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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Cemerlang Samudra Kontrindo didirikan pada tahun 1998 di Jl. S. 

Parman Gg Rustam No. 57B Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan semangat, 

komitmen, ide, visi, misi dan tekad yang kuat dari para pendiri serta untuk 

mewujudkan partisipasi nyata pertumbuhan industri di perusahaan konstruksi, 

maka itu yang melatarbelakangi awal berdirinya PT. Cemerlang Samudra 

Kontrindo. Seiring pertumbuhan konstruksi, PT. Cemerlang Samudra Kontrindo 

telah meresmikan cabang di Pekanbaru pada tahun 2005 dan cabang di Jakarta pada 

tahun 2009.  

PT. Cemerlang Samudra Kontrindo telah didukung oleh para ahli, insinyur 

dan klien besar serta pekerjaan pemerintah. Berdasarkan Keputusan Departemen 

Kehakiman RI No: 02-22234 HT.01.01.th.98 dan Sertifikat Gapeksindo (Badan 

Pembina Jasa Konstruksi) Gedung (0212446), Struktur Sipil (0212447), Mekanikal 

Elektrikal (0131588). PT.Cemerlang Samudra Kontrindo bergerak di bidang 

konstruksi, meliputi Infrastruktur, Bangunan Industri, Mekanikal, Elektrikal & 

Instrumentasi. PT. Cemerlang Samudra Kontrindo siap bekerjasama dengan 

instansi non Departemen RI, Pemerintah Daerah, dan BUMN Swasta. Sebagai 

pengetahuan dan kecerdasan Perseroan telah menjalin kerjasama dengan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Swasta. 

Salah satu proyek PT. Cemerlang Samudra Kontrindo yang dijadikan kerja 

praktik adalah Pekerjaan Jasa Konstruksi Civil (Include Site Preparation) Station 

Duri, Dumai & Batang Beserta Fasilitasnya Untuk Pekerjaan Jasa Perancangan, 

Pengadaan dan Konstruksi Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan. 

PT. Pertamina Gas, sebagai pemilik dari Pekerjaan Jasa Perancangan, 

Pengadaan Dan Konstruksi Penggantian Pipa Minyak Wilayah Rokan. Konsorsium 

PT.  PGAS Solution dan PT. Patra Drilling Contractor (PDC), ditunjuk oleh PT. 

Pertamina Gas untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan EPC 
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(Engineering, Procurement, Construction) pada Jasa Perancangan, Pengadaan dan 

Konstruksi Penggantian Pipa Minyak Wilayah Rokan. 

 

1.2 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan proyek yang dilaksanakan oleh PT. Cemerlang Samudra 

Kontrindo berupa Pekerjaan Jasa Konstruksi Civil (Include Site Preparation) 

Station Duri, Dumai & Batang Beserta Fasilitasnya Untuk Pekerjaan Jasa 

Perancangan, Pengadaan dan Konstruksi Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja 

Rokan yaitu untuk mengganti jaringan pipa minyak di Wilayah Kerja Rokan, 

Provinsi Riau yang akan melampaui umur rencana. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang 

mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap 

individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi 

dan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan jabatan dan tugas dari pelaksana 

proyek yaitu: 

1.3.1 Project Manager  

Seorang project manager bertanggung jawab untuk keseluruhan arah 

koordinasi, implementasi, pelaksanaan, pengendalian dan penyelesaian proyek-

proyek tertentu, serta memastikan konsistensinya dengan strategi, komitmen, dan 

tujuan perusahaan. Adapun tugas dari seorang project manager yaitu: 

a. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek; 

b. Mendefinisikan ruang lingkup proyek, tujuan dan penyampaiannya; 

c. Menyusun dan mengkoordinasikan staff proyek; 

d. Mengelola anggaran dan alokasi sumber daya proyek; 

e. Perencanaan dan penjadwalan proyek; 

f. Memberikan arahan dan dukungan untuk tim proyek; 

g. Terus-menerus memantau dan melaporkan kemajuan proyek kepada seluruh 

stakeholders; 

h. Membuat laporan yang memuat kemajuan proyek, masalah dan solusi; 
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i. Melaksanakan dan mengelola perubahan proyek dan melakukan intervensi 

untuk mencapai hasil proyek; dan 

j. Melakukan evaluasi dan penilaian hasil. 

 

1.3.2 Lead Health Safety Security Environment (HSSE) 

Lead HSSE merupakan seseorang yang bertugas mengkoordinir HSE 

lapangan. Adapun tugas dari Lead HSSE yaitu: 

a. Mengaudit dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kerja; 

b. Memberikan peraturan-peraturan standar dalam setiap prosedur pekerjaan; 

c. Menjadi penyambung informasi perusahaan dengan pihak HSE di lokasi 

proyek maupun di unit pekerjaan; 

d. Merekrut calon karyawan pada divisi health, safety, environment yang sesuai 

kualifikasi; 

e. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proyek dari aspek HSE; 

dan 

f. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan keamanan dilokasi 

proyek serta anak buahnya seperti safety officer, safety supervisor & safety 

engineer. 

 

1.3.3 Health Safety Environment (HSE) 

Tugas dari HSE lapangan mencakup: 

a. Memastikan seluruh pekerja sadar akan kepentingan memakai Alat Pelindung 

Diri; 

b. Memastikan, memeriksa dan melakukan inspeksi bulanan mengenai 

kelayakan dan kesediaan APD serta peralatan keselamatan kerja seperti 

APAR, P3K, dll. 

c. Memastikan safety sign di lokasi kerja sudah di pasang dengan baik; 

d. Memberikan pelatihan kepada pekerja seperti pemakaian APAR, P3K, 

Tanggap Darurat, dll; 
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e. Memantau penerapan SOP sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh 

karyawan; 

f. Pemeriksaan rutin terhadap dampak dan bahaya pada pekerjaan yang 

dilaksanakan; 

g. Melaksanakan dan membuat program HSE Meeting setiap bulannya; 

h. Memperoleh laporan setiap bulannya mengenai inspeksi tersebut; 

i. Mengadakan briefing dan instruksi setiap harinya kepada HSE Officer, Man 

/ Staff; 

j. Menegur dan memberikan sangsi kepada pekerja yang melanggar peraturan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang telah ditetapkan; 

k. Mengkoordinir surat ijin kerja aman / work permit sudah dijalankan pada 

setiap unit kerja terutama kontraktor; dan 

l. Dapat memecahkan masalah, menginsvestigasi, mengaudit dan memberikan 

masukan untuk sesuatu yang kurang aman. 

 

1.3.4 Admin HSE 

Tugas dari seorang admin HSE yaitu: 

a. Melakukan identifikasi serta pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang 

terjadi pada lingkungan kerja; 

b. Membuat dan memelihara dokumen terkait K3; 

c. Membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3; dan 

 

1.3.5 Koordinator Humas 

Tugas dari koordinator humas yaitu mengkoordinasi dan mengawasi 

jalannya kerja humas dari semua station. 

 

1.3.6 Humas 

Seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, 

meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan 

sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. 
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1.3.7 Engineer 

Tugas dari seorang engineer yaitu membantu tugas menjadi wakil manager 

proyek yang memiliki tugas dalam perencanaan teknis dan material yang meliputi 

menyediakan seluruh shop drawing, membuat perhitungan konstruksi yang 

diperlukan, menentukan spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan. 

 

1.3.8 Project Control 

Plan project control memiliki tanggung jawab untuk mengetahui semua 

kegiatan yang ada di proyek tersebut. Bekerja sesuai jadwal dan mengatur jalannya 

step pekerjaan yang diawasi langsung oleh project manager. 

 

1.3.9 Dokumen Control  

Document Control memegang peran penting untuk pengendalian dokumen 

dan pengendalian salinan dokumen, termasuk distribusi salinan dari perubahan 

dokumen selama operasional proyek. Lingkup manajemen dokumen termasuk 

pengorganisasian dokumen dan siklus hidupnya, termasuk bagaimana dan kapan 

dokumen-dokumen dibuat, direview, diterbitkan dan dimusnahkan. 

 

1.3.10 Drafter 

Tugas seorang drafter adalah: 

a. Membuat gambar pelaksanaan/gambar shop drawing; 

b. Menyesuaikan atau merevisi gambar perencana dengan kondisi nyata 

dilapangan; dan 

c. Menjelaskan kepada pelaksana lapangan/surveyor mengenai bentuk detail 

struktur dan ukuran bangunan agar struktur bangunan yang dibuat sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. 

 

1.3.11 Logistik 

Logistik proyek adalah suatu profesi dalam struktur organisasi proyek yang 

bertugas untuk menyalurkan material atau alat ke bagian pelaksanaan lapangan. 

