintang 

"Standar Potongan Melintang" yang ditunjukkan dalam gambar hanya digunakan 

sebagai panduan saja. Lokasi dan cakupan pekerjaan yang dilakukan akan diberikan 

oleh Pengawas Proyek di lapangan. 

 

Ketersediaan Lahan 

Kepala Proyek menyediakan semua lahan kepada Pemborong untuk dieksekusi atau 

dilaksanakan; semua yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagai terperinci di dalam 

Spesifikasi ini. Lahan tersebut akan meliputi cadangan jalan, penyimpangan jalan, 

lubang (galian) kecil di luar jalan dan akses jalan lainnya yang diperlukan Pemborong 

untuk kemahnya, kantor, rumah, gudang lain atau untuk pekerjaan lain. 

Pemborong akan bertanggung jawab dalam pembayaran ganti-rugi untuk tanaman 

panen, bangunan dan biaya-biaya lain menyangkut lahan sementara yang diperoleh, 

mencakup lahan sitaan Pemborong yang berada di luar  jalan proyek, lahan kerja di luar 

jalan untuk menyediakan kemah, kantor, gudang sementara, dan lain-lain. Pemborong 

perlu mengizinkan dalam tingkat tarifnya untuk pembuatan pembayaran ganti-rugi 

lahan sementara seperti pembayaran terpisah akan dibuat. 

 

Program Kerja 

Program kerja dalam kaitan pada kontrak kondisi khusus sebaiknya disampaikan kepada 

Pengawas proyek tidak lebih 15 hari setelah pengumuman pemenang pemborong. 

Program sebaiknya dalam bentuk tabel waktu dan lokasi dan ditunjukkan dengan jelas 

yang menunjukkan jumlah pekerjaan yang diantisipasi dan dilakukan tiap bulan, seperti 

halnya perencanaan tenaga kerja termasuk dalam periode program. Pemborong perlu 

membaharui program setiap bulan. Walaupun dalam keadaan dimana hasil pekerjaan 

berada di bawah target, Pengawas Proyek boleh meminta pemborong untuk 

menyampaikan revisi program di dalam 7 hari. 

Jika program harus direvisi dengan alasan Pemborong tidak berhasil melakukan 

programnya, ia akan menghasilkan suatu revisi program dengan menunjukkan 
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modifikasi terhadap program aslinya. Ini diperlukan untuk memastikan penyelesaian 

pekerjaan atau bagian daripadanya di dalam waktu untuk penyelesaian seperti 

dirumuskan dalam Catatan tambahan Kondisi-Kondisi Kontrak atau waktu diperluas 

Anak kalimat/ketentuan menurut 17 menyangkut Kondisi-Kondisi Kontrak. Setiap 

proposal untuk meningkatkan tempo pekerjaan harus dibarengi oleh langkah-langkah 

positif untuk meningkatkan produksi seperti menyediakan lebih tenaga kerja dan pabrik 

di lapangan, atau dengan penggunaan tenaga kerja yang tersedia dan pabrik dengan 

cara yang lebih efisien. 

Kegagalan pada Pemborong untuk bekerja menurut program atau revisi program, 

adalah alasan yang cukup untuk Kepala Proyek untuk bertindak seperti yang dijelaskan 

di dalam Kondisi-Kondisi Kontrak dan akan diterangkan, ketika tidak melaksanakan 

Pekerjaan menurut kontrak itu. 

Persetujuan oleh Pengawas Proyek tentang segala program akan tidak punya arti sesuai 

kontrak selain dari Pengawas akan dicukupi jika pekerjaan dilaksanakan menurut 

program acara seperti itu dan Pemborong melakukan untuk menyelesaikan pekerjaan 

menurut program, maupun akan membatasi hak dari Pengawas untuk instruksikan 

Pemborong untuk bertukar-tukar program perlu keadaan membuat perlu ini. Hal 

tersebut tidak akan diambil untuk membatasi hak dari Pemborong ke tuntutan atau 

gugatan ganti kerugian atau perpanjangan waktu untuk mana ia mungkin dalam kaitan 

dengan wajar berhak Kondisi-Kondisi Kontrak untuk gangguan atau penundaan 

aktivitasnya. 

  
Perlu Kepala Proyek meminta dan Pemborong melakukan untuk menyelesaikan 

keseluruhan atau bagian dari Pekerjaan tepat waktu seperti yang tertera di Kontrak, 

pembayaran untuk mempercepat pekerjaan akan hanya dibuat jika menyetujui terlebih 

dahulu secara tertulis dan sesuai perjanjian. 

 

Kemampuan Kerja dan Pengendalian mutu 

Menjadi tanggung jawab Pemborong untuk menghasilkan pekerjaan yang memiliki mutu 

dan ketelitian yang baik seperti yang diterangkan pada spesifikasi dan gambar kerja. 

Pemborong harus, dengan biayanya sendiri, membuat suatu sistem pengendalian mutu 

dan menyediakan tenaga ahli berkualitas dan berpengalaman, mandor, surveyor, teknisi 

dan staf teknis lain, bersama-sama dengan semua pengangkutan, peralatan dan 
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instrumen, untuk memastikan pengawasan cukup dan hal positif kendali pekerjaan 

terus menerus. Pemborong harus menyediakan tenaga kerja dan asisten sebagai 

Pengawas Proyek untuk memeriksa pekerjaan itu. 

Biaya-biaya dari semua pengendalian proses dan pengawasan, termasuk yang menguji, 

dilaksanakan oleh Pemborong, akan dianggap termasuk di dalam penawaran pekerjaan 

yang terkait kalau tidak ongkos tes tertentu dan ketetapan tentang materi peralatan 

sampling dan pengujian tertentu akan dibayar secara terpisah dari seperti yang 

disediakan di dalam  bagian Spesifikasi itu. 

Pemborong akan menyerahkan kepada Pengawas Proyek hasil dari semua pengujian 

yang terkait, pengukuran dan kuantitas yang menandakan pemenuhan syarat 

spesifikasi pada penyelesaian tiap-tiap bagian pekerjaan dan melaporkan kepada 

Pengawas Proyek untuk pengecekan. 

 

Papan Proyek (Signboards) 

Pemborong akan menyediakan, memasang dan memelihara sedikitnya dua tanda di 

setiap jalan dengan suatu format yang bisa diterima Pengawas Proyek. Masing-Masing 

tanda akan tidak kurang dari 2m2 dan meliputi penulisan putih pada latar belakang biru. 

Informasi berikut  harus terdapat dalam setiap tanda tersebut: 

√ Nama Proyek (Proyek Peningkatan Infrastruktur Pedesaan) 

√ Nama Kementerian yang Bertanggung Jawab (Kementerian Pembangunan 

Masyarakat desa) 

√ Nama Lembaga Donor (Asian Develompment Bank) 

√ Nama Konsultan Pelaksana Proyek ( I.T. Transport Co. Ltd.) 

√ Nama Pemborong 

 
Papan Proyek ini akan dipasang lokasi yang dipilih oleh Pengawas Proyek. Papan 

tersebut diharapkan telah terpasang ketika Pemborong memulai pekerjaan pada proyek 

jalan tertentu. Pemborong akan bertanggung jawab untuk mencabut papan pada jika 

proyek telah selesai. 
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Pendirian Lokasi Kamp (Base camp) 

Kamp akan dibangun di lokasi konstruksi. Ukuran dan penempatan lokasi kamp harus 

disetujui oleh Pengawas Proyek sebelum kamp tersebut dibangun. Area untuk parkir 

dan bangunan struktur kamp harus sama tinggi. Suatu gudang dengan luasan 20-50 m2 

sebaiknya disediakan untuk menempatkan perkakas dan material. Gudang harus 

dibangun sedemikian rupa sehingga pada siang hari dapat menyediakan cahaya yang 

cukup di dalam bangunan. Lantai gudang harus memiliki kualitas yang baik sehingga 

bisa menjaga agar tetap kering dan kuat. Rak-rak dibuat untuk menempatkan semen 

dan material lainnya untuk melindungi dari kelembaban. 

 

Pembongkaran Lokasi Kamp 

Ketika Kontrak selesai, dan telah disetujui secara tertulis oleh Pengawas Proyek, 

Pemborong harus membongkar dan memindahkan semua kamp miliknya, pekarangan 

dan tempat kerja yang mencakup saluran drainase dan gorong-gorong, sumur, lubang 

(galian) kecil kakus, dan lain-lain dan berusaha mengembalikan lokasi tersebut ke 

bentuk aslinya. 

 

Hubungan dengan Pejabat Pemerintah 

Pemborong akan memelihara kontak dekat dengan polisi dan pejabat lokal lain dari  

area mengenai kebutuhan mereka menyangkut kendali lalulintas dan berbagai hal lain 

dan akan menyediakan semua fasilitas atau bantuan yang mungkin diperlukan oleh 

pejabat pemerintah seperti di dalam pelaksanaan dari tugas-tugas mereka. 

 

Pemeliharaan Lalulintas 

Selama masa kontrak, lalulintas akan dijaga sebaik mungkin dan akan ditandai 

sedemikian rupa sehingga semua orang termasuk yang tidak punya pengetahuan 

kondisi-kondisi dapat dengan aman dan tanpa khawatir, pengarah atau cara berjalan, 

malam atau siang hari, semua bagian jalan atau jalan di bawah konstruksi dengan 

ketentuan bahwa bagian seperti itu jalan adalah dapat dilalui seperti sebelum dilakukan 

kegiatan konstruksi di lokasi tersebut. 

Kecuali jika persetujuan secara tertulis telah diperoleh dari Pengawas, tidak ada jalan 

yang akan tertutup bagi lalulintas atau akses publik. 
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Pekerjaan Temporer 

Pemborong akan menyediakan di dalam anggaran biayanya, untuk menyediakan dan 

memelihara pekerjaan temporer yang mencakup penyimpangan dan struktur, dan untuk 

penyediaan, pemeliharaan dan pendirian tanda lalulintas untuk jalan lintasan lalulintas 

yang aman selama konstruksi jalan dan pekerjaan tambahan. 

Kecuali jika disediakan secara terpisah, cakupan perubahan lalulintas akan tercakup di 

angka umum kalau tidak manapun belokan yang diperlukan dan yang diajar/diperintah 

oleh Pengawas akan dibayar di bawah item pembayaran yang sesuai di Daftar 

Kuantitas. 

 

Ganti rugi Lahan 

Pemborong sebaiknya tidak berurusan masalah lokasi, tidak juga memasuki lokasi 

ataupun memulai suatu operasi sampai ia menerima konfirmasi formal dari Pengawas 

Proyek. Jika Pemborong masuk atau memulai suatu operasi tanpa konfirmasi pertama 

ini ia akan dapat dikenakan semua biaya-biaya tambahan yang mungkin muncul dari 

sana. 

Pemilik proyek akan bertanggung jawab untuk penukaran pembayaran dan penilaian 

pembayaran ganti-rugi (bila ada) menyangkut daratan untuk dipergunakan selamanya 

dan yang ikut selama pengerjaan proyek termasuk semua bangunan, tanaman 

panenan, pohon dan kekayaan lain yang digambarkan dari daratan itu. 

Pemborong akan bertanggung jawab untuk pembayaran ganti-rugi menyangkut daratan 

yang dipergunakan untuk sementara, tempat pembuangan dan daerah kerja 

pemborong, lokasi untuk pemondokan Pemborong, dan lokasi quarry dari material 

laterit. 

 

Pengukuran 

a) Unit pengukuran 

Semua pekerjaan akan diukur menurut sistem pengukuran dengan satuan SI. 

b) Bill of Quantities (Daftar Kuantitas) 

Jumlah yang disebutkan di dalam Bill of Quantity diperkirakan dan digunakan untuk 
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perbandingan Penawaran dan harga Kontrak itu. Harus dengan jelas dipahami 

bahwa hanya jumlah pekerjaan nyata yang selesai atau material yang disediakan 

akan diukur untuk pembayaran, dan jumlah yang ditagihkan mungkin lebih atau 

kurang seperti yang tertera di dalam Kondisi-Kondisi Kontrak. 

c) Pengukuran dari pekerjaan yang diselesaikan 

i) Semua jarak sepanjang garis tengah dari jalan ditunjukkan pada gambar 

adalah jarak horizontal dan jarak ini akan digunakan untuk menghitung jumlah 

kerikil isian, sub-bases, bahu dan permukaan pada waktu pembayaran. Semua 

potongan melintang akan digambarkan dengan bidang vertikal. 

ii) Semua material yang ditetapkan dapat diukur dengan menggunakan 

kendaraan seperti jenis dan ukurannya sehingga akan mudah dan lebih akurat. 

Kecuali jika semua sarana kapasitas seragam, masing-masing sarana akan 

membawa suatu tanda identifikasi yang dapat dibaca yang menandakan 

kapasitas spesifiknya. 

d) Pemborong perlu menetapkan di dalam anggarannya untuk pemenuhan dengan 

semua kebutuhan dari Spesifikasi ini di mana pembayaran terpisah tidaklah dibuat 

di bawah Kontrak. 

 

Pembayaran 

a) Nilai Kontrak 

Di dalam menghitung jumlah kontrak akhir, pembayaran akan berdasar pada 

jumlah pekerjaan nyata yang dilakukan menurut spesifikasi dan gambar rencana. 

Nilai tender yang telah ditetapkan/berlaku, akan tunduk kepada ketentuan Kondisi-

Kondisi Kontrak, tanpa tergantung dengan apakah jumlah yang nyata lebih atau 

kurang dari jumlah yang ditagihkan [itu]. 

b) Prices to be inclusive  

Pemborong akan menerima pembayaran menyiapkan dalam bentuk Kontrak dan 

yang diwakili oleh harga yang ditender oleh dia di dalam Bill of Quantity, sebagai 

pembayaran penuh untuk melaksanakan dan melengkapi pekerjaan yang 

ditetapkan, untuk/karena memperoleh dan memperlengkapi semua material, 

tenaga kerja, pengawasan, pabrik, peralatan dan perkakas, sampah, 

pengangkutan, pemuatan, batal/mulai memuat, menangani, pemeliharaan, 
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pekerjaan temporer, pengujian, pengendalian mutu yang mencakup pengawasan 

proses, biaya, laba, risiko dan kewajiban lain dan untuk semua kebutuhan 

insidental lainnya bagi penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan selama masa 

pembangunan. 

Ketentuan ini akan bisa diterapkan penuh untuk semua materi upah kecuali dari 

kebutuhan ini mungkin secara rinci berkembang pada setiap kasus. 

c) maksud/arti dari ungkapan tertentu di dalam ketentuan pembayaran. 

i) Jika kata-kata "persediaan", "memperoleh" atau "melengkapi" (material) 

digunakan di dalam uraian suatu jenis upah itu akan berarti penyerahan dan 

persediaan dengan tujuan penggunaan dari semua material yang diperlukan 

untuk pekerjaan yang dicakup oleh materi upah yang tertentu, mencakup 

semua pajak, (kecuali jika diberi tahu oleh Pengawas Proyek) biaya pembelian, 

klaim, kerusakan, royalti dan biaya-biaya pengangkutan. Di dalam kasus laterit, 

pasir dan batu, akan juga meliputi semua biaya negosiasi dengan pemilik 

terkait, royalti, penggalian, memproduksi, menyiapkan, memproses, menguji, 

menarik dan mengirimkan material dengan tujuan untuk berguna; konstruksi, 

perbaikan, pemeliharaan dan penyempurnaan setelah jaringan jalan selesai, 

dan semua pekerjaan diperlukan di pembukaan, menggunakan dan 

menyelesaikan lubang (galian) kecil untuk memastikan bahwa air dan lahan 

dari ini tidak bertentangan dengan jalan yang bersebelahan atau memberi 

erosi lebih banyak lagi. 

ii) "Penempatan material" 

Ungkapan " menempatkan material” berarti yang off-loading, penyebaran, 

campuran, pengolahan, pengairan, pencampuran, membentuk dan pemadatan 

di mana material di dalam bagian jalan ketika memperoleh, memperlengkapi, 

menerapkan dan pencampuran air; memecah material yang terlalu besar, 

memindahkan yang tidak bisa dipecah; mengoreksi permukaan yang tidak 

seimbang atau tidak beraturan atau ketebalan tak mencukupi, mengatur agar 

masuk ke dalam toleransi yang ditetapkan, pengisian ulang lubang percobaan 

dan memelihara pekerjaan yang telah diselesaikan. 
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d) Item yang dibayar 

Uraian item yang dibayar di dalam berbagai bagian Spesifikasi, menandakan 

pekerjaan untuk dipertimbangkan untuk harga yang ditenderkan, adalah sebagai 

panduan bagi kontraktor dan tidak perlu mengulangi semua detil material dan 

pekerjaan yang diperlukan oleh dan diuraikan di dalam Spesifikasi itu. 

Uraian ini akan dibaca bersama dengan Spesifikasi Pekerjaan dan menggambar dan 

Pemborong akan, ketika penawaran, mempertimbangkan harganya untuk termasuk 

dari seperti ditetapkan di dalam Sub-clause b) di atas. 

e) Material di lapangan 

Pembayaran untuk material di lapangan akan disetujui hanya bukti dokumentasi 

bahwa kepemilikan disetujui dan pemilik material memberi hak pada Pemborong, 

yang manapun dalam wujud faktur diberi kuitansi atau dalam wujud suatu sertifikat 

dari penyalur. 

Kecuali jika dinyatakan di (dalam) Kondisi-Kondisi Kontrak Yang khusus, 

pembayaran untuk material di lapangan akan menjadi jadi 60% dari harganya. 

 

Spesifikasi 

Spesifikasi berikut yang dikeluarkan oleh badan yang dikenali secara luas disebut dalam 

Spesifikasi ini: 

BS  British Standart 

AASHTO  American Association os state highway and transportation officials 
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b. Item yang Dibayar 

Jumlah item pekerjaan yang digunakan di dalam bagian ini sesuai dengan yang 

digunakan di dalam bill of quantity. 

 

A. Persiapan 

A.10 Pembuatan Base camp 

Uraian Pekerjaan 

Mendirikan suatu kamp di lokasi proyek dan memeliharanya sepanjang masa 

pelaksanaan kegiatan proyek. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Pemborong akan mendirikan kampnya pada di lokasi proyek. Ini akan meliputi 

semua pemondokan, fasilitas kebersihan, pabrik, gudang material, dan lain-

lain. Pekerjaan dilanjutkan dengan mendirikan suatu gudang dan bangunan 

kantor untuk administrasi, tempat perlindungan untuk penjaga dan suatu 

lubang kakus seperti yang telah diuraikan di bawah UMUM di dalam Spesifikasi 

ini. 

Pemborong akan memindahkan semua personil dan pabrik yang diperlukan ke 

Lokasi yang berkenaan dengan persiapan untuk mulai pekerjaan. 

Beberapa langkah perlu juga diambil untuk memenuhi ketentuan di dalam 

Kondisi-Kondisi Kontrak, terutama sekali menyangkut penggantian rugi/ 

jaminan dan kebutuhan asuransi. 

 

Pengukuran dan pembayaran 

Pembayaran akan dibuat sebagai pembayaran harga borongan yang dapat 

dibayar hanya sekali, ketika kamp telah didirikan dan disetujui oleh Pengawas 

Proyek. 
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A.20 Pembongkaran Base camp 

Uraian Pekerjaan 

Memindahkan kamp setelah penyelesaian dari  kontrak. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Kepindahan akan dilaksanakan seperti yang diuraikan di bawah UMUM di 

dalam Spesifikasi ini. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Pembayaran akan dibuat sebagai pembayaran harga borongan yang dapat 

dibayar hanya sekali, ketika kemah telah dipindahkan dan disetujui oleh 

Pengawas Proyek. 

 

B. Pengaturan dan Pembersihan Lahan 

B.10 Pengaturan alinyemen horizontal dan vertikal 

Uraian Pekerjaan 

Pengaturan alinemen horizontal dan tinggi elevasi terdiri dari penempatan dan 

pemasangan batang pengukur dan papan profil untuk menentukan kelurusan 

jalan. Batang pengukur dan papan profil dengan kualitas besi yang baik akan 

memberikan hasil pengukuran yang cukup akurat. Pengaturan alinemen 

meliputi vertikal dan horizontal. Pemborong akan memastikan bahwa 

pengaturan dipelihara untuk mendapatkan dimensi jalan yang sesuai dengan 

gambar selama masa pelaksanaan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Pengaturan kelurusan akan dilaksanakan mengikuti instruksi dari Pengawas 

Proyek. Pengaturan akan memastikan bahwa dimensi dari jalan sudah sesuai 

menurut pekerjaan gambar dan akan dijaga hingga pelaksanaan proyek 

berakhir. 

Kedua alinemen (horizontal dan vertikal) sebaiknya sedekat mungkin mengikuti 
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bentuk tanah dasar dan garis jalan dan kedua alinemen tersebut akan dibuat 

dengan mematok garis tengah, tepi jalan untuk kendaraan dan saluran parit. 

Patok acuan akan disajikan berselang-seling di luar jalan untuk memungkinkan 

penetapan kembali alinemen selama konstruksi. Pemberian tanda sebaiknya 

pada interval kurang dari 100 meter. 

Pemborong membuat pengaturan tersebut dengan menggunakan patok dan 

benang ukur, berbagai operasi konstruksi yang detail perlu dipastikan bahwa 

toleransi dan standar dapat dicapai, dan sedemikian sehingga sistem tugas 

kerja yang diadopsi dapat dengan mudah dicek oleh Pengawas Proyek. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Unit pengukuran untuk pengaturan menggunakan meter (m). Kuantitas akan 

di/terukur dari panjang bagian jalan di mana pengaturan telah dilaksanakan. 

Tidak ada pembayaran ekstra bagi penggantian patok, papan profil atau 

material pengaturan lain yang hilang dari lokasi sebelum instruksi dari 

Pengawas Proyek. 

 

B.20 Pembersihan lokasi dari rumput dan semak-semak termasuk 

pohon dan sebagainya 

Uraian Pekerjaan 

Pembersihan lahan terdiri dari membuang/memindahkan pohon, semak, 

tumbuh-tumbuhan lain, sampah, sisa-sisa struktur dan semua material berlebih 

lain termasuk sisa-sisa material hasil penggalian. Pembersihan lahan tidak 

meliputi pemindahan batu bundar besar yang dicakup di bawah C.10. 

