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BAB I 

 GAMBARAN UMUM PROYEK DAN PERUSAHAAN 

 

  1.1.Latar Belakang Perusahaan  

 

       Sejalan dengan terus berkembang dan bergulirnya roda pembangunan di 

bidang konstruksi di seluruh Provinsi di Indonesia dimana Provinsi  Kepulauan 

Riau merupakan salah satunya. maka Kosekuensi logisnya adalah partisipasi dan 

peran aktif semua pihak baik masyarakat, pemerintah , aparat negara  dalam ikut 

mensukseskan pembangunan di Kepulauan Riau . Provinsi Kepulauan Riau secara 

geografis letaknya sangat strategis perbatasannya dengan beberapa Negara 

tetangga  seperti Siangapura dan berdiri dari area daratan dan kepulauan. 

       Provinsi kepulauan Riau yg dimaksud ialah Kota Batam adalah sebuah kota 

terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari 

Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di 

kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam merupakan salah satu kota 

dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, 

kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan 

Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu 

kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 

1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni 

sekitar 6.000 penduduk  

       Posisi ini menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk 

melayani seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Aspek – aspek ekonomi, sosial, 

politik, pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan 

prasarana fisik ( Infrastruktur) yang tentunya memerlukan Mapping ( Pemetaan), 

perencanaan serta pengawasan dan pelaksanaan yang baik dan sesuai dengan 

tuntutan pembangunan baik dari segi teknis maupun nonteknis. 

       Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, kegiatan pembangunan 

yang di laksanakan haruslah melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah 
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sendiri maupun pihak- pihak swasta yang dapat berpartisipasi secara Profisional 

dibidangnya masing- masing. 

       PT. Hagita Sinar Lestari Megah adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa konstruksi perusahaan ini sudah bergerak dan beoperasi sejak 20 

oktober 1986 .melalui sistim informasi manajement yang baik dan di dukung oleh 

tenaga kerja yang handal dan profesional serta bekerja yang dilandasi oleh 

semangat yang kuat menjadikan  

       PT. Hagita Sinar Lestari Megah sebagai perusahaan yang kuat dan 

mengedepankan profesionalitas pada awal berdirinya PT.Hagita Sinar Lestari 

Megah, fokus yang di lakukan mengerjakan dan membangunan semua 

pembangunan konstruksi meliputi: rumah, jalan,  gedung bertingkat, jembatan dll. 

Sekarang. PT. Hagita Sinar Lestari Megah telah berkembang maju sekarang PT. 

Hagita Sinar Lestari Megah telah banyak mengikuti proses pelelelangan dan telah 

banyak memenangkan tender dalam jumlah nominal yang besar walaupun dalam 

perjalanannya seringkali di hadapkan oleh kondisis pasang surut di karenakan 

persaingan antar kontraktor, kebijakaan dan perekonomian dan krisis moneter, 

tetapi PT.Hagita Sinar Lestari Megah selalu semangat dan pantang menyerah dan 

tak lupa memperbaiki dan mengevaluasi sistem menajemennya dan bekeja secara 

profesional serta menciptakan peluang –peluang baru.  

 

 Berikut gambaran tentang perusahaan : 

a. Jenis :    Swasta  

b. Industri :     Jasa Konstruksi  

c. Didirikan :     20 oktober 1986  

d. Pendiri               :    ROBERT OBERLIN SIAHAAN 

e. Kantor pusat      :     Jakarta Timur, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 32   

                                      Rt. 006/006. 

f. Tokoh penting :     ROBERT OBERLIN SIAHAAN ( Diektur) 

g. Situs web           :     https://hagitasinar_lestarimegah.gapensi.or.id/profil 

h. Email :     pt.hagitasinarlestarimegah@yahoo.com. 



3 

 

1.2 Tujuan Proyek  

       Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka merealisasikan proses   

pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat ialah dengan diwujudkannya 

pemenuhan prasarana pendukung di bidang infrastruktur. Aplikasi dari 

pembangunan prasarana infrastruktur tersebut terdiri dari pemeliharaan gedung  

peningkatan, Pembangunan, fungsi dan kapasitas prasarana yang telah ada.  

       Melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Dinas/instansi teknis 

Pemerintah Kota Batam pada TA 2021 ini merealisasikan Pembangunan Rusun 

Mako Brimob polda kepri sebagai Infrastruktur yang berlokasi di 

Transbarelang,tembesi kecamatan sagulung pembangunan pada proyek ini 

menggunakan sumber dana anggaran APBD T.A 2021. Pada lokasi yang akan 

dikerjakan oleh PT.Hagita Sinar lestari Megah selaku Kontraktor proyek dan 

PT.Riau Multi Cipta Dimensi sebagai konsultan pada proyek ini.        

       Adapun tujuan proyek pembangunan Rusun Mako Brimob Batam dilakukan 

PT.Hagita Sinar Lestari Megah  sebagai berikut :  

1.  Untuk memecahkan masalah kebutuhan dari permukiman dan        perumahan  

pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah 

penduduknya selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. 

2.   Untuk mencegah kecelakaan pada saat apart melakukan tugasnya  

3.   Untuk mempermudah apart saat inggin menjalankan tugas negara. 

4.   Untuk menambah tempat tinggal  Aparat pemerintah brimob  

5.   Untuk meningkatkan Kenyamanan dalam melakukan pelayananan bagi      

masyarakat 

       Adapun visi misi owner dalam pembangunan Rusun Mako Brimob polda 

kepri ini adalah untuk membangun rumah tinggal bagi aparat brimob agar nyaman 

dan mudah saat inggin melaksanakan tugasnya . 
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  Berikut gambar rencana rusun mako brimob yang akan di bangunan  

A. Tampak Depan 

 

Gambar 1.1  Proyek Pembangunan Rusun Mako Brimob Polda 

kepri Batam –  Rusun Mako brimob 

(Sumber : Dokumnetasi Proyek Rusun Mako  Brimob polda kepri  Tahun 2019)  

           

1.3 Struktur Organisasi  

       Salah satu penunjang untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik adalah 

kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari tim pengawasan teknis, Pelaksana 

Teknis maupun pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.di perlukannya struktur 

organisasi perusahaaan . 
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       Adapun struktur organisasi dari perusahaa  PT.Hagita Sinar Lestari Megah  

adalah Sebagai Berikut : 
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Gambar 1. 2  Skema organisasi perusahaan PT.Hagita Sinar Lestari Megah 

(Sumber : Data Proyek tahun 2021) 
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FITROH DICKY FEBRIAN 

HSE & DOC.CONTROL 
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ELECTRICAL 
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1.3.1 Direktur 

       Direktur (dalam bentuk jamak disebut direksi atau dewan direksi; kadang 

disebut juga jajaran direksi atau dewan/jajaran direktur) adalah seseorang yang 

ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau 

lembaga pendidikan Politeknik. Kepemimpinan lembaga perusahaan yang 

kemudian disebut instansi Perseroan terbatas (PT), dipimpin oleh Direktur (non-

pendidikan). Kepemimpinan lembaga pendidikan politeknik yang kemudian 

disebut Institusi Pendidikan politeknik, dipimpin oleh Direktur (pendidikan).  

    Adapun tugas Direktur secara umum yaitu : 

1. Mengimplementasi visi dan misi dari perusahaan yang dipimpin Maksud 

dari mengimplementasikan visi dan misi perusahaan ialah direktur 

menerapkan visi dan misi suatu perusahaan agar perusahaan daapt 

berkembang sesuai visi dan misi yang telah di tetapkan  

2. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang dipimpin maksudnya 

seorang direktur wajib melakukan evaluasi terhadap suatu perusahaan yang 

akan di pimpinnya baik dalam segi keuangan,karyawan dan lainnya  

   Adapun tanggung jawab direktur adalah : 

1. Mempimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan 

Maksudnya dari membuat kebijakan- kebijakan perusahaan ialah seperti 

membuat aturan bagi karyawan untuk datang tapat waktu dan istirahat tepat 

waktu sesuai dengan kebijakan- kebijakan yang telah di terapkan oleh 

perusahaaan.  

2. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan  

Maksudnya dari memilih yaitu direktur memilih karyawan yang akan di 

jadikannya sebagai orang yang akan mengawasi suatu pekerjaan pada 

karyawan selanjutnya maksud  dari menentukan setelah memilih direktur 

dapat menentukan pilihan untuk orang yg akan di jadikan sebagai 

mengawasi suatu pekerjaan karyawan.  
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1.3.3  Project Manager 

       Project Manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk 

menggerakan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek 

dimana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek Sedangkan, apabila 

berbicara definisi Project Manager pada pekerjaan konstruksi, adalah seorang 

yang bertanggung jawab atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek 

konstruksi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi 

tertentu.  

  Pada umumnya project manager memiliki tugas antara lain :  

1.  Perencanaan dalam perencanaan mencakup persiapan sumber daya       

manusia berserta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

proyek.Seorang project manager wajib mempersiapkan karyawan /tukang 

yang akan bekerja dalam suatu perusahaaan / proyek yang akan di buat 

selain karyawan harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan di 

butuhkan . 

2. Pelaksanaan Dari tahap pelaksanaan ini akan didapat beberapa 

informasi seperti jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi 

sumber daya (biaya, tenaga kerja, peralatan, dan material), dan juga 

progress waktu untuk menyelesaikan proyek. 

 

1.3.4 Quality control 

       Quality Control merupakan orang yang bertugas sebagai  mengacu pada 

penilaian mutu dari hasil pekerjaan atau produk yang dihasilkan oleh proyek, 

apakah pekerjaan tersebut memenuhi standar atau tidaknya . 

 

        Adapun Tugas Quality Control di Proyek  

 

1. Mengikuti jalannya pelaksanaan pembangunan sehingga setiap 

penyimpangan dalam pelaksanaan yang dapat mengurai mutu pekerjaan 

dapat di cegah.  



8 

 

2. Melakukan pengecekan apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

gambar pelaksanaan pekerjaan . 

3. Membuat surat teguran atau menegur secara langsung kepada 

kontraktoratau mandor apabila terjadinya penyimpangan terhadap suatu 

pekerjaan. 

 

        Adapun tanggung jawab Quality control : 

1. Memonitor setiap proses yang terlibat dalam pekerjaan kontruksi baik 

dalam pekerjaan danmateri yang di gunakannya. 

2. Memantau dan menguji perkembangan semua pekerjaan  yang dilakukan 

oleh karyawan / tukang. 

 

1.3.5 Site Manager 

       Site Manager adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab di bidang   

perencanaan teknis dan pengendalian operasional pekerjaan yang menyangkut 

biaya, waktu dan mutu. Site Manager nantinya bertugas untuk menjamin 

terlaksananya konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu kerja yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

        Adapun  beberapa tugas umum site manager adalah sebagai berikut : 

1.  Memberikan petunjuk dan perintah kepada tim/karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan teknis yang akan dikerjakannya. 

2.  Menyusun bahan/materi yang akan digunakan untuk membuat rencana 

mutu proyek sesuai dengan bagiannya. 

3.  Menyiapkan detail materi yang akan digunakan untuk menyusun           

anggaran proyek. 

 

1.3.6 Hse & Doc.control 

       Pengendali dokumen (Document Controller) dalam Sistem Manahemen Mutu 

ISO 9001:2008 adalah orang atau tim yang ditunjuk untuk mengurusi masalah 
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penerbitan, pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan 

pemusnahan dokumen.         

       Berikut ini beberapa tugas  yang berkaitan dengan pekerjaan pengendali 

dokumen: 

1.  Membantu management representative dalam menjalankan  prosedur 

pengendalian dokumen dan rekaman mutu. 

2. Memasukkan data dokumen  ke dalam daftar dokumen dan memastikan 

bahwa informasi yang diberikan akurat dan up to date. 

3. Memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan 

1.3.7 Project admin 

       Sebuah proyek konstruksi akan berjalan dengan baik jika didukung oleh 

seorang administrasi dan keuangan proyek dengan berbagai macam tugasnya. 

Peran administrasi proyek dimulai dari masa persiapan pelaksanaan pembangunan 

sampai dengan pemeliharaan dan penutupan kontrak kerja. 

         Tugas administrasi proyek bangunan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja diproyek untuk pegawai bulanan 

sampai dengan pekerja harian dengan spesialisai keahlian masing-masing 

sesuai posisi organisasi proyek yang dibutuhkan. 

2. Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank proyek, laporan 

pergudangan, laporan bobot prestasi proyek, daftar hutang dan lain-lain. 

3. Membuat dan melakukan verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang akan 

dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek. 

4. Melayani tamu – tamu intern perusahaan maupun ekstern dan melakukan 

tugas umum. Mengisi data-data kepegawaian, pelaksanaan, asuransi tenaga 

kerja, menyimpan data-data kepegawaian karyawan dan pembayaran gaji 

serta tunjangan karyawan. 
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        Adapun tanggung jawab Project admin : 

1.  Memastikan semua data proyek diinput ke komputer 

2.  Memastikan Dokumentasi dari kegiatan proyek berjalan dengan benar  

3.  Memastikan semua dokumen terduplikasi dan terjaga dengan baik.dan aman       

     Agar semuanya terjaga. 

 

1.3.8 Site Engineer 

       Site engineer adalah pembantu tugas Project Manager (manager proyek) yang 

bertanggunjawab dalam perencanaan teknis dan material konstruksi, termasuk 

menyediakan seluruh shop drawing, membuat perhitungan konstruksi yang 

diperlukan, dan menentukan spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan 

konstruksi.  

       Berikut ini mengenai tugas Site Engineering adalah :  

1. Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan, untuk 

menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data 

pendukung yang diperlukan. 

2. Membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan 

kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan 

pekerjaan 

3. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam penyelesaian 

administrasi kemajuan proyek. Bantuan ini termasuk mengumpulkan data 

proyek seperti kemajauan pekerjaan, kunjungan pekerjaan, kunjungan 

lapangan, rapat-rapat koordinasi di lapangan 

  

 1.3.9 Supervisior  civil  

       Civil Supervisor adalah seseorang yang memiliki tugas untuk  menangani 

tugas dari draft yang diberikan oleh manajer atau atasan nya dan mengelola 

bawahannya agar tetap menjadi tim yang kompak demi kelancaran pekerjaan 

proyek. 
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       Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Civil supervisor 

adalah sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian peralatan seperti 

semua bagian civil gedung, dinding, plafon, pintu, atap gedung, pengecatan 

gedung dan perbaikan yang bersifat sipil bangunan 

2.  Melakukan evaluasi sistem pemeliharaan dan operasional yang akan   

digunakan serta menyertakan cara yang lebih baik untuk meningkatkan 

efisiensi kerja di lapangan 

3. Melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan 

telah diselesaikan dengan baik 

4.  Memeriksa laporan dari setiap shift (log book) dengan tujuan untuk 

memastikan inspeksi harian lembar kerja sudah benar dilaksanakan 

berdasarkan rencana yang telah dibuat 

5. Melakukan pencatatan dan pendataan sipil equipment. 

1.3.10 Supervisor mechanical  

       Supervisor diambil dari bahasa Inggris yaitu supervise, yang artinya  

mengawasi atau memberikan pengarahan. Teknisi Mekanik adalah Sebuah profesi 

tenaga ahli yang mempunyai job pekerjaan di bidang perawatan dan perbaikan 

sebuah mesin produksi di bidang mekanika 

   Berikut ini adalah Tugas supervisor  mekanik : 

1. Mengkoordinasi kepada bawahan atas pekerjaan yang ada di lapangan dari 

segi perbaikan dan perawatan mesin produksi dari segi mekanik. 

2. Menjalin kerjasama dan komunikasi yang intensif antar sesama divisi dari 

segi Quality dan produktivity. 

   Adapun Tanggung Jawab sebagai Supervisor Teknisi Mekanik adalah sebagai 

Berikut : 
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1. Meningkatkan kepemahaman bawahannya tentang pengertian safety di 

dalam Bekerja. 

2. Menjaga performance mesin produksi dan performance kerja di lingkup 

area kerja bersama bawahannya atau team kerjanya. 

 

1.3.11 Supervisor  elektrical  

       Supervisor Teknisi Elektrik adalah Salah satu profesi pekerja sebagai tenaga 

ahli yang mempunyai job pekerjaan di bidang perawatan dan perbaikan sebuah 

mesin produksi di bidang Elektrikal. 

       Berikut ini adalah Tugas supervisor elektrik : 

1. Menginformasikan kepada Atasan setingkat tentang kondisi dan situasi 

spare part mesin produksi seperti spare motor drive, inverter, monitor touch 

screen, tombol operation, dan lain – lainnya. 

2. Mengkoordinasi kepada bawahan atas pekerjaan yang ada di lapangan dari 

segi perbaikan dan perawatan mesin produksi di bidang elektrikal seperti 

program mesin, cara kerja mesin, dan lain - lainya. 

       Adapun Tanggung Jawab sebagai Supervisor Teknisi elektrik  adalah sebagai   

Berikut : 

1. Membentuk dan meningkatkan kepada bawahannya tentang skill kerja di 

bidang teknisi elektrikal yang berada di mesin produksi dan pengetahuan 

umum di dalam pabrik industri. 

2. Menjaga dan menciptakan pola pikir bawahannya atau anggota teamnya 

untuk peduli dan tanggap Terhadap aturan dasar  di dalam Bekerja sesuai 

teknisi Elektrikal. 

3. Meningkatkan kepemahaman bawahannya tentang pengertian keselamatan 

dan kesehatan di dalam Bekerja. 
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1.4  Struktur Organisasi Proyek  

       Organisasi  adalah perpaduan secara sistematik dari bagian –bagianyang 

saling tergantung atau berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat 

melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam rangka usaha untuk 

mencapai suatu tujuan.Dalam suatu perusahaan sangat di haruskan untuk memiliki 

struktur organisasi yang jelas dan bisa di pertanggung jawabkan. 

       Adapun struktur organisasi pada proyek “ pembangunan rusun mako brimob 

polda kepri ”adalah sebagai berikut : (sumber :Data proyek PT. HagitaSinar 

Lestari Megah ,tahun 2021) 

1. Pemilik proyek ( owner)    : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  

2. Konsultan Perencanaan      : CV.Almatra Buana. 

3. Konsultan pengawas          : PT.Riau Multi Cipta Dimensi  

4. Kontraktor  pelaksana        : PT HagitaSinar Lestari Megah  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

      Gambar 1.3  Skema Hubungan Antara Pihak Yang terlibat dalam proyek   

Sumber : ( Dokumentasi  proyek 2021) 

Pemilik Proyek /Owner    

Dinas Cipta Karya dan    

Tata Ruang 

     Konsultan Perencana 

CV.Almatra Buana 

 

    Konsultan Pengawas  

PT.Riau Multi Cipta 

Dimensi 

Kontraktor Pelaksana 

PT. Hagita Sinar Lestari 

Megah 
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       Secara garis besar tugas dan wewenang dari keempat unsur dalam sebuah 

proyek antara lain : ( sumber : Ervianto, 2005) 

1. Pemilik atau pemberi tugas ( owner) 

       Pemilik proyek disebut juga sebagai pemberi tugas , ( owner) adalah suatu 

badan usaha atau perorangan ,baik pemerinta maupun swasta yang memiliki 

memberikan pekerjaan, serta membiayai suatu proyek dalam proses pembangunan 

suatu bangunan .  

      Adapun wewenang dan tangung jawab sebagai pemilik proyek antara lain : 

Menurut Ervianto (2005) tugas dan wewenang pemilik proyek adalah : 

         1.   Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor). 

         2.   Meminta laporan secara perodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang  

               telah dilakukan oleh penyedia jasa. 

         3.   Memberikan fasilitas baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan        

         4.   Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan. 

 

2.  Konsultan Perencana 

       Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi 

tugas oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai 

dengan keinginan pemilik proyek. Selain itu juga memberikan saran dan 

pertimbangan akan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan 

proyek tersebut. Perencana juga bertugas untuk memberikan jawaban dan    

penjelasan atas hal-hal yang kurang jelas terhadap gambar rencana dan rencana 

kerja dan syarat-syarat 

       Adapun Tugas atau kegiatan dari konsultan perencana sebagai berikut : 

      1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana    

      2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, konsultan    

      3. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan 

      4. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. 
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3. Konsultan pengawas  

       Konsultan pengawas adalah suatu badan hukum atau perorangan baik swasta 

atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai badan yang bertugas mengawasi 

dan mengontrol jalannya proyek agar mencapai hasil kerja yang optimal menurut 

persyaratan yang ada (Ervianto, 2005). 

         Adapun Tugas atau kegiatan dari konsultan pengawas sebagai berikut : 

             1. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan. 

             2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pekerjaan   

             3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan. 

             4. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi  

        

4. Kontraktor  

       Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang 

pelaksanaan pemborong. Berupa perorangan maupun badan hukum baik   

pemerintahan maupun swasta ,yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta 

telah mendatangani surat perjanjian kerja (SPK).kontraktor pelaksana bekerja 

dengan mengacu pada gambar (bestek) .Rencana kerja dan syarat –syarat 

(RSK)yang telah disusun sebelumnya . 

   Adapun  kegiatan dari kontraktor pelaksana yaitu : 

      1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan. 

      2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan    

      3. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan . 

      4. Menyediakan alat keselamatan kerja dan keamanan di lokasi proyek. 

 

 



16 

 

1.5. Ruang lingkup perusahaan 

 PT.Hagita Sinar Lestari Megah merupakan perusahaan swasta yang 

memberikan jasa konstruksi berupa pelaksana. Pemerintah dan perusahaan swasta 

sebagai mitra kerja utama PT.Hagita Sinar Lestari Megah yang telah memberikan 

konstribusi besar dalam menjaga kesinambungan eksistensi perusahaan dalam 3 

tahun terakhir. Konstribusi yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan 

baik oleh pemerintah pusat ( Depertemen Teknis) dan Pemerintah Daerah melalui 

dinas-dinas terkait kepada PT.Hagita Sinar Lestari Megah untuk menerapkan 

kegiatan atau program yang memiliki signifikasi dengan jasa konstruksi yang 

disediakan oleh perusahaan ini. 
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                                        BAB II 

                                        DATA PROYEK 

 

       Rangkaian pelaksanan proyek dimulai dengan pemberian tugas oleh pemilik 

proyek kepada pelaksanaan(kontraktor)memulai suatu proses yang disebut 

tender. Penggunaan metode yang tepat,praktis,cepat dan aman,sangat membantu 

dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi.sehingga target 3T 

yaitu tepat mutu/kualitas,tepat biaya/kuantitas dan tepat waktu sebagaimana di 

tetapkan, dapat tercapai. Dalam pelaksaan pekerjaan konstruksi, adakalanya juga 

di perlukan metode terobosan untuk menyelesaikan pekerjaan lapangan. 

Khususnya pada saat menghadapi kendala – kendala yang di akibatkan oleh 

kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya.untuk itu kita 

perlu sebelumnya penerapan metode pelaksanaan konstruksi yang sesuai kondisi 

lapangan, akan sangat membantu dalam penyelesaian proyek konstruksi 

bersangkutan. (sumber:Edi Prannoto,Tahun 2016) 

 

2.1  Proses Pelelangan 

       Proses pelelangan adalah suatau proses kegiatan tawar menawar harga 

pekerjaan antara pihak ownerdan pihak pelaksana sehingga mencapai 

kesepakatan harga atau nilai proyek yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai 

dengan persyaratan (specification) yang dibuat oleh panitia pelelangan dan 

pembukaan penawaran oleh panitia pelelangan, kemudian dinilai dan dievaluasi 

sehingga dapat di tentukan pemenangnya. 

        Menurut PERPRES (peraturan presiden ) No 16 Tahun 2018 ,perlelangan di 

bagi menjadi 5 jenis yaitu sebagai berikut : 

 

1. Pengadaan Langsung 

       Merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia 

Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah). 
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2. Penunjukkan langsung  

       Metode pemilih untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi / Jasa lainnya dalam keadaan tertentu. 

3. E-purchasing 

      Di laksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah 

tercantum dalam katalog elektronik 

4. Tender  

      adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainya. 

5. Tender Cepat  

      sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal:   

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;  

        b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja    

     

        Proses Pelelangan yang dilakukan ole Dinas cipta Karya Dan Tata Ruang dan 

diikuti oleh PT. Hagita Sinar Lestari Megah adalah Tender adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainya. 
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Tabel 1.1  Hasil Evaluasi Pelelangan 

 

No Nama Peserta Administrasi Teknis Harga Penawaran Harga Terkoreksi Pemenang Alasan 

 

1 

 

PT.Dutakarya 

prathamaunggul 

�  �  Rp.19.900.000.017,18 Rp.19.900.000.017,18  tidak 

menyampaik

an jaminan 

penawaran 

asli 

 

2 

 

PT.SUMBER 

ALAM 

SEJAHTERA 

�  �   

Rp.20.639.737.765,22 

 

Rp.20.639.737.765,22 

  

Tidak 

menyampaik

an bukti 

kepemilikan/

penguasaan 

terhadap 

peralatan 

mobil crane 

dan SIA 

untuk 

peralatan 

pile hammer 

tidak 

memenuhi 

syarat 
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No Nama Peserta Administrasi Teknis Harga Penawaran Harga Terkoreksi Pemenang Alasan 

 

3 

 

PT.Wahyu Adi 

Guna 

�  �  Rp.21.221.970.075,17 Rp.21.221.970.075,17  SIA  untuk 

peralatan  

Mobil Crane 

tidak 

memenuhi 

syarat 

 

4 

 

PT.Gariand 

Niagata 

 

�  �   

Rp.21.482.728.606,78 

 

Rp.21.482.728.606,78 

 tidak 

menyampaik

an SIA 

untuk 

peralatan 

excavator, 

dozer d5, 

vibrating 

compactor. 

Dan SIA 

untuk 

peralatan 

mobil crane 

dan pile 

hammer 

tidak 

memenuhi 

syarat 



21 

 

No Nama Peserta Administrasi Teknis Harga Penawaran Harga Terkoreksi Pemenang Alasan 

 

5. 

 

PT.Bintanika 

jaya   

�  �   

Rp.22.487.190.767,29 

 

Rp.22.487.190.767,29 

 SIA untuk 

peralatan 

dozer d5 

tidak 

memenuhi 

syarat 

 

6. 

 

PT.HagitaSina 

Lestari Megah 

 

�  �   

Rp.22.545.649.215,83 

 

Rp.22.545.649.678,37 

�  Memenuhi 

semua syarat 

dan 

spesifikasi 

yang telah 

ditentukan  
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No Nama Peserta Administrasi Teknis Harga Penawaran Harga Terkoreksi Pemenang Alasan 

 

7 

 

PT.Seberong 

Fatra 

�  �  Rp .22.598.356.273,6 Rp. 22.598.356.273,6  Laporankeua

ngan yang 

disampaikan 

bukan 

merupakan 

laporanaudit 

dengan opini 

 

8 

 

PT.Naga Toba 

perkasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  �   

Rp.23.025.715.312,81 

 

 

Rp.23.025.715.312,81 

  

Tidak 

menyampaik

an jaminan 

penawaran 

asli 
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       Dari tabel 1.1 Hasil evaluasi pelelangan di atas diatas dapat kita ketahui 

pemenang proyek Pembagunan Rusun Mako Brimob Trasbarelang ,tembesi kota 

batam TA.2021, PT.Hagita Sina Lestari Megah yang lulus tahapan hasil evaluasi 

dan dinyatakan sebagai pemenang tender yaitu dengan harga penawaran yaitu 

Rp22.545.649.215,83, dan harga terkoreksi Rp. 22.545.649.678,37 

2.2 Data Umum Proyek 

       Data-data proyek Pembangunan rusun mako brimob – barelang adalah 

sebagai berikut : 

 
 

1. Kegiatan : penyelenggaraan bangunan gedung di 

wilayah daerah kabupaten /kota . 

2. Nama Proyek : Pembangunan rusun mako brimob 

3. Nomor Kontrak : 2/KONTRAK/PPK/FISIK.RUSUN 

BRIMOB /CKTR-BTM/2021 

4. Lokasi :  kota batam 

5. Nilai Kontrak :  Rp22.545.649,670,37. 

6. Waktu Pelaksanaan : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) 

 Hari Kalender 

7. Pemberi Tugas : Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang. 

8. Pemilik : Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang. 

9. Sumber Dana : APBD MURNI TA.2017 

10. Konsultan Pengawas : PT. Riau Multi Cipta Dimensi. 

11. Kontraktor Pengawas : PT. HagitaSinar LestariMegah. 

    12. Sistem Pelelangan : Tender 
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2.3 Data Teknis Proyek 

1.  Fungsi Bangunan : Pembangunan Rusun MakBrimob 

2. Jenis Pondasi : Pondasi tiang pancang : 

3. Panjang Bangunan :  64 m 

4. Lebar Bangunan :  24 m 

5. Tulangan pokok :  D12,D16 

6. Tulangan Sengkang :  D8 

7. luas bangunan :  7.680 m² 

8. Total  kamar :  51 unit 

9. Total  lantai : 4 lantai 

10. Type Kamar : 45 m² 

- 2 kamar Tidur 

- 1 Kamar Mandi 

- Ruang Tamu + Dapur 

- Balkon 

2. 4 Peralatan dan Logistik 

2.4.1 Jenis peralatan 

 

         Penggunaan alat bantu sangant di butuhkan dlam pekerjaan konstruksi karena 

dengan adanya penggunaan alat bantu maka akan mempercepat mempermudah 

dan melancarkan pekerjaan untuk mencapai mutu yang di ingginkan . 

      Adapun jenis dan jumlah peralatan yang di gunakan untuk menunjang 

proyek pembangunan rusun mako brimob yaitu : 
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                 ( Tabel 1.2 : Alat  yang digunakan dalam proyek ) 
 

No Jenis peralatan Jumlah  Kondisi Milik / 

swasta 

1 Gerobak sorong 4 Baik Milik 

2 Sekop 3 Baik Milik 

3 Sendok semen 4 Baik Milik 

4 Cangkul 3 Baik Milik 

5 Waterpass selang 2 Baik Milik 

6 Penggaris siku 2 Baik Milik 

7 Meteran 50 m 10 Baik Milik 

8 Palu karet 3 Baik Milik 

9 Martil 5 Baik Milik 

10 Mesin bor 1 Baik Milik 

11 Hammer Test 1 Baik Milik 

12 Waterpass 1 Baik Milik 

13 Tripod 1 Baik Milik 

14 Gergaji 3 Baik Milik 

15 Palu 4 Baik Milik 

16 Truck mixer 2 Baik Sewa 

17 Molen 1 Baik Milik 

18 Bar bender 2 Baik Milik 

19 Tang 3 Baik Milik 

20 Gunting besi 3 Baik Milik 

21 Linggis dodos kramik 4 Baik Milik 

22 Diesel hammer 3 Baik Sewa 

23 Concrete pump 4 Baik Sewa 

24 Vibrator 3 Baik Milik 

25 Backhoe 2 Baik Sewa 

 

2.4.2 Logistik 

          Logistik merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan 

material / bahan untuk keperluan pelaksanaan proyek. Material yang di gunakan 

harus memenuhi standar yang ada ,supaya kualitas dan mutu terjamin.Adapun 

Material / Bahan yang di gunakan harus memenuhi standar yang ada, supaya 
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kualitas dan mutu terjamin. Adapun materi /bahan yang di gunakan dalam 

proyek ini adalah : 

( Tabel 1.3 : Daftar bahan yang di gunakan dalam proyek ) 
 

NO Nama Bahan 

1   Semen Padang Tipe 1 (portland cement) 

2   Agregat Halus (pasir) 

3   Agregat kasar ( granit) 

4   Kayu kaso 3/4 ,2/3 

5   Kawat 1 inci,2 inci,3 inci,5 inci. 

6   Benang 

7   Paku 1inci, 2 inci,3 inci,5 inci. 

8   Baja 

9   Triplek ukuran tebal 8mm, 12mm, panjang 

10   Baut 

11   Seng 

12   Kawat 

13  Benang  

2.5 Tenaga kerja 
 

        Tenaga kerja adalah suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari suatu 

proses pembangunan .Tenaga kerja yang terampil yang sangat berpengaruh 

terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mutu yang di hasilkan akan lebih 

baik apabila diimbangi dengan sistem pengawasan kerja baik .Tenaga Kerja juga 

sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

      Dalam proyek pembangunan Rusun Mako Brimob polda kepri dapat di 

kategorikan : 

1. Kepala Lapangan 

       Yaitu tenaga kerja yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas 

semua pekerjaan di lapangan yang di sebut Site Minager . Minimal tamatan SI 

Teknik Sipil. 
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2. Pelaksanaan lapangan 

       Yaitu tanaga kerja yang mengepalai maupun mengatasi sejumlah tukang dan 

jenis pekerjaan tertentu seperti pekerjaan tanah,pekerjaan pembesian, kayu, batu, 

dan lain-lain. Minimal .S1Teknik Sipil. 

3. Pekerjaan lapangan 

       Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian masing –masing. Tenaga kerja dalam proyek ini 

berjumlah 26 orang .pekerja tersebut terdiri dari 6 tukang ,20 tukang baja 

Ringan. 
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BAB III 

                         DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

 Pada pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan perlu menentukan dan 

mengatur langkah-langkah setiap jenis pekerjaan diawal hingga selesai pekerjaan, 

hal ini menyangkut dengan penentuan rencana kerja yang disusun berdasarkan 

jenis dan volume pekerjaan. Sehingga dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang 

sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati secara umum,  

       Kegiatan Proyek yang penulis ikuti selama 1 bulan 28 hari  bulan (terhitung 

mulai tanggal 05 juli 2021 hingga 28  agustus 2021) penulis melaksankan kerja 

Praktek pada Proyek Pembangunan Rusun  Mako Brimob polda kepri   Dalam 

melaksanakan Kerja Praktek (KP). ini mempelajari tentang penerapan atau 

mengaplikasikan ilmu selama di perkuliahan. Berikut uraian kegiatan yang 

dilakukan dan laporan harian kegiatan kerja praktek di Proyek Rusun Mako 

Brimob . yang mengikuti dan mengamati pekerjaan yang meliputi: 

3.1 Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

 

3.1.1 Perjalanan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang  

 

         



 

Gambar 3.1 

        Pada kegiatan ini mahasiswa peserta KP  mendatangani dinas cipta karya dan 

tata ruang  dalam melaksanakan Kerja Praktek .

  3.1.2  Pengambilan Surat pengantar dari Dinas ke Lokasi Proyek 

       Pada kegiatan ini 

karya untuk mengambil surat pengantar agar bisa masuk ke proyek .

Gambar 3.2

 

3.1.3    Perkenalan dan Bimbingan dari PT. Hagita Sinar Lestari Megah  .

        Pada kegiatan ini 

perusahaan 

     

 

Gambar 3.3 Dokumentasi

Gambar 3.1 Dokumentasi perjalanan ke Dinas Cipta Karya 

dan Tata Ruang 

(sumber : dokumentasi lapangan, Tahun 2021 ) 

Pada kegiatan ini mahasiswa peserta KP  mendatangani dinas cipta karya dan 

dalam melaksanakan Kerja Praktek . 

Pengambilan Surat pengantar dari Dinas ke Lokasi Proyek  

Pada kegiatan ini Peserta Kerja Praktek (KP)  kembali  pergi ke dinas cipta 

karya untuk mengambil surat pengantar agar bisa masuk ke proyek .

 

 

Gambar 3.2 Dokumentasi surat pengantar ke proyek 

(sumber :dokumentasilapangan) 

 

3.1.3    Perkenalan dan Bimbingan dari PT. Hagita Sinar Lestari Megah  .

kegiatan ini Peserta KP melakukan perkenalan dan bimbingan dari 

 

 

Dokumentasi perkenalan dan 
 

Gambar 3.4 Dokumentasi perkenalan      dan 
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perjalanan ke Dinas Cipta Karya 

Pada kegiatan ini mahasiswa peserta KP  mendatangani dinas cipta karya dan 

 

Praktek (KP)  kembali  pergi ke dinas cipta 

karya untuk mengambil surat pengantar agar bisa masuk ke proyek . 

3.1.3    Perkenalan dan Bimbingan dari PT. Hagita Sinar Lestari Megah  . 

melakukan perkenalan dan bimbingan dari 

 

perkenalan      dan 
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arahan dari perusahaan 

(sumber :dokumentasi lapangan2019) 
bimbingan dari perusahaan 

(sumber :dokumentas lapangan Tahun 2021) 

3.1.4   Pekerjaan pemancangan tiang pancang  

   

       Sebelum kita mengetahui proses pemancangan  tiang pancang pada pondasi 

pada gambar di atas alangkah baiknya kita mencari tahu yaitu :  

1.  pengertian pondasi ? 

2.  jenis pondasi tiang pancang apa yang di pakai pada proyek tersebut?  

3. Alat apa yang di pakai saat proses pemancangan tiang pancang ? 

 

A. Pondasi tiang pancang  

       Adalah salah satu elemen bangunan yang berfungsi memindahkan beban 

struktur dan beban bangunan ke tanah. Umumnya tiang pancang digunakan atau 

dipilih apabila kondisi tanah relatif stabil dan kedalaman tanah keras masih 

terjangkau atau tidak terletak jauh di bawah permukaan tanah. Jenis pondasi tiang 

pancang tidak dapat digunakan pada kondisi tanah yang berisi batu-batuan. 

Pondasi tiang pancang dapat terbuat dari kayu keras, beton dan baja (pipa atau 

profil)  

         untuk jenis pondasi yang di pakai dalam proyek tersebut ialah pondasi tiang 

pancang  terbuat dari beton dan  bentuk tiang pancang yang di pakai pada proyek 

di atas ialah spun pile ( tiang pancang yang berbentuk Cincin)  

 

    

 

Gambar 3.5 Dokumentasi proses 

pengangkatan pancang    

(sumber : dokumentasi lapangan2021) 

 

Gambar 3.6 Dokumentasi spun pile  

(sumber : dokumentasi lapangan2021) 
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B.  jenis pondasi  tiang pancang  

         Jenis pondasi yang di pakai pada proyek ialah Pondasi Tiang Beton 

Prategang) Tiang beton pratekan atau prategang memiliki kekuatan yang lebih 

tinggi karena terbuat dari dua buah bahan konstruksi modern berkekuatan tinggi, 

yaitu beton dan baja. Tiang beton pratekan mampu memperkecil kemungkinan 

kerusakan pada saat pengangkatan dan pemancangan. Tiang jenis ini  

tidak memerlukan biaya pemeliharan dan sangat cocok untuk kondisi dimana 

dibutuhkan tiang yang panjang, dan kelebihan lainnya beton pratekan ini memiliki 

daya dukung yang tinggi. Pada bagian tengah tiang dapat dibuat berlubang untuk 

menghemat berat tiang itu sendiri.Dan untuk bentuk penampang pada tiang 

pancang ialah spun pile adalah salah satu jenis tiang pancang beton prestressed 

(beton prategang) yang berbentuk bulat dengan rongga pada bagian dalamnya. 

Tiang pancang jenis ini banyak digunakan untuk pondasi bangunan bertingkat 

tinggi dan pada pekerjaan pembangunan jembatan. 

       Untuk Ukuran spun pile sangat beragam tergantung dari produsennya. mulai 

dari diameter 300 hingga 1200 mm sedangkan panjang spun pile mulai dari 6 

meter hingga 24 meter.untuk ukuran spun pile yang di pakai pada proyek dalah 

diameter 40 cm dan panjang spun pile 12 meter 

 

C.  Alat pemancang tiang pancang  

        Pada pekerjaan di atas Pemancangan yang dilakukan diatas menggunakan   

alat Diesel Hammer . Diesel Hammer adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

memancang/memukul tiang pancang ke dalam tanah yang digunakan untuk 

pondasi sebuah bangunan bertingkat, jembatan, dermaga, tower, dll. 
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        Gambar 3.7 alat disel hammer 

(sumber : dokumentasi Internet 2021 

 

Bagian-bagian penting alat pancang : 

 

 

Gambar 3.8 bagian – bagian  disel hammer 

(sumber : dokumentasi Internet2021 

 

1.  Pemukul (Hammer)Bagian ini biasanya terbuat dari baja masif/pejal yang   

berfungsi sebagai palu untuk pemukul tiang pancang agar masuk ke dalam 

tanah. 

2.  LeaderBagian ini merupakan jalan (truck) untuk bergeraknya pemukul 

(hammer) ke atas dan ke bawah. Macam-macam Leader :- Fixed Leader 

(leader Tetap)- Hanging Leader (Leader Gantung)- Swinging Leader 

(Leader yang dapat berputar dalam bidang vertikal). 

3.  Mesin uap untuk menggerakkan pemukul (hammer) pada single atau 

double acting steam hammer. 
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      Kelebihan Diesel Hammer 

1. Ekonomis dalam pemakaian 

2. Mudah dipakai di daerah terpencil 

3. Berfungsi sangat baik di daerah dingin 

4. Mudah perawatannya. 

      Kekurangan Diesel Hammer 

1. Kesulitan dalam menentukan energi 

2. Sulit / Sukar dalam pengerjaan pada tanah lunak 

 

D). Berikut  Proses  pemancangan tiang pancang  

1.)  Persiapan  

       Sebelum melakukan pemasangan tiang pancang  beton perlu di   lakukan 

perencanaan dan perancangan terlebih dahulu yang matang penentuan titik dimana 

tiang pancang beton akan di pasanga dalam sebuah konstruksi terlebih 

dahulu.setelah penentuan titik dimana tiang pancang akan di pasang di lakukan 

penggalian tanah untuk tempa tiang pancang yang di pasang .galian yang di 

lakukan di atas berdasarkan perencanaan dan perancangan sebelumnya .besarnya 

dan dalamnya galian juga bergantung pada ukuran tiang pancang yang akan di 

buat.  

       2. ) Persiapan alat  

       Setelah persiapkan pemasangan sudah selesai selanjutnya siapkan alat yang di 

butuhkan pada saat pemancangan tiang pancang beton.peralatan utam yang harus 

di siapkan yaitu crane dan disel hammer. 

 

3.)  Pendirian tiang pancang  

        Dengan bantuan crane tiang pancang didirikan dan di pasangkan diesel 

hammer proses ini memerlukan perhitungan yang teliti agar minim resiko 

kecelakaaan teruta pada saat pendirian tiang pancang. Tiang pancang yang 
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didirikan pada ujung bagian bawah akan di masukkan kedalam tanh terlebih 

dahulu agar mempermudah proses pemancangan. 

4.)  Penancapan tiang pancang  

       Pemancapan tiang pancang ini menggunakan disel hammer.tiang pancang 

yang sudah didirikan dan dimasukkan pada galian tanah ujung atas nya akan di 

hubungkan dengan pemukul diesel hammer .pada bagian ujung atas tiang beton 

akan di lapisi material yang mampu melindungi tiang pancang beton agar tidak 

pecah atau rusak saat melakukan pemukulan menggunakan diesel hammer. 

5)  Pekerjaan penyelesaian  

         Pada tahap ini penyelesaian pemacangan tiang pancang beton adalah 

melepaskan alat disel hammer dri tiang pancang setelah mendapatkan kedalaman 

yag pas  

       Pada pekerjaan pekerjaan pemancangan yang di lakukan di atas ini adalah 

pondasi P1 ( 120 x80x80) cm dengan diameter 40 cm  pada pondasi P1 terdapat 3 

spun pile jarak antara spun pile ke spun pile lainya 1000 m 

        Adapun Data Ukuran Yang di gunakan sebagai berikut: 

           a)    Panjang Pile                                           :  12 m  

           b)    Mutu Beton                     :  K – 600 

           c)    Bentuk Penampang                               :   Cincin / spun pile  

           d.)   Sistem pemancangan                            :   Diesel Hammer 

           e.)   Diamter .T tiang pancang                     :   40 cm  
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3.1.5  Pekerjaan pemotongan Tiang Pancang  

      

Gambar 3.9 Dokumentasi proses pemotongan 

pancang  

          (sumber : dokumentasi lapangan2021) 

Gambar 3.10 Dokumentasi proses  

pemotongan pancangan  

          (sumber : dokumentasi lapangan2021) 

  

       Adapun proses pemotongan tiang pancang pada proyek pembangunan Rusun 

Mako Brimob polda kepri , seperti pada gambar di atas ini 

       Pemotongan tiang pancang tipe ini menggunakan secara manual. Pekerjaan 

pemotongan dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Bahan-bahan beton 

yang akan dipotong harus dikerjakan secara akurat dengan menggunakan mesin 

gerinda Pemotongan tiang pancang ini dilakukan karena panjang tiang pancang 

yang ada melebihi batas maksimum tiang yang direncanakan, sehingga untuk 

keseragaman tinggi tiang pancang, maka diperlukan pemotongan pada tiang 

tersebut. 

       Mesin gerinda adalah salah satu mesin yang digunakan untuk mengasah atau 

memotong benda kerja. Prinsip kerja dari mesin gerinda adalah batu gerinda yang 

berputar kemudian bergesekan dengan benda kerja sehingga terjadi pemotongan 

atau pengasahan. 

    Alat dan bahan yang di gunakan : 

1. Gerinda ( concrate pile cutter )  

2. Palu karet 

3. Exstravator 

4. Hammer test 



 

     Adapun proses pemotongan tiang pancang pada proyek pembangunan 

Mako Brimob seperti pada gambar diatas

1. Siapkan alat yang di gunakan pada saat pemotongan pancang 

2. Setelah itu hidupkan gerinda dan lalau potong searah horizontal setelah itu 

vertikal  

3. Kemudia gunakan hammer test untuk mhancurkan bagian tenggah tiang 

pancang seperti gamabr diatas 

4. Langkah terkhir tumbangkan tiang pancang yang telah di potong 

menggunakan excavator menggunakan tali.

 

3.1.6   Pekerjaan pembuatan lantai kerja dan  pemasangan Tulangan Spiral 

  

Gambar 3.11 Dokumentasi

lantai kerja 

(sumber : (dokumentasi

    

       Pada  pekerjaan di atas ialah pekerjaan pembuatan lantai kerja5 cm dan  

pemasangan tulangan spiral. 

      Lantai kerja merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan dalam konstruksi 

bangunan dengan lingkup dan kondisi lingkungan yang cukup kompleks. 

Ketebaan lantai kerja biasanya setebal 10 

volume Lantai Kerja P1,P2,P3.

 

 

Adapun proses pemotongan tiang pancang pada proyek pembangunan 

Mako Brimob seperti pada gambar diatas ini  :  

Siapkan alat yang di gunakan pada saat pemotongan pancang 

Setelah itu hidupkan gerinda dan lalau potong searah horizontal setelah itu 

Kemudia gunakan hammer test untuk mhancurkan bagian tenggah tiang 

pancang seperti gamabr diatas  

Langkah terkhir tumbangkan tiang pancang yang telah di potong 

kan excavator menggunakan tali. 

ekerjaan pembuatan lantai kerja dan  pemasangan Tulangan Spiral 

     

Dokumentasi proses pembuatan 

lantai kerja  

dokumentasi lapangan2021) 

Gambar 3.12  Dokumentasi

tulangan spiral 

(sumber: dokumentasi lapangan

Pada  pekerjaan di atas ialah pekerjaan pembuatan lantai kerja5 cm dan  

pemasangan tulangan spiral.  

Lantai kerja merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan dalam konstruksi 

ngunan dengan lingkup dan kondisi lingkungan yang cukup kompleks. 

ja biasanya setebal 10 - 15 cm.pada proyek dia tas adapun 

volume Lantai Kerja P1,P2,P3. 
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Adapun proses pemotongan tiang pancang pada proyek pembangunan Rusun 

Siapkan alat yang di gunakan pada saat pemotongan pancang  

Setelah itu hidupkan gerinda dan lalau potong searah horizontal setelah itu   

Kemudia gunakan hammer test untuk mhancurkan bagian tenggah tiang  

Langkah terkhir tumbangkan tiang pancang yang telah di potong 

ekerjaan pembuatan lantai kerja dan  pemasangan Tulangan Spiral  

 

Dokumentasi pemasangan 

tulangan spiral  

lapangan2021) 

Pada  pekerjaan di atas ialah pekerjaan pembuatan lantai kerja5 cm dan  

Lantai kerja merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan dalam konstruksi 

ngunan dengan lingkup dan kondisi lingkungan yang cukup kompleks. 

15 cm.pada proyek dia tas adapun 
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� Pondasi P1 (120x280x80) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang         : 1,2+ 0,2     m         = 1,4  m  

2. Lebar             : 2,8 + 0,2    m         = 3     m 

3. Tinggi           : 0,8 m + 0,1 m        = 0,9  m 

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x banyak pondasi  

= 1,4 x 3 x 0,9 x0,05  x 15 = 2,835 m³ 

� Pondasi P2 (80x180x70) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang           : 0,8+ 0,2 m      =  1    m  

2. Lebar              : 1,8 + 0,2 m      =  2    m 

3. Tinggi            : 0,7m + 0,1m     =  0,8 m 

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x banyak pondasi  

= 1x 2x 0,8 x0,05  x 51 = 4,08 m³ 

� Pondasi P3 (80x80x60) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang           : 0,8+ 0,2 m       =  1     m  

2. Lebar               : 0,8 + 0,2 m      =  1     m 

3. Tinggi             : 0,6m + 0,1m     =  0,7  m 

 

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x banyak pondasi  

  = 1 x 1 x 0,7 x0,05  x 12  = 0,42 m³ 

A.  Adapun fungsi dari pembuatan lantai kerja yaitu sebagai berikut : 

1. Memudahkan pekerja berdiri d atas lahan datar, lahan menjadi tidak kotor 

dan becek.  

2. Merupakan dudukan besi lapis bawah (untuk pondasi rakit atau pile-cap).  

3. Menahan gaya angkat (up-lift force) tanah di bawahnya. 
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B. Alat dan Bahan yang di gunakan  : 

1.  Agregat halus 

2.  Agregat kasar 

3.  Semen  

4.  Air 

5.  Molen 

6.  Meteran  

7.  Gerobak sorong 

8.  Sekop,cangkul,dan sendok semen 

C. Langkah-langkah pembuatan lantai kerja yaitu sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang di perlukan  

2. Campurkan Agregat dan semen dengan menggunakan molen dengan 

perbandingan 1 :2:3 

3. Tuangkan Campuran agregat tersebut ketempat yang inggin di kerjakan  

4. Ratakan campuran tadi dengan menggunkan sendok semen 

D.  Adapun data yang di ketahui yaitu : 

1. Panjang tulangan spiral 150 cm 

2. Lebar tulangan spiral 17 cm 

3. Tulangan utama spiral berdiameter 12 cm 

4. Tulangan spiral  polos berdiameter 8 cm 

E.  Adapun proses pemasangan tulangan spiral yaitu : 

1. Siapkan alat dan bahan yang di butuhkan  

2. Kemudian buatlah lingkaran pada papan triplek  dan potong kayu sebagai 

penahan  

3. Kemudian letakkan kayu di bawah triplek  

4. Setelah itu lubangkan triplek tersebut agar kawat bisa masuk untuk 

mengikat antara triplek dan kayu  sambungkan dengan tulangan spiral 

kokoh  

5. Setelah itu masukkan tulangan spiral ke dalam pondasi tiang pancang 
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3.1.7  Pekerjaan   peletakan  pile cap  

 

   

  

 

   

Gambar 3. 13 Dokumentasi proses peletakan 

pile cap   

         (sumber : dokumentasi lapangan2021) 

Gambar 3. 14 Dokumentasi proses 

peletakan pile cap   

      (sumber: dokumentasi lapangan2021) 

       

       Pada pekerjaan di atas ialah pekerjaan peletakan pile cap pada pondasi  

P2 ( 80x180x70 ) dengan tulangan pile cap D22 jarak antar tulangan 165 mm. Pile 

cap merupakan penggabung satu atau beberapa pondasi tiang sebelum didirikan     

kolom diatasnya.  

       Fungsi dari pile cap adalah untuk menerima beban dari kolom untuk 

diteruskan ke pondasi tiang pancang dan masing masing pile cap 

 Data pile cap :  

1. Luas   P1                                  : (  120x280x80 )  cm  

2. Luas   P2                                  : (  80x180x70   )  cm  

3. Luas   P3                                  : (   80x80x60    )  cm  

4. Tulangan yang dipakai               :   D-22  

5. Jarak tulangan         :   165 mm 
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Alat dan bahan yang di butuhkan : 

1. Extravator 

2. Tali pengikat  

3. Cat pilok 

4. Meteran  

 Proses pekerjaan  peletakan pile cap adalah sebagai berikut :  

1. Siapkan alat dan bahan yang di perlukan  

2. Ikatkan tali pada exstravator  dan kerangka pile cap agar mudah saat 

mengangkatnya ke peletkan pile cap .  

3. Mulailah mengangkat pile cap menggunkan exskavator  

4. Setelah itu letakkan pile cap dengan ukuran yg telah di tentukan  

5. Setelah selesai di letakkan sesuai tempatnya  lepaskan kembali tali yang 

mengikat pada kerangka pile cap 

3.1.8   Pekerjaan pembuatan bekisting pile cap      

   

   

  

     
Gambar 3,15 Dokumentasi proses pembuatan 

bekisting pile cap 

(sumber : dokumentasi lapangan2021 

Gambar 3.16 Dokumentasi proses 

pembuatan bekisting pile cap 

(sumber: dokumentasi lapangan2021) 

          

      Pada pekerjaan di atas ialah pekerjaan pemasangan bekisting pile cap pada 

pondasi P2 ( 80x180x70 ) dengan tulangan pile cap D22 jarak antar tulangan  

165 mm Volume Bekisting Pile Cap :  (P1,P2,P3.) 
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� Pondasi P1 (120x280x80) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 1,2 m  

2. Lebar     : 2,8 m  

3. Tinggi    : 0,8 m  

Volume Bekisting : 

Keliling x tinggi x jumlah pile cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 1,2)  +( 2x 2,8) x 0,8 x 15  

= 8 x 0,8 x15 

= 96  m² 

� Pondasi P2 (80x180x70) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 1,8 m  

3. Tinggi    : 0,7 m  

Volume Bekisting : 

Keliling x tinggi x jumlah pile cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 1,8) x 0,7 x 51  

= 5,2 x 0,7 x51 

= 185,64 m² 

� Pondasi P3 (80x80x60) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 0,8 m  

3. Tinggi    : 0,6 m  
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Volume Bekisting : 

Keliling x tinggi x jumlah pile cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 0,8) x 0,6 x 12  

= 3,2 x 0,6 x12 = 23,04   

Alat dan bahan : 

       a.) Bahan 

1. Kayu ¾  

2. Mutiplek/ triplek 6 mm  

3. Paku 1 inci .1 ½ inci. 

         b.) Alat  

1. Gergaji  

2. Siku 

3. Palu 

4. Meteran. 

Adapun Proses Pekerjaan pemasangan Bekisting : 

1. Mempelajari gambar kerja.   

2. Menyiapkan alat dan bahan yang di perlukan  

3. Kemudian potong multiplek dan kayu sebagai perkuatan kerangka bekisting  

dengan ukuran yang sesuai pada galian pile cap yang ada dilapangan 

menggunakan gergaji. 

4. Lalu mulailah membuat kerangka bekisting pada pondasi pile cap  

5. Setelah bekisting pada pile cap terbentuk pada tulangan yang telah 

terpasang sebelumnya, perlu diperhatikan kebersihan pada cetakan area pile 

cap diusahakan sedapat mungkin area tersebut dalam keadaan bersih. 

Setelah itu kerangka bekisting pile cap siap di lakukan pengecoran. 
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3.1.9   Pekerjaan pengecoran pile  cap  

     

  

     

Gambar 3.17 Dokumentasi proses pengecoran 

pile cap   

         (sumber : dokumentasi lapangan2021) 

Gambar 3.18 Dokumentasi proses 

pengecoran pile cap  

       (sumber: dokumentasi lapangan2021) 

           

       Pada kegiatan di atas ialah pekerjaan pengecoran pile cap pada pondasi P2 

(80x180x70) dengan tulangan pile cap D22 jarak tulangan 165 mm  Pile cap 

merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom di bagian 

atasnya. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada dititik pusat 

pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan 

beban tambahan pada pondasi. Selain itu, seperti halnya kepala kolom, Pile cap 

juga berfungsi untuk menahan gaya geser dari pembebanan yang ada.  Sebelum 

menjelaskan proses pengejaan pile cap pada proyek pembangunan Rusun Mako 

Brimob Polda Kepri ini, perlu diketahui bahwa pile cap yang dikerjakan di proyek 

ini satu jenis pile cap. Pile cap ini berukuran luas bangunan yaitu 7.680 m2 

dengan jumlah pile cap 78 buah pile cap 

 Volume Pengecoran Pile Cap :  P1,P2,P3 

� Pondasi P1 (120x280x80) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 1,2 m  

2. Lebar     : 2,8 m  

3. Tinggi    : 0,8 m  
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Volume Pengecoran : 

P x L x T x banyak pondasi  

  = 1,2 x 2,8 x 0,8 x  15  = 2,668 x15 =40,32 m³ 

� Pondasi P2 (80x180x70) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 1,8 m  

3. Tinggi    : 0,7 m  

Volume Pengecoran : 

P x L x T x banyak pondasi  

= 0,8 x1,8x0,70  = 1,008 m³ x51 = 51,408 m³ 

� Pondasi P3 (80x80x60) cm 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 0,8 m  

3. Tinggi    : 0,6 m  

Volume Pengecoran : 

P x L x T x banyak pondasi  

= 0,8 x0,8x0,6 = 0,384 m³ x12 = 4,61m³ 

Proses Kerja : 

a.  Persiapan alat dan bahan   

       Alat dan bahan haruslah dalam keadaan bersih agar kualitas beton terjaga. 

Selanjutnya kembali memeriksa kondisi bekisting agar saat dilakukan pengecoran 

tidak terjadi kebocoran.  

 b.   Pemeriksaan slump dan pembuatan uji tekan   

       Sebelum  pengecoran dilakukan tes uji slump. Pada proyek ini pemeriksaan 

dilakukan di lokasi langsung. Hasil dari tes uji slump adalah  14 cm.  
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c. Pengangkutan   

       Setelah pengadukan beton ready mix dan penambahan sika selesai, Campuran 

beton k-300 dari Ready mix  lansung disalurkan / dituangkan ke area pile cap dari 

mesin pengaduk pada Concrete Mixer Truck dengan Concrete Pump. 

       Adapun Langkah – Langkah melakukan pengecoran pile cap : 

1. Segala jenis sampah kawat atau sampah lainnya terlebih dibersihkan agar 

tidak menganggu kualitas beton  

2.  Campuran beton dari Ready mix lansung disalurkan / dituangkan ke area 

pile cap dari mesin pengaduk pada Concrete Mixer Truck dengan Concrete 

Pump.  

3.  Kemudian dilakukan pemadatan campuran beton dengan menggunakan 

alat Vibrator, Tujuan dari pemadatan adalah untuk mengurangi rongga 

udara dalam beton dan mencapai kepadatan maksimum.  

4.  Setelah campuran beton terpenuhi pada cetakan pile cap maka selanjutnya 

lakukan perataan campuran menggunakan sendok spesi dengan benar dan 

rapi.    

 

3.1.10  Pekerjaan Sloof   

  

  

  

     
Gambar 3.19  Dokumentasi proses pemasangan 

sengkang sloof 

          (sumber : dokumentasi lapangan2021 

Gambar 3.20 Dokumentasi proses   

pemasangan sengkang sloof 

     (sumber: dokumentasi lapangan2021) 
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       Sloof merupakan  struktur  dari bangunan yan terletak di atas pondasi dan 

memiliki fungsi untuk meratakan beban pondasi .Sloof juga berfungsi sebagai 

pengunci dinding agar apabila terjadi pergerakan tanah,dinding tidak roboh .sloof 

sangat berperan penting terhadap kekuatan dari bangunan.Dimensi sloof yang 

sering di gunakan pada Pembangunan RusunMako Brimob  untuk  Begel pada 

sloof menggunakan diameter 8 mm berjarak 15 cm,(D8-15) .dan besi tulangan 

utamanya 6 batang  D16 dan 2 batang  D12 .pekerjaan ini dilakukan setelah 

pekerjaan pondasi selesai di bangunan ,sloof berfungsi mendistrubusikan beban 

dari bangunan atas ke pondasi,sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di 

pondasi tersebar merata .Konstruksi Sloof dari beton bertulang juga bisa 

dimaanfaatkan sebagai balok pengikatpada pondasi tiang.   

Data Tulangan Sloof : 

1. Sloof S1 ( 25/50)  cm. 

2. Sloof  S2 ( 20/40) cm. 

3. Sloof S3( 20/30)   cm. 

 

          Biasanya untuk pembuatan besi sengkang sloof akan mengalami kurang 

sebanyak 6 cm karena tinggi tahu beton pada saat nantik tulangan sengkang di 

rakit pada tulangan sloof  seperti contoh :  

        Untuk S1 ( 25/50) cm makan akan di buat tulangan sengkang dengan panjang 

19 cm dan  lebar 44 cm di karena 6 cm sisi kanan dan 6 cm sisi kiri untuk 

peletakan tahu beton nantik pada saat merakit sloof .begitu juga pada S2,S3 .  

Alat dan Bahan yang di gunakan  : 

1. Agregat Halus 

2. Agregat Kasar 

3. Semen 

4. Tulangan D16 dan D12 pokok ,dan tulangan D8 sengkang  

5. Molen 

6. Gerobak Sorong 



47 

 

7. Palu 

8. Paku 1, 1½ inci. 

9. Kayu,Papan, dan Triplex 

10. Tulang  

11. Kawat 

12. Tang  

13. Meteran  

14. Gunting  besi 

15. Pembengkok besi  

16. Sekop ,Cangkul ,dan sendok semen  

17. Truck Mix Beton  k-250. 

  

 Proses Pekerjaan Pemotongan Besi Sloof : 

 

1. Siapkan alat dan bahan yang di gunakan  

2. Potong besi  dengan Concrete pile cutter  D16  sebanyak 6  dengan panjang 

12 m dan D12 sebnyak 2 dengan panjang 12 meter  

3. Kemudian besi siap untuk di rakit pada sloof  

 

 Proses Pekerjaan pembuatan sengkang sloof  S1    :  

1. Siapkan alat yang di gunakan  

2. Potong Besi D8 dengan panjang 134 cm dengan menggunakan cutt of 

machine  

3. Bengkokkan besi bagian sisi panjang 19 cm dan 19 cm  

4. Setelah itu bengkok kan sisi lebar 44 cm dan 44 cm dan 4 cm dan 4cm pada 

bagian ujung besi begel  tersebut hingga terbentuk persegi panjang dengan 

menggunakan pembengkok besi  

5. Gunting kawat bedrat dengan panjang  30 cm  

6. Setelah itu susun tulangan yang di bengkokkan tadi sebagai tulangan 

sengkang sepanjang   pada tulangan pokok dengan jarak 15 m  

7. Ikatkan tulangan tersebut dengan kawat yang di potong tadi dengan kuat  
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8. Sehinga tulangan sengkangnya  tidak berpindah atau berubah posisi 

gunakan kaktua sebagai penguncinya. 

 

Proses Pekerjaan merakit tulangan sloof : 

1. Siapkan alat dan bahan yang di gunakan pada proses merakit sloof  

2. Masukkan besi D16 untuk 3 bagian atas dan 3 bagian bawah lalu ikat 

sementara dengan besi bedrat untuk memudahkan pekerjaan  

3. Setelah itu masukan besi D12  untuk bagian tengah sebnyak 2 buah  

4. Mulailah melepaskan kawat  bedrat yg mengikat besi D16 tersebut  

5. Kemudian mulailah memasukkan tulangan sengkang D8 satu persatu dan 

ikatkan dengan kawat bedrat sisi atas dan bawah nya dan beri jarak 20 cm 

antar sengkang  

6. Setelah itu pasangkan tahu beton pada bagian bawah sengkang ikat dengan 

kawat bedrat  

7. Setelah selesai rapikan kembali peralatan yang di gunakan  

 

Proses Pembuatan Bekisting Sloof   : 

1. Siapkan alat yang inggin di gunakan . 

2. Potong papan atau triplek yang akan di gunakan dengan panjang dan lebar 

sesuai dengan volume pekerjaan sloof . 

3. Pasangkan kayu pada setiap ujung triplek atau papan yang telah di potong 

tadi ,dan di paku supaya tidak lepas pada saat pengecoran  

4.  Buatlah seperti langkah diatas untuk setiap sisi bekisting tersebut. 

5. Setelah setiap sisi Bekisting sudah selesai di buat maka dipasang Bekisting 

tersebut pada tempat pengecoran sloof tersebut. 

6. Lakukan  cara yang sama untuk membuat Bakisting pada bagian yang lain. 
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Volume Bekisting  Sloof :  

 Panjang            =  p. sloof  - ( sisi kanan / 2 dan kiri/ 2) 

 Tinggi sloof     =  ukuran sloof – tebal lanta plat lantai) 

Jadi mencari volume bekisting sloof : 

Rumus : Px T  

    Proses Kerja :  

a. Persiapan alat dan bahan   

      Alat dan bahan haruslah dalam keadaan bersih agar kualitas beton terjaga. 

Selanjutnya kembali memeriksa kondisi bekisting agar saat dilakukan pengecoran 

tidak terjadi kebocoran.  

b. Pemeriksaan slump dan pembuatan uji tekan   

      Sebelum  pengecoran dilakukan tes uji slump. Pada proyek ini pemeriksaan 

dilakukan di lokasi langsung. Hasil dari tes uji slump adalah  14 cm.  

c. Pengangkutan   

       Setelah pengadukan beton ready mix dan penambahan sika selesai, Campuran 

beton k-250 dari Ready langsung disalurkan / dituangkan ke area sloof  dari mesin 

pengaduk pada Concrete Mixer Truck dengan Concrete Pump. 

Adapun langkah melakukan pengecoran Sloof : 

1. Segala jenis sampah kawat atau sampah lainnya terlebih dibersihkan agar 

tidak menganggu kualitas beton  

2. Campuran beton dari Ready mix lansung disalurkan / dituangkan ke area 

bekisting sloof  dari mesin pengaduk pada Concrete Mixer Truck dengan 

Concrete Pump.  

3. Kemudian dilakukan pemadatan campuran beton dengan menggunakan alat 

Vibrator, Tujuan dari pemadatan adalah untuk mengurangi rongga udara 

dalam beton dan mencapai kepadatan maksimum.  
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4. Setelah campuran beton terpenuhi pada cetakan sloof maka selanjutnya 

lakukan perataan campuran menggunakan sendok spesi dengan benar dan 

rapi.   

3.2  Target  yang Diharapkan  

1. Mahasiswa mampu menghitung volume pengecoran pile cap yang 

diperlukan. 

2. Mahasiswa mampu mengontrol pekerjaan di lapangan 

3. Mahasiswa dapat mengetahui cara pemancangan yang baik dan benar  

4. Mahasiswa dapat mengetahi cara pengecoran pile cap 

5. Mahasiswa dapat mengetahui volume galian tanah  

6. Mahasiswa dapat mengetahui volume pemasangan bekisting pile cap   

 

3.3  Perangkat lunak /keras yang di gunakan  

A. Autocad  

       Perangkat ini di gunakan untuk menggmbar detail proyek gambar kerja 

mengoreksi detail gambar kerja yang di buat oleh dafter ,sehingga bisa di baca 

oleh surveyor maupun mandor tukang lainya. 

B. Mr. Excel  

        Perangkat ini di gnakan untuk mengelola data ,mengihitung semua rencana 

anggaran biaya dalam suatu proyek yang ada di gambar kerja ( Autocad) dengan 

menggunakan rumus yang di perlukan.    

C. Komputer  

          Perangkat ini di gunakan untuk melihat gambar kerja yang di buat deafter 

dan juga menyimpan file- file penting di dalamnya seperti surat, bon barang, 

dokumentasi pekerjaan, dan kegiatan rutin setiap minggu ( laporan mingguan) 

D. Printer  

        Perangkat ini di gunakan untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan,baik 

berupa teks maupun gambar.grafik,di atas kertas,tinta atau toner adalah alat 
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pencetak sesunguhnya karena ada yang di gunakan untuk menulis/ mencetak pada 

kertas.  

3.4  Peralatan  Keras yang digunakan 

1.  Excavator 

 

                Gambar 3.21 Exstravator 

       (Sumber : Dokumentasi internet, 2021 

  

 

         Pada pekerjaan yang di lakukan di proyek fungsi exstravator adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai alat untuk penggalian tanah pondasi sesudah melakukan pekerjaan 

pemancangan.  

2. Sebagai alat untuk menampung cor yang di keluarkan oleh truk mixer redy 

pada pondasi pile cap  beton K-300 dikarena lokasi tidak memungkin untuk 

di lakukan secara langsung dari truk mixer. 

 

2.  Dump truck 

 

               Gambar 3.22 Dump Truck  

        (Sumber : Dokumentasi internet, 2021 
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       Pada pekerjaan yang di lakukan di proyek fungsi Dump truck adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai alat untuk mengangkut tanah hasil penggalian tanah  tiang pancang 

dan pile cap. 

 

3.  Vibrator 

 

                   Gambar 3.23 vibrator  

    (Sumber : Dokumentasi internet, 2021 

        

 

         Pada pekerjaan yang di lakukan di proyek fungsi Vibrator adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai alat untuk menghilangkan gelembung - gelembung udara ataupun 

bentuk rongga-rongga yang terbentuk pada coran beton pada saat 

pengecoran pile cap dan sloof  itulah makanya dilakukan pemadatan 

dengan menggunakan alat vibrator. 

 

4.  Concrete pump 

 

                  Gambar 3.24 concrete pump 

         (Sumber : Dokumentasi internet, 2021 
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       Pada pekerjaan yang di lakukan di proyek fungsi Concrete pump adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada saat pekerjaan di proyek concrete pump Alat ini Merupakan alat untuk 

memompa beton ready mix dari mixer truck ke lokasi pengecoran. 

Penggunaan concrete pump truck ini untuk meningkatkan kecepatan dan 

efisiensi waktu pengecoran 

2. Juga berfungsi concrete pump digunakan untuk mentransfer cairan beton 

dengan dipompa 

 

5.  Truk mixer 

 

Gambar 3.25 Truk mixer 

        (Sumber : Dokumentasi internet, 2021 

 

 

       Pada pekerjaan yang di lakukan di proyek fungsi Truk mixer adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada saat pekerjaan di proyek Truck Mixer  Alat ini Merupakan alat 

digunakan untuk mengangkut adukan beton ready mix dari tempat 

pencampuran beton kelokasi proyek dimana selama dalam pengangkutan 

mixer terus berputar dengan kecepatan 8-12 putaran permenit agar beton 

tetap homogen serta tidak mengeras. 
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6. Diesel hammer  

 

 

                Gambar 3.26 Disel hammer 

        (Sumber : Dokumentasi internet, 2021 

 

       Pada pekerjaan yang di lakukan di proyek fungsi Truk mixer adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada saat pekerjaan di proyek Truck Mixer  Alat ini bertujuan untuk 

memancang pada tiang pancang di proyek.  

 

3.5 Data-data yang diperlukan 

         Data-data yang diperlukan selama penulis kerja praktek yaitu : 

1. Data Pondasi Tiang Pancang  

2. Mc o  

3. Denah Pondasi  

3.6  Dokumen-dokumen File-file yang di hasilkan 

       Adapun file yang dihasilkan penulis selama kerja praktek yaitu : 

1. Denah Tiang Pancang  

 

 Gambar 3.27 Gambar Denah tiang   pancang 

      (Sumber : Dokumentasi proyek, 2021) 

         



 

 

2. Denah Pondasi  

3. Laporan Harian                    

 

4. Hasil Pengujian Tiang P

 

 

 

Gambar 3.28 Gambar Denah pondasi 

(Sumber : Dokumentasi proyek , 2021) 

 

arian                     

 

Gambar 3.29 Gambar Laporan Harian 

(Sumber : Dokumentasi proyek , 2021) 

 

Hasil Pengujian Tiang Pancang  

 

Gambar 3.30 Gambar hasil pengujian tiang .p 

        (Sumber : Dokumentasi proyek, 2021) 
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5. MC 0 / RAB 

 

6. Detail Pondasi  

 

3.7  Kendala-kendala yang dihadapi selama kerja praktek

1. Cuaca tidak menentu seperti hujan yang membuat pekerjaan menjadi 

terhambat terutama pada saat pemancangan dan pengecoran.

2. Adanya Kerusakan mesin disel hammer pada saat akan di gunakan 

sehingga membuat

3. Kurangnya pekerja pada proyek tersebut sehingga membuat pekerjaan 

proyek sedikit lama selesai.

 

 

 

 

Gambar 3.31 Gambar Mc 0 

(Sumber : Dokumentasi proye, , 2021) 

 

 

 

Gambar 3.32 Gambar Detail Pondasi  

 (Sumber : Dokumentasi proyek ,2021) 

 

kendala yang dihadapi selama kerja praktek 

Cuaca tidak menentu seperti hujan yang membuat pekerjaan menjadi 

terhambat terutama pada saat pemancangan dan pengecoran.

Adanya Kerusakan mesin disel hammer pada saat akan di gunakan 

sehingga membuat pekerjaan pemancangan terhambat  

Kurangnya pekerja pada proyek tersebut sehingga membuat pekerjaan 

proyek sedikit lama selesai. 

56 

Cuaca tidak menentu seperti hujan yang membuat pekerjaan menjadi 

terhambat terutama pada saat pemancangan dan pengecoran. 

Adanya Kerusakan mesin disel hammer pada saat akan di gunakan 

Kurangnya pekerja pada proyek tersebut sehingga membuat pekerjaan 
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3.8  Hal-hal yang dianggap perlu 

         Adapun hal-hal yang dianggap perlu dalam sebuah proyek yang kurang di 

perhatiakan adalah keselamatan pekerja. Pada proyek pembangunan rusun mako 

brimob polda kepri ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan dan tidak adanya 

alat pelindung diri (APD). Kemudian pengawasan lapangan jugak kurang 

diperhatiakn sehingga kesalahan-kesalahan yang ada tidak diketahui oleh 

pengawas lapangan. Dan kurangnya kedisplinan pada saat memulai pekerjaan 

proyek.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

       Setelah pelaksanaan kerja praktek selama 1 bulan 28 hari terhitung dari 

tanggal  05 juli 2021 sampai tanggal 31 agustus 2021  di perusahaan PT.Hagita 

Sinar Lestari Megah pada proyek Pembangunan RusunMako Brimob kecamatan 

Batu Aji  Kota Batam. Mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman langsung 

dilapangan, Mahasiswa bisa membandingkan antara teori yang didapat pada 

bangku perkuliahan dengan praktek dilapangan. Mahasiswa juga bisa mengetahui 

tata cara pelaksanaan proyek dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi 

dilapangan. 

        Dari hasil pengamatan, penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan  

diantaranya sebagai berikut : 

1. Pembangunan Rusun Mako Brimob guna untuk  Rumah Tinggal anggota 

dan Keluarga Brimob. 

2. Pekerjaan pengecoran pile cap  dengan menggunakan  mutu beton K-300  

berguna untuk menahan lebih kuat beban yang akan di terima yang berda 

di atas / bangunan supaya tidak terjadinya keruntuhan. 

3. Pekerjaan pengecotan sloof menggunakan mutu beton K-250.  

4. Pada pondasi pile cap ada 3 jenis type pondasi yang di gunakan ,pondasi 

P1(120x280x80) cm, P2(80x180x70) cm,P3(80x80x60) cm. 

5. Pada pekerjaan sloof ada 3 type ukuran S1(25/50),S2(20/40),S3(20/30). 

6. Pada pekerjaan yang di laksanakan di lapangan sudah sesuai dengan 

proses pekerjaan yang baik dan benar seperti contoh : pemancangan tiang 

pancang, pemotongan tiang pancang, penggalian pondasi,pemasangan 

bekisting pile cap semua pekerjaan yang di lakukan telah mencapai 

prosedur yang telah di tentukan.  
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7. Untuk alat dan bahan yang di gunakan sudah lengkap sehingga dapat  

memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya.  

 

4.2 Saran 

        Setelah melaksankan kerja praktek penulis ingin memberikan beberapa saran 

antara lain : 

1. Bagi mahasiswa yang melaksankan kerja praktek  harus benar-benar 

memperhatikan keselamatan kerja/K3 untuk mencegah hal-hal yang 

membahayakan. 

2. Untuk pengawasan seharusnya harus benar-benar diperhatikan untuk 

mengurangi kesalahan-kesalahan pekerja di lapangan seperti proses 

pembuatan lantai kerja yang terlalu cair / kebanyakan air. 

3. Mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek harus benar-benar 

memperhatikan setiap pekerjaan di lapangan supaya memperoleh hasil 

sesuai dengan  yang di rencanakan. 

4. Pada pihak yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan sebaiknya lebih 

melihat kembali fungsi alat berat yang di gunakaan sesuai fungsi 

sebenarnya contoh: exstravator yang bergunana sebagai penggalian tanah 

pondasi pada saat pekerjaan di jadikan pengangkutan pada saat 

pengecoran beton dan gerobak sorong yang seharusnya berfungsi sebagai 

pengangkut hasil pencampuran agregat+ semen + air berubah menjadi 

tempat pengadukan semen+ pasir+ air.  
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LAMPIRAN I 

Surat Keterangan Magang  

 

 

NAMA : 

SUCI ALIFIA HASNALDI  

NIM : 4103191286 

PRODI : TEKNIK SIPIL  

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  

BENGKALIS- RIAU  

2021 



 
 

SURAT KETERANGAN  
        

   

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : 

             

             Nama                                    :  SUCI ALIFIA HASNALDI  

             

             Tempat/ Tgl.Lahir                :  Batam / 07 maret 2001 

             

             Alamat                                  :  perumahan Rindang Garden Blok g2 No 

                                                              13 RT 003 RW 023  
 

            

               Telah melakukan kerja praktek pada perusahaan kami ,PT. Hagita Sinar 

Lestari Megah ,kepulauan riau,batam sejak tanggal 05 juli 2021 sampai dengan 

tanggal 31 agustus 2021 sebagai tenaga kerja praktek (KP). 

            

          Selama bekerja di perusahaan kami,yang bersangkutan telah   

menunjukkan ketekunan dan kesungguhan bekerja dengan baik. 

             

           Surat keterangan ini di berikan untuk di pergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Demikian agar yang berkepentingan maklum. 
 

 

   

 

 

  Kepulauan Riau ,Batam 31 agustus 2021  

 
 

 

                 

 

 

 

 

             (  SODIKIN S.Tr T  ) 

                    Site Enginer  



 

 PENILAIAN DARI PERUSAHAAN KERJA PRAKTEK 

PT. HAGITA SINAR LESTARI MEGAH 

 

     Nama                      :   Suci  Alifia Hasnaldi 

     Nim                        :   4103191286 

     Program Studi        :   D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis  

 

Keterangan       : 

 Nilai                :            

81-100              : Istimewa 

71-80                : Baik sekali  

66- 70               : Baik 

61 -65               : Cukup Baik 

56- 60               : Cukup  
 

Catatan             :  

................................................................................................................            

................................................................................................................

................................................................................................................ 
  Kepulauan Riau, Batam 31 Agustus 2021 

 

 

 

 

 

 

                  ( Sodikin S.Tr T) 
          

NO Aspek Penilaian Bobot Nilai 

1  Displin  15% 78 

2  Tanggung – jawab  15% 85 

3  Penyesuain Diri  20% 80 

4  Hasil Kerja  35% 90 

5  Perilaku  Secara Umum 15% 85 

 Total jumlah (1+2+3+4+5) 100% 418 



 

LAMPIRAN II 

Laporan Harian  

 

 

NAMA : 

SUCI ALIFIA HASNALDI  

NIM : 4103191286 

PRODI : TEKNIK SIPIL  

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  

BENGKALIS- RIAU  

2021 



DAFTAR ABSENSI KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTEK 

Nama   : Suci Alifia Hasnaldi 

Nim     : 4103191286 

Prodi   : D3- TeknikSipil 

NO. TANGGAL KEGIATAN PARAF 

1  

5-juli-2021 

Perjalanan ke Dinas Cipta Karya 

Dan Tata Ruang ( Di Sekupang ). 

 

 

2  

6-juli-2021 

 

Pengambilan surat pengantar ke 

dinas untuk masuk proyek. 

 

3  

7-juli-2021 

Bimbingan dari kontraktor 

pelaksana dan konsultan 

pengawas. 

 

4  

8-juli-2021 

 

Pekerjaan pemancangan tiang 

pancang. 

 

5  

9-juli-2021 

 

Pekerjaan pemancangan tiang 

pancang. 

 

6  

10-juli-2021 

 

Pekerjaan pemancangan tiang 

pancang. 

 

7  

11-juli-2021 

 

Pekerjaaan pemancangan tiang 

pancang. 

 

8  

12-juli-2021 

 

Pekerjaaan pemancangan tiang 

pancang. 

 

9  

13-juli-2021 

 

Pekerjaaan pemancangan tiang 

pancang. 

 

10  

14-juli-2021 

 

Pekerjaan penggalian pondasi  

tiang pancang  

 

11  

15-juli-2021 

 

Pekerjaan  penggalian pondasi 

tiang pancang  

 

12   16-juli-202 Pekerjaan penggalian pondasi 

tiang pancang 

 

13 17-juli-2021 Pekerjaan penggalian pondasi 

tiang pancang 

 



14  

  18-juli-2021 

 

 

Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang 

 

15  

19-juli-2021 

 

 

Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang 

 

16  

20-juli-2021 

 

 

Libur Idhul Adha1422 M 

 

17  

21-juli-2021 

 

 

Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang  

 

18  

22-juli-2021 

 

 

Pekerjaan pemotongan pancang 

 

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ABSENSI KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTEK 

NO. TANGGAL KEGIATAN PARAF 

19     23-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan lantai kerja pondasi    

20 24-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan lantai kerja pondasi    

21 25-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan lantai kerja pondasi    

22 26-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan lantai kerja pondasi    

23 27-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan pemasangan tulangan    

silinder pondasi 

 

24 28-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan pemasangan tulangan    

silinder pondasi 

 

25 29-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan pemasangan tulangan    

silinder pondasi 

 

26 30-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan pemasangan tulangan    

silinder pondasi 

 

27 31-juli-2021 

 

 

 Pekerjaan peletakan pile cap  

28 1-Agus-2021 

 

 

 Pekerjaan peletakan pile cap  

29 2-Agus-2021 

 

 

 Pekerjaan peletakan pile cap  

30 3-Agus-2021 

 

 

 Pekerjaan peletakan pile cap  

31 4-Agus-2021 

 

 

 Pekerjaan peletakan pile cap  

32 5-Agus-2021 

 

 Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap   

 



33 6-Agus-2021 

 

 

 Pekerjan pemasangan bekisting     

pile cap   

 

28 7-Agus-2021 

 

 

 Pekerjan pemasangan bekisting     

pile cap   

 

29 8-Agus-2021 

 

 

 Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap   

 

30 9-Agus-2021 

 

 

Harihujan.   

31 10-Agus-2021 

 

 

Libur nasional  

32 11-Agus-2021 

 

 

Libur.  

33 12-Agus-2021 

 

 

Hari Hujan.  

34 13-Agus-2021 

 

 

Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap   

 

35 14-Agus-2021 

 

 

Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap   

 

36 15-Agus-2021 Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap   

 



DAFTAR ABSENSI KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTEK 

 

37 16-Agus-2021 

 

 

 Pekerjaan pengecoran pile cap   

38 17-Agus-2021 

 
 

 Hari Libur Nasional.  

39 18-Agus-2021 

 
 

 Pekerjaan pengecoran pile cap  

40 19-Agus-2021 

 
 

 Pekerjaan pengecoran pile cap  

41 20-Agus-2021 

 
 

 Pekerjaan pengecoran pile cap  

42 21-Agus-2021 

 
 

 Pekerjaan pemotongan besi 

sengkang sloof 

 

43 22-Agus-2021 

 
 

Pekerjaan pembuatan besi 

sengkang sloof  

 

 

44 23-Agus-2021 

 
 

 Pekerjaan merakit besi sloof  

45 24-Agus-2021 

 
 

 Pekerjaan merakit besi sloof  

46 25-Agus-2021 

 
 

Pemasangan bekisting sloof   

47 26-Agus-2021 

 
 

 Pemasangan bekisting sloof  

48 27-Agus-2021 

 
 

 Pemasangan bekisting sloof  

49 28-Agus-2021 

 
 

Pengecoran sloof  

 

 

 

 

 

 



 

BUKU KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING 

(OJT) 

 

 

 

                      NAMA        : SUCI.ALIFIA HASNALDI 

                          NIM             : 4103191286 

                         PRODI         :  D3 TEKNIK SIPIL 

 

 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  

BENGKALIS –RIAU 

2021 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN.  

TANGGAL         : 5 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

1.  perjalanan ke kantor Dinas 

Cipta karya dan Tata ruang  

  

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

1. 

        

  

     Perjalan ke 

Dinas Cipta 

Karya dan Tata 

Ruang  



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA.  

TANGGAL         : 6 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

2.     Pengambilan surat pengantar 

ke dinas untuk masuk proyek. 

  

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

2.         

 

  

    Pengambilan 

surat pengantar 

ke dinas untuk 

masuk proyek. 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU.  

TANGGAL         : 7 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

3. Bimbingan dari kontraktor 

pelaksana dan konsultan 

pengawas. 

  

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

3. 

        

  

     Bimbingan 

dari kontraktor 

pelaksana dan 

konsultan 

pengawas 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS.  

TANGGAL         : 8 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

4. Pekerjaan pemancangan tiang 

pancang.P2(80x180x70) 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer 

2. Spun pile ( pile bulat ) 

3. Leader 

4. tubular 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor 

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2orangmeknik tiang pancang 

Volume pekerjaan : 

1. P. pancang  : 12 meter 

2. Dimensi       : 40 cm 

 

Proses pekerjaan: 

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan 

2. Alat pancang di tempatkan 

sedemikian rupa sehingga as 

hammer  jatuh  pada patok  

titik pancang  yang di 

tentukan . 

3. Tiang diangkat pada titik 

  



angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang 

4. Tiang didirikan disamping 

driving led dan kepala  

Tiang di pasang pada helmet 

yang telah dilapisi isolasi  

hitam sebagai pelindung  

dan pegangan kepala tiang 

5. Ujung bawah tiang  

didudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal  tiang di 

lakukan dengan mengatur 

panjang back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal . 

7. Sebelum pemancangan di 

mualai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan hammer secara 

kontiniu ke atas helmet yang 

terpasangdi atas kepala tiang  

9. Setelah mendapatkan 



kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam  

 

 

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja 

 

Keterangan  

4.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang. 

P2     



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : JUMAAT.  

TANGGAL         : 9 JULI 2021. 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

5. Pekerjaan pemancangan tiang 

pancang.P2(80x180x70) 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer  

2. Spun pile ( pile bulat ) 

3. Leader 

4. tubular 

 

Tenaga kerja : 

1.  1   orang mandor  

2.  1   orang kepala tukang  

3.  2 orang mekanik tiang 

pancang  

Volume pekerjaan : 

1. P. Pancang : 12 meter 

2. Dimensi      : 40 cm  

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Alatpancangdi tempatkan 

sedemikian rupasehinggaas 

hammer  jatuh  pada patok  

titik pancang yang di 

tentukan . 

  



3. Tiang diangkat pada titik 

angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang  

4. Tiangdidirikan disamping 

driving led dan kepala tiang 

di pasang pada helmet yang 

telah dilapisi isolasi  hitam  

sebagai pelindung dan 

pegangan kepala tiang  

5. Ujung bawah tiang di 

dudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal tiang 

dilakukan dengan mengatur  

panjang  back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal.  

7. Sebelum pemancangan di 

mualai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan  hammer 

secara kontiniu ke atas 

helmet yang terpasang  di 



atas kepala tiang  

9. Setelahmendapatkan 

kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam  

 

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

5.      

        

 
 

 

 

 

  

    

 

 Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang 

P2  



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU.  

TANGGAL         : 10 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

6. Pekerjaan pemancangan  tiang 

pancang.P2(80x180x70) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer  

2. Spun pile (pile cincin) 

3. Leader 

4. tubular 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 2 orang mekanik tiang 

pancang 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang pancang  : 12 meter 

2. Dimensi 40 cm  

 

Proses pekerjaan: 

 

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Alat pancang di tempatkan 

sedemikian rupa sehingga as 

hammer  jatuh  pada patok  

  



titik pancang  yang di 

tentukan . 

3. Tiang diangkat pada titik 

angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang  

4. Tiang didirikan disamping 

driving led dan kepala  

Tiang di pasang pada helmet 

yang telah dilapisi isolasi  

hitam  sebagai pelindung  

dan pegangan kepala tiang  

5. Ujung bawah tiang  

didudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal  tiang di 

lakukan dengan mengatur 

panjang back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal . 

7. Sebelum pemancangan di 

mulai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan  hammer 



secara kontiniu ke atas 

helmet yang terpasang  di 

atas kepala tiang  

9. Setelah mendapatkan 

kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam  

 

 

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

6.     

 
        

 

 

 

 

 

 

  

    Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang 

P2.     

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : MINGGU.  

TANGGAL         : 11 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

7. Pekerjaan pemancangan  tiang 

pancang.P1 (120x280x80) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer  

2. Spun pile ( pile cincin ) 

3. Leader 

4. tubular 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 2 orang makanik pemancang 

tiang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang pancang  : 12 meter 

2. Dimensi                 : 40 cm  

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Alat pancang di tempatkan 

sedemikian rupa sehingga as 

hammer  jatuh  pada patok  

titik pancang  yang di 

  



tentukan . 

3. Tiang diangkat pada titik 

angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang  

4. Tiang didirikan disamping 

driving led dan kepala  

Tiang di pasang pada helmet 

yang telah dilapisi isolasi  

hitam  sebagai pelindung  

dan pegangan kepala tiang  

5. Ujung bawah tiang  

didudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal  tiang di 

lakukan dengan mengatur 

panjang back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal . 

7. Sebelum pemancangan di 

mualai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan  hammer 

secara kontiniu ke atas 



helmet yang terpasang  di 

atas kepala tiang  

9. Setelah mendapatkan 

kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam  

 

 

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

7.     

 
         

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang 

P1    



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN.  

TANGGAL         : 12  JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

8. Pekerjaan pemancangan tiang 

pancang.P1(120x280x80)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer  

2. Spun pile ( pile bulat ) 

3. Leader 

4. tubular 

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 2 orang makanik pemancang 

tiang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang pancang  : 12 meter 

2. Dimensi                 :40 cm  

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Alat pancang di tempatkan 

sedemikian rupa sehingga as 

hammer  jatuh  pada patok  

titik pancang  yang di 

  



tentukan . 

3. Tiang diangkat pada titik 

angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang  

4. Tiang didirikan disamping 

driving led dan kepala  

Tiang di pasang pada helmet 

yang telah dilapisi isolasi  

hitam  sebagai pelindung  

dan pegangan kepala tiang  

5. Ujung bawah tiang  

didudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal  tiang di 

lakukan dengan mengatur 

panjang back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal . 

7. Sebelum pemancangan di 

mualai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan  hammer 

secara kontiniu ke atas 



helmet yang terpasang  di 

atas kepala tiang  

9. Setelah mendapatkan 

kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam  

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

8.      

         

 
 

 

 

 

    

  

    Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang.   

P1   



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA.  

TANGGAL         : 13  JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

9. Pekerjaan pemancangan  tiang 

pancang.P1(120x280x80) cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer  

2. Spun pile ( pile cincin) 

3. Leader 

4. tubular 

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 2 orang makanik pemancang 

tiang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang pancang  : 12 meter 

2. Dimensi                 : 40 cm  

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Alat pancang di tempatkan 

sedemikian rupa sehingga as 

hammer  jatuh  pada patok  

titik pancang  yang di 

  



tentukan . 

3. Tiang diangkat pada titik 

angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang  

4. Tiang didirikan disamping 

driving led dan kepala  

Tiang di pasang pada helmet 

yang telah dilapisi isolasi  

hitam  sebagai pelindung  

dan pegangan kepala tiang  

5. Ujung bawah tiang  

didudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal  tiang di 

lakukan dengan mengatur 

panjang back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal . 

7. Sebelum pemancangan di 

mualai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan  hammer 

secara kontiniu ke atas 



helmet yang terpasang  di 

atas kepala tiang  

9. Setelah mendapatkan 

kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam  

 

 

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

9.      

   

 
       

 

 

 

 

 

 

       

  

    Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang.  

P1   

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU.  

TANGGAL       : 14 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

10. Pekerjaan pemancangan  tiang 

pancang.P3(80x80x60) cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Diesel hammer  

2. Spun pile ( pile cincin) 

3. Leader 

4. tubular 

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 2 orang makanik pemancang 

tiang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang pancang  : 12 meter 

2. Dimensi                 : 40 cm  

 

Proses pekerjaan:   

 

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Alat pancang di tempatkan 

sedemikian rupa sehingga as 

hammer  jatuh  pada patok  

  



titik pancang  yang di 

tentukan . 

3. Tiang diangkat pada titik 

angka yang telah di sediakan 

pada setiap lubang  

4. Tiang didirikan disamping 

driving led dan kepala  

Tiang di pasang pada helmet 

yang telah dilapisi isolasi  

hitam  sebagai pelindung  

dan pegangan kepala tiang  

5. Ujung bawah tiang  

didudukan secara  cermat di 

atas patok pancang yang 

telah di tentukan  

6. Penyetelan vertikal  tiang di 

lakukan dengan mengatur 

panjang back stay sambil di 

perikasa dengan waterpass 

sehingga di peroleh posisi 

yang betul vertikal . 

7. Sebelum pemancangan di 

mualai  bagian bawah tiang 

diklem  dengan center gate 

pada dasar driving led agar 

posisi tiang tidak bergeser 

selama pemancangan, teruta 

untuk batang tiang pertama  

8. Pemancangan di mulai 

dengan mengangkat dan 

menjatuhkan  hammer 



secara kontiniu ke atas 

helmet yang terpasang  di 

atas kepala tiang  

9. Setelah mendapatkan 

kedalaman yang sesuai cabut 

sisa pancang yang tidak 

tertanam ke dalam 

 

 

 

 

 

 Catatan pembimbing industri : 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

10.      

        

 
 

 

 

 

 

     

  

    Pekerjaan 

pemancangan 

tiang pancang. 

P3    



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS.  

TANGGAL       : 15 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

11. Pekerjaan penggalian pondasi  

tiang pancang 

P2(80x180x70)cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. 1.exstravator 

2. 2.cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 3 tukang   

 

Volume pekerjaan : 

Tambahan untuk galian kana : 

100 m kanan dan 100 m kiri 

dan 100 m bawah  

1. Panjang :80+20 m =100 m / 

1 cm  

2. Lebar    :180+ 20m =200m 

/2 cm  

3. Tinggi  : 70+10 = 80 m = 

0,8 cm  

Volume galian pondasi :  

PxLxT Xbanyak  galian pondasi 

 = 1 cm x2cmx0,8x51  

  



= 1,6 x 51  

= 81,6 m² 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan pada 

penggalian pondasi. 

2. Setelah itu mulailah 

mengidupkan dan 

memanaskan  mesin 

exstravator 

3. Setelah mesin exstravator 

siap digunakan  mulailah 

menggali pondasi dengan 

exstavator. 

4. Setelah selesaimelakukan 

pengalian menggunakan 

exstavator mulailah rapikan 

dengan cangkul agar lebih 

rapi pada pondasi pile cap.  

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

11.      

      

 
 

 

 

 

 

 

       

  

    

Pekerjaan 

penggalian 

pondasi  tiang 

pancang  P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : JUMAAT.  

TANGGAL       : 16 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

12. Pekerjaan penggalian pondasi  

tiang pancang  

P3 (80x80x60)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Exstravator 

2. Cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 3 tukang  

Volume pekerjaan : 

Tambahan untuk galian kana : 

100 m kanan dan 100 m kiri 

dan 100 m bawah  

1. Panjang :80+20 m =100 cm 

/ 1 m  

2. Lebar    :80+ 20 cm =100cm 

/1 m  

3. Tinggi  : 60+10 = 70 cm = 

0,7 m  

Volume galian pondasi :  

PxLxT x banyak  galian pondasi 

 = 1 m x1m x0,7x12  

  



= 0,7 x 12  

= 8,4 m² 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan pada 

penggalian pondasi. 

2. Setelah itu mulailah 

mengidupkan dan 

memanaskan  mesin 

exstravator 

3. Setelah mesin exstravator 

siap digunakan  mulailah 

menggali pondasi dengan 

exstavator. 

4. Setelah selesai melakukan 

pengalian menggunakan 

exstavator mulailah rapikan 

dengan cangkul agar lebih 

rapi pada pondasi pile cap.  

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

12.      

      
 

 

 

 

       

  

    Pekerjaan 

penggalian 

pondasi  tiang 

pancang. P3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU.  

TANGGAL       : 17 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

13. Pekerjaan penggalian pondasi  

tiang pancang 

P2(80x180x70)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Exstravator 

2. Cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 3 orang tukang  

Volume pekerjaan : 

Tambahan untuk galian kana : 

10 cm kanan dan 10 cm kiri 

dan 10 cm bawah  

1. Panjang :80+20 cm =100 cm 

/ 1 m  

2. Lebar    :180+ 20cm 

=200cm /2 m  

3. Tinggi  : 70+10cm = 80 cm 

= 0,8 m  

Volume galian pondasi :  

PxLxT Xbanyak  galian pondasi 

 = 1 m x2mx0,8x51  

  



= 1,6 x 51  

= 81,6 m² 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan pada 

penggalian pondasi. 

2. Setelah itu mulailah 

mengidupkandanmemanaska

mesin exstravator 

3. Setelah mesin exstravator 

siap digunakan  mulailah 

menggali pondasi dengan 

exstavator. 

4. Setelah selesaimelakukan 

pengalian menggunakan 

exstavator mulailah rapikan 

dengan cangkul agar lebih 

rapi pada pondasi pile cap.  

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

13.      

                 

 
 

 

 

 

         

  

 

Pekerjaan 

penggalian 

pondasi  tiang 

pancang   P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : MINGGU 

TANGGAL       : 18 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

14. Pekerjaan penggalian pondasi 

tiang pancang P1(120x280x80) 

cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1.exstravator 

2. cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang  

3. 3 orang tukang  

Volume pekerjaan : 

Tambahan untuk galian kana : 

10 cm kanan dan 10 cm kiri 

dan 100 m bawah  

1. Panjang :120+20 cm =140 

cm / 1,4 m  

2. Lebar    :280+ 20m =300 cm 

/3 m  

3. Tinggi  : 80+10 = 90 cm = 

0,9 m  

Volume galian pondasi :  

PxLxT x banyak  galian pondasi 

 = 1,4 m x3mx0,9x15  

  



= 3,78 x 15  

= 56,7 m² 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan pada 

penggalian pondasi. 

2. Setelah itu mulailah 

mengidupkan dan 

memanaskan  mesin 

exstravator 

3. Setelah mesin exstravator 

siap digunakan  mulailah 

menggali pondasi dengan 

exstavator. 

4. Setelah selesa imelakukan 

pengalian menggunakan 

exstavator mulailah rapikan 

dengan cangkul agar lebih 

rapi pada pondasi pile cap.  

 

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

14.      

       

 
 

 

 

 

 

 

      

  

    Pekerjaan 

penggalian 

pondasi  tiang 

pancang P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN.  

TANGGAL       : 19 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

15. Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang P1(120x280x80) cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Gerinda 

2. Palu karet 

3. Hammer test 

4. Spun pile ( pilecincin ) 

Tenaga kerja : 

  1. 1 orang mandor  

  2. 1 orang kepala tukang 

  3. 2 tukang pemotongan       

pemancang tiang 

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi    : 120 cm 

2. Lebar          : 280 cm 

3. Tinggi         : 80 cm 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Kemudian tentukan  titik 

pondasi yang akan di potong 

pada tiang pancang   

3. Setelah itu mulailah 

  



menghidupkan mesin 

gerinda  

4. Kemudian potong  tiang 

pancang dengan gerinda 

pada posisi vertikal  

5. Lalu potong secara 

horizontal  

6.  kemudianLakukan hammer 

test  

7. Setelah itu selesai tarik pile 

cap yang telah di potong 

dengan gerinda 

menggunakan exstravator 

ikat dengan tali pada badan 

spu pile  

8. Setelah selesai angkut spun 

pile menggunakan 

exstravator ke area yang luas 

. 

 Catatan  pembimbing  industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

15.      

         

 
 

 

    

  

.Pekerjaan 

pemotongan 

tiang pancang 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA.  

TANGGAL       :20 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

16. Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang P2(80X180X70) Ccm 

Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang P2 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Gerinda  

2. Spun pile ( pilecincin ) 

3. Palu karet  

4. Hammer test  

 

Tenaga kerja : 

1.  1 orang mandor  

2.   1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi    : 80 cm 

2. Lebar          : 180 cm 

3. Tinggi         : 70 cm 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Kemudian tentukan  titik 

pondasi yang akan di potong 

  



pada tiang pancang   

3. Setelah itu mulailah 

menghidupkan mesin 

gerinda  

4. Kemudian potong  tiang 

pancang dengan gerinda 

pada posisi vertikal  

5. Setelah itu potong secara 

horizontal  

6. Kemudian Lakukan hammer 

test  

7. Setelah itu selesai tarik pile 

cap yang telah di potong 

dengangerinda 

menggunakan exstravator 

ikat dengan tali pada badan 

spu pile  

8. Setelah selesai angkut spun 

pilemenggunakan 

exstravator ke area yang luas 

. 

 

 Catatan  pembimbing  industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

16.      

      

 
 

       

  

    Pekerjaan 

pemotongan 

tiang pancang 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU.  

TANGGAL       : 21 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

17. LIBUR IDUL ADHA  1422 M   

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

17.      

            

  

    Libur idul 

adha 1422 M 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :KAMIS.  

TANGGAL       : 22 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

18. Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang P2(80x180x70) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Gerinda  

2. Spun pile ( pile bulat)  

3. Palu karet  

4. Hammer test 

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi    : 80 cm 

2. Lebar          : 180 cm 

3. Tinggi         : 70 cm 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Kemudian tentukan  titik 

pondasi yang akan di potong 

pada tiang pancang   

3. Setelah itu mulailah 

  



menghidupkan mesin 

gerinda  

4. Kemudian potong  tiang 

pancang dengan gerinda 

pada posisi vertikal  

5. Setelah itu  potong secara 

horizontal  

6.  kemudianLakukan hammer 

test  

7. Setelah itu selesai tarik pile 

cap yang telah di potong 

dengan gerinda 

menggunakan exstravator 

ikat dengan tali pada badan 

spu pile  

8. Setelah selesai angkut spun 

pilemenggunakan 

exstravator ke area yang luas 

. 

 

 Catatan  pembimbing  industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

18.      

          

   

 
 

 

 

 

  

  

   Pekerjaan 

pemotongan 

tiang pancang 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :JUMAAT.  

TANGGAL       : 23  JULI 2021. 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

19. Pekerjaan pemotongan tiang 

pancang P3(80x80x60) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Gerinda  

2. Spun pile ( pile cincin ) 

3. Palu karet  

4. Hammer test 

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi    : 80 cm 

2. Lebar          :  80 cm 

3. Tinggi         :  60 cm 

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Kemudian tentukan  titik 

pondasi yang akan di potong 

pada tiang pancang   

3. Setelah itu mulailah 

  



menghidupkan mesin 

gerinda  

4. Kemudian potong  tiang 

pancang dengan gerinda 

pada posisi vertikal  

5. Lalu potong secara 

horizontal  

6. kemudianLakukan hammer 

test  

7. Setelah itu selesai tarik pile 

cap yang telah di potong 

dengangerinda 

menggunakan exstravator 

ikat dengan tali pada badan 

spu pile  

8. Setelah selesai angkut spun 

pilemenggunakan 

exstravator ke area yang luas 

. 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

19.      

       

 
 

 

 

      

  

    

 Pekerjaan 

pemotongan 

tiang pancang 

P3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU .  

TANGGAL       : 24  JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

20. Pekerjaan lantai kerja pondasi 

P2(80x180x70) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Semen 

2. Pasir 

3. Air 

4. Agregat 

5. Sendok spesi 

6. Gerobak dorong  

7. Sekop  

8. Cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 pekerja tukang   

Volume pekerjaan : 

1. Panjang           : 0,8+ 0,2 m 

= 1 m  

2. Lebar              : 1,8 + 0,2 m 

= 2 m 

3. Tinggi             : 0,7m + 0,1m  

= 0,8 

4. T.lantai kerja  : 0,05 m  

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x 

banyak pondasi  

= 1x 2x 0,8 x0,05  x 51 

  



= 4,08 m³ 
 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Campurkan semen + pasir + 

air  hingga rata  

3. Setelah campuran telah 

tercampur rata mulailah  

membawa campuran dengan 

gerobak 

4. Setelah itu aplikasikan ke 

dalam pondasi lantai kerja 

yang akan  di gunakan  

5. Setelah itu ratakan dan 

rapikan dengan sendok spesi 

 Catatan pembimbing  industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

20.      

   

 
 

 

  

   

  Pekerjaan 

lantai kerja 

 5 cm pondasi  

P2 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : MINGGU.  

TANGGAL       : 25 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

21. Pekerjaan lantai kerja pondasi  

P2(80x180x70) cm 

 Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Semen 

2. Pasir 

3. Air 

4. Agregat 

5. Sendok spesi 

6. Gerobak dorong  

7. Sekop  

8. Cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang           : 0,8+ 0,2 m 

= 1 m  

2. Lebar              : 1,8 + 0,2 m 

3. = 2 m 

4. Tinggi             : 0,7m + 0,1m  

       = 0,8 

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x 

banyak pondasi  

= 1x 2x 0,8 x0,05  x 51 

  



= 4,08 m³ 
 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Campurkan semen + pasir + 

air  hingga rata  

3. Setelah campuran telah 

tercampur rata mulailