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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1. Latar belakang perusahaan 

PT. Wijaya Karya (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), didirikan pada 29 Maret 1961 dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. 

D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur. 

 

1.2. Latar belakang proyek 

Kemajuan daerah urban perkotaan saat ini semakin pesat dimana pertumbuhan 

penduduk semakin padat. Sehingga kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat 

menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Khususnya yang 

terjadi di Kota Pekanbaru.Saat ini dibutuhkan untuk pengelolaan limbah dari masyarakat 

sehingga menjadi pengelolaan limbah yang terpadu.Oleh karena itu, dilaksanakan 

kegiatan Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1) 

dengan lingkup pekerjaan pemasangan perpipaan, maintenance hole, dan sambungan-

sambungan pipa dari perumahan. 

 

1.3. Tujuan proyek 

Adapaun tujuan dari pelaksanaan proyek ipal di pekan baru adalah untuk mengatasi 

pembuangan limbah rumah tangga ke drainase/selokan. Adapun tujuan lainnya yaitu: 

1. Terciptanya aliran air drainase/selokan yang bersih 

2. Mengelola limbah rumah tangga menjadi pupuk 

  

1.4. Persyaratan teknis dan administrasi 

Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan 

Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1) adalah sebagai berikut 

: 

a. Kerangka acuan kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Perpipaan Air 

Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC1) 



b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pembangunan Perpipaan Air Limbah dan 

Air Bersih 

c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Pekerjaan Beton 

 

1.5 Ruang lingkup perusahaan/industri 

1. Pekerjaan Persiapan 

2. Pekerjaan Pengadaan Pipa 

3. Pekerjaan Pit Mainhole 

4. Pekerjaan Pemasangan Pipa Sistem Open Trench 

5. Pekerjaan Pemasangan Pipa Sistem Boring 

6. Pekerjaan Pemasangan Pipa Sistem Jacking 

7. Pekerjaan Maintenance Hole 

8. Pekerjaan Sambungan Rumah 

 

1.6. Struktur organisasi perusahaan 

       Struktur organisasi untuk melaksanakankegiatan Pekerjaan Pembangunan Perpipaan 

Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC1), terdiri dari struktur organisasi tim 

pelaksana kegiatan dan struktur organisasi dalam kaitannya dengan pihak Pengguna Jasa. 

a. Struktur Organisasi Pengguna Jasa 

Struktur Organisasi Pengguna Jasa dalam hal ini adalah Struktur Organisasi Satuan 

Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Riau, Pejabat 

Pembuat Komitmen, dan Direksi Pekerjaan. 

b. Struktur Organisasi Penyedia Jasa 

Struktur Organisasi Penyedia Jasa dalam hal ini adalah Strukur Organisasi dari 

Kontraktor Pelaksana WIKA-KARAGA,KSO. 

 

1.6.1. Skema proyek 

1.6.1.1 Pemilik proyek (Owner)  

           Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki 

proyek dan penyediaan dan a untuk merealisasikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (PUPR) adalah Pemilik Proyek (Owner) dalam proyek ini. Tugas Dan kewajiban 

Pemilik Proyek (Owner) antara lain:  



1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai baik segi kualitas fisik 

proyek maupun batas waktu yang telah di tetapkan.  

2. Mengadakan Perjanjian kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur.  

3. Menyediakan dana yang di perlukan dalam proyek   

4. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek tersebut.  

5. Memberi tugas pada perencana untuk merencanakan proyek tersebut. Memberikan 

informasi yang di perlukan oleh kontraktor dan konsultan perencana terhubung 

dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek.  

 
1.6.1.2 Konsultan perencana  

           Konsultan perencana mempunyai kewajiban atau tugas yang merencanakan suatu 

rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan mekanikal/elektrikal, dengan 

ketentuan yang diinginkan oleh pemilik proyek.  

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, meliputi 

pembagian ruang rencan pelaksanaan dan lainnya.  

2. Membuat gambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan konstruksinya.  

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan rencana anggaran biaya 

(RAB).  

4.  Tempat berkonsultasi jika ada hal-hal yang meragukan dibidang arsitektural dan 

struktur.  

  
1.6.1.3 Konsultan pengawas  

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang berbadan 

hukum yang bergerak di bidang pengawasan), yang mengadakan pengawasan utama 

dalam peleksanaan sesuai dengan gambar- gambar kerja.  

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain:  

1. Mengendalikan pengawasan menyeluruh atas penyimpangan dan hambatan-

hambatan yang mungkin terjadi.  

2. Menyelenggarakan koordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek.  

3. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor serta 

pembuatan berita acara penyerahan.   

4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan.  



5. Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan dan tenaga kerja.  

6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yanag sedang berlangsung.  

7. Meneliti dan mencatat semua pekerjaan tambahan dan kurang yang terjadi, 

termasuk melakukan evaluasi pehitungan biaya pekerjaan tambahan serta 

pengaruh waktu pekerjaan. 

 

1.6.1.4 Kontraktor pelaksana 

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang 

pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah 

maupun swasta. Yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta telah mentandatangani 

surat perjanjian kerja (SPK). Kontraktor pelaksana ini bekerja dengan mengacu pada 

gambar kerja (bestek), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang telah disusun 

sebelumnye. Adapun kegiatan dari Kontraktor pelaksana yaitu :  

1. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari segi 

schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan.  

2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Direksi.  

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja.  

4. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan sesuai 

dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan dengan 

memperhatikan :  

a. Biaya pelaksana  

b. Waktu pelaksana  

c. Kualitas pekerjaan  

d. Kuantitas pekerjaan  

e. Keamanan kerja 
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1. Manajer proyek 

Manajer adalah seorang pegawai suatu perusahan atau proyek yang bertugas 

mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan atau proyek. 

2. Deputi manajer proyek ( wakil manajer ) 

Deputi Manajer adalah orang yang dipercaya menjalankan tugas apabila Manajer 

berhalangan. 

3. Safety and health environment ( SHE ) 

SHE adalah bagian dari hak yang harus didapat kan oleh pekerja,jaminan tersebut 

diberikan di proyek bersangkutan. 

4. Structure engineering 

Sebenarnya adalah orang-orang dibalik layar yang memastikan bahwa suatu 

struktur benar-benar aman untuk dilanjutkan ketahap kontruksi. 

5. Pelaksana utama 

         Adalah mengawasi pelaksana-pelaksana lain nya. 

6. Pelaksana 

Pelaksana merupakan badan yang bertanggung jawab atas kerja pembangunan 

dilapangan, badan ini yang mengontrol pekerjaan yang dilakukan dan memberikan 

arahan kepada mandor. 

7. Surveyor 

Surveyor merupakan seseorang yang melakukan pemeriksan atau mengawasi dan 

mengamati suatu pekerjaan lainnya. Dalam dunia kerja istilah Surveyor kebanyakan 

menjurus pada dunia lapangan yang nanti nya menjadi objek utama dalam hal 

mejalankan tugasnya. 

8. Drafter 

Drafter adalah orang yang bekerja membuat gambar. Mereka membuat atau 

menyiapkan gambar-gambar kerja teknik, sehingga gambar tersebut dapat dengan jelas 

dan mudah dimengerti orang lain dan mudah dalam proses pembentukan objek gambar 

tersebut. 

9. Geoteknik 

Geoteknik adalah ilmu yang mempelajari kemampuan tanah menahan beban yang 

ada diatas nya. 



10. Road engineering 

Road Engineering adalah ilmu teknik bercabang dari teknik sipil yang melibatkan 

perencaan, desain, kontruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan 

terowongan untuk memastikan tranfortasi orang dan barang yang aman dan efektif. 

11. Sistem manajemen mutu 

Merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk 

manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk 

(barang atau jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh 

pelanggan dan organisasi. 

12. Quality control 

Quality control adalah pengendalian mutu yang sangat diperlukan dalam bebagai 

sektor dilapangan,mulai dari kualitas pekerja dan kuaitas bahan yang digunakan dalam 

pekerjaan di lapangan. Tugas umumnya adalah menguji produk dapat berlangsung atau 

sebelum.  

13. Quantity surveyor (QS) 

Quantity Surveyor (QS) adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam 

perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak sedemikian sehingga 

suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa, 

dikendalikan dan dipercayakan. 

14. Manajemen komersial 

Melaksanakan pengusahaan jasa angkutan penumpang, angkutan barang dan 

pengusahaan asset, Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang : melakukan 

system riset pemasaran pengembangan produkjasa termasuk pemaketan layanan, 

mengelola basis data pemasaran, membuat peramalan, program penjualan dan 

evaluasinya, menjaga promosi dan komunikasi pemasaran, mengelola   ystem  o 

penjualan angkutan penumoang, mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan 

korporat dan paket perjalananwisata, Mengusahakan asset stasiun dan sarana, 

mengelola pengusahaan asset Right of Way ROW dan asset di luar stasiun, melakukan 

rencana, evaluasi dan pengendalian pengusahaan asset dan kerjasama operasi, 

Mengelola cutomer care dan customer   ystem  on, termasuk penyelesaian klaim 

asuransi, service recovery serta penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa, 

Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hardware dan jaringan 



yang mendukung implementasi   ystem informasi yang ada di wilayahnya, termasuk 

mendukung implementasi software – nya. 

15. Staff komersial 

Adalah ikut mengatur dan melayani agar pemasukan perusahaan   ancer sesuai job 

yg ditugaska,  Mendata semua pemasukan dan pengeluaran perusahaan  sesuai job yg 

ditugaskan. 

16. Pengadaan 

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan 

kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung 

untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan 

proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. 

17. Keuangan 

Keuangan adalah bekerja dibawah arahan Manajer Keuangan dan SDM dengan 

tugas secara khusus membuat jurnal voucher, melakukan input data transaksi ke 

software   ystem akuntansi (khususnya Abipro), dan menyiapkan laporan rekonsiliasi 

dana sumber dana. 

18. Akuntansi 

Akuntansi adalah bentuk akuntansi khusus yang sesuai dengan kebutuhan 

pengiriman proyek yang terus berkembang, yang membantu melacak, melaporkan, dan 

menganalisis hasil dan implikasi keuangan secara memadai. 

19. Sektariat 

Melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir, Membantu manajer 

proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek, Mendokumentasikan arsip-arsip 

yang berkaitan dengan administrasi proyek. 

20. Kasier 

Kasier adalah seseorang yang mengelola arus keuangan baik kas maupun yang ada 

di bank, menyajikan laporan kas basis setiap saat dibutuhkan oleh pihak manajemen 

ataupun donor yang meliputi buku kas, buku bank, laporan penerimaan dan 

pengeluaran dana ataupun barang, laporan status dana dan anggaran. 

21. Staf pajak 

Staf pajak adalah seseorang yang menangani, mencatat, melakukan anlisa dan 

kalkulasi, hingga membuat strategi pajak yang berkaitan dengan ekonomi bisnis suatu 



perusahaan. Namun tak hanya itu, seorang staf pajak juga harus  menyusun laporan 

yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 

22. Staf gudang 

Staf gudang merupakan pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang untuk 

produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian 

didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. 

23. Humas 

Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi , 

mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, 

klien atau pun para investo.  

      



 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

       Gambar 1.2    Struktur organisasi proyek  
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Gambar 1.3   Struktu
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1. Proses pelelangan 

Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara 

menciptakan persaingan yang sehat diantara penyediaan barang/jasa yang setara dan 

memenuhi syarat. 

Proses pelelangan adalah proses kegiatan penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh 

pemilik proyek (owner) kepada rekanan  (kontraktor),  yang bertujuan untuk memilih salah satu 

pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat. Berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang 

telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat sehingga terpilih penyedia 

terbaik. Penentuan pelaksanaan kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pelelangan umum, yaitu pelelangan yang diumumkan melalui media massa atau 

publikasinya, metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk 

semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainnya yang memenuhi syarat. 

2. Pelelangan terbatas,yaitu pelelangan yang hanya diundang beberapa pemborongan yang 

dianggap mampu, metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah 

penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

3. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk 

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

4. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk 

langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. 

Adapun pelelangan yang diadakan dinas pekerjaan  umum  dan  penataan ruang yaitu 

pelelangan terbuka/umum. Dalam pelaksanan suatu pelelangan, panitia lelang mempunyai 

tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1. Menetapkan syarat-syarat pelelangan. 

2. Mengadakan pengumuman yang akan di adakan. 

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

4. Menetapkan tata cara penilaian pelelangan. 

5. Melaksanakan pelelangan. 

6. Mengadakan penilaian dan penetapan calon pemenang. 



 

Tabel  2.1 Bagan alir dan prosedur Pelelangan umum





2.2. Data proyek 

2.2.1 Data umum proyek 

1. Papan nama proyek                                                                                                             

yang berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, 

jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan 

pelaksana pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Papan Nama Proyek Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru 

Area Selatan (Paket SC1) 

(sumber : Perkantoran Proyek) 

   

                           Data-data proyek Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru 

                                  Area Selatan (Paket SC1) sebagai berikut : 

1. Nama proyek  : Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru  

  Area Selatan (Pekanbaru SC 1) 

2. Lokasi proyek  : Kota Pekanbaru,Riau 

3. Pemilik proyek  : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

  Direktorat Jendral Cipta Karya     

                       Direktorat Pengembangan Sistem PLP Provinsi Riau 

4. Waktu pelaksanaan : 900 (Sembilan Ratus) Hari Kalender 

5. Waktu pemeliharaan : 365 (TigaRatusEnamPuluhLima) Hari Kalender 

6. HSP   : RP. 206.911.830.000 

 TA 2018   : Rp. 27.933.097.000,00 

 TA 2019   : Rp. 103.455.915.000,00 



 TA 2020   : Rp. 75.522.818.000,000 

7. Sumber dana  :  APBN T.A 2018 s.d2020 

8. Uraian pekerjaan           :   -  Pekerjaan Perpipaan Air Limbah 

-  Pekerjaan Mantainance Hole 

-  Pekerjaan Sambungan Rumah 

-  Pekerjaan Pembongkaran dan Perbaikan Kembali Jalan 

Aspal 

9. Nama & alamat penyedia jasa : WIKA-KARAGA, KSO Jalan Mekarsari  

                                                           No.69/115,Tangkerang Selatan,Bukit Raya, Kota  

                                                           Pekanbaru RI 

10. Sistem kontrak  :  Harga Satuan 

11. Cara pembayaran :  Monthly Certificate (MC) 

 
2.2.2 Data Teknis Proyek 

   A. Untuk Material 

 

NO 

 

 

Jenis 

Material 

 

 

Standar 

 

Standar Yang 

Dapat 

Diberlakukan 

1 Pipa 

PVC 

- Semua 

material yang 

ditawarkan 

harus 

produksi 

dalam negeri 

sesuai dengan 

standar SNI 

06-0162-1987 

- Semua 

material yang 

dikirim harus 

seratus persen 

baru (bukan 

 SNI06-0162-1987 Pipa PVC untuk saluran air buangan 

didalam dan diluar bangunan. 

 SNI06-0178-1987 Sambungan Pipa PVC untuk saluran 

air buangan didalam dandiluar bangunan. 

 SNI06-2548-1991 Metode Pengujian Diameter Luar 

Pipa PVC untuk Air Minum dengan Jangka Sorong. 

 SNI06-2549-1991 Metode Pengujian Kekuatan Pipa 

PVC untuk Air Minum terhadap Hidrostatik. 

 SNI06-2550-1991 Metode Pengujian Ketebalan Dinding 

Pipa PVC untuk Air Minum. 

 SNI06-2551-1991 Metode Pengujian Bentuk dan Sifat 

Tampak Pipa PVC untuk Air Minum 

 SNI06-2552-1991 Metode Pengambilan Contoh Uji 

Pipa PVC untuk Air Minum 



material 

bekas), dalam 

keadaan baik 

dan 

memenuhi 

syarat 

spesifikasi 

teknis yang 

ditentukan. 

Pipa harus PVC 

kaku dan harus 

sesuai dengan 

JIS K6741 

Kelas VU untuk 

pipa lateral dan 

VP Kelas untuk 

pipa tekanan 

yang terhubung 

dari pompa 

submersible di 

pit basah 

kecuali 

ditentukan lain. 

 SNI06-2553-1991 Metode Pengujian Perubahan 

Panjang Pipa PVC untuk Air Minum dengan Uji 

Tungku  

 SNI06-2554-1991 Metode Pengujian Ketahanan Pipa 

PVC untuk Air Minum terhadap Metilen Khlorida 

 SNI06-2555-1991 Metode Pengujian Kadar PVC pada 

Pipa PVC Air Minum dengan THF 

 SNI06-2556-1991 Metode Pengujian Diameter Luar 

Pipa PVC untuk Air Minum dengan Pita Meter 

 SNI06-0084-2002 Pipa PVC untuk saluran air minum 

 SNI19-6783-2002 Spesifikasi desinfeksi perpipaan air 

bersih 

 JISK6741 

 AS1260 

 

2 Pipa 

RCP 

- Semua 

material yang 

ditawarkan 

harus 

produksi 

dalam negeri 

dengan 

standar SNI 

03-6368-

2000 atau AS 

4058-2007. 

- Semua 

 SNI03-6368-2000 Spesifikasi Pipa Beton Untuk 

Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-

gorong 

 SNI03-2457-1991 Metode Pengujian Agregat untuk 

Beton Penahan Radiasi 

 SNI03-2494-1991 Spesifikasi   Abu   Terbang    untuk   

Sebagai   Bahan Tambahan untuk CampuranBeton 

 SNI03-2915-1992 Spesifikasi Beton Tahan Sulfat 

 ASTM C33 Specification forConcreteAgregates 

 ASTM C150 Specification for Portland Cement 

 ASTM C309 Specification for Liquid membrane - 



material yang 

dikirim harus 

seratus 

persen baru 

(bukan 

material 

bekas), 

Penyedia 

barang/ jasa 

harus 

menyediakan 

dan 

menyertakan 

semua pipa dan 

fitting, valve, 

coupling, 

meter, mur, 

baut, gasket, 

material 

penyambung 

dan bahan 

pelengkap 

forming Compoundfor Curing Concrete 

 ASTM C443 Specification for  Joint Circular Concrete 

Sewerand Culvert Pipe Using Rubber Gasket 

 ASTM C497 Specification for Blended Hydraulic 

Cements 

 ASTM C618 Specification for Fly Ashand Row 

Calcined Natural Pozzolan for Useas Mineral 

Admixturein Portland Cement Concrete 

 ASTM C882 Terminology Relating In Concrete 

Pipeand Related  Products 

 BS5911-Part100 – 1988 Precast concrete pipes, fittings 

and ancillary products 

 AS-4058.1992 Precast concrete pipes (pressure and 

non-pressure) 

 AS-4055.1992 Wind loads for housing 

 AS4196. 

 AS4198-1994 Precast concrete access chambers for 

sewerage applications 

 JISA5372. 

 BS1047 Specification for air-cooled blast furnaceslag 
aggregate forusein construction 

 SII-0013-84 Sulfateresisting 

 WSAPS-233 Reinforced Concrete (RC) Plastics-Lined 
Pipes for Non-PressureApplications 

 AS4058-2007 Precast concrete pipes (pressure and 
non-pressure) 

 WSA113-2002 Industry Standard for Concrete Pipes 
with Flexible Thermoplastic Linings 

 BS5911 Part200 Specification   for   unreinforced   and   
reinforced manholes and soak ways of circularcross-
section 

 

 

3 Urungan - Bahan-bahan untuk urugan harus dipilih dari tanah pilihan, 

dipadatkan hingga tercapai 95% kepadatan kering maksimum 



menurut SNI-03-2828: 2011. Bahan untuk urugan umum harus 

dihampar berlapis dengan tebal yang tidak melebihi 300 mm 

dimana ketebalan yang dimaksud adalah sebelum pemadatan. 