Adapun tugas dari logistic proyek yaitu: 
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a. Melakukan survei terkait dengan jumlah dan harga material dari beberapa 

supplier toko material yang akan dijadikan sebagai acuan dalam memilih 

harga material yang paling murah, namun dapat memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan; 

b. Melakukan pengelolaan gudang yang dilakukan dengan cara mengatur lokasi 

tempat penyimpanan material agar nantinya jika dibutuhkan dapat dengan 

mudah untuk dicari karena sudah tertata rapi. Dengan begitu jumlah barang 

masuk dan barang keluar akan terkontrol dengan baik; 

c. Membeli barang dan peralatan hasil survei yang sudah dilakukan 

sebelumnya; 

d. Melakukan penandaan (labelling) di setiap jenis barang; 

e. Membuat catatan keluar masuknya barang; 

f. Membuat laporan penggunaan barang; 

g. Membuat catatan penggunaan barang; 

h. Mengontrol ketersediaan barang agar selalu terpenuhi; 

i. Melakukan koordinasi pelaksanaan lapangan terkait dengan jenis, jumlah, 

jadwal dan alat yang dibutuhkan; 

j. Melakukan konsultasi terkait dengan optimasi jaringan; dan 

k. Membuat laporan penerimaan atau penolakan barang melalui pemeriksaan 

kuantitas dan kualitas. 

 

1.3.12 Construction Manager 

Construction manager/manajer konstruksi bertanggung jawab mengawasi 

dan mengelola seluruh fase konstruksi dan semua proses konstruksi pada suatu 

proyek. Tanggung jawab utama manajer konstruksi adalah memastikan bahwa 

proyek pembangunan memenuhi standar dan persyaratan teknis yang disepakati dan 

sesuai anggaran. 

 

1.3.13 Quality Control 

Tugas Quality Control Engineer di Proyek: 

a. Melaksanakan inspeksi (material, alat, pekerjaan); 
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b. Memeriksa dokumen sertifikasi (material, alat, tenaga kerja); dan 

c. Menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian (material, 

pekerjaan). 

 

1.3.14 Supervisor 

Secara keseluruhan, tugas seorang supervisor yaitu melakukan monitoring 

produksi, pengawasan staf karyawan, melakukan instruksi kerja, bertanggung 

jawab dalam keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam. 

 

1.3.15 Surveyor 

Tugas dari seorang surveyor yaitu: 

a. Membantu kegiatan survei dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi 

lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan; 

b. Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi dan 

pencegahannya, 

 

1.3.16 Foreman Civil 

Tugas seorang foreman civil yaitu: 

a. Membuat gambar kerja sipil; 

b. Membuat rencana anggaran & belanja sipil;  

c. Memonitor & mengontrol pekerjaan sipil; dan 

d. Membuat laporan mingguan & bulanan. 

 

1.3.17 Foreman Steel 

Tugas seorang foreman steel yaitu: 

a. Mengawasi dan mengontrol pekerjaan yang berkaitan dengan besi di 

lapangan; 

b. Membuat laporan mingguan & bulanan. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Proyek ST. Batang 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 
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1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT. Cemerlang Samudra Kontrindo selalu melakukan inovasi dalam rangka 

membantu terwujudnya good governance di Indonesia baik skala lokal maupun 

nasional, melalui berbagai kegiatan sebagai penyedia jasa konstruksi. Berikut 

berbagai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Cemerlang Samudra Kontrindo 

meliputi: 

a. Pekerjaan Penumpukan; 

b. Pekerjaan Struktur Sipil & Baja; 

c. Gedung Kilang; 

d. Bangunan Biodiesel; 

e. Instalasi Pengolahan Air; 

f. Pabrik pengolahan air limbah; 

g. Ketel Multifuel; 

h. Pembangkit Listrik Tenaga Boiler; 

i. Cerobong asap; 

j. Pabrik Oleokimia; 

k. Tanaman kimia; dan 

l. Pembangkit listrik  

Lingkup proyek adalah sebuah lingkup yang mengacu pada semua 

pekerjaan yang dilakukan dalam menciptakan produk/hasil proyek termasuk proses 

yang digunakan untuk menciptakan produk/hasil proyek tersebut. Ruang lingkup 

proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, 

perencanaan lingkup proyek yang akan di garap, pendefinisian ruang lingkup 

proyek, verifikasi proyek serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat 

proyek tersebut di mulai. Dalam suatu ruang lingkup proyek terdapat bagian-bagian 

seperti waktu, dana, kualitas, resiko, sumber daya manusia, logistik, komunikasi, 

dan manajemen integrasi.  

Adapun sistem manajemen dalam Pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan 

dan Konstruksi Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan bisa dilihat pada 

skema dibawah: 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Skema hubungan antara pihak yang terlibat dalam proyek 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

Keterangan:  Hubungan Kontrak 
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BAB II 

DATA PROYEK 

2.1 Proses Pelelangan 

Pelelangan adalah salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemilik 

proyek (Owner) kepada kontraktor yang mengikuti pelelangan, kemudian dipilih 

salah satu kontraktor dengan harapan dari pemilik proyek (Owner), mendapatkan 

kontraktor yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang 

berlaku. Dibawah ini adalah macam-macam pelelangan yaitu: 

 

2.1.1 Pelelangan umum 

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau penyedia 

konstruksi atau jasa lainnya secara terbuka untuk umum, bagi peserta yang 

memenuhi syarat dan kualifikasi dibidangnya, pelelangan ini diumumkan secara 

luas melalui media massa, cetak dan sebagainya. 

 

2.2.2 Pelelangan terbatas 

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan untuk pekerjaan tertentu, 

diikuti oleh minimal 5 peserta lelang. Syarat peserta lelang yang dapat mengikuti 

sudah terdaftar dalam peserta lelang dimana dalam daftar peserta lelang akan 

diseleksi siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan syarat-

syarat yang sudah ditentukan.  

 

2.2.3 Pemilihan langsung/penunjukan langsung 

Pemilihan langsung/penunjukan langsung adalah metode membandingkan 

dan melakukan negosiasi dari tiga penawaran dari peserta lelang yang ditunjuk baik 

teknis maupun harganya, peserta lelang biasanya sudah terdaftar dalam peserta 

yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang usahanya. 
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2.2.4 Pengadaan langsung 

Pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa 

langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui 

pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. 

 

Proses pelelangan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Gas adalah 

pelelangan umum. Pelelangan umum merupakan metode pemilihan penyedian 

barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas 

melalui media masa dan papan pengumuman resmi sehingga masyarakat luas dan 

dunia usaha dapat mengikutinya. Pengumuman pelelangan ini dilakukan secara 

meluas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, sehingga masyarakat 

yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses pelelangan 

tersebut. 

Dari pelelangan yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina Gas didapatkan 

pemenang tender untuk Sub-kontraktor yaitu PT. Cemerlang Samudra Kontrindo 

dengan harga penawaran sebesar Rp. 72.000.000.000,00. 

 

2.2 Data Umum dan Data Teknis 

2.2.1 Data umum proyek 

Adapun data-data umum proyek berdasarkan pelaksanaan Pekerjaan 

Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan yang berlokasi di Simpang Bukit 

Timah (Simpang Batang), Kecamatan Tanah Putih – Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau sebagai berikut: 

a. Nama Proyek  :  Pekerjaan Jasa Konstruksi Civil (Include Site  

Preparation) Station Duri, Dumai & Batang   

Beserta Fasilitasnya Untuk Pekerjaan Jasa 

Pencangan, Pengadaan dan Konstruksi 

Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan 

b. Lokasi Proyek  :  Simpang Bukit Timah (Simpang Batang),     

Kecamatan Tanah Putih – Kabupaten Rokan Hilir,   

Provinsi Riau 
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c. Pemilik Proyek  :  PT. Pertamina Gas 

d. Konsultan Pengawas :  Konsorsium PT PGAS Solution & PDC 

e. Kontraktor Pelaksana :  Konsorsium PT PGAS Solution & PDC 

f. Sub-kontraktor  :  PT. Cemerlang Samudra Kontrindo 

g. No. Kontrak  :  054100.Ptn/HK.03/Direk/2020 

h. Nilai Proyek  :  Rp. 72.000.000.000 

i. Sumber Dana  :  PT. Pertamina Gas 

j. Pekerjaan Mulai  :  Desember 2020 

k. Pekerjaan Selesai :  Oktober 2021 

l. Waktu Pemeliharaan :  12 Bulan Kalender 

 

2.2.2 Data teknis proyek 

Data teknis proyek adalah data yang menunjukkan spesifikasi teknis yang 

menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek. Pada proyek pergantian pipa minyak 

rokan Station Batang, komponen bangunan dibagi menjadi 2 yaitu access road dan 

bangunan utama. Access road berfungsi sebagai akses kendaraan yang keluar 

masuk station tersebut, sedangkan bangunan utama yaitu bangunan yang digunakan 

untuk menopang pipa-pipa minyak. 

a. Tiang pancang 

Dalam pembangunan access road, digunakan tiang pancang square pile 

ukuran 25 x 25 mm dengan mutu K-500 sebanyak 765 unit. 