Alinemen jalan diusahakan seminimal mungkin untuk merusak/memotong 

pepohanan yang ada dan tidak ada di antaranya yang memiliki diameter lebih 

dari 0.5 meter yang akan dipotong selain izin dari Pengawas Proyek. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Area untuk dibersihkan: bagian yang termasuk di dalam pembatas jalan yang 

telah dibuat sebelumnya harus dibersihkan. Pengawas Proyek menandai area 

yang akan dibersihkan. 
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Tidak ada pembersihan lahan akan dilaksanakan selain atas instruksi tertulis 

oleh Pengawas Proyek yang menerangkan secara detil area yang tepat untuk 

dibersihkan dan waktu di mana akan dilaksanakan. Pemborong akan catat 

bahwa pembersihan kembali, pembersihan lahan mungkin harus dilakukan 

kembali di akhir pelaksanaan konstruksi. 

Pembersihan lahan dilaksanakan dengan menggunakan tenaga kerja dan 

perkakas tangan yang sesuai. Tidak ada pembayaran ekstra yang akan dibuat 

untuk daya angkut/ongkos dalam hubungan dengan pembersihan lahan. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan untuk pembersihan lahan ini adalah meter persegi (m2). Jumlah yang 

akan dibayar adalah besarnya area dalam meter persegi yang ditunjuk oleh 

Pengawas Proyek dan bersih menurut spesifikasi ini. 

Semua material yang dibersihkan, kecuali jika disediakan di dalam Kontrak, 

akan menjadi hak milik dari Pemilik Proyek. 

 

B.30 Mencungkil dan membongkar tunggul dan akar-akar 

Uraian Pekerjaan 

Semua tunggul dan akar dengan diameter lebih besar dari 75 mm akan 

dipindahkan untuk suatu kedalaman tidak kurang dari 600 mm di bawah 

permukaan jalan dan sedikitnya 75 mm di bawah muka tanah asli. Jika lapisan 

dasar jalan harus dipadatkan, semua tunggul dan akan yang mencakup akar 

kusut akan dipindahkan untuk suatu kedalaman sedikitnya 200 mm di bawah 

permukaan yang dibersihkan itu. Kecuali pada area rongga sebagai hasil 

mencungkil akan (adalah) ditutup kembali dengan material yang disetujui dan 

dipadatkan dengan suatu kepadatan tidak kurang dari daerah/tanah 

sekitarnya. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Area untuk dicungkil: bagian yang termasuk di dalam pembatas jalan yang 

telah dibuat sebelumnya harus dibersihkan. Pengawas Proyek menandai area 

yang akan dibersihkan. 
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Tidak ada pencungkilan yang akan dilaksanakan selain atas instruksi tertulis 

dari Pengawas Proyek yang menjelaskan secara detil area yang tepat untuk 

dicungkil dan waktu di mana akan dilaksanakan. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan untuk pencungkilan ini adalah meter persegi (m2). Jumlah yang akan 

dibayar adalah besarnya area dalam meter persegi yang ditunjuk oleh 

Pengawas Proyek dan bersih menurut spesifikasi ini. 

Nilai tender akan meliputi ganti-rugi penuh untuk semua pekerjaan penting 

bagi pembuangan dan pencungkilan tunggul dan akar pohon, memotong 

cabang, menutup kembali rongga, perobohan struktur kecuali ketika di tempat 

lain memperlengkapi, dan pembuangan, mengangkut dan penjualan material 

semua seperti ditetapkan di dalam bagian ini. 

 

B.40 Mengupas lapisan atas tanah (topsoil) sampai kedalaman 

maksimum 150 mm 

Uraian Pekerjaan 

Memindahkan tanah permukaan (suatu kedalaman maksimum 150mm) yang 

tidak baik untuk penggunaan dasar jalan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Persetujuan yang tertulis dari Pengawas akan diperoleh untuk menyelesaikan 

aktivitas ini untuk setiap lokasi. Tanah permukaan (humus) harus dipindahkan 

dan akan disimpan di dalam suatu lokasi dan akan digunakan kembali untuk 

menutup sisi samping jalan, dll., jika pekerjaan konstruksi telah selesai 

dilaksanakan. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan untuk pemindahan/pembuangan lapisan tanah permukaan ini adalah 

meter persegi (m2). 
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B.50 Membuang material yang tidak berguna sampai kedalaman 

maksimum 150 mm 

Uraian Pekerjaan 

Jika material yang kurang baik ditemui pada atau di bawah sub-grade di dalam 

area atau pada atau di bawah area fondasi, akan digali ke batas sesuai dengan 

arahan dari Pengawas Proyek dan ditutup kembali dengan material yang baik 

dengan instruksi yang disajikan oleh Pengawas 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Persetujuan yang tertulis dari Pengawas akan diperoleh untuk menyelesaikan 

aktivitas ini untuk setiap lokasi. Netral yang tidak baik harus dipindahkan ke 

suatu lokasi dengan instruksi dari Pengawas Proyek. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan yang digunakan untuk memindahkan material yang tidak baik adalah 

meter kubik (m3). 

 

B.60 Penebangan dan pembongkaran pohon 

Uraian Pekerjaan 

Penebangan pohon akan terdiri dari memindahkan pohon, termasuk 

memindahkan akar hingga kedalaman 1 meter di bawah permukaan tanah. 

Pengawas Proyek akan menyarankan pohon tersebut untuk dipotong. Semua 

sampah/potongan harus dibersihkan dan dibuang. Alinemen jalan akan 

disesuaikan jika memungkinkan untuk menghindari pemotongan pohon, dan 

tidak ada pohon akan dipindahkan tanpa persetujuan lebih dulu dari Pengawas 

Proyek. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan untuk pemotongan dan pemindahan pohon adalah jumlah pohon yang 

dipindahkan/dibuang, namun tidak meliputi pekerjaan yang dicakup di bawah 

B.20. 

 



Lampiran 1 - 19 

Lampiran 1  Gambar Teknis dan Spesifikasi Pekerjaan 

C. Pekerjaan Tanah 

C.10 Menggali, memecah dan memindahkan batuan serta 

menempatkannya 

Uraian Pekerjaan 

Kegiatan ini meliputi pembuangan dan pemindahan batuan besar seperti 

halnya batu keras yang mendesak, melanggar atau jika tidak menghalangi 

pekerjaan di dalam bagian jalan. Gerakkan suatu jumlah tertentu lahan 

mungkin yang tidak bisa dipisahkan atau tak terelakkan sepanjang proses 

pembersihan lokasi dan tidak ada pembayaran ekstra yang akan dibuat untuk 

ini. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Batu-batu besar tersebut akan digali dan akan dipecahkan menjadi potongan 

yang cukup kecil cukup untuk dipindahkan secara normal. Pekerjaan akan 

dilaksanakan menggunakan tenaga kerja dan perkakas tangan yang sesuai. 

Jika ada persetujuan dari Pengawas Proyek mungkin dapat menggunakan 

peralatan seperti bahan ledak atau penekan. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan kerja untuk kegiatan ini adalah meter kubik (m3). Kuantitas akan 

disetujui oleh Pengawas Proyek. Pisahkan pembayaran untuk penggunaan 

peralatan dengan Kerja upah harian, dan karena nilai tender tidak meliputi 

penggunaan peralatan. 

 

C.20 Menggali Saluran Drainase Samping di tanah 

Uraian Pekerjaan 

Pekerjaan meliputi penggalian drainase samping yang standar menurut gambar 

rencana (kedalaman minimum 300mm) dan menempatkan material di jalan 

untuk membentuk permukaan jalan yang menumpuk atau menempatkan 

seperti barang sisa. Aktivitas ini dimaksud untuk mendirikan kembali potongan 

jalan dengan bentuk yang sesuai menurut potongan melintang standar. 

Penggolongan "tanah" adalah material yang dapat digali menggunakan sekop, 
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beliung dan cangkul. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Sesuai dengan pengaturan dan pengukuran akan dibuat sebelum penggalian 

dan harus disetujui oleh Pengawas Proyek. Penggalian akan dilaksanakan 

dalam dua langkah. Langkah yang pertama adalah penggalian suatu parit segi 

empat dan langkah yang kedua  adalah garis miring parit itu. Jika tanah 

tersebut adalah jenis material yang dibutuhkan untuk material sub-grade maka 

material hasil galian tersebut akan ditempatkan di tengah jalan. Setelah selesai 

pembuatan parit dan sisi parit tersebut, permukaan jalan yang benjol dapat 

dengan baik dibentuk dengan material yang digali. Jika tanah yang digali 

bukanlah material yang bermutu baik, maka material tersebut akan harus 

dibuang dan ditempatkan dimana tanah tersebut tidak menghalangi saluran 

drainase dan badan jalan. Pekerjaan akan dilaksanakan menggunakan 

perkakas tangan sesuai dan jika perlu menggunakan usungan dan keranjang 

bahu. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan kerja untuk penggalian saluran drainase samping adalah meter kubik 

(m3). Nilai tender meliputi ganti-rugi penuh untuk penggalian material, 

menempatkan dan penyebaran material untuk membentuk permukaan jalan 

yang benjol jalan atau membuang material tersebut, sejauh 50 meter. 

 

C.21 Menggali Saluran Drainase Samping di daerah batuan 

Uraian Pekerjaan 

Pekerjaan meliputi penggalian saluran drainase samping di daerah bebatuan 

dan menurut gambar rencana (kedalaman minimum 300mm) dan membuang 

material tersebut atau jika material memiliki kualitas baik maka akan 

digunakan untuk membentuk permukaan jalan. Penggolongan "batuan" adalah 

material yang dapat digali hanya menggunakan bajak/linggis sebagai 

tambahan terhadap perkakas [yang] tersebut di bawah C.20. 
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Pelaksanaan Pekerjaan 

Seperti diuraikan di bawah C.20 di atas. Penggalian di (dalam) batuan secara 

normal diharapkan dilaksanakan pada tingkat suatu produktivitas lima kali lebih 

rendah dari penggalian di tanah. 

 

Pengukuran Pekerjaan 

Seperti diuraikan di bawah C.20 di atas. 

 

C.30 Menggali material yang baik dan mengangkutnya tidak lebih 

dari 200m dan menempatkan pada jalan dan memadatkan 

dalam lapisan-lapisan tidak lebih dari 150mm  

Uraian Pekerjaan 

Penggalian material dasar yang baik terdiri dari penyediaan material dasar di 

mana diperlukan untuk menaikkan tinggi permukaan jalan yang ada (tanggul, 

side fill atau benching) atau untuk memperbaiki permukaan (erosi selokan, 

lubang di jalanan dll.). Aktivitas meliputi penggalian material, penggerekan, 

penyebaran dan pemadatan material di permukaan jalan. Pemborong akan 

mengambil tindakan yang baik jika diperlukan dan yang diarahkan oleh 

Pengawas Proyek untuk menghindari terjadinya erosi atau kerusakan lain 

dalam hubungan dengan penggalian itu. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Semua penggalian akan disahkan secara tertulis oleh Pengawas Proyek. 

Authorisasi seperti itu akan dijamin jika penggalian saluran drainase samping 

tidak menghasilkan kerikil isian yang cukup. Pemborong akan memperoleh izin 

lebih dulu dari  Pengawas Proyek sebelum melakukan penggalian di setiap area 

termasuk pelebaran memotong. 

Jika terjadi kekurangan material yang berkualitas baik untuk menyelesaikan 

pembangunan jalan, Pengawas Proyek dapat menginstruksikan kepada 

pemborong untuk menggali lubang lainnya dan mengangkut material tersebut 

dengan menggunakan alat angkut. Lokasi yang digali diusahakan seminimal 

mungkin menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak memberikan 
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gangguan kepada orang banyak/masyarakat. Pemilik Proyek akan melakukan 

semua negosiasi dengan semua pemilik lahan, menyiapkan dan 

menandatangani persetujuan yang sah, membuat pembayaran (bila ada) dan 

memberi surat perintah untuk masuk atas lahan yang telah disetujui. 

Sebelum menempatkan kerikil isian atau timbunan di area, semua pembersihan 

lahan dan pengeluaran batuan besar akan telah selesai dilaksanakan menurut 

Bagian B.20, B.30 dan B.40. Pemborong akan, ketika diperintah/dipesan oleh 

Pengawas Proyek menggali atau memindahkan daerah rawa dan menimbun 

dengan material yang baik menurut Bagian B.50. 

Pekerjaan akan dilaksanakan menggunakan perkakas tangan sesuai. Kerikil 

isian dan timbunan akan dibangun berlapis-lapis sebagai lapisan dasar jalan 

tersebut. Lapisan haruslah tidak melebihi suatu ketebalan 150mm, terdiri dari 

material yang bebas dari akar, lapisan tanah teratas atau material yang dapat 

mengganggu lain. 

Jika suatu kerikil isian sedang dilaksanakan untuk melebarkan suatu sisi atau 

timbunan yang ada, kerikil isian yang baru akan secara penuh dicampurkan ke 

kerikil isian yang lama yang mana masing-masing tidak kurang dari 300 mm 

tinggi. Jika tidak bisa dilakukan pengujian langsung di lapangan, maka 

Pengawas Proyek memerintahkan pemborong untuk melakukan pengujian di 

pabrik. Pemadatan ini biasanya berkisar seperti di bawah ini. 

Berat/Beban    Jumlah lintasan 

     700 kg     8 

   1000 kg     6 

Pekerjaan pemadatan ini dapat diterima jika garis dan ketinggian permukaan 

telah sesuai dengan yang dibutuhkan dan akan dinyatakan padat jika tidak 

terlihat lagi garis bekas lintasan penggilas. Pemadatan akan dilaksanakan dari 

tepi dari  sisi atau timbunan mengisi ke arah pusat dan material diusahakan 

mencapai kelembaban optimum sehingga pemadatan dapat dilakukan dengan 

baik. Pemborong akan menggunakan penyemprot air untuk mencapai status ini 

dan akan memberikan waktu untuk material yang mana jika terlalu basah 

untuk mengering sehingga siap untuk dipadatkan. Jika pengujian lokasi ada 

tersedia lahan tersebut harus dipadatkan tidak kurang dari 90% Mod. AASHTO 

kepadatan standar. Lapisan yang dipadatkan akan disetujui oleh Pengawas 
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Proyek sebelum Pemborong dapat memulai suatu lapisan baru. 

Jika diarahkan oleh Pengawas Proyek, area lembut, basah atau tidak stabil dari 

sub-grade yang terjadi selama konstruksi akan digali dan digantikan dengan 

material yang disetujui dalam beberapa lapisan dengan ketebalan tidak lebih 

dari 150 mm dan dipadatkan seperti sebelumnya. Jika area seperti itu telah 

terjadi disebabkan oleh kealpaan atau kesalahan dari Pemborong, mereka akan 

digali dan digantikan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemborong. 

Sisi samping dari timbunan dan kerikil isian akan diberi tanda dengan 

menggunakan garis dan dipadatkan sehingga dapat mencegah terjadinya erosi 

selokan. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan kegiatan ini adalah meter kubik (m3). Pengukuran dibuat pada 

permukaan jalan yang selesai dan akan dicek silang dengan mengukur 

penggalian yang dilakukan. 

 

C.40 Menyediakan material dan membuat scour check 

Uraian Pekerjaan 

Penyediaan material dan pembuatan scour check pada interval yang ditetapkan 

sebagai ukuran perlindungan erosi pada saluran drainase dengan posisi 

melintang selokan. Scour check di pasang di dalam selokan dengan interval 

tergantung dari kemiringan jalan. Petunjuk untuk menentukan interval dalam 

hubungan dengan kemiringan saluran drainase diberikan pada tabel di bawah 

ini: 

Kemiringan Jalan (%) Interval scour check (m) 

4 Tidak tersedia 

5 20 

6 15 

7 10 

8 8 

9 7 

10 6 
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Pelaksanaan Pekerjaan 

Scour check di bangun di saluran drainase seperti yang digambarkan di dalam 

gambar rencana atau yang diperintahkan oleh Pengawas Proyek. 

Scour check dibuat dengan menggunakan butu-alam atau dengan pasak kayu 

atau bambu, dan akan mengikuti bentuk dari parit. Tingkatan dari yang Scour 

check yang datar akan tidak kurang dari 150 mm di bawah tepi dari bahu 

jalan. Batu akan ditempatkan ke arah muara untuk menghindari erosi dari 

seperti yang ditunjukkan pada gambar rencana. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan kerja untuk kegiatan ini adalah jumlah scour check yang dibuat. Nilai 

tender akan meliputi ganti-rugi penuh mulai dari penyediaan material dan 

pembuatan scoor check tersebut. 

  

C.50 Membangun saluran drainase pembuang dan penangkap air 

Uraian Pekerjaan 

Penggalian saluran drainase pembuang dan penggalian saluran drainase di 

lokasi seperti yang ditunjukkan di dalam gambar atau yang diarahkan oleh 

Pengawas Proyek untuk mengarahkan air permukaan jalan dan membuang air 

dari badan jalan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Saluran drainase pembuang akan dibangun dengan panjang dan volume yang 

cukup untuk mengalirkan air di permukaan jalan ke dalam saluran pembuang 

alami (sungai) yang berada di sekitar jalan tersebut. Gradien tidak kurang dari 

2% dan tidak melebihi 5%. 

Saluran penangkap air akan dibangun untuk melindungi kemiringan tebing 

yang di potong sepanjang jalan dan untuk mencegah terjadinya erosi pada 

dinding tebing akibat air permukaan. 

Semua material yang baik hasil penggalian akan digunakan untuk pekerjaan 

jalan dan material yang tidak baik akan dibuang sejauh minimal 10 meter dari 

parit dan berada lebih rendah dari saluran dan jalan. 



Lampiran 1 - 25 

Lampiran 1  Gambar Teknis dan Spesifikasi Pekerjaan 

Penempatan saluran drainase pembuang dan saluran penangkap air akan 

dirancang sedemikian rupa sehingga air yang ditangkap tidak mengganggu 

aktivitas pertanian di sekitar lokasi tersebut. 

Satuan kegiatan ini adalah meter panjang dari saluran drainase pembuang dan 

saluran penangkap air. 

 

D. Pelapisan Permukaan dengan Kerikil laterit 

 

D.10 Pembentukan kembali permukaan jalan 

Uraian Pekerjaan 

Aktivitas ini akan terdiri dari membentuk kembali permukaan jalan yang tidak 

rata, kemudian memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh lalulintas 

berlebihan sepanjang periode setelah masa penyelesaian pekerjaan dan 

penyebaran kerikil laterit  pada permukaan. 

Aktivitas ini tidak akan dimanfaatkan untuk perbaikan kerusakan pada 

permukaan sub-base yang disebabkan oleh peralatan konstruksi kepunyaan 

Pemborong, maupun oleh lalulintas yang lokal yang dihasilkan oleh penduduk 

lokal dari seperti yang diharapkan terjadi bagian jalan yang ditingkatkan. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Sebelum melakukan kegiatan, Pemborong mendata dan memperbaiki 

perubahan bentuk, bekas roda, kelemahan atau cacat lain dan dilaporkan 

kepada Pengawas Proyek sehingga mendapat persetujuan tertulis sebelum 

pekerjaan penghamparan dilakukan. 

Lapisan terakhir dari pekerjaan ini akan dilakukan pemadatan, sungguh 

tertutup, bebas dari bekas lintasan, bebas dari retak atau material lepas. 

Ketebalan lapisan yang dipadatkan tidak melebihi 150 mm dan akan 

dipadatkan dan menempatkan kembali seperti yang disebutkan dalam 

ketentuan C.20 dan C.30. 

Jika terjadi kekurangan material yang berkualitas baik untuk menyelesaikan 

pembangunan jalan, Pengawas Proyek dapat menginstruksikan kepada 
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pemborong untuk menggali lubang lainnya dan mengangkut material tersebut 

dengan menggunakan alat angkut. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan kerja untuk kegiatan ini adalah meter persegi (m2). Pengukuran akan 

dibuat pada permukaan jalan yang telah selesai dan tidak melebihi kuantitas di 

mana Pengawas memberi persetujuan tertulis sebelum kegiatan ini 

dilaksanakan. 

 

D.20 Penghamparan, pembentukan permukaan jalan dan 

pemadatan lapisan kerikil 

Uraian Pekerjaan 

Aktivitas ini akan terdiri dari penyebaran untuk membentuk permukaan jalan 

yang tidak rata atau super-elevation dan pemadatan kerikil. Ketebalan dari  

lapisan yang dipadatkan adalah 150 mm kecuali jika ada permintaan khusus. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Sebelum melakukan kegiatan, Pemborong mendata dan memperbaiki 

perubahan bentuk, bekas roda, kelemahan atau cacat lain dan dilaporkan 

kepada Pengawas Proyek sehingga mendapat persetujuan tertulis sebelum 

pekerjaan penghamparan dilakukan. 

Ketebalan lapisan yang diproses dan dipadatkan pada suatu waktu, seharus-

nya tidak melebihi 150 mm dan jika ketebalan yang dipadatkan diperlukan 

lebih besar, material diletakkan dan diproses dalam dua atau lebih lapisan. 

Penggunaan material akan dipecah sesuai dengan kebutuhan spesifikasi. Jika 

materi tersebut tidak bisa dipecahkan maka materi yang ukurannya terlalu 

besar harus dibuang, karena dapat merusak 

The laterite wearing course yang akan dipadatkan dengan kepadatan kering 

sedikitnya 95% MDD (AASHTO, Modified Proctor). Nilai kelembaban ketika 

dipadatkan antara 80% dan 105%. Pemborong akan mengeringkan atau basah 

material dalam rangka memenuhi kelembaban yang diinginkan. 
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Pemborong dapat melakukan uji coba di lokasi tentang pemadatan yang 

dilakukan untuk memastikan kepadatan yang telah dihasilkan sudah sesuai 

dengan yang dijelaskan di dalam spesifikasi. Metode tes yang digunakan harus 

disetujui oleh Pengawas Proyek. Sedikitnya satu tes kepadatan di tempat untuk 

setiap 1000 m2. 

Penggunaan peralatan pemadat tertentu, Pengawas Proyek yang menentukan 

jumlah lintasan untuk ketebalan tertentu agar mencapai kepadatan yang 

diperlukan. 

Pemborong akan memadatkan kembali bagian yang tidak disetujui oleh 

Pengawas Proyek dengan biayanya sendiri. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan pembayaran untuk kegiatan ini adalah meter kubik (m3). Jumlah yang 

akan dibayarkan adalah ketebalan dari lapisan yang diadatkan, rata-rata lebar 

dan panjang yang diukur sepanjang garis pusat dari  jalan. 

Harga akan meliputi penempatan, menyebar, membentuk, pengairan dan 

pemadatan seperti yang ditetapkan dan ditunjukkan pada gambar rencana. 

 

E. Pengendalian Erosi 

 

E.10 Hamparan Rumput 

Uraian Pekerjaan 

Pekerjaan ini akan terdiri dari hamparan rumput dan lapisan tanah teratas 

yang diperlukan dan menanamnya untuk memberi kestabilan pada permukaan 

tanah dari berbagai cuaca dan mencegah terjadinya erosi pada lahan tersebut. 

 

Pelaksanaan Pekerjaan 

Rumput jenis asli Kamboja, tidak berbahaya bagi orang dan binatang dan 

bukan sejenis dikenali sebagai gangguan ke pertanian. Rumput tersebut bebas 

dari penyakit dan merupakan jenis rumput liar berbisa, memiliki akan yang 

kuat dan cepat berkembang; akarnya menyebar sehingga dengan baik 

menutupi area yang akan ditanami. 
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Istilah "rumput" merupakan tumbuhan semak, jika Pengawas Proyek 

mengizinkan maka Pemborong boleh memilih rumput dari jenis lain namun 

bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap erosi. 

Rumput atau penghamparan rumput akan dilaksanakan dengan  penanaman 

lapisan tanah teratas atau hamparan rumput untuk memberi tutup berlanjut di 

atas keseluruhan area. Mereka akan ditanam dengan sistem akar mereka yang 

pada hakikatnya tidak bercacat, akar rumput tersebut dimasukkan ke dalam 

lubang dan ditutup kemudian diberikan kelembaban secukupnya (dengan air). 

Secara otomatis mereka akan tumbuh. 

Rumput akan ditanam pada waktu seperti itu dan pekerjaan akan sedemikian 

sehingga ketika pemeriksaan konstruksi yang akhir semua area untuk 

ditumbuhi dan pada hakikatnya menutupi dengan rumput sehat, mapan, 

memiliki akar yang kuat; berakar dan area yang ditanam bebas dari erosi. 

Permukaan akan ditanami dengan rumputan dengan sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan yang direncanakan di dalam gambar standar. 

Pemborong akan memelihara rumput pada biayanya sampai dikeluarkannya 

Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan. Pemeliharaan akan terdiri dari pengairan, 

pemeliharaan, melindungi dan menggantikan rumput dan lainnya atau 

melakukan pemeliharaan sehingga permukaan rerumputan tersebut seragam 

dan mampu mencegah erosi dengan baik. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Jumlah yang harus dibayarkan untuk pekerjaan ini tergantung dari banyaknya 

pekerjaan yang dilakukan dalam meter persegi (m2).  

 

E.20 Penanaman Pohon 

Uraian Pekerjaan 

Pekerjaan ini akan terdiri dari penyemaian bibit pohon di tanggul jalan dan sisi 

samping bahu jalan. Penanaman ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya 

erosi. 
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Pelaksanaan Pekerjaan 

Penanaman dilakukan dengan jarak/interval tertentu sesuai dengan arahan 

dari Pengawas Proyek. Rumput atau penghamparan rumput akan dilaksanakan 

dengan penanaman lapisan tanah teratas atau hamparan rumput untuk 

memberi tutup berlanjut di atas keseluruhan area. Mereka akan ditanam 

dengan sistem akar mereka yang pada hakikatnya tidak bercacat, akar rumput 

tersebut dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup kemudian diberikan 

kelembaban secukupnya (dengan air). Secara otomatis mereka akan tumbuh. 

Penyemaian bibit pohon akan dilakukan pada waktu seperti itu dan pekerjaan 

akan sedemikian sehingga pada ketika [menyangkut] pemeriksaan konstruksi 

yang akhir semua semaian bibit sudah tumbuh, akar yang kuat, berakar dan 

area yang ditanam bebas dari saluran erosi. 

Pemborong akan memelihara semaian bibit dengan biayanya sendiri sampai 

keluarnya dari Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan. Pemeliharaan akan terdiri dari 

pemeliharaan, melindungi, pengairan dan semaian bibit menggantikan dan lain 

yang diperlukan untuk menjaganya dalam kondisi yang memuaskan untuk 

mencegah erosi dan menampilkan kondisi kompak dan merata. 

 

Pengukuran dan Pembayaran 

Satuan pembayaran untuk pekerjaan ini adalah jumlah pohon yang ditanam. 

Penyemaian itu juga harus mendapat pemeliharaan dan perlindungan dari 

binatang. 
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2 Gorong-gorong 

2.1. Gorong-gorong dengan Satu Pipa 

 

 
 
Catatan: 
Apron, Dinding cut-off, pincak dinding and sayap dinding di bangun dengan pasangan batu atau 
beton 
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2.2. Gorong-gorong dengan Dua Pipa 

 

 
 
Catatan: 
Apron, Dinding cut-off, pincak dinding and sayap dinding di bangun dengan pasangan batu atau 
beton 
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2.3. Penulangan Pipa Gorong-gorong 

 

 
 
Catatan: 

1. Semua ukuran/dimensi dalam centimeter kecuali juka disebutkan 
2. jika dimungkinkan, beton penutup setebal 4cm, lainnya terpusat 
3. diameter kawat tulangan sebagai berikut: 

Diameter pipa Diameter tulangan 
0.6 6 mm 
0.8 8 mm 
1.0 8 mm 

4. Ukuran agregat maksimum: ¾ inchi 
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2.4. Perincian Kerja 
  

1. Pengaturan 

Untuk memenuhi ketentuan standar konstruksi yang diperlukan menggunakan 

teknologi sesuai berbasis tenaga kerja, Pemborong jadi diharapkan untuk membuat 

penggunaan berbagai pengaturan dan alat bantu konstruksi lain. Ini akan meliputi: 

• batang pengukur  • garis mengukur 

• profil dan boning rods • ditch templates 

• patok dan string lines 

Pemborong akan mengatur, penggunaan patok dan string lines, berbagai operasional 

konstruksi dalam gambar detail yang jelas untuk memastikan bahwa memerlukan 

standar dan toleransi telah dicapai, dan sedemikian sehingga sistem tugas pekerjaan 

manapun yang diadopsi dengan mudah dicek oleh Pengawas proyek. 

Pintu masuk dan keluar dan tinggi dari parit akan mengikuti saluran air alami yang 

sudah ada atau air tanah. 

 

2. Akses dan Keselamatan 

 
Kecuali jika persetujuan tertulis telah diperoleh dari Pengawas proyek, tidak ada jalan 

yang akan ditutup bagi lalu lintas atau akses umum. Pemborong sebaiknya terus 

menerus memastikan keselamatan dalam berlalu lintas dan menyediakan palang 

keselamatan, tanda yang cukup dan tindakan-tindakan lain langsung dari Pengawas 

Proyek. 

 

3 Material 

Pemborong bertanggung jawab persediaan, pembayaran dan gudang/penyimpanan 

dari semua material yang digunakan dalam perencanaan. Material ini sebaiknya 

mengikuti standar pengaturan di bawah ini dan disetujui oleh Pengawas proyek  

sebelum disatukan dalam perencanaan. 
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Gorong-gorong sebaiknya dibangun dengan menggunakan beton bertulang, beton 

berat  dan pekerjaan menembok. 

Beton untuk konstruksi sebaiknya dalam semua kasus dicampur oleh cara mekanik 

dalam jumlah tidak kurang dari 0.25 M3 dan didekatkan dengan posisi penempatan 

yang memungkinkan. 

Agregat halus sebaiknya terdiri dari pasir bersih, tajam, keras dan tahan lama atau 

batu pecah yang berukuran antara 5mm dan 0.15mm. Agregat tersebut bebas dari 

semua zat-zat organik. 

Agregat kasar sebaiknya terdiri dari agregat bersih, keras dan tahan lama , kerikil 

pecah atau kerikil bersudut, bebas dari bahan-bahan organik. Untuk pekerjaan beton, 

ukuran nominal agregat sebaiknya 20mm dengan tingkatan berikut. 

 
Ukuran Ayakan -mm % lolos 

38 100 
19 95 – 100 
9.5 25 – 55 
4.75 0 – 10 

 
Semen sebaiknya jenis Semen Portland asli yang berdasarkan British Standard 12 atau 

semen Portland tahan sulfat yang terdapat didalam BS-4027. Semen diperoleh dari 

pabrik yang disetujui tertulis oleh Pengawas Proyek. Semen disimpan di lapangan di 

dalam kantong asli sampai digunakan, dan bebas dari kerusakan yang disebabkan 

oleh air. Air yang digunakan untuk pencampuran beton dan adukan sebaiknya bersih 

dan bebas dari garam dan zat-zat organik. 

  

4. Campuran 

Taksiran untuk campuran beton dilakukan dalam kotak dengan ukuran sesuai 

kapasitas mixer. Untuk beton bertulang, campuran adalah 1:2:4 (semen: Agregat 

halus: Agregat Kasar). Karena beton berat, campuran sebaiknya 1:3:6. Untuk adukan 

mortar, campuran adalah 1:4 (semen : pasir). Air secukupnya ditambahkan hanya 

untuk kemudahan-pengerjaan pada campuran. Pengawas proyek boleh melakukan tes 

slump (Kerucut terpancung) untuk memeriksa beton yang digunakan untuk pekerjaan 

tersebut. 
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5. Konstruksi 

Penempatan gorong-gorong akan ditetapkan oleh Pengawas Proyek, dan detail 

pengaturan diserahkan ke Pemborong. Penggalian sebaiknya dilakukan dengan rapi 

juga teratur dan ukuran serta kedalaman ditunjukkan pada gambar atau ditentukan 

langsung oleh pengawas proyek. Penggalian sebaiknya dijaga dari air. 

Semua bekisting disesuaikan terhadap bentuk, garis, tingkat dan dimensi yang 

ditunjukkan pada gambar-gambar. Titik pusat, pengunci dan selubung beton 

sebaiknya benar, kaku dan dikaitkan dengan benar dan cukup kuat, tanpa 

pembengkakan atau penyimpangan, guncangan dan kejutan. Semua sambungan 

cukup kuat untuk mencegah kebocoran adukan semen. 

Tulangan sebaiknya dipotong dan dibengkokkan menurut dimensi yang ditunjukkan 

pada gambar dan sebaiknya ditempatkan pada posisi yang benar. Susunan tulangan 

sebaiknya diikat dengan baik sehingga tidak ada perpindahan terjadi ketika adukan 

beton dicorkan. Sebelum penempatan coran beton, anyaman tulangan seluruhnya 

dibersihkan dulu dari minyak/lemak, kotoran, kerak air dan karat untuk memuaskan 

pengawas proyek. 

Beton dicampur, diangkut dan ditempatkan sedemikian sehinga untuk menghindari 

segregasi/pemisahan campuran. Penuangan sebaiknya dilakukan sampai selesai, dan 

tidak sambungan coran konstruksi yang diijinkan kecuali langsung oleh Pengawas. 

Beton sebaiknya digetarkan dengan vibrator untuk memperoleh suatu campuran 

homogen, padat sampai tidak ada gelembung udara yang terlihat. Getaran dilakukan 

dengan hati-hati untuk menghindari kontak dengan tulangan. 

Perawatan dilaksanakan tidak kurang dari 4 hari mengikuti penempatan beton dengan 

pemeliharaan permukaan beton secara terus-menerus dibasahi. Pemborong akan 

memperoleh persetujuan dari Pengawas Proyek untuk proposal perawatan beton. 

6. Pembuatan Pipa Saluran Beton 

Pemborong diizinkan untuk membuat saluran gorong-gorong di lapangan, dengan 

menyajikan metode operasi dan pengaturan yang memuaskan kepada Pengawas 

proyek. Cetakan yang digunakan akan dirancang agar supaya pipa saluran dapat 

dilepaskan tanpa kerusakan dan sebaiknya diminyaki dulu sebelum beton dituangkan 
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tanpa terjadi tanpa cacat permukaan. Tulangan diset kaku dalam cetakan selagi beton 

dituangkan dan digetarkan. 

Beton akan tinggal di dalam cetakan tidak kurang dari 2 hari atau seperti diarahkan 

langsung oleh Pengawas proyek, mengikuti yang mana pipa saluran tersebut 

mendapat cukup perawatan dengan metode yang diterima pengawas proyek. 

Pipa saluran lebih disukai bila mempunyai sambungan dan klep sambungan. 

7. Uji Beton  

Pengawas proyek boleh saja mensyaratkan sampel beton (kubus) untuk diuji untuk 

saluran beton dan beton struktural dan semua ini di bawah arahannya. Beton 

manapun yang gagal tes digantikan oleh pemborong. Beton yang diuji kekuatan 

struktural (1 : 2 : 4) adalah: 

Pada 7 hari 10.5 N/mm² dan pada 28 hari 15.0 N/mm² 

Pengawas proyek juga menggunakan impact hammers untuk tes kekuatan beton di 

lapangan dan hasil dari semua tes ini akan diterima selama setara dengan hasil 

laboratorium. 

8. Persiapan Dasar 

Pemadatan tanah dasar untuk ditempatkannya gorong-gorong dilakukan dalam satu 

garis dan tingkat elevasi seperti ditunjukkan pada gambar atau langsung dari 

pengawas proyek, dan dipadatkan dengan menggunakan mechanical vibrating roller, 

plate compactor atau hand hammers. Tanah dasar diperiksa dulu sebelum 

pemasangan pipa dimulai. Tanah urugan sebaiknya di basahi dan dipadatkan dalam 

100mm lapis yang mengandung kadar kelembaban optimum sampai 95% dari 

kepadatan kering maksimum dan tergantung dari persetujuan Pengawas proyek. 

Pekerjaan akan berhenti selama musim hujan dan hanya akan dimulai lagi atas 

persetujuan dari Pengawas Proyek. 

Pengawas proyek akan melakukan test kepadatan di lapangan dengan menggunakan 

dynamic cone penetrometer selama dan ketika diperlukan. 
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9. Pemasangan Pipa 

Pipa beton sebaiknya dipasang pada tanah dasar yang telah dipadatkan dengan baik 

dan dengan disambung kuat. Setelah pemasangan selesai, sambungan antar pipa 

ditutup/dilem dengan adukan semen yang lebarnya tidak kurang dari 50mm atau apa 

yang telah ditetapkan oleh Pengawas tersebut. 

Tempat dimana pipa di tempatkan, penggalian tidak melebihi 400 mm lebih besar 

daripada diameter luar pipa. 

Tanah timbunan/urugan ke pipa sebaiknya bebas dari batuan besar atau batuan 

tajam. Timbunan tersebut dipadatkan pada kadar air optimal  dengan berlapis-lapis 

tidak melebihi tebal 150mm, kadang-kadang timbunan timbul pada kedua sisi pipa. 

Hand hammers atau plate vibrators mungkin digunakan, dan hati-hati terjadi kontak 

terhadap pipa. Timbunan dapat dilanjutkan di atas pipa tidak kurang daru tiga 

perempat dari diameter pipa atau seperti yang diarahkan langsung oleh pengawas 

proyek. 

Kemiringan tanggul dihias dengan selokan kecil dan pemadat tangan cukup efektif 

untuk mencegah terjadinya  pembentukan selokan erosi. 

10. Lubang (galian) kecil 

Seharusnya ada material yang berdekatan dengan jalan untuk melengkapi pekerjaan 

tanah, pengawas proyek dapat memerintahkan pemborong untuk membuka galian, 

dan cara pengangkutan material dengan alat-alat yang sudah disetujui. Membuka 

galian, diseleksi dan disetujui oleh pengawas proyek, sebaiknya nya dilaksanakan 

sedemikian sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan 

dan gangguan terhadap masyarakat. 

11. Pekerjaan menembok 

Apabila disebutkan pada gambar, dinding kepala gorong-gorong/parit, sisi dan pinggir 

dinding sebaiknya dibuat dari pasangan batu. 

Batuan yang digunakan untuk konstruksi sebaiknya kras, bersih dan kompak, dengan 

pemilihan yang selektif dan sisi batuan yang tajam. Batuan sebaiknya (masih dalam 
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proporsional) mempunyai panjang tidak melebihi empat kali tingginya, dan tebalnya 

tidak kurang dari 100mm. Batuan terkecil bisa digunakan untuk mengisi rongga 

diantara batuan dengan persetujuan pengawas proyek. 

Batuan tersebut disambungkan dengan menggunakan adukan semen (mortar) dan 

ikatan sebaiknya dibuat kira-kira horisontal terhadap garis dan dimensi di tunjukkan 

pada gambar. 

12. Stone Pitching 

Batuan yang digunakan untuk lemparan sebaiknya keras, tahan lama dan tidak mudah 

hancur ketika terkena air atau berbagai macam kondisi cuaca. Batuan bermacam-

macam berat dari 10 sampai 100 kg dan tidak kurang dari 25 % sebaiknya dilebihkan 

5.O kg. 

Pitching dibangun pada suatu tempat yang kokoh, pemadatan dasar dan batuan 

ditempatkan untuk menyediakan permukaan yang homogen serta datar dan bebas 

dari bukit (penaikan) dan lembah (penurunan). Batuan sebaiknya diletakkan 

berdekatan dengan batu-batu lain dan rongga diantara batuan diisi dengan batuan 

kecil untuk membentuk ikatan yang kuat. Jika diarahkan langsung oleh pengawas 

proyek , stone pitching sebaiknya di isi dengan adukan semen (1:4) sampai celah 

tertutup dengan baik. Sebelum adukan semen (speci) di celah tersebut mengering, 

permukaan nya sebaiknya di sikat untuk membuat suatu lintasan alir air lembut. 
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3. Jembatan Beton Jenis Satu 
Bentang 

 

3.1. Penggambaran 

 
Disain Parameter dan Material untuk berbeda tinggi abutment 

H a b baja semen pasir agregat batu 

(m) (cm) (cm) (kg) (kantong) (m³) (m³) (m³) 

1,00 56,50 216,00 180 137 19 9 40 

1,50 60,00 245,00 180 180 26 10 56 

2,00 65,00 275,00 180 226 33 11 73 

2,50 71,00 306,00 180 282 41 12 93 

3,00 77,00 337,00 180 344 50 13 116 

3,50 82,00 367,00 180 418 61 14 143 
 

Catatan: 
1. Semua dimensi dalam sentimeter kecuali jika ditetapkan  
2. Kedalaman dan jenis fondasi bisa disesuaikan kondisi-kondisi lokasi  
3. Tingginya pangkal jembatan/abutment diukur dari alas sungai ke bawah plat 
4. Adukan semen untuk pekerjaan menembok batu adalah 1:4 ( semen:pasir) 
5. Campuran Beton berat adalah 1:3:6 ( semen:pasir:agregat) 
6. Pilar pinggir harus dibangun dengan pangkal jembatan dan disesuaikan 
7. rembesan lubang air harus disediakan 1:10 untuk pangkal jembatan dan sayap dinding 
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Catatan: 
1. Semua dimensi dalam  centimeter kecuali jika ditetapkan  
2. Maksimum selimut beton 4 cm 
3. Detail tulangan ditunjukkan pada jadwal penulangan 
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Catatan:  
1. Semua dimensi dalam  centimeter kecuali jika ditetapkan  
2. Maksimum selimut beton 4 cm 
3. Detail tulangan ditunjukkan pada jadwal penulangan 
4. Notasi penulangan sebagai berikut: 

∅18  diameter tulangan 
@ 90  jarak as ke as tulangan 
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Penulangan beton pada lantai jembatan untuk jembatan kecil  

 
 
 

Bentuk tulangan bagi dan ukuran maksimum dalam mm 

       

S   
(m) 

A B C D E F G 

Tebal 
plat 

T (mm) 

4.00 ∅16  @80 ∅10  @160 ∅10  @120 ∅10  @250 ∅16  @50 ∅10  @90 ∅6  @250 330 

5.00 ∅18  @80 ∅10  @160 ∅10  @120 ∅10  @250 ∅18  @50 ∅10  @90 ∅6  @250 380 

6.00 ∅18  @80 ∅10  @160 ∅10  @110 ∅10  @250 ∅18  @50 ∅10  @90 ∅6  @250 430 

7.00 ∅20  @80 ∅10  @160 ∅10  @100 ∅10  @250 ∅20  @50 ∅10  @90 ∅6  @250 480 
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3.2. Spesifikasi Pekerjaan 

1. Teknologi pada pekerjaan berbasis tenaga kerja 

Spesifikasi ini ditulis atas dasar bahwa pekerjaan akan dibangun dengan 

menggunakan suatu teknologi berbasis tenaga kerja (peralatan mendukung). 

Pemborong diharapkan untuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja pada semua 

operasi di manadapat secara efektif digunakan untuk mencapai standar yang 

diperlukan. 

2. Pengaturan 

Untuk memenuhi ketentuan standar konstruksi yang diperlukan menggunakan 

teknologi yang sesuai berbasis tenaga kerja, Pemborong diharapkan untuk membuat 

penggunaan luas berbagai mengedepankan dan bantuan konstruksi lain. Ini akan 

meliputi: 

• batang pengukur  • garis mengukur 

• profil dan boning rods • ditch templates 

• patok dan string lines 

Pemborong akan memperkenalkan, menggunakan bentuk dawai dan pancang, 

berbagai operasi konstruksi yang dalam detail yang jelas untuk memastikan bahwa 

standar yang diperlukan dan toleransi dapat dicapai, dan sedemikian sehingga 

manapun tugas bekerja sistem yang diadopsi dapat dengan mudah dicek oleh 

Pengawas. 

Ketinggian awal (inlet) dan outlet dan kemiringan dari jembatan seharusnya 

mempertimbangkan ketinggian air alaminya atau ketinggian tanah. 

3. Akses dan Keselamatan 

Kecuali jika persetujuan secara tertulis telah diperoleh dari Pengawas, tidak ada jalan 

yang ditutup bagi lalulintas atau publik mengakses. Pemborong akan terus menerus 

memastikan keselamatan lalulintas dan menyediakan penghalang keselamatan, tanda-

tanda lalulintas yang baik dan ukuran lain seperti diarahkan oleh Pengawas. 
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4 Material 

Pemborong bertanggung jawab akan penyediaan, penyimpanan dan pembayaran 

terhadap semua material yang telah digunakan pada pekerjaan. Material-materila ini 

harus sesuai dengan standar tertera di bawah ini dan mendapat persetujuan dari 

Pengawas Proyek sebelum dipakai pada pekerjaan. 

Jembatan sebaiknya dibangun dengan beton bertulang, beton massa dan pasangan 

batu. Untuk jembatan kayu, diperlukan spesifikasi khusus. 

Beton pada struktur pada semua kasus seharusnya dicampur dengan mesin pada 

volume tidak kurang dari 0.25 m³ dan dilakukan sedekat mungkin dalam 

penempatannya serta diposisikan selayak mungkin. 

Agregat halus sebaiknya berupa pasir atau batu pecah atau kerikil alam (gravel) yang 

mempunyai sifat bersih, keras dan tahan lama dan bergradasi dengan ukuran antara  

5mm dan 0.15mm ayakan. Material ini harus terbebas dari semua material organik. 

Agregat kasar berupa batu pecah, kerikil pecah atau kerikil bulat alam yang bersih, 

keras dan tahan lama serta bebas dari material organic. Pada pekerjaan beton, ukuran 

nominal agregat 20 mm dengan gradasi sebagai berikut: 

Semen sebaiknya semen Portland Biasa (ordinary Portland cement -OPC) sesuai 

dengan British Standard 12 atau semen Portland tahan sulfat sesuai BS4027. Semen 

sebaiknya diperoleh dari pabrikan yang disetujui oleh Pengawas Proyek. Semen 

sebaiknya disimpan di lokasi proyek dengan kantong aslinya sampai digunakan dan 

harus terbebas dari air yang merusak. 

Air untuk digunakan di pencampuran mortar/adukan semen dan beton harus bersih 

dan terbebas dari garam, minyak atau asam, bahan organic atau unsur lain yang 

berbahaya kepada produk akhir. 

Semua tulangan baja harus diperoleh dari suatu pabrikan yang disetujui dan, jika 

diperlukan oleh Pengawas, Pemborong menyampaikan sertifikat test dari pabrik. 

Tulangan seharusnya lurus dan bulat berupa batang-baja kokoh dan sesuai dengan 

standar ASTM A160 atau standard padanan yang terakhir berlaku, dan mempunyai 

standar kekuatan, dengan kuat tekan (yield stress) tidak kurang dari 2400 kg/m³. 

Kawat bendrat (yang menghubungkan tulangan) sebaiknya digunakan kawat baja 

terbaik dan mempunyai diameter kurang lebih 1.6mm. 
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5. Campuran 

Pengukuran campuran beton dilakukan dalam suatu kotak dengan ukuran yang sesuai 

untuk sesuaikan kapasitas mixer. Untuk beton bertulang, komposisi campuran 

sebaiknya 1:2:4 (semen : agregat halus : agregat kasar). Untuk beton massa, 

campurannya adalah 1:3:6. Untuk mortar /adukan semen, campuran adalah 1:4 

(semen : pasir). Air yang cukup perlu ditambahkan hanya untuk mendapatkan 

kemudahan pengerjaan (workability) yang baik pada campuran. Pengawas dapat 

mengarahkan bahwa kerucut Slump digunakan untuk mengecek/memeriksa dapat 

diterima atau tidak nya beton untuk pekerjaan itu. 

6. Pelaksanaan pembangunan 

Penempatan dari jembatan akan ditunjukkan oleh Pengawas, dan setting out yang 

terperinci akan dilaksanakan oleh Pemborong. Penggalian seharusnya dilakukan rapi 

dan bersih; dan ukuran dan ketinggian (leveling) seperti pada gambar atau sesuai 

arahan dari Pengawas. 

Semua formwork harus sesuai dengan bentuk, garis ketinggian dan ukuran 

(dimensinya) sesuai dengan gambar. Bangunan beton yang dibuat harus benar sesuai 

dengan garis tengahnya, bentuknya dan cetakannya; dan casingnya harus kaku dan 

terkait dengan benar serta cukup kuat bertahan terhadap beban dan goncangan, 

tanpa terjadi pembengkokan dan penyimpangan. Semua sambungan dibuat cukup 

rapat untuk menghindarkan kebocoran mortarnya. 

Tulangan seharusnya dipotong dan dibengkokkan sesuai dengan ukuran pada gambar 

dan ditempatkan pada posisinya secara tepat (akurat). Tulangan bagi (mesh) harus 

terikat aman sehingga tidak terjadi perpindahan saat beton dimasukkan ke dalam 

cetakan. Sebelum pengecoran beton, tulangan bagi harus bersih dari pelumas, 

kotoran, Lumpur dan korosi sampai Pengawas Proyek setuju dan puas. 

Sebelum beton dicor, Pengawas Proyek harus memeriksa semua kerangka dan 

bekisting serta penulangannya dan tidak ada pengecoran dilakukan sebelum 

Pengawas memriksa dan menyetujui pada formulir pekerjaan pengecoran dan 

penulangan. Perssetujuan ini, bukan berarti Kontraktor bebas dari tanggung-jawab 

sesuai kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan struktur ini. 
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Beton seharusnya dicampur, diangkut dan ditempatkan (dicor) sedemikian sehingga 

tidak terjadi segregasi (pemisahan) pada campurannya. Penuangan harus diselesaikan 

dan tidak ada sambungan-sambungan konstruksi akan diijinkan kecuali ada 

pengarahan dari Pengawas Proyek. Beton harus digetarkan dengan mesin getar untuk 

mendapatkan kerataan dan kerapatan campuran sampai tidak ada gelembung udara 

yang terlihat. Penggetaran harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk 

menghindarkan dari sentuhan dengan tulangan. 

Bangunan perancah (scaffolding) harus dipasang untuk memberikan ruangan sampai 

konstruksi selesai sesuai petunjuk Pengawas. Jika selama konstruksi terjadi kelemahan 

atau scaffolding terjadi penurunan atau distorsi, pekerjaan harus dihentikan dan 

struktur lain yang terimbas/terpengaruh dipindahkan dan scaffolding dibenahi/ 

dikuatkan sebelum pekerjaan dilanjutkan. 

Perawatan (curing) harus dilakukan paling tidak selama empat hari setelah 

pengecoran beton selesai dengan menjaga permukaan beton selalu basah (dengan 

kain basah). Kontraktor/Pemborong harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas 

Proyek berkaitan dengan usulan perawatan beton ini setelah pengecoran beton. 

Beton harus dilindungi selama tahap pertama pengerasan beton dari hilangnya air 

(kelembaban) dan dari pengembangan akibat perubahan temperature di dalam beton 

yang memungkinkan terjadinya retak. 

Adanya pengaliran air pada daerah timbunan harus dialihkan dengan drainasi yang 

baik, atau dengan membuangnya dengan cara-cara yang sesuai, hal mana akan 

menyebabkan hilangnya beton yang masih baru atau bagian lain yang penting. Beton 

yang baru dicor seharusnya dilindungi dari curah hujan langsung atau aliran air 

permukaan sampai beton cukup keras menahan kerusakan dari factor-faktor penyebab 

ini. Beton seharusnya tidak dicor selama ada hujan. 

Acuan (bekisting) tidak boleh dibongkar tanpa ada persetujuan dari Pengawas. 

Persetujuan Pengawas tidak membebaskan Kontraktor/Pemborong dari 

tanggungjawabnya untuk keselamatan kerja. Penyangga scaffolding dan acuan di 

bawab slab, balok dan girder (balok penopang) tetap ditempatnya sampai kekuatan 

penuh yang dibutuhkan dari beton tercapai. 

Lalulintas tidak diijinkan melewati permukaan beton sampai waktunya beton 

mempunyai kekerasan dan kekuatan yang cukup untuk menahan kerusakan akibat 

lalulintas. 
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7. Pengujian Beton 

Pengawas mungkin memerlukan kubus itu dipakai untuk menguji beton struktural dan 

ada di bawah arahnya. Beton yang gagal test akan digantikan oleh Pemborong. 

Kekuatan beton struktural (1 : 2 : 4) yang diuji adalah: 

Pada 7 hari - 10.5 N/mm² dan pada 28 hari - 15.0 N/mm² 
Pengawas akan juga menggunakan portable impact hammer untuk menguji beton di 

tempat dan pipa beton serta hasil dari test ini akan diterima sebagai penyetaraan 

dengan hasil laboratorium sebuah institusi. 

8. Perbaikan Beton 

Segera setelah acuan beton dibuka, Pemborong meminta kepada Pengawas siapa 

yang akan memeriksa beton tersebut sebelum adanya penyempurnaan permukaan 

dilakukan. 

Semua kawat atau alat Bantu metal yang digunakan untuk pengamanan pekerjaan 

yang nampak di permukaan beton sebaiknya dipindahkan atau dipotong paling tidak 

40mm dari permukaan beeeeton yang sudah jadi. Semua lubang dan kantong-kantong 

sebaiknya ditutup dengan adukan semen (mortar) setelah permukaannya dibersihkan 

dan dibasahi untuk menerima tambalan. 

Bentukan sarang lebah yang berlebihan dapat merupakan alasan yang cukup sebagai 

alas an penolakan pada bagian bangunan yang terdapat cacat ini. Pemborong, setelah 

menerima order dari Pengawas harus memindahkan atau membangun kembali bagian 

bangunan tersebut atas biayanya. Bentuk sarang yang lebih kecil atau kerusakan 

lainnya dapat diperbaiki setelah mendapat persetujuan dari Pengawas Proyek. 

9. Persiapan Fondasi 

Pemadatan pada fondasi harus sesuai dengan garis dan ketinggian seperti pada 

gambar kerja atau seperti diperintahkan oleh Pengawas Proyek, dan pemadalatan 

dilakukan dengan mesin gilas dengan getaran (Vibrating roller), pemadat dengan plat 

(plate compactor) atau dengan pemadat tangan (hand compactor). Pekerjaan pondasi 

perlu diperiksa sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan. Pondasi dan material yang 

penutup kembali seharusnya dibasahi dan dipadatkan dengan tebal lapisan 150mm 
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pada kadar air optimumnya sampai pada 95% kepadatan kering maksimum dan adaa 

persetujuan dari Pengawas Proyek. Pekerjaan dapat dikerjakan pada musim 

penghujan dan harus ada persetujuan dari Pengawas Proyek. 

Pengawas Proyek harus melakukan uji lapangan terhadap tingkat kepadatan dengan 

menggunakan alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP) dan bilamana diperlukan. 

Lapis levelling yang dibuat dari campuran beton (blinding concrete) seharusnya dibuat 

pada bagian bawah dari semua bangunan beton dan dicorkan secara langsung pada 

tanah yang telah dipersiapkan walaupun blinding concrete ini ada di dalam gambar 

kerja atau tidak. Lapis levelling dari blinding concrete harus mempunyai ketebalan 

tidak kurang dari 100mm dan jika dibangun pada batu bata atau lapisan pasir untuk 

drainasi maka ketebalannya tidak kurang dari 100mm. 

Kemiringan dari embankment  harus dibuat harus dan rata dan dipadatkan dengan 

tangan dengan baik untuk mencegah terjadinya erosi tanah. 

10. Lahan Galian (borrow pits) 

Jika tidak tersedia material yang cukup pada pekerjaan jalan untuk menyelesaikan 

pekerjaan tanah, Pengawas Proyek dapat menginstruksikan kepada Kontraktor 

(Pemborong) untuk membuka lahan galian dan untuk membawa material yang telah 

disetujui. Pada setiap lahan galian, disseleksi dan disetujui oleh Pengawas Proyek, 

harus diopersikan dengan baik dengan mempertimgbangkan kerusakan lingkungan 

yang sangat meinim pada lokasi tersebut dan gangguan pada masyarakat sekitarnya. 

11. Pekerjaan Pasangan Batu 

Jika ditunjukkan pada Gambar, pangkal jembatan (abutment) dibangun dengan 

pasangan batu kali. 

Batu kali yang dipergunakan dalam konstruksi ini harus mempunyai karakteristik kuat, 

bersih dan kompak (padat); yang dipilih dengan hati-hati dan pada bagian yang flat 

(rata), permukaannya kasar. Batu seharusnya, secara proporsional, mempunyai 

panjang tidak lebih dari empat kali tingginya, dan ketebalannya tidak boleh kurang 

dari 100mm. batu yang ukurannya lebih kecil dapat digunakan untuk mengisi celah 

(gap) pada bangunan dengan persetujuan dari Pengawas Proyek. 
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Batu-batu ini seharusnya disambungkan dan ujungnya diberi adukan semen (mortar) 

dan dinding dibuat merata secara kasar pada arah horizontal sesuai dengan garis dan 

ukuran pada gambar. 

12. Susuna batu penutup (Stone Pitching) 

Batu yang digunakan untuk penutup seharusnya keras, tahan lama dan tidak akan 

terintegrasi jika terbuka untuk air dan kondisi cuaca yang kurang baik. Batuan dapat 

bervariasi dengan berat dari 10kg sampai dengan 100kg dan tidak kurang dari 

25%nya punya berat lebih dari 5kg. 

Penutupan dengan batuan harus dibangun pada suatu dasar yang kuat dan padat, 

dan batu diletakkan untuk menyediakan permukaan yang uniform terbebas dari 

tonjolan dan depresi yang berlebihan. Batu-batu tersebut harus diletakkan menyentuh 

rapat satu dengan lainnya dan pada setiap renggangan terjadi dapat diisi dengan 

batuan yang lebih kecil untuk membentuk suatu mosaic yang ketat. Jika diperintahkan 

oleh Pengawas Proyek, batu penutup permukaan seharusnya digrouted dengan semen 

mortar (1 : 4) dan sepenuhnya mengisi celah-celah antar batuan. Sebelum akhir dari 

pengacian (grout), permukaan harus digaruk untuk membuat bentukan aliran air yang 

baik. 
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4. Spesifikasi untuk Laterit 
Sediakan 

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan akses 

Jika akses ke sumber material memerlukan perhatian, Pemborong akan membangun 

jalan akses seperti dan sesudah itu memeliharanya sepanjang; seluruh jangka waktu 

dari pekerjaan atas biaya tanggungannya. 

 

2. Lahan sumber Laterit 

Dalam kasus di mana lahan sumber laterit berada jauh di luar lokasi jalan, Pemborong 

bertanggung jawab untuk penyediaan dan melakukan semua negosiasi dengan 

Pemerintah (dalam kasus Pemerintah memiliki daratan) atau pemilik lainnya. 

Area di mana laterit digali adalah sering ditutupi oleh humus dalam bermacam-macam 

ketebalan. Permukaan tanah yang tidak berguna ini harus digali dan dipindahkan 

dalam rangka untuk menyingkapkan material laterit. Ketebalan permukaan tanah yang 

dibuang lebih dari 1.0 meter harus dihindarkan kecuali jika tidak ada lagi alternatif 

lainnya. 

Pemborong akan menampung permukaan tanah yang dibuang jauh dari sumber laterit 

sehingga aman dan siap untuk dipakai untuk menutup kembali bekas galian untuk 

memenuhi standar lingkungan yang diterima oleh Pengawas setelah laterit yang 

tersedia dapat digunakan pada bagian lain pada sumber material ini. 

Ketika penggalian sumber material ini selesai, diakhiri, Pemborong bertanggung-jawab 

untuk mengembalikan kondisi area penggalian sehingga memuaskan Pengawas 

Proyek. Kegiatan ini meliputi: 

√ Permukaan diusahan sehingga stabil dan dengan kemiringan yang aman;  

√ merobohkan dan memindahkan pagar dan bangunan sementara, meninggalkan 

lokasi dengan bersih dan rapi;  

√ menggantikan permukaan tanah yang dibuang dan humus di atas area yang 

dikupas;  
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√ memastikan tidak ada pembuangan air dan pengisian area kolam. 

Pemborong akan menyediakan keseluruhan biaya, termasuk penyelidikan 

pendahuluan, pemagaran, pengupasan, pemindahan permukaan tanah yang tidak 

berguna, pengangkutan, pembuangan air dan pengembalian kondisi area, termasuk 

juga penyedian dan pemeliharaan jalan akses. Royalti biaya diharapkan dapat sesuai 

dengan Pemerintah untuk Pemerintah memiliki area penggalian. 

Pengawas sebaiknya mempunyai kuasa untuk menahan pembayaran untuk laterit 

untuk sementara waktu sehingga pengembalian kondisi area telah sesuai dengan 

kepuasannya. 

 

3. Mutu Laterite 

Laterit seharusnya mempunya gradasi yang baik dan merupakan material yang kaya 

kerikil yang keras dan berisi concretionary modules, mempunyai kandungan tanah liat 

rendah dan dapat digunakan sebagai material permukaan jalan yang mempunyai daya 

tahan laman terhadap gangguan cuaca. 

Laterit seharusnya disediakan dari sumber alami, memecah batuan atau diperoleh dari 

suatu sumber yang telah disetujui oleh Pengawas Proyek. Pengawas sebaiknya 

mengambil sample material untuk dilakukan test, sebelum material dapat dipakai pada 

pekerjaan itu. 

Pemborong hanya akan menggali dan memuat laterit dari penggalian yang disetujui 

oleh Pengawas. Sebelum penggalian laterit, Pemborong seharusnya sudah 

memindahkan permukaan tanah yang tidak terpakai dan memperlihatkan laterit 

tersebut. Pemborong hanya akan menggali dan memuat laterit yang sesuai dengan 

persyaratan yang disampaikan Pengawas Proyek dan laterit harus bebas dari semua 

zat-pencemar termasuk bahan organik. 

Pemborong akan memindahkan semua material yang oversize (berukuran lebih besar) 

dari material laterit yang digali, dimana material ini keras dan sulit untuk dipecah, 

sebelum dimuat. Semua material oversize yang dipindahkan dari laterit dikumpulkan 

pada suatu tempat aman di sekitar area penggalian dan dijauhkan dari peralatan dan 

tenaga kerja. Seberapapun material oversize yang di setorkan tidak akan dibayar. 

Pemborong akan mengamati manapun perubahan komposisi dari laterit. Jika laterit 
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berubah komposisinya, Pemborong seharusnya menginformasikan Pengawas dan akan 

dibuat kesepakatan untuk mengambil contoh dan menguji laterit. Jika hasil dari test 

laboratorium menunjukkan bahwa laterit tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan, Pemborong harus meninggalkan quarry dan mendapatkan sumber material 

alternatif lainnya. 

 

4. Peralatan 

Pemborong seharusnya menyediakan perlatan untuk memuatkan dan mengangkut. 

Peralatan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas. Semua truk harus 

disarankan untuk membawa muatan terbayar maksimum 10 meter kubik. 

 

5. Pembongkaran dan Penghamparan 

Laterit sebagai material lapis aus (wearing course) sebaiknya diletakkan dengan 

menghamparnya pada permukaan dengan jumlah/kuantitas dan lapisannya, 

sedemikian sehingga hamparan terakhir dan ketebalan padat dimanapun tidak lebih 

kecil dari yang ditunjukkan di gambar detil atau yang diperintah oleh Pengawas. 

Pembongkaran laterit dilakukan pada lokasi sepanjnag garis tengah (center line) jalan 

dan dilakukan setting out dengan patok dan tali oleh Pengawas. Penempatan material 

harus dilaksanakan pada cuaca kering dan memulai dari ujung jalan. Seberapapun 

material yang ditolak akan dipindahkan dari lokasi oleh Pemborong atas 

tanggungannya. 

 

6.  Pengukuran untuk Pembayaran 

Perkiraan kebutuhan dan lokasi jalan di mana laterit diperlukan ditunjukkan di (dalam) 

Jadwal Aktivitas dan dipasang pada peta. 

Unit pengukuran adalah meter kubik (m³). Kuantitas untuk pembayaran sebaiknya 

dibuat dan merupakan volume material nyata yang telah disediakan dan dibongkar 
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pada permukaan jalan sebagaimana diukur dengan truk pengangkut ke lokasi proyek. 

Tingkat tarif meliputi untuk penyediaan, pengangkutan dan pembongkaran material, 

membuka dan memelihara lubang galian sumber material dan jalan aksesnya serta 

pengembalian bekas galian setelah selesainya pekerjaan. 

 

7. Program Pekerjaan 

Semua penyerahan harus diselesaikan sebelum tanggal sesuai yang tertera pada 

Lampiran dan dilakukan sesuai dengan jadwal mingguan yang disiapkan oleh 

Pengawas Proyek. 



Lampiran 2 - 1 

Lampiran 2  Daftar Pustaka 

LAMPIRAN 2 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Guide to the Training of Supervisors for Labour-based Road Construction and 

Maintenance, Karlsson and de Veen, ILO, 1981 

Building Road by Hand, Antoniou, Guthrie, and de Veen, ILO, 1990 

Design Guidelines for Low Volume Roads Suitable for Labour-based Construction 

Methods, Ministry of Works, Lesotho, 1991 

Introductory Training Course in Labour-based Roads Construction for Engineers and 

Technicians, Marshall, ILO Cambodia, 1993 

Labour-based Construction programs: A Practical Guide for Planning and Management, 

Coukis et al., Worls bank, 1983 

Rehabilitation of Feeder Roads Using Labour-based Methods, Technical Manual, 

Vaselinovic, UNOPS, Afganistan, 1993 

Technical manual, Marshall, District Council Road Unit, Botswana, 1987 

Technical Manual for Low Volume Roads Upgraded and Constructed Using Labour-

based Methods in Lesotho, Ministry of Works, Lesotho, 1992 

Training Videos for Labour-based Roads Construction and Maintenance, ILO, 1991 

Field Manual for Labour-based Roads Supervisors, Johannessen, ILO Cambodia, 1994 

Course Notes, Roads - Labour-based Methods, Strom, Field Training Unit, Botswana, 

1994 

Road Maintenance and Regravelling (ROMAR) using Labour-based Methods, Anderson, 

Beush and Miles, ILO, 1996 

Technical Manual - Labour-based Road Construction Methods, Johannessen, ILO Laos, 

1997 