4 Urugan Tanah 

Pilihan 

- Mengandung tanah liat (diameter dibawah 5 mikron) kurang 

dari 30% berat. 

- Tanah ini terdiri dari tanah mineral yang secara substansial 

bebas dari bahan organik, humus, kayu, sampah dan bahan-

bahan lainnya yang tidak dapat dipadatkan dengan baik 

- Urugan pilihan tidak boleh mengandung bebatuan lebih besar 

dari 50 mm dalam dimensi apapun 

5 Urugan Pasir - Mengandung lumpur dan tanah liat (diameter dibawah 75 

mikron) kurang dari 30% berat totalnya. 

6 Urugan 

Butiran/Granular 

- Berjenjang halus sampai kasar dalam gradasi seragam yang 

wajar (5 ~ 50mm) 

- Tidak boleh ada bebatuan yang lebih besar daripada 100 mm 

dalam dimensi apapun. 

- Material ini harus bebas dari terak, abu, atau bahan merusak 

lainnya serta mengandung tanah liat kurang dari 5% dari berat. 

7 Urugan pasir 

untuk struktur 

dan alas pipa 

- Mengandung lumpur dan tanah liat (diameter dibawah 75 

mikron) kurang dari 10% beratnya 

- Tidak ada bebatuan yang lebih besar daripada 50 mm dalam 

dimensi apapun yang terkandung di dalam urugan pasir untuk 

struktur dan alas pipa. 
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BAB III 

                                     DESKRIPSI KEGIATAN 

 

3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Kegiatan proyek yang penulis ikuti selama 2 bulan (terhitung mulai dari 

tanggal 04 Juli 2020 hingga 31 Agustus 2020) pekerjaan proyek ini dilaksanakan 

selama 62 hari kelender, penulis melaksanakan kerja praktek pada proyek 

Perpipaan Air Limbah Perkotaan Pekanbaru Area Selatan (PAKET SC1) dengan 

mengikuti rangkaian pekerjaaan yang meliputi sebagai berikut: 

 

3.1.1 Di perusahaan 

1. Tahap perkenalan 

Tahap perkenalan dilakukan untuk mengenal  staff  kantor  dan  mengetahui siapa 

yang akan membimbing selama pelaksanaan KP dan apa tugas yang di berikan 

selama KP. 

a. Target yang diharapkan 

Agar bisa berinteraksi dengan semua staff dikantor 

b. Kendala yang dihadapi 

Tidak ada kendala dalam tahap perkenalan 

 

3.1.2 Di lokasi proyek 

   Adapun kegiatan yang  dilakukan selama di lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Peninjauan lokasi proyek saat berlangsungnya pekerjaan dan mengetahui 

metode kerja nya. 

2. Mengambil dokumentasi, mencatat dan  melakukan  tugas yang sudah di berikan 

yaitu sebagai pelaksana. 

 

3.2  Tahapan pekerjaan metode jacking 

Adapun Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek  

(KP) dimulai dari pekerjaan yaitu : 
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 Pekerjaan persiapan untuk metode jacking 

 Pekerjaan marking shaf pit 

 Pekerjaan pembuatam shaf ( Starting pit atau arriving pit ) 

 Pekerjaan persiapan shaf/pit 

 Pekerjaan persiapan pipe jacking 

 Pekerjaan pipe jacking ( progressing ) 

 

3.2.1  Pekerjaan persiapan untuk metode jacking 

A. Sebelum pelaksanaa  

1. Koordinasi  dan sosialisasi 

     Sebelum pekerjaan di mulai maka sosialisasi sangat perlu dilakukan untuk  

kelancaran pekerjaan dan kenyamanan masyarakat. Sosialisasi dilakukan kepada : 

i. Masing-masing Kecamatan/Desa,RT/RW terkait yang akan terdampak 

akibat pekerjaan. 

ii. Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder (Dishub, Satlantas, Pemilik 

Utilitas, dsb) 

   Yang Perlu disampai kan adalah : 

a. Potensi gangguan selama pelaksanaan pekerjaan dan penaganannya. 

b. Jadwal Pelaksanaan Pekerja di masing-masing area yang akan dilintasi. 

c. Jam kerja masing-masing kawasan yang tergantung karakteristik kawasan ( 

perdagangan, pemukiman, hotel & restaurant dll ). 

1. Check List 

       Dilakukan check list persiapan sumber daya dan kelengkapannya 

diantaranya sebagai berikut : 

i. Requets For work 

ii. Gambar Kerja (shop Drawing) 

iii. Metode Kerja 

  Dilakukan check list persiapan peralatan kerja 

i. Alat Kerja 

ii. Material Kerja 
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iii. Rambu-rambu 

 

3.2.2 Pekerjaan marking shaf pit 

1. Shaft di marking sesuai dengan dimensi gambar. 

2. Dipasang barrier beton dan pagar dengan panjang 15-17 m. 

     Langkah-langkah Memasang barrier beton dan pagar 

- Siapkan excavator dilokasi 

- Lalu angkat barrier beton dari dalam dump truk menggunakan excavator 

- Selanjutnya barrier beton diletakkan dilokasi dan disusun sehingga membentuk 

pagar. Dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlAT : 

- Excavator PC 200 

3. Dilakukan dulu test pit untuk memastikan  di area shaft atau pit sudah tidak 

terdapat utilitas. 

Test pit yaitu penggalian dangkal untuk mengetahui adanya utilitas baik kabel  

telkom, pipa gas, kabel PLN dan pipa PDAM. 

Ukuran test pit : Panjang : 1,2 m, Lebar : 70 cm, Kedalaman : 1,1 m dan Jarak 

antar bahu jalan dengan test pit -+ 1 m. Dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 

Gambar 3.1 Barrier beton dan pagar dengan panjang 15-17 m 

                    (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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ALAT : 

- Cangkul 

- Jack Hammer 

- Meteran 

4. Jika terdapat utilitas, dilakukan pergeseran shaft untuk menghindari utilitas 

tersebut. 

     Pergeseran shaft ini dilakukan jika pada area marking pit itu terdapat utilitas 

lain maka dilakukan pergeseran shaft berjarak 1 meter dari utilitas tersebut. 

 

a. Target yang diharapkan 

Target yang diinginkan pada tugas  ini adalah agar tidak ada utilitas-utilitas 

lain yang terganggu pada pekerjaan proyek ini. 

b. Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah jika terjadi kebocoran pada saat test pit itu 

akan menggakibat resiko besar bagi pekerja. 

 

3.2.3 Pekerjaan pembuatam shaf ( Starting pit atau arriving pit ) 

1. Mobilisasi peralatan dan Material  

             Pada saat mobilisasi perlu diperhatikan arus lalu lintas. Sebaiknya  mobilisasi 

dilakukan pada malam hari saat arus lalu lintas rendah. 

Gambar 3.2. Penggalian lubang test pit. 

    (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

     Gambar 3.2. Pengukuran test pit. 
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2. Marking dan Cutting 

      Lakukan marking sesuai dengan dimensi dalam gambar. Dimensi starting pit 

berbeda  dengan dimensi arriving pit. 

      Dimensi ukuran untuk starting pit yaitu panjang nya 7 meter dan lebar nya 3,5 

meter  sedangkan untuk dimensi ukuran arriving pit yaitu panjang nya 4 

meter dan lebar nya 3,5 meter. Dapat dilihat pada Gambar 3.3 

      Lalu dilakukan galian mekanis dengan alat jack hammer secara perlahan 

sampai kedalaman menemukan tanah dasar. Pada kedalaman tersebut menjadi 

titik awal untuk pemancangan steel sheet pile (ssp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT : 

- Cat Semprot 

- Tali 

Gambar 3.3 Proses Marking 

         (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

                                    (Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

         Gambar 3.3 Proses galian mekanis menggunakan alat Jack Hammer 
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- Meteran 

- Jack Hammer 

 

3. Pancang steel sheet pile 

       Lakukan mobilisasi pancang yaitu crane dan vibro hammer ke lokasi 

pekerjaan. Karena keterbatasan area kerja ,perlu diperhatikan posisi crane 

terhadap lokasi pancang dan lokasi material SSP. Hal ini juga perlu 

perhatikan utilitas kabel-kabel di udara. 

Pancang SSP secara berurutan dan pastikan ssp terkait untuk menghindari 

kebocoran saat penggalian nantinya. 

Survey melakukan cek terhadap kelurusan pemancangan agar pemancangan 

persisi. Hal ini agar SSP pada posisi sudut bisa tersambung dengan baik.  

Ukuran besi stell sheet pile 1 batang nya yaitu 6 m dan untuk pemancangan di 

butuhkan 12 meter, Jadi untuk 1 kali pemancangan diperlukan 2 besi stell 

sheet pile.  

Langkah-langkah memancang stell sheet pile menggunakan alat berat vibro 

hammer jacsis 210 : 

a. Siapkan alat berat 

b. Ikatkan dibagian salah satu besi ssp dan bagian tengah menggunakan tali 

yang tebal dan tahan 

c. Lalu alat berat tersebut menggunakan lengan nya untuk mengangkat besi 

tersebut 

d. Selanjutnya besi ssp di tegakkan dengan lurus sesuai lubang yang sudah 

dicutting sebelumnya,lalu diletakkan waterpass pada sisi besi ssp tersebut 

supaya ketika dipancang ke dalam tanah ssp tersebut tidak keluar jalur atau 

miring 

e. Dan baru besi ssp ditancapkan sedalam 6 meter dengan cara getaran dan 

ditekan menggunakan alat berat tersebut. 

f. Lalu disisakan beberapa sentimeter besi ssp yang ditancap tadi diatas 

permukaan tanah untuk penyambungan besi ssp lain nya 
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g. Penyambungan dilakukan dengan plat besi persegi lalu dilas penuh antara 

ssp yang ditancap tadi dengan ssp yang baru ingin disambung. Dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlAT : 

- Vibro Hammer Jacsis 210 

- Waterpas Magnet 

- Peralatan las 

 

4. Galian mekanis untuk pemasangan H-Beam 

       Setelah SSP terpancang seluruhnya, dilanjutkan dengan penggalian. Galian 

dilakukan  secara bertahap untuk pemasangan bracing H-Beam. 

       Material hasil galian langsung di angkut ke disposal area  menggunakan 

dump truck.  

Langkah-langkah galian mekanis untuk pemasangan h-beam menggunakan 

alat berat excavator pc 200 : 

a. Siapkan alat berat excavator pc 200 

b. Lalu hancurkan aspal jalan tersebut menggunakan alat berat 

c. Bongkahan pecahan aspal tersebut diangkat menggunakan alat berat dan 

dimasukkan di dump truk yang sudah siaga menunggu 

Gambar 3.3 Proses Pemancangan SSP 
menggunakan alat berat Vibro Hammer 

Jacsis 210      

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Gambar 3.3 Besi Stell Sheet Pile ukuran 
6 meter   
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d. Ketika aspal sudah di angkat semua ke dump truk, selanjutnya penggalian 

tanah sekitar kedalaman 2 meter 

e. Selanjutnya aspal dan tanah yang sudah diangkat ke dump truk terus 

diangkut ke disposal. Dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT : 

- Excavator PC 200    - Dump Truck 

 

5. Bracing H-Beam  

      Bracing H-Beam dipasang pada SSP untuk menahan turap SSP dari gaya 

tanah aktif disekililing turap. Disetiap sambungan menggunakan las penuh. 

Pemasangan bracing H-Beam juga dilakukan secara bertahap mengikuti tahap 

galian, dan panjang sebenarnya besi H-beam yaitu 12 meter dengan lebar 

sayap 350 mm dan untuk tinggi nya 350 mm. Dan panjang untuk besi h-beam 

di lapangan itu tergantung ukuran pit. 

Dalam satu pit itu terpasang 12-16 besi H-beam tergantung kedalaman pit 

tersebut.  

       Langkah-langkah Pemasangan baja h-beam : 

a.  Buat dulu dudukan untuk baja h-beam menggunakan plat besi 

b. Dudukan tersebut dilas di bagian sudut dan bagian tengah pada besi ssp 

c. Ketika sudah siap dudukan tersebut baru lah diturunkan baja h-beam ke 

Gambar 3.4 Proses Penggalian tahap awal 
pemasangan H- beam dengan kedalaman 2 meter 

menggunakan alat berat 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi  Proyek) 
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bawah pit menggunakan alat berat excavator dengan mengaitkan tali pada 

baja h-beam dan pada lengan alat berat excavator tersebut dan baja h-

beam diletakkan diatas dudukan yang sudah diatur tadi 

d. Setelah baja h-beam sudah diturunkan dan diletakkan pas pada dudukan, 

baru lah bagian atas dan bawah baja h-beam dilas penuh supaya menempel 

kuat pada dudukan dan dinding besi ssp. Dapat dilihat Gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ALAT : 

- Excavator PC 200 

- Peralatan las 

 

a. Target yang diharapkan 

   Gambar 3.5 Besi H-beam ukuran 12 meter  
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

Gambar 3.5 Proses Penurunan Besi H-
Beam menggunakan excavator 

 Gambar 3.5 Proses penyambungan H-beam 
menggunakan las penuh. 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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Target yang diinginkan pada tugas ini yaitu supaya tidak terjadi kemacetan 

dan membuat pit tidak longsor dan bisa menahan tekan air pada dinding 

tanah. 

b. Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah pada tanah yang sangat keras pada sangat 

pemancangan SSP sehingga alat berat bekerja tidak maksimal. 