Dalam melaksanakan pembangunan bangunan utama, tahap pengerjaan 

dibagi menjadi 5 segmen, yaitu segmen A B C D E. Jenis tiang pancang yang 

digunakan yaitu Spun Pile dengan mutu beton K-500. Berikut jumlah tiang pancang 

yang digunakan pada masing masing segmen. 

Segmen A : 160 Unit 

Segmen B : 124 Unit 

Segmen C : 120 Unit 

Segmen D : 121 Unit 

Segmen E : 70 Unit 
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Gambar 2.1 Titik Koordinat Tiang Pancang 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

b. Pile cap  

Dalam pekerjaan access road, untuk ukuran pile cap yang digunakan sama 

yaitu 1,5 x 1,5 x 0,6 m. Tetapi terdapat perbedaan pada ukuran pilar yaitu 0,4 x 0,4 

x 1,9 m (P1) dan 0,4 x 0,7 x 1,9 m (P2). Jumlah pile cap yang digunakan pada 

pekerjaan access road sebanyak 51 Unit 

 
Gambar 2.2 Detail ukuran pile cap untuk access road 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

Pada pekerjaan bangunan utama, ada 2 jenis pile cap yang digunakan, yaitu 

1,8 x 0,9 x 0,5 m (PC1), 1,8 x 1,8 x 0,5 m (PC2), dan 1,8 x 1,8 x 0,5 m (PC3). 

Jumlah pile cap yang digunakan pada pekerjaan ini yaitu: 

Segmen A : 57 Unit    

Segmen B : 37 Unit 

Segmen C : 36 Unit 

Segmen D : 38 Unit 

Segmen E : 23 Unit 

Gambar 2.3 Detail ukuran pile cap 1 (PC1) 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 
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Gambar 2.4 Detail ukuran pile cap 2 (PC2) dan pile cap 3 (PC3) 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 
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BAB III 

Deskripsi Kegiatan selama Kerja Praktik (KP) 

Spesifikasi tugas yang dilaksanakan selama Kerja Praktik di PT. Cemerlang 

Samudra Kontrindo merupakan tugas yang telah dipersiapkan oleh pembimbing 

lapangan untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan, Adapun tugas yang dilaksanakan berdasarkan jadwal selama kegiatan 

Kerja Praktik di PT. Cemerlang Samudra Kontrindo adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Time Schedule Kerja Praktik 

No Tugas yang dilaksanakan 

Juli Agustus September 

Minggu Ke- 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Melakukan Perkenalan dan 

Mengunjungi Lokasi Proyek 
√         

2 Menghitung Quantity Tiang 

Pancang St.Batang 
√         

3 Membuat laporan kemajuan 

pekerjaan GIS Padang 
 √ √       

4 Membuat laporan dokumen 

Work Plan 
   √      

5 Menghitung Quantity Feed      

St. Duri 
   √ √ √    

6 Menghitung Quantity 

Construction St. Duri 
    √ √ √ √  

7 Menghitung kebutuhan 

material steel pedestal 

St.Batang 

      √   

8 Memindahkan schedule dari 

Microsoft excel ke Microsoft 

project 

       √  

9 Melakukan kunjungan ke 

lokasi proyek 
√    √ √ √ √ √ 

Sumber: Data olahan, 2021 
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3.1 Menghitung Quantity Tiang Pancang Station Batang 

3.1.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Hal yang wajib ada dalam menghitung suatu perhitungan quantity adalah 

gambar kerja. Gambar kerja harus lengkap dengan ukuran dan jumlah. Dalam 

perhitungan quantity St.Batang, benda yang dihitung yaitu kebutuhan tiang 

pancang. 

 

3.1.2 Target yang diharapkan 

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mengetahui berapa 

jumlah kebutuhan tiang pancang yang dibutuhkan dilapangan. 

 

3.1.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Mesin cetak 

Mesin cetak digunakan untuk mencetak gambar kerja yang akan dihitung. 

3. Microsoft excel 

Microsoft excel berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

proses hitungan. 

 

3.1.4 Data-data yang diperlukan 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu: 

1. Gambar kerja 

 
Gambar 3.1 Titik Tiang Pancang St. Batang 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 
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2. Format laporan perhitungan 

Format laporan perhitungan mengikuti format yang telah diberikan oleh 

pembimbing. 

Tabel 3.2 Format Perhitungan Quantity Tiang Pancang 

No. 

Uraian/Bentuk Dimensi Vol Jlh 

pondasi 

 

Sat 

Total 

Sketsa Gambar 
(m) (m) (m) unit  

a b t q h - 

1 Area 1                                 33 Pcs                   

2.50   

 `     

2
.5

0
 

     

     

      

 
 

2.5 2.5 19 1.19 33 39.19 m3 

Sumber: Data olahan, 2021 

Keterangan: 

a. Uraian/bentuk 

Uraian/bentuk menjabarkan sketsa ukuran dari gambar sesuai dengan 

gambar kerja. 

b. Dimensi  

Pada dimensi dimasukkan ukuran sesuai dengan gambar kerja. 

c. Volume  

Volume merupakan hasil dari perkalian antara dimensi sesuai dengan 

bentuk gambar kerja. 

d. Jumlah  

Masukkan jumlah item yang dihitung sesuai dengan gambar kerja 

e. Total 

Total merupakan hasil perkalian dari volume dengan jumlah 

f. Satuan  

Satuan dari item yang dihitung, misal m3 

3.1.5 Dokumen yang dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dokumen quantity tiang 

pancang sesuai dengan format yang telah diberikan. 
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Gambar 3.2 Perhitungan Quantity St.Batang 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

3.1.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

mahasiswa yaitu: 

1. Kurangnya kemampuan dalam membaca gambar. 

2. Ada beberapa gambar yang ukurannya tidak lengkap. 

 

3.1.7 Hal-hal yang dianggap perlu 

Supaya tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, mahasiswa butuh 

bimbingan dalam memahami gambar. Ketelitian dalam perhitungan juga sangat 

dibutuhkan. 

 

3.2 Membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan GIS 150kV Kota Padang 

Gas Insulated Substation 

(GIS) merupakan sebuah sistem 

penghubung dan pemutus 

jaringan listrik. GIS merupakan 

salah satu klasifikasi gardu induk 

yang menggunakan isolasi gas. 

Berdasarkan lokasi perletakan, 

GIS terbagi menjadi dua, yaitu di 

dalam ruangan (indoor) dan di 
Gambar 3.3 Gedung GIS 150 KV Kota Padang  

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

Project : Proyek Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan Pilling

Location : Station Batang PMRK-EPC-52 - CIV-DRW-012 Rev 0

PMRK-EPC-52 - CIV-DRW-013 Rev 0

PMRK-EPC-52 - CIV-DRW-014 Rev 0

PMRK-EPC-52 - CIV-DRW-015 Rev 0

PMRK-EPC-52 - CIV-DRW-016 Rev B

 Total 

(m) (m) (m)  unit 

a b t Q h 1,368.00                   

A Driven Pile 25 x 25 cm (PMRK-EPC-52-CIV-DRW-016-0) 11,628.00                m'

1 Area 1 Pcs 0.25 0.25 19 4 33 2508 m'

CALCULATION MATERIAL

Item Pekerjaan               :

Ref. Drwng                     :

1.50
1

.5
0

Dimensi  Vol 
Jlh Pondasi

 Sat 

SKETSA GAMBAR

No.

URAIAN/BENTUK

33
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luar ruangan (outdoor).   

Jenis GIS yang dibangun di Kota Padang yaitu indoor.biasa ditempatkan 

pada perkotaan karena luas wilayah yang terpakai lebih kecil dibandingkan dengan 

yang konvensional. 

 

3.2.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Laporan kemajuan pekerjaan adalah dokumen yang berisi progress dari 

suatu pekerjaan. Laporan ini berguna untuk mengetahui kemajuan pekerjaan proyek 

tersebut. Laporan kemajuan proyek dapat berupa laporan mingguan dan laporan 

bulanan. Pada pekerjaan ini, dihitung progress pekerjaan dan dibuat laporan 

mingguan dan bulanan dari Februari s/d September 2021. 

Langkah-langkah dalam pembuatan laporan kemajuan pekerjaan yaitu: 

1. Mendata pekerjaan yang dilakukan per minggu; 

2. Merekap bobot pekerjaan yang dilakukan; 

3. Memasukkan bobot pekerjaan ke dalam format laporan mingguan, lalu 

menjumlahkan dengan bobot pekerjaan pada minggu sebelumnya; dan 

4. Menyiapkan format laporan bulanan, lalu memasukkan bobot pekerjaan per 

minggu yang telah dihitung sebelumnya. 

 

3.2.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam penyelesaian tugas ini adalah mahasiswa 

mampu menyelesaikan laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan sesuai 

dengan format yang telah diberikan. 

 

3.2.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Microsoft excel 

Microsoft excel berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

proses hitungan. 



21 
 

3.2.4 Data-data yang diperlukan 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu: 

1. Laporan progress pekerjaan 

Laporan progress pekerjaan diberikan oleh supervisor lapangan kepada 

quantity engineer. Supervisor melakukan hitungan progress volume 

pekerjaan dilapangan kemudian melaporkan hasilnya kepada quantity 

engineer. Pada bulan februari, pekerjaan yang dilaporkan yaitu pekerjaan 

plesteran, backfilling, baja dan pasangan bata ringan. Berikut merupakan 

tampilan dari laporan progress pekerjaan yang diberikan oleh supervisor. 

Tabel 3.3 Format Laporan Progress Pekerjaan 

Area : Pembangunan GIS 150 kV Kota Padang     

Periode : Tagihan 4 (Januari s/d April 2020)     

No Description Sat Volume 

1 Pasangan bata Ringan m3 1207.67 

2 Backfilling m3 788.39 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

2. Format laporan mingguan 

Berikut format laporan mingguan yang diberikan oleh pembimbing. 

Gambar 3.4 Format Laporan Mingguan 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

Keterangan: 

a. Uraian Pekerjaan 

Pada uraian pekerjaan dimasukkan item pekerjaan yang dilakukan. 

b. Satuan 

Satuan sesuai dengan item pekerjaan yang dilakukan. 

c. Kuantitas 

Kuantitas adalah volume dari setiap item pekerjaan. 
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d. Bobot Kontrak 

Bobot kontrak merupakan perbandingan antara harga per item 

pekerjaandengan total harga keseluruhan pekerjaan. 

e. Progress kemajuan pekerjaan minggu lalu 

Ini merupakan data progress kemajuan minggu sebelumnya. Jika ini 

minggu pertama pekerjaan, maka progress pekerjaan minggu lalu 0%. 

f. Progress pekerjaan minggu ini 

Progress pekerjaan yang diberikan oleh supervisor berupa quantity atau 

volume pekerjaan dimasukkan pada kolom volume pekerjaan minggu 

ini. 

g. Progress pekerjaan s/d minggu ini 

Ini merupakan hasil dari penjumlahan pekerjaan minggu lalu dengan 

pekerjaan minggu ini. 

 

Adapun langkah-langkah dalam memasukkan data progress pekerjaan 

ke laporan mingguan yaitu: 

a. Siapkan data progress pekerjaan berupa volume pekerjaan yang didapat 

dari supervisor. 

b. Buka format laporan mingguan yang telah diberikan. 

c. Masukkan data volume pekerjaan ke bagian kolom volume pekerjaan 

minggu ini. 

d. Hitung bobot pekerjaan dengan rumus: 

Volume pekerjaan minggu ini

Volume pekerjaan total
  x  Bobot kontrak 

e. Tambahkan volume pekerjaan minggu lalu dan minggu ini pada kolom 

volume pekerjaan s/d minggu ini. 

3. Format laporan bulanan 

Untuk format laporan bulanan sama dengan format laporan mingguan. Hanya 

pada kata bulanan diganti dengan kata mingguan. Adapun langkah-langkah 

dalam memasukkan data progress pekerjaan ke laporan mingguan yaitu: 

a. Pastikan laporan mingguan telah lengkap dibuat 
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b. Buka format laporan bulanan yang telah diberikan. 

c. Masukkan data rekapan volume pekerjaan mingguan ke bagian kolom 

volume pekerjaan bulanan ini. 

d. Hitung bobot pekerjaan dengan rumus: 

Volume pekerjaan bulan ini

Volume pekerjaan total
  x  Bobot kontrak 

e. Tambahkan volume pekerjaan bulan lalu dan bulan ini pada kolom 

volume pekerjaan s/d minggu ini. 

 

3.2.5 Dokumen-dokumen yang dihasilkan 

Adapun dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah: 

1. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan Februari) 

2. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan Maret) 

3. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan April) 

4. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan Mei) 

5. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan Juni) 

6. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan Juli) 

7. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan Agustus) 

8. Laporan kemajuan progress mingguan dan bulanan (Bulan September) 

 

3.2.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, mahasiswa mengalami kendala pada awal 

pengerjaan tugas, kendala yang dihadapi seperti kurangnya pembendaharaan 

kosakata bahasa inggris teknik. Bimbingan dari pembimbing sangat membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas ini. 

 

3.2.7 Hal-hal yang dianggap perlu 

Pada pengerjaan tugas ini, ketelitian dalam membaca angka sangat 

dibutuhkan. 
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3.3 Membuat Dokumen Laporan Work Plan 

3.3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Work plan adalah dokumen formal yang digunakan untuk menyusun 

pekerjaan selama 2 minggu kedepan. Pada dokumen work plan akan dijelaskan 

rencana kerja dan uraian list pekerjaan. Dalam menyusun laporan work plan, item 

pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya harus dikonsultasikan dengan 

supervisor lapangan. Adapun data-data yang tercantum dalam work plan week 33 

& 34 yaitu: 

1. Item pekerjaan 

Item pekerjaan merupakan uraian pekerjaan yang akan dilakukan secara 

umum. Pada item pekerjaan diberikan tentang keterangan waktu pelaksanaan 

pekerjaan. 

Tabel 3.4 Item pekerjaan minggu ke 33 & 34 

No Item Pekerjaan Sat Qty Keterangan 

1 Jack In Pile Expantion Loop ttk 10  

2 Jack In Pile Access Entry ttk 112  

3 Pekerjaan Pilecap PigTrap M3 15325 Countineu WP 19 & 20 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

2. Man power 

Man power adalah rincian tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang telah di list sebelumnya. Misalnya untuk mengerjakan 

pekerjaan pemancangan tiang pancang, dibutuhkan 1 orang operator crane. 

Tabel 3.5 Manpower minggu ke 33 & 34 

No. Manpower Week 33 Week 34 Unit 

1 Construction Manager 1 1 Org 

2 QC Inspector 1 1 Org 

3  Civil Engineer 1 1 Org 

4 Supervisor 1 1 Org 

5 Foreman 1 1 Org 

6 Surveyor 1 1 Org 

7 HSSE Inspector 1 1 Org 

8 Mason 15 15 Org 

9 Carpenter 8 8 Org 

10 Ass. Surveyor 1 1 Org 

11 Operator 3 3 Org 
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12 Driver 3 3 Org 

13 Rigger 1 1 Org 

14 Security 3 3 Org 

15 Logistic 1 1 Org 

16 First Aider 1 1 Org 

17 Welder 4 4 Org 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

3. Tools & equipment 

Tools & equipment adalah peralatan dan bahan yang digunakan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya pada pekerjaan pemancangan tiang 

pancang dibutuhkan crane sebagai alat untuk mengangkat tiang pancang, dan 

kayu sebagai patok titik koordinat lokasi pemancangan. 

Tabel 3.6 Tools & equipment minggu ke 33 & 34 

No. Tools & Equipment Week 29 Week 30 Unit 

1 Stationery Set 1 1 Unit 

2 Tenda Access Control Set 1 1 Unit 

3 Genarator Set 50 Kva 1 1 Unit 

4   Gergaji Kayu 4 4 Unit 

5 Gergaji Besi 2 2 Unit 

6 Hammer 4 4 Set 

7 Tmp Sign 1 1 Set 

8 Fire Exthinguizer 1 1 Unit 

9 Barricade Tape 1 1 Rol 

10 Parang 4 4 Set 

11 Sekop 4 4 Unit 

12 Warning Sign 1 1 Set 

13 Excavator 1 1 Unit 

14 Hydroulik Jack In Pile 1 1 Unit 

15 Mobile Crane 25 Ton 1 1 Unit 

16 Dump Truck 20 20 Unit 

17 Loader 1 1 Unit 

18 Vibro Roller 1 1 Unit 

19 Crawler Crane Fuwa 55 Ton 1 1 Unit 

20 Bucket Cor Cap 1.5 M3 1 1 Unit 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

4. Informasi Pekerjaan 

Pada informasi pekerjaan berisi rencana kerja sesuai dengan yang telah 
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diuraikan pada item pekerjaan sebelumnya. Pada informasi pekerjaan, item 

pekerjaan dijabarkan lebih detail lengkap dengan waktu pelaksanaan. 

Tabel 3.7 Informasi pekerjaan minggu ke 33 & 34 

Hari Ke Rencana Minggu Ke 31 Area 

Hari Ke – 1 1. Jack In Pile 

2. Barbending Rebar Balok Pig trap 

3. Barbending Rebar Pilar Extension Pig trap   

4. Fabrikasi Mal Balok Pig trap 

5. Fabrikasi Mal Pilar Extension Pig trap  

6. Instal Rebar Pilar Extension Pig trap 

7. Instal Mal Pilar Extension Pig trap 

8. Cor Pilar Extention Pile Cap Pig Trap 

9. Instal Mal Pile Cap Area Pig Trap 

Station Batang 

Hari Ke – 2 1. Jack In Pile 

2.   Barbending Rebar Balok Pig trap 

3.   Barbending Rebar Pilar Extension Pig Trap 

4.    Fabrikasi Mal Balok Pig trap 

5. Fabrikasi Mal Pilar Extension Pig trap 

6. Instal Rebar Pilar Extension Pig Trap 

7. Instal Mal Pilar Extention Pile 

8. Cor Pilar Extention Pile Pig Trap 

9. Instal Mal Pile Cap Area Pig Trap 

10. Fabrikasi Protection Pipe Eksisting CPI 

Station Batang 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

3.3.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam penyelesaian tugas ini adalah mahasiswa 

dapat mengetahui bentuk dokumen work plan dan membuat dokumen work plan 

sesuai dengan format yang telah diberikan. 

 

3.3.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Microsoft word 

Microsoft word berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

pembuatan dokumen. 
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3.3.4 Data-data yang diperlukan 

Data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu data rencana 

kerja selama 2 minggu kedepan yang diusulkan oleh supervisor lapangan. Dengan 

pengalaman lapangan yang telah dimilikinya, supervisor mampu menganalisa 

pekerjaan apa yang harus dilakukan selama 2 minggu kedepan. Selain itu, 

supervisor juga membuat perkiraan alat dan bahan yang digunakan serta tenaga 

kerja yang dibutuhkan. 

 

3.3.5 Dokumen-dokumen yang dihasilkan 

Adapun dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Dokumen Work 

plan week 33 & 34 

 
Gambar 3.5 Tampilan Dokumen Work Plan 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

3.3.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, mahasiswa mengalami kebingungan dalam 

menyusun laporan work plan. Contoh format laporan work plan dari pembimbing 

sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas ini. 
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3.4 Menghitung Quantity Feed Station Duri 

3.4.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Quantity Feed adalah quantity sesuai gambar dokumen feed yang diberikan 

oleh konsultan perencana pada saat dilakukan pelelangan. Komponen yang dihitung 

dalam quantity feed yaitu: 

1. Control room building  

2. Foundation & Structure for Fresh Water Tank 

3. Guard House Building & Foundation 

 

3.4.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam penyelesaian tugas ini adalah mahasiswa 

mampu menyelesaikan perhitungan Bill of Quantity (BoQ) sesuai dengan format 

yang telah diberikan. 

 

3.4.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Microsoft excel 

Microsoft excel berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

proses hitungan. 

 

3.4.4 Data-data yang diperlukan 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu: 

1. Gambar kerja 

Gambar kerja merupakan dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh 

konsultan pelaksana. Berikut salah satu contoh gambar kerja komponen 

Foundation & Structure for Fresh Water Tank 
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Gambar 3.6 Detail gambar foundation & structure for fresh water tank 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

2. Format laporan perhitungan 

Format laporan perhitungan mengikuti dari format yang telah diberikan oleh 

pembimbing. 

Tabel 3.8 Format perhitungan quantity feed 

No. 

Uraian/Bentuk Dimensi Vol Jlh 

pondasi 

 

Sat 

Total 

Sketsa Gambar 
(m) (m) (m) unit  

a b t q h - 

1 Galian Tanah Pondasi Pile Cap 

4.80   

 `     

4
.8

0
 

     

     

      

 
 

4.8 4.8 0.75 17.28 1 17.28 m3 

Sumber: Data Olahan, 2021 

 

Keterangan: 

a. Uraian/bentuk 

Uraian/bentuk menjabarkan sketsa ukuran dari gambar sesuai dengan 

gambar kerja. 

b. Dimensi  

Pada dimensi dimasukkan ukuran sesuai dengan gambar kerja. 
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c. Volume  

Volume merupakan hasil dari perkalian antara dimensi sesuai dengan 

bentuk gambar kerja. 

d. Jumlah  

Masukkan jumlah item yang dihitung sesuai dengan gambar kerja 

e. Total 

Total merupakan hasil perkalian dari volume dengan jumlah 

f. Satuan  

Satuan dari item yang dihitung, misal m3 

 

3.4.5 Dokumen-dokumen yang dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dokumen Quantity Feed 

sesuai dengan format yang telah diberikan. 

 
Gambar 3.7 Dokumen Quantity Feed Guard House 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

3.4.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

mahasiswa yaitu: 

1. Kurangnya kemampuan dalam membaca gambar 

2. Ada beberapa gambar yang ukurannya tidak lengkap 

 

3.4.7 Hal-hal yang dianggap perlu 

Supaya tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, mahasiswa butuh 
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bimbingan lebih dalam membaca dan memahami gambar. Ketelitian juga sangat 

dibutuhkan. 

 

3.5 Menghitung Quantity Construction Station Duri 

3.5.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Quantity Construction adalah quantity sesuai dengan pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dilapangan. Komponen yang dihitung dalam quantity construction 

yaitu: 

1. Control room building  

2. Guard House Building & Foundation 

 

3.5.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam penyelesaian tugas ini adalah mahasiswa 

mampu menyelesaikan perhitungan quantity construction sesuai dengan format 

yang telah diberikan. 

 

3.5.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Microsoft excel 

Microsoft excel berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

proses hitungan. 

 

3.5.4 Data-data yang diperlukan 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu: 

1. Gambar kerja 

Gambar kerja merupakan gambar yang digambar drafter sesuai dengan hasil 

survei yang telah dilakukan oleh surveyor. Dengan kata lain, pada quantity 

construction, gambar kerja adalah gambar bangunan sesuai dengan kondisi 

real dilapangan. 
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Gambar 3.8 Detail Quantity Guard House 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

2. Format laporan perhitungan 

Format laporan perhitungan sama dengan format laporan perhitungan 

quantity feed. 

 

3.5.5 Dokumen yang dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dokumen quantity 

construction sesuai dengan format yang telah diberikan. 

 
Gambar 3.9 Dokumen perhitungan quantity construction Station Duri 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

3.5.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 
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mahasiswa yaitu: 

1. Kurangnya kemampuan dalam membaca gambar. 

2. Ada beberapa gambar yang ukurannya tidak lengkap. 

 

3.5.7 Hal-hal yang dianggap perlu 

Supaya tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, mahasiswa butuh 

bimbingan lebih dalam membaca dan memahami gambar. Ketelitian dalam 

perhitungan juga sangat dibutuhkan. 

 

3.6 Menghitung Kebutuhan Material Steel Pedestal Station Batang 

3.6.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Perhitungan material steel pedestal digunakan sebagai dasar untuk memesan 

material steel yang dibutuhkan. Adapun komponen-komponen yang dihitung yaitu 

Anchor Bolt (M16 & M20), Base Plate (10 mm & 16 mm), Dynabolts 10 mm, H-

beam (Uk.200x200x8x12) dan Plat Siku (Uk.80x80x6) 

Dalam melakukan perhitungan, dibutuhkan gambar foundation slab on pile 

area pig launcher dan area pig receiver semua segmen. 

 

3.6.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam penyelesaian tugas ini adalah mahasiswa 

mampu menghitung kebutuhan anchor bolt, base plate, dynabolts, plat H beam dan 

plat siku. 

 

3.6.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Microsoft excel 

Microsoft excel berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

proses perhitungan. 
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3.6.4 Data-data yang diperlukan 

Adapun data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu gambar 

kerja. Gambar kerja digambar oleh drafter sesuai dengan perencanaan. Gambar 

kerja yang dibutuhkan adalah gambar foundation slab on pile area pig launcher 

dan area pig receiver semua segmen. Berikut ditampilkan salah satu gambar kerja 

yang dihitung. 

 
Gambar 3.10 Detail pig launcher 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

3.6.5 Dokumen-dokumen yang dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dokumen hasil 

perhitungan kebutuhan material.  

Gambar 3.11 Perhitungan Kebutuhan Material Steel Pedestal 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 
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3.6.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

mahasiswa yaitu: 

1. Kurangnya kemampuan dalam membaca gambar 

2. Ada beberapa gambar yang ukurannya tidak lengkap 

 

3.6.7 Hal-hal yang dianggap perlu 

Supaya tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, mahasiswa butuh 

bimbingan lebih dalam membaca dan memahami gambar. Ketelitian dalam 

perhitungan juga sangat dibutuhkan. 

 

3.7 Memindahkan schedule dari Microsoft Excel ke Microsoft Project 

3.7.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Microsoft project adalah software yang dirancang untuk membantu manajer 

proyek dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-

tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Pada 

tugas ini, mahasiswa diberikan data jadwal proyek berbentuk file excel, lalu 

kemudian dipindahkan ke microsoft project. 

Langkah-langkah dalam memasukkan schedule pada microsoft project 

yaitu: 

1. Atur jam kerja dan hari kerja pada tools working time project; 

2. Masukkan uraian pekerjaan pada kolom task name; 

3. Atur indent task apabila suatu pekerjaan termasuk dalam pekerjaan 

sebelumnya; 

4. Masukkan waktu kerja atau jumlah hari kerja; 

5. Atur tanggal dimulainya pekerjaan; 

6. Atur bagian yang dianggap pekerjaan kritis; dan 

7. Atur predecessors dari suatu pekerjaan. 

 

3.7.2 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam penyelesaian tugas ini adalah mahasiswa 
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mampu membuat jadwal proyek dalam aplikasi Microsoft project. 

 

3.7.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Laptop 

Laptop digunakan untuk mengolah angka dan data dalam perhitungan. 

2. Microsoft Excel 

Microsoft excel berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan 

proses hitungan. 

3. Microsoft Project 

Microsoft project digunakan untuk mengatur jadwal proyek. 

3.7.4 Data-data yang diperlukan 

Data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas ini yaitu data jadwal 

proyek yang berbentuk file excel. 

 

3.7.5 Dokumen-dokumen yang dihasilkan 

Dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dokumen jadwal 

proyek. 

 
Gambar 3.12 Schedule Project 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

3.7.6 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, mahasiswa mengalami kendala dalam 

mengoperasikan aplikasi Microsoft project, sehingga butuh bimbingan dan belajar 

ekstra dari pembimbing. 
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3.8 Melakukan Kunjungan ke Lokasi Proyek 

Pekerjaan   Jasa   Konstruksi   Civil   (Include   Site Preparation) Station 

Batang  Beserta Fasilitasnya Untuk Pekerjaan Jasa Perancangan, Pengadaan Dan 

Konstruksi Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan berlokasi di Simpang 

Bukit timah (Simpang Batang), Kecamatan Tanah Putih – Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau dimana didalam pembangunan proyek ini perlu adanya perubahan 

beberapa item pekerjaan dimana didalam Station Batang ini, terdapat beberapa 

equipment dan struktur yang kritis/penting yang perlu ditopang dengan pondasi 

dalam mengingat kondisi tanah actual di lokasi terjadi penurunan tanah 

(settlement). Setelah melalui perhitungan dan beberapa pertimbangan, maka dipilih 

pondasi pile of slab untuk pekerjaan ini. Pondasi pile of slab merupakan struktur 

pondasi yang ditumpu oleh sistem kelompok tiang pancang dan diikat oleh pile cap 

yang digunakan untuk menahan dan meneruskan beban dari struktur atas ke dalam 

tanah yang mempunyai daya dukung untuk menahannya. 

 

3.8.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang diamati dan dipelajari 

mahasiswa ketika di lokasi proyek yaitu: 

1. Pemancangan tiang pancang 

Tiang pancang adalah awal dari pekerjaan struktur yang sering terjadi 

masalah, mulai dari kondisi tanah yang tidak sama dari rencana, tanah yang basah 

karena musim hujan atau adanya sumber air tanah, alat pancang menggunakan 

sistem lama yang menimbulkan suara dan polusi dan lain sebagainya. Namun hal 

ini bisa di tanggulangi dengan sistem pemancangan hidraulik yang dinilai efektif 

karena lebih ramah lingkungan (tidak menimbulkan suara bising, tidak 

menimbulkan asap dan tidak menimbulkan getaran pada tanah). Pengerjaan relatif 

lebih cepat dan dalam pelaksanaanya lebih mudah. Dapat langsung diketahui daya 

dukung tiang pancangnya.  

Hidrolik sistem adalah suatu metode pemancangan pondasi tiang dengan 

menggunakan mekanisme hydraulic jack-in foundation system. Sistem ini terdiri 

dari suatu hydraulic ram yang ditempatkan paralel dengan tiang yang akan 
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dipancang, dimana untuk menekan tiang tersebut ditempatkan sebuah mekanisme 

berupa plat penekan yang berada pada puncak tiang dan juga ditempatkan sebuah 

mekanisme pemegang (grip) tiang, kemudian tiang ditekan ke dalam tanah. Dengan 

sistem ini tiang akan tertekan secara kontiniu ke dalam tanah, tanpa suara, tanpa 

pukulan dan tanpa getaran. 

Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan excavator, jacking pile cap 120 

ton, excavator type long arm, trafo las, genset 50 kva, stamper dan trailer cap 40 

ton. Adapun material yang digunakan yaitu: 

1. Square pile 25 x 25 cm mutu beton K-500 sebanyak 765 unit 

2. Spun pile 30 cm mutu beton K-500 sebanyak 600 unit  

Berikut merupakan titik lokasi tiang pancang yang telah disetujui oleh pihak 

owner: 

 

Gambar 3.13 Titik lokasi tiang pancang 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

Pekerjaan Pemancangan akan dilakukan setelah penimbunan tanah/ Soil 

Filling sesuai elevasi pondasi pilecap (Elv +9.500 MSL). Adapun metode 

pemancangan yang dilakukan adalah pemacangan menggunakan jacking pile 

metode press. Pemancangan dilakukan mengikuti koordinat yang telah ditetapkan. 

Alat pancang akan di tempatkan di titik pemancangan. 

a. Pemancangan akan di mulai di titik awal dengan mengangkat atau mengambil 

tiang pancang bagian Bottom 

b. Tiang pancang akan diletakkan di dekat alat pancang menggunakan excavator 
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c. Tiang pancang akan diikat dengan sling yang terhubung dengan katrol leader 

ditarik dan tiang pancang akan membentuk sudut agar mudah lebih mudah 

masuk kedalam grip/pemegang tiang 

 
Gambar 3.14 Simulasi pemancangan tiang pancang 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

 

d. Setelah tiang berada di posisi titik yang tepat kemudian tiang di tekan 

kedalam tanah. Dengan sistem ini tiang kana tertekan secara continue 

kedalam tanah tanpa suara, tanpa pukulan dan tanpa getaran. 

e. Setelah pancang bottom dipancang untuk selanjutnya dilakukan 

penyambungan tiang upper, dengan metode menyisakan pancang ± 1 meter 

akan dapat di lakukan pengelasan, lalu di ukur kesejajarannya terhadap 

pancang bottom menggunakan waterpass. Proses pengelasan dilakukan 

menggunakan mesin las, dan kawat las, pertama dilakukan pembersihan di 

semua sisi tiang yang akan di lakukan penyambungan. Ujung bawah bagian 

tiang pancang upper akan di dudukkan di kepala tiang pancang bottom 

sehingga sisi pelat sambungan kedua tiang pancang berhimpit dan menempel 

sehingga dapat dilakukan proses pengelasan  

f. Proses pemancangan upper dilakukan sama dengan proses pemancangan 

bottom. 
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Gambar 3.15 Proses Pemancangan Tiang Pancang 

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

 

2. Pembobokan pile dan pengecoran pile extension 

Pekerjaan pembobokan pile ini dilakukan untuk proses penyambungan antara 

tiang pancang dengan pile extention lalu kemudian terhubung dengan pile cap. 

Tulangan dari pembobokan pile dihubungkan dengan tulangan pile extention, lalu 

tulangan pile extention disambung dengan tulangan pile cap sehingga memberikan 

struktur monolit atau saling terkoneksi satu sama lain. 

Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan bobok pile yaitu palu godam dan 

excavator. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya yaitu: 

a. Lakukan penggalian pada lokasi tiang pancang sesuai dengan kedalaman 

yang telah ditentukan. 

b. Lakukan pemotongan kepala bored pile oleh pekerja dengan palu godam. 

Biasanya pemotongan 1 kepala bored pile dilakukan paling sedikit 2 orang 

pekerja. 

 
Gambar 3.16 Simulasi pembobokan boredpile  

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 
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c. Pengangkatan kepala boredpile yang sudah dipotong dengan menggunakan 

alat excavator untuk dikeluarkan dari lokasi galian. 

Setelah dilakukan pembobokan bored pile, langkah selanjutnya adalah 

menyambung tulangan bored pile dengan tulangan pile extention. Setelah itu 

dilakukan pengecoran terhadap pile extention. 

 
Gambar 3.17 Penyambungan bored pile dengan tulangan pile extention 

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

 

3. Pengecoran Pile Cap 

Pile cap merupakan elemen struktur yang berfungsi untuk menyebarkan 

beban dari kolom ke tiang-tiang. Dalam proyek ini, ada 191 unit pile cap yang 

dikerjakan.  

 
Gambar 3.18 Ukuran pile cap 

Sumber: Data PT. Cemerlang Samudra Kontrindo, 2021 

Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan ini yaitu 

a. Palu 

b. Gergaji 

c. Bucket concrete 

d. Truck mixer 
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e. Theodolite 

f. Gerobak sorong 

g. Stamper 

h. Vibrator 

Setelah pile extention dicor dan mengering, langkah selanjutnya adalah 

dengan melaksanakan pembangunan pile cap. Adapun tahap-tahapan dalam 

pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 

a. Penyambungan antara tulangan pile extention dengan pile cap 

b. Pekerjaan urugan pasir setebal 50 mm, lantai kerja dan bekisting 

c. Pekerjaan penulangan pile cap 

d. Pekerjaan pengecoran dengan menggunakan beton K-300 dengan nilai slump 

13 cm dan dilakukan metode pemadatan dengan menggunakan selang 

vibrator. 

 
Gambar 3.19 Pemasangan formwork dan penulangan pile cap 

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

 

4. Pengecoran plat lantai  

Plat lantai adalah bagian lantai yang tidak terletak langsung di atas tanah. 

Adapun tahap-tahap dalam pengecoran plat lantai yaitu: 

a. Pemasangan formwork atau bekisting 

Formwork atau bekisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk 

menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang 

diinginkan. Formwork yang digunakan dilapangan terbuat dari triplek dengan 

ukuran tebal 15 mm. 
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Gambar 3.20 Proses Pemasangan formwork plat lantai 

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

 

b. Penulangan plat lantai 

Besi yang digunakan dalam tulangan plat lantai adalah besi dengan ukuran 

D-16. 

 
Gambar 3.21 Proses Penulangan plat lantai 

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

 

c. Pengecoran plat lantai 

Pengecoran dilakukan persegmen. Adapun mutu beton yang digunakan 

yaitu beton K-300. Dalam 1 hari dilakukan pengecoran sebanyak 120 m3 

beton. 
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Gambar 3.22 Hasil Pengecoran Plat Lantai 

Sumber: Dokumentasi Lapangan Kerja Praktik, 2021 

 

3.8.2 Target yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan setelah menyelesaikan tugas ini yaitu: 

1. Mahasiswa mengetahui tahapan dalam pengerjaan pemancangan tiang 

dilapangan; 

2. Mahasiswa mengetahui tahapan dalam pembuatan pile cap; 

3. Mahasiswa mengetahui tahapan dalam pengecoran plat lantai; dan 

4. Mahasiswa dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan orang yang 

telah berpengalaman dalam pekerjaan di lapangan. 

 

3.8.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Adapun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam tugas ini yaitu: 

1. Handphone 

Handphone digunakan untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang 

terjadi dilapangan. 

2. ATK 

Alat tulis dibutuhkan untuk mencatat data-data yang didapat dilapangan. 

 

3.8.4 Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

Dalam menyelesaikan tugas ini, banyak kendala yang dihadapi oleh 

mahasiswa yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang teknik pengerjaan dilapangan 

2. Kurang komunikasi dengan para pekerja lapangan 
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3.8.5 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam melakukan kunjungan kelapangan, hal yang paling penting 

diperhatikan yaitu keselamatan dan kesehatan kerja (K3). K3 adalah suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani 

maupun rohani tenaga kerja khususnya. Ketika hendak memasuki lokasi proyek, 

kita diwajibkan menggunakan APD, seperti pakaian safety, helm, sepatu serta 

masker. 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS 

Mutual Check Awal (MC-0) Station Duri 

4.1 Tahapan Kegiatan Mutual Check Awal (MC-0) 

Mutual check awal (MC 0%) adalah sebuah bentuk laporan dari semua item 

pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui setiap perbandingan antara volume 

kontrak kerja dengan kajian atau perhitungan teknis yang akan dilaksanakan. 

Pengukuran MC-0 yang dilakukan oleh engineer adalah perhitungan harga satuan 

yang telah ditetapkan pada proses pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Pengukuran data yang diambil berasal dari setiap item pekerjaan, yaitu semua 

detail-detail yang ada berupa koordinat X,Y elevasi beserta keterangan. 

Berikut ini adalah tahapan engineer dalam menghitung MC-0 proyek: 

a. Pekerjaan persiapan 

Tahapan awal yang perlu dipersiapkan adalah pihak engineer melakukan 

koordinasi dan mempelajari gambar rencana kerja dan menetapkan jadwal 

pelaksanaan survei untuk memastikan dan memperbaiki setiap kesalahan dan 

perbedaan yang terjadi. Diperlukannya survei lapangan ini berguna untuk 

megetahui dan membandingkan kondisi lapangan dengan desain rencana kerja. 

Hasil survei nantinya merupakan kesepakatan dalam pembuatan gambar kerja 

sesuai perubahan untuk adendum kontrak. 

Survei lapangan ini meliputi semua jenis item kontrak yang berkaitan dengan 

uraian jenis pekerjaan, volume kebutuhan lapangan, harga satuan dilengkapi 

dengan berita acara pemeriksaan bersama, schedule rekap MC 0% maupun semua 

data-data yang menyangkut lokasi proyek. 

b. Uraian pekerjaan 

Semua uraian pekerjaan tercantum di dalam dokumen kontrak, mulai dari 

identitas proyek, nama paket pekerjaan, koordinat lokasi pekerjaan, stasiun dan kilo 

meter, peta lokasi sampai dengan nama pihak-pihak atau instansi terkait proyek. 
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Berkaitan dengan uraian pekerjaan, engineer menghitung volume kebutuhan 

lapangan sesuai dengan desain perencanaan dalam kontrak kerja yang telah 

disepakati.  

c. Berita acara dan schedule rencana kerja 

Fungsi berita acara perhitungan MC-0 adalah untuk melengkapi dokumen 

administrasi proyek, guna menjadi bukti bahwa telah dilaksanakannya pemeriksaan 

MC-0 bersama oleh 3 (tiga) instansi proyek. Schedule rencana kerja ini dibuat 

sebagai acuan waktu rencana pelaksanaan kegiatan dari mulai dikeluarkannya Surat 

Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan berakhirnya kontak atau serah terima 

pertama pekerjaan (PHO). 

d. Dokumen MC 0% 

Setelah pekerjaan survei lapangan ini selesai dan telah dilakukan berita acara, 

penyedia jasa atau kontraktor menyerahkan laporan lengkap mengenai detail 

pelaksanaan pada setiap termin pembayaran pekerjaan. Selain itu, penyedia jasa 

juga menyampaikan detail dari hasil survei lapangan. Laporan MC-0 nantinya akan 

diperiksa dan diverifikasi oleh pihak perencana proyek. Dari laporan tersebut dapat 

diketahui harga terkoreksi dan keseimbangan ketersediaan anggaran terhadap 

efisiensi kebutuhan lapangan. 

 

4.2 Data MC-0 Proyek 

Pada proyek besar seperti industri migas, pembangkit tenaga listrik & 

energi, pertambangan, dan jenis industri berat lainnya, perlu digunakan sistem 

engineering-procurement-construction (EPC). Engineering adalah tahap desain 

perencanaan, procurement adalah tahap pengadaan barang dan jasa, dan 

construction adalah tahap pelaksanaan konstruksi. 

Adapun tahapan dalam proyek EPC yaitu: 

1. Masterplan 

Masterplan adalah rencana induk yang berupa dokumen perencanaan tata 

ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi lahan 

sebuah perumahan. Di dalam masterplan telah mencakup semua fungsi kegiatan 

dan dilengkapi dengan rencana sistem jaringan sarana serta prasarana. Pada tahap 
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ini, semua dokumen disiapkan oleh owner, yang pada proyek ini disiapkan oleh PT. 

Pertamina Gas 

2. Feed 

Feed dikerjakan oleh kontraktor EPC ataupun konsultan atau engineering 

company (spesialis engineering/design/consulting). Pada proyek ini, konsultan 

perencana, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas merupakan Konsorsium 

PT.  PGAS Solution dan PT.  Patra Drilling Contractor (PDC). Yang dihasilkan dari 

dokumen feed yaitu denah rencana, diagram alur proses, sampai ke spesifikasi 

material. Dokumen feed inilah yang dijadikan bahan untuk mengajukan penawaran 

tender/bidding. 

3. Tender/Bidding 

Setelah feed, owner akan mengundang dan menawari beberapa kontraktor 

EPC untuk mengikuti tender proyek tersebut. kontraktor akan mempelajari 

dokumen tender, mengajukan harga, dan akhirnya owner menunjuk pemenang. 

Pada proses ini, didapati pemenang tender yaitu PT. Cemerlang Samudra Kontrindo 

sebagai Sub-Kontraktor. 

 

Pada saat sebuah perusahaan kontraktor memenangkan paket tender proyek 

konstruksi maka akan dihadapkan pada dokumen tender sebagai acuan dasar untuk 

pelaksanaan pekerjaan. Dimana dalam dokumen tender tersebut termuat gambar 

kerja, spesifikasi teknis pekerjaan, RAB atau Bill of Quantity (BoQ). Yang mana 

dokumen acuan pelaksanaan pekerjaan tersebut berasal dari produk data 

perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana. Dalam suatu pekerjaan 

konstruksi yang akan dilakukan oleh kontraktor pelaksana tidak lah selalu sinkron 

antara data rencana awal semula dengan kondisi eksisting pada saat akan dibangun/ 

dikerjakan. Bisa jadi dengan gejala faktor alam akan mempengaruhi kaidah kondisi 

alam secara non teknis. Seperti lahan yang telah berubah fungsi yang dulu awalnya 

pada saat kegiatan perencanaan adalah tanah padang luas atau kebun bisa jadi saat 

ini telah menjadi tanah rawa akibat penumpukan air buangan dari berbagai sumber, 

dan contoh lain sebagainya 
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Maka dari itu sebagai suatu data ukur pembanding dan juga untuk 

menghindari faktor kerugian dipihak kontraktor pelaksana maka sangat dianjurkan 

bahkan bagi sebahagian kontraktor handal kegiatan Mutual Check awal (MC-0) 

tersebut menjadi wajib dilaksanakan. Suatu penghitungan ulang yang akurat dan 

detil pada setiap volume item pekerjaan sangat diperlukan. Dan apabila ada terdapat 

selisih antara volume MC-0 dengan volume data rencana maka pihak kontraktor 

pelaksana mengajukan adendum (CC0) perubahan terhadap volume item pekerjaan 

tersebut. Tentu dengan adanya suatu konsekuensi apakah pengurangan volume, 

penambahan volume atau bahkan pengurangan item pekerjaan. 

Pada proses pelaksanaan proyek dilapangan sebelum dilakukan perhitungan 

MC-0, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Surveyor melakukan survei dilapangan mengenai proses pengerjaan, 

mencatat dan mendata semua item yang dilaksanakan dilapangan. 

2. Surveyor kemudian menyerahkan semua data yang didapat kepada drafter. 

3. Drafter menuangkan data ke dalam bentuk gambar lengkap dengan ukuran, 

jarak serta quantity. 

4. Hasil penggambaran yang dilakukan oleh drafter diberikan kepada 

engineering quantity yang kemudian dilakukan analisa dan perhitungan. 

5. Engineering quantity melakukan perhitungan berdasarkan gambar yang ada 

lalu kemudian membandingkan nilai quantity dilapangan dengan quantity 

pada kontrak. 
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Berikut merupakan data MC-0 yang terjadi pada proyek penggantian pipa minyak pada bangunan Station Minyak Duri. 

Tabel 4.1 Data MC-0 Station Duri 

Project : Proyek Penggantian Pipa Minyak Wilayah Kerja Rokan  Item Pekerjaan                 : Site Preparation 

Location : Station Duri 
       

 Ref. Drwng                       : PMRK-14-CIV-DWG-016 Rev.0 

No Description Work Sat 

Qty 
Deviasi kontrak 

terhadap 

FEED Kontrak Construction FEED Construction 

A SPO & Office Building        

1 Pondasi Bore Pile Dia.500mm, L = 15 m titik 92.00 92.00 - - (92.00)  

 Pondasi Bore Pile Dia.500mm, L = 19 m titik   90.00  90.00  

3 Pondasi Pile Cap (PC1)         

 + Galian Tanah Pondasi Pile Cap m3 229.08 146.61 161.70 82.47 15.09  

 + Pemadatan Tanah Dasar  m2 106.25 133.28 66.32 (27.03) (66.96)  

 + Lantai Kerja Tebal 50mm  m3 5.31 6.66 3.32 (1.35) (3.35)  

 + Urug Pasir Tebal 50mm  m3 5.31 6.66 3.32 (1.35) (3.35)  

 + Pile Cap (incld. Pembesian, Bekisting, dan Cor) m3 63.75 68.95 39.79 (5.20) (29.16) 

 + Urugan Tanah Kembali  m3 154.70 48.87 115.28 105.83 66.41  

 + Buangan Tanah Ke Luar Lokasi m3 74.38 97.74 46.42 (23.36) (51.31)  

Sumber: Olahan Data, 2021
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1. Description work 

Pada kolom description work berisi uraian dari pekerjaan yang dilaksanakan. 

Uraian dari description work berdasarkan dari Bill of Quantity (BoQ) yang 

tercantum di kontrak. Jika ada item pekerjaan dilapangan yang tidak 

tercantum dikontrak, maka ditambahkan pada cell berikutnya dan ditandai 

dengan warna merah. 

Bisa dilihat pada pekerjaan Pondasi Bore Pile, pada kontrak ditentukan 

panjang yang bore pile yang digunakan 15 m. setelah dilakukan survei 

dilapangan dan dilaksanakan pengerjaan, Panjang bore pile yang harus 

digunakan yaitu 19 m. 

2. Satuan 

Nilai satuan berdasarkan satuan pada pekerjaan yang dilakukan. 

3. Quantity Kontrak 

Nilai quantity kontrak adalah nilai dari volume pekerjaan yang ditentukan 

pada kontrak kerja. 

4. Quantity Feed 

Nilai quantity feed yaitu nilai dari volume pekerjaan berdasarkan gambar 

yang disetujui pada saat pelelangan. Gambar pada saat pelelangan dibuat 

berdarkan survei awal sebelum pengerjaan dan perhitungan mengikuti dari 

item bangunan kontrak yang ada. 

5. Quantity Construction 

Nilai quantity construction yaitu nilai dari volume pekerjaan berdasarkan 

item pekerjaan yang telah dilakukan dilapangan. Sebelum menghitung 

quantity construction, perlu dilakukan survei secara langsung dilapangan. 

Perubahan nilai pada quantity construction disebabkan oleh kendala-kendala 

yang terjadi dalam proses pengerjaan 

6. Deviasi Kontrak Terhadap Feed 

Deviasi kontrak terhadap feed merupakan selisih antara nilai kontrak terhadap 

nilai feed.  

Misalnya pada galian tanah pondasi pile cap nilai yang tercantum pada 

kontrak sebesar 146,61 m3, sedangkan yang diusulkan pada gambar disaat 
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pelelalangan sebesar 229,08 m3. Maka didapat nilai deviasi atau selisih 

sebesar 82,47 m3. Maksudnya pekerjaan galian tanah pondasi pile cap 

mengalami pekerjaan tambah sebanyak 82,47 m3. 

7. Deviasi Kontrak Terhadap Construction 

Deviasi kontrak terhadap construction merupakan selisih antara nilai kontrak 

terhadap nilai construction.  

Misalnya pada galian tanah pondasi pile cap nilai yang tercantum pada 

kontrak sebesar 146,61 m3, sedangkan yang diusulkan pada gambar disaat 

pelelalangan sebesar 161,70 m3. Maka didapat nilai deviasi atau selisih 

sebesar 15,09 m3. Maksudnya pekerjaan galian tanah pondasi pile cap 

mengalami pekerjaan tambah sebanyak 15,09 m3. 

Nilai feed hanya merupakan pembanding antara nilai kontrak awal dengan 

nilai saat proyek dilelangkan. Adapun data yang digunakan untuk mengusulkan 

CCO yaitu nilai deviasi antara kontrak dan construction. 

 

 

 



53 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilakukan di PT. Cemerlang Samudra 

Kontrindo selama 2 Bulan menjadi tolak ukur sudah sejauh mana ilmu yang telah 

didapat dari perkuliahan untuk diterapkan didunia kerja, dan hasilnya tidak sia - sia 

karena banyak ilmu baru yang bisa diperoleh serta bisa di aplikasikan kembali 

kedalam kehidupan sehari - hari. Kerja praktek menjadi sarana bagi mahasiswa 

untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja 

yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. 

Dari penjelasan pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai deskripsi 

kegiatan selama melakukan kerja praktek. Adapun kesimpulan yang didapat selama 

kerja praktek pada PT. Cemerlang Samudra Kontrindo adalah: 

1. Spesifikasi tugas yang dilakukan mahasiswa selama pelaksanaan kerja 

praktek adalah menghitung quantity tiang pancang Station Batang, membuat 

laporan kemajuan pekerjaan GIS 150 kV Kota Padang, membuat laporan 

dokumen work plan, menghitung quantity feed Station Duri, menghitung 

quantity construction Station Duri, menghitung kebutuhan material steel 

pedestal Station Batang, memindahkan schedule dari Microsoft excel ke 

Microsoft project dan melakukan kunjungan ke lokasi proyek. 

2. Target yang diharapkan dalam melaksanakan kerja praktek yaitu mahasiswa 

mampu mengikuti dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pembimbing 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

3. Selama pelaksaan tugas dibutuhkan peralatan dan perlengkapan untuk 

mendukung pekerjaan di lokasi kerja praktek. Peralatan yang digunakan 

berupa perangkat keras seperti laptop, ATK, mesin cetak dan handphone serta 

perangkat lunak seperti Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft project, 

autocad, dan Nitro pdf. 

4. Tugas-tugas yang diberikan berkaitan erat dengan data. Adapun data-data 
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yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas kerja praktik yaitu gambar kerja 

yang berkaitan dengan perhitungan, data progress pekerjaan, format laporan 

perhitungan, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan. 

5. Hasil akhir dari tugas yang diberikan adalah dokumen. Dokumen-dokumen 

yang dihasilkan selama melaksanakan kerja praktek adalah dokumen quantity 

tiang pancang Station Batang, dokumen laporan kemajuan pekerjaan 

mingguan dan bulanan, dokumen work plan week 33 & 34, dokumen quantity 

feed Station Duri, dokumen quantity construction Station Duri, dokumen 

kebutuhan material steel pedestal Station Batang, dokumen schedule 

pekerjaan Station Batang. 

 

5.2 Saran  

Mengingat besarnya manfaat kerja praktek di PT. Cemerlang Samudra 

Kontrindo, untuk kedepannya diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat ikut serta 

berkontribusi mengaplikasikan ilmunya serta bisa mendapatkan berbagai ilmu baru 

terkait pengolahan data yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan.  
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