 

3.2.4 Pekerjaan persiapan shaf/pit 

1. Survey melakukan marking elevasi. 

      Perlu diperhatikan yang menjadi titik acun pekerjaan pemasangan pipa adalah 

elevasi invert level pipa. 

Lakukan marking tiap top elevasi, mulai dari top base slab,top guard rail, 

bottom outter pipa, dan invert level. 

Elevasi upstream (hulu) dan elevasi downstream (hilir) berbeda sesuai dengan 

kemiringan gambar. Marking perlu dilakukan baik di hulu maupun di hilir. 

2. Ground Improvement (Pemadatan) 

      Jika tanah pada dasar galian kurang padat,lunak, dan sebagainya perlu 

dilakukan treatment terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan bahwa 

pondasi  untuk dudukkan guard rail alat jacking cukup kuat menahan beban 

alat dan pelengkapannya sehingga tidak terjadi penurunan yang dapat 

mengakibatkan pergeseran elevasi. 

Jika tanah lunak, maka dapat dilakukan dengan pergantian material yang 

lebih baik kemudian dipadatkan. 

Setelah dipastikan tanah dasar padat dan keras maka dapat dilakukan 

pengecoran slab beton.  

3. Cor Base Slab/Elsi 

      Dilakukan pengecoran base slab dengan beton ready mix. 

Kemiringan dan kerataan top pengecoran perlu diperhatikan karena sebagai 

titik dasar untuk satting guard rail dan alat jacking nantinya. Dan untuk 

volume  pengecoran sesuai dengan ukuran starting pit dan arivving pit dengan 
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ketebalan cor sama yaitu 20 cm, Pengecoran ini menggunakan mutu beton K-

300.  

a. Siap kan truck mixer dan excavator pc 200 

b. Lalu tuangkan  campuran cor beton kedalam bucket excavator dengan 

volume bucket 0,93 m3 

c. Turunkan bucket tersebut secara perlahan ke dalam lubang pit tersebut 

d. Ketika sudah mencapai kira-kira jarak 2 meter antara elsi dan bucket, 

tuangkan bucket yang berisi coran beton tersebut 

e. Pada saat penuangan coran beton, diharap kan para pekerja yang ada pada 

dalam pit tersebut berlindung di bawah baja h-beam agar tidak terkena 

coran beton tersebut 

f. Selanjutnya para pekerja meratakan coran beton tersebut menggunakan 

cangkul dan skop 

g. Ketika sudah diratakan,terus diukur jarak antara bagian bawah baja h-

beam dengan permukaan elsi tersebut dengan jarak yang sudah ditentukan 

yaitu 1,8 m. Dapat dilihat pada Gambar 3.6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAT : 

- Truk Mixer Kapasitas 7 m3        - Alat Survey 

- Cangkul                                       - Excavator PC 200 

- Meteran                                       - Skop 

Gambar 3.6 Truck Mixer kapasitas 7 m3 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Gambar 3.6 Pengecoran base slab 
dengan ketebalan  20 cm 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek)
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a. Target yang diharapkan 

Targer yang diinginkan pada tugas ini adalah agar ketika jacking lantai dasar 

tidak runtuh atau pun miring dan lantai dasar nya tahan terhadap beban yang 

diberikan. 

b. Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah ketika dijumpai salah satu pit dengan sumber 

mata air yang     besar sehingga pengecoran terkendala karna harus disedot 

dulu air nya dan harus menunggu beberapa waktu yang lama sehingga 

pengecoran  nya terhambat. 

 

3.2.5 Pekerjaan persiapan pipa jacking 

1. Setting Thrust Block 

Thrust block berfungsi sebagai tahanan jack dari main hydraulic ketika 

pemasangan pipa Thrust block dipasang belakang menempel dinding penahan 

tanah (SSP).  

Ukuran untuk pengecoran thrust block yaitu dengan panjang 2,40  meter, 

lebar 1,16 meter dan tinggi nya 1,27 meter sehingga kita dapat volume nya. 

Pengecoran ini menggunakan mutu beton K-300.  

Langkah-langkah Pengecoran thrust block : 

a. Turunkan beton kebawah pit dengan ukuran beton panjang 2,40, lebar 40 

cm dan tinggi 1,27 meter 

b. Letakkan beton tersebut dibagian ujung bawah pit dengan posisi melintang  

dan diberi jarak antara beton sama dinding ssp tersebut dengan jarak yaitu 

1,16 meter 

c. Kemudian potong pipa besi dengan ukuran yang sesuai untuk bekisting 

nya, lalu pipa besi tersebut dilas dibesi ssp dan di lekatkan dibagian ujung 

beton tersebut 

d. Ketika pipa besi sudah dilas semua, selanjutnya siapkan triplek untuk 

diletakkan dibagian pipa besi tadi sebagai penutup agar pada pengecoran 

nnti coran nya tidak mengalir keluar 
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e. Lalu turunkan plat baja menggunakan crane ois ke dalam pit, untuk ukuran 

plat baja panjang dan lebar nya sama dengan ukuran beton yang 

diturunkan pertama tadi 

f. Plat baja tersebut didekatkan dengan beton dengan jarak 5 cm 

g. Ketika pekerjaan bawah sudah selesai, selanjut pembuatan talang di atas 

pit untuk menyalurkan coran kebawah 

h. Bahan untuk membuat talang tersebut menggunakan papan dan talang 

tersebut dibentuk seperti huruf V, bagian ujung talang tersebut dimasukkan 

bagian ujung pipa berdiameter 200 mm dan bagiannujung nya satu lagi 

diletakkan pada bagian beton dibawah untuk pengecoran thrust block 

i. Sudah selesai pembuatan talang, Selanjutnya tahap pengecoran, penuangan 

coran pada talang tidak dilakukan secara tegak lurus tapi dilakukan dengan 

dimiringkan talang dan pipa tersebut agar bagian truck mixer dapat 

mengalirkan coran pada talang dan pipa 

j. Pada saat mengalirkan coran, para pekerja mulai meratakan coran tersebut 

menggunakan cangkul dan skop, lalu untuk meratakan bagian permukaan 

nya menggunakan roskam (sendok acian plasteran). Dapat dilihat pada 

Gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Setting kedudukan Thrust Block sebelum pengecoran 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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ALAT : 

- Crane Hoist          - Roskam (sendok acian plasteran) 

- Peralatan las 

- Truck mixer 

- Skop 

 

2. Setting Guard Rail  

      Guard rail berfungsi sebagai pengarah dan dudukan jacking machine maupun 

pipa. 

Survey membuat marking untuk arah jacking dari posisi guard rail. Guard rail 

dipasang pada posisi yang kuat agar tidak bergeser saat jacking.  

Panjang besi untuk guard rail yaitu 4,50 m dan untuk jarak kedua nya yaitu 

30-35 cm.  

       Langkah-langkah setting guard rail : 

a. Siapkan enam batang baja h-beam ukuran 200 mm x 200 mm dengan 

panjang asli 12 meter dan sudah dipotong sesuai dilapangan 

b. Buatlah posisi melintang dengan empat batang baja h-beam sebagai 

dudukan untuk guard rail nantinya. 

c. Ketika sudah selesai membuat posisi melintang, selanjutnya letakkan dua 

batang baja h-beam diatas baja h-beam melintang tadi dengan posisi lurus 

mengarah pada jalur pipa dan untuk jarak kedua batang baja h-beam yaitu 

Gambar 3.7 Proses Pengecoran Thrust Block 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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30-35 cm 

d. Selanjutnya las kedua baja h-beam pada empat batang baja h-beam yang 

sebagai dudukan nya tersebut 

e. Ketika sudah selesai baru disusun papan pada lantai dasar nya, supaya para 

pekerja dapat bekerja dengan cepat. Dapat dilihat pada gambar 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAT : 

- Peralatan las 

- Crane Hoist 

- Meteran 

 

3. Setting Entrance Ring 

      Entrance ring merupakan media untuk masukknya headcutter dan mencegah 

kebocoran dan kembalinya slime material saat progressing jacking pipa. 

Posisi pemasangan entrance ring perlu memperhatikan posisi pemasangan 

pipa dan elevasi invert level pemasangan pipa.  

Ukuran etrance ring yaitu 1,21 m x 1,21 m dengan diameter 700 mm untuk 

pipa RCP berdiameter 600 mm dan diameter 480 mm dengan pipa RCP 

berdiameter 450 mm.  

  Langkah-langkah Setting Entrance Ring : 

a. Siapkan Plat besi diameter 600 mm/450 mm dan siapkan 1 karet getah 

yang ukuran nya sama dengan ukuran plat besi tersebut 

Gambar 3.8 Proses Setting Guard Rail 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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b. Buka kunci baut pada plat besi, lalu baringkan karet getah dan letakkan 

plat besi diatas karet getah, selamjutnya pukul bagian2 sisi plat besi 

menggunakan palu untuk menandakan lubang baut\ 

c. Selanjutnya ketika sudah selesai dipukul bagian sisi nya, ditegakkan 

kembali plat besi tersebut dan selanjutnya pukul karet getah yang sudah 

ditandai menggunakan palu dan menggunakan pipa besi kecil untuk 

membuat lubang baut pada karet getah tersebut 

d. Setelah selesai membuat lubang baut pada karet getah, selanjutnya karet 

getah ditegakkan dan plat besi tadi ditumbangkan dengan posisi batang 

baut ke atas baru lah karet getah tadi diletakkan diatas plat besi lalu pas 

kan lubang baut pada karet getah dengan batang baut diplat besi tersebut 

e. Cara memasukkan batang baut pada plat besi ke lubang baut pada karet 

getah yaitu dengan cara dipukul menggunakan palu karena sangat susah 

dimasukkan jika ditekan menggunakan tangan saja 

f. Ketika sudah selesai memasukkan dan menyatukan plat besi dan karet 

getah lalu dikunci kembali dengan baut, setelah itu ditegakkan kembali dan 

di sandarkan di tepi barrier beton 

g. Langkah seterusnya turunkan entance ring beton kebawah pit 

menggunakan crane ois dan diletakkan pada bagian yang ingin ingin dibor, 

lalu turunkan juga entance ring besi yang tadi ke bawah pit menggunakan 

crane ois 

h. Lalu satukan entance ring beton dan entance ring plat besi menggunakan 

baut dengan cara di bor bagian sisi atas dan bawah pada entrance ring 

menggunakan mesin baut APB22C DCA APB 22 C impact wrench. Dapat 

dilihat pada Gambar 3.9 
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ALAT : 
- Hoist Crane     - Palu 

- Meteran 

- Mesin Baut APB22C DCA APB 22 C impact wrench 

 

Gambar 3.9 Pemasangan Karet pada Entrance Ring 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
 

Gambar 3.9 Setting Entrance Ring Beton 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
 

Gambar 3.9 Setting Pemasangan 1 Set Entrance Ring 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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4. Setting Jacking Machine 

      Mesin jacking diletakkan diatas guard rail yang telah terpasang dengan posisi 

headcutter dibagian depan. Perhatikan posisi main jack pada thrust block. 

Dipastikan semua pipa, kabel, dan perlengkapan lainnya terpasang dengan 

baik dan rapi. Panjang total jacking machine yaitu 2 meter.  

Langkah-langkah setting jacking machine : 

a. Turunkan semua peralatan jacking machine ke bawah pit menggunakan 

hoist crane      

b. Lalu letakkan jacking machine diatas guard rail dan di sejajarkan 

c. Pasangkan kabel pada jacking machine untuk dikendalikan dari jarak jauh 

d. Selanjutnya pasangkan alat spedemeter pada jacking machine yang di 

letakkan diatas jacking machine dan kaitkan tali pada spedometer ke piston 

jacking machine 

e. Seterusnya turunkan headcutter menggunakan hoist crane kedalam pit dan 

di sejajarkan dengan guard rail dengan mata bor mengarah ke lubang 

entrance ring 

f. Setelah sudah diturunkan headcutter baru lah pemotongan ssp pada 

lingkaran entrance ring menggunakan pemotong api 

g. Berikut nya pemasangan tapak dudukan laser pada bagian tengah jacking 

machine, ketika sudah selesai pemasangan tapak baru laser di dudukan 

diatas tapak tersebut dengan dikunci dengan kuat sehingga ketika pada saat 

mendorong headcutter ataupun pipa nanti tidak bergeseran lasernya. Dapat 

dilihat pada Gambar 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Jacking Machine  
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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Gambar 3.10  Pemasangan Spedometer 
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
 

Gambar 3.10  Penurunan Headcutter menggunakan crane ois 
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
 

Gambar 3.10  Proses pemotongan ssp pada lingkaran entrance ring 
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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AlAT : 

- Hoist Crane        - Peralatan las 

- 1 Set Pengunci    - Theodolite DT-200 series ( Laser) 

- Pisau 

 
a. Target yang diharapkan 

Target yang diinginkan pada tugas ini adalah agar pada saat jacking nanti 

dinding dibalakang nya mampu menahan tekanan jacking, Guard rail nya 

tidak bergeser pada saat jacking nanti, dan tidak terjadi nya kebocoran pada 

sisi entance ring pada saat jacking. 

b. Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah pada saat posisi pemasangan entrance ring 

perlu memperhatikan posisi pemasangan pipa dan elevasi invert level 

pemasangan pipa,jika tidak memperhatikan posisi pemasangan pipa dan 

elevasi level pemasangan pipa, Maka akan mengakibat kan kebocoran pada 

sisi entance ring sehingga memperlambat pekerjaan pemasangan pipa. 

 
 
 

Gambar 3.10  Pemasangan tapak dudukan 
laser 

 
(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Gambar 3.10  Pemasangan laser pada 
tapak dudukan dan penyetelan laser pada 

mesin headcutter  
 
(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
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3.2.6 Pekerjaan pipe jacking ( Progressing ) 

 1. Setelah semua dipastikan pada posisi elevasi yang tepat, headcutter mulai    

dimasukkan. 

Mesin bor ini lah nanti memandu atau membawa satu persatu pipa mencapai 

pit yang sudah ditentukan. 

 2. Dilakukan pengecekkan elevasi secara berkala setiap 1 batang pipa yang 

masuk. 

Jadi setiap 1 batang pipa yang masuk terus diturunkan lagi pipa yang 

selanjutnya untuk didorong maka laser dan sudut nya harus dicek kembali 

apakah sesuai yang sudah ditentukan atau malah bergeser kearah yang tidak 

diinginkan, Seperti laser nya hilang dari monitor yang mengendali dan sudut 

nya tidak sesuai dengan yang sudah diperhitungkan. 

 3. Material lumpur yang tertampung di tangki penampungan, dibuang secara 

berkala ke disposal area. 

Dimesin bor itu ada dua lubang pipa yang satu nya untuk 

menyalurkan/menyemprotkan air kemata besin bor agar pada saat mata mesin 

bor berputar untuk menghancurkanmaterial yang berada didepan nya lebih 

mudah dan lubang pipa satu nya lagi untuk menyedot material/lumpur yang 

sudah dihancur kan dengan mata mesin bor tersebut, Terus lumpur tersebut 

diarah kan ke tangki yang berada di atas pit lalu diendapkan lumpur tersebut 

hingga turun ke bawah tangki sehingga air yang diatas tangki bisa digunakan 

kembali (sistem sluri). 

 4. Pemasangan pipa dilakukan dari starting pit menuju arriving pit. 

Starting pit yaitu dari awal mesukkan mesin bor sampai pipa terakhir 

sedangkan arriving pit yaitu tempat terakhir pengeboran dan tempat 

pengeluarkan mesin bor. 
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Gambar 3.1.1 Micro Tunneling Mesin Bor (MTMB) 
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
 

Gambar 3.1.1 Bagian depan Micro 
Tunneling Mesin Bor (MTMB) 

 

Gambar 3.1.1 Bagian belakang Micro 
Tunneling Mesin Bor (MTMB) 

 
(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 
(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 

 

Gambar 3.1.1Pengecekan Elevasi setiap 1 batang pipa 
 

(Sumber: Dokumentasi dilokasi proyek) 
 



23  

3.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

3.3.1  Perangkat Lunak 

      Perangkat lunak yang digunakan adalah : 

1. Microsoft Word 

Perangkat ini digunakan untuk membuat laporan, baik itu laporan harian 

maupun laporan akhir. 

2. Pdf (Nitro Pro) 

     Gambar dan file lainya yang diterima dari engineering adalah gambar yang 

sudah di pdfkan. 

 

3.3.2  Perangkat Keras 

       Perangkat keras yang digunakan adalah : 

1. Teodolit DT 200 series 

      Digunakan sebagai laser dan sebagai alat untuk menentukan sudut pada saat 

jacking. 

2. Waterpass 

      Digunakan untuk mengecek elevasi duduk mesinnya dan alatnya. 

3. Meteran 

      Digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi. 

 

3.4 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

       Dokumen-dokumen file-file yang yang dihasilkan selama kegiatan kerja 

pratek adalah :  

1. Gambar dokumentasi selama pekerjaan berlangsung 

2. Gambar Rencana Proyek (Bestek) 

 

3.5 Hal-hal yang dianggap perlu 

1.  Operator harus memiliki surat ijin operasi (SIO) 

2.  Penempatan petugas/flagmen yang memakai rompi 

3.  Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku 
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4. Menggunakan alat pelindung diri (APD) pada saat melakukan aktifitas 

pekerjaan seperti helmet,sarung tangan pelindung diri 

5.  Pemasangan pagar pengaman/MCB,dan rambu-rambu peringatan 

6. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang 

ditargetkan.
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Selama kerja praktek (KP) Instalisasi Perpipaan Air Limbah banyak pengalaman dan 

ilmu yaang penulis dapatkan dilapangan. Kerja praktek dilakukan selama kurang 

lebih 2 bulan dari tanggal 01 Juli s/d 31 Agustus 2020. 

Adapun kesimpulan yang didapat penulis selama kerja praktek adalah : 

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan jacking instalasi perpipaan air limbah menggunakan 

pipa rcp diameter 450 mm panjang 2,33 m, sedangkan diameter 600 mm dengan 

panjang 2,45 m. Mutu beton untuk kedua pipa rcp ini menggunakan mutu beton 

K-300. Untuk mengebor lubang pit secara horizontal menggunakan microtunnel 

boring machine (MTBM) dan dikombinasikan dengan teknik jacking. 

2. Pada pelaksanaan pekerjaan ipal ini aliran air limbah nya tidak menggunakan alat/ 

mesin untuk mendorong aliran tersebut tapi menggunakan gaya gravitasi bumi, 

diaman tahap pekerjaan nya dari elevasi yang terendah ke elevasi yang tertinggi. 

3. Pada Metode jacking ini ada beberapa tahap pekerjaan nya yaitu : 

a. Pekerjaan persiapan untuk metode jacking 

b. Pekerjaan marking shaf pit 

c. Pekerjaan pembuatam shaf ( Starting pit atau arriving pit ) 

d. Pekerjaan persiapan shaf/pit 

e. Pekerjaan persiapan pipe jacking 

f. Pekerjaan pipe jacking ( progressing ) 

 

1.2  Saran 

Untuk selanjutnya, penulis memberikan saran kepada WIKA-KARAGA yang 

mungkin dapat membantu perusahaan pada masa mendatang berupa : 

1. Sebaiknya untuk pelaksana pengawas lapangan lebih dikontrol lagi para 

pekerja nya agar kerja yang dihasilkan sesuai yang ditarget kan. 

2. Ketika sudah selesai pemasangan pipa sebaiknya diuji lagi aliran air nya 

dari pit 1 ke pit 2 apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
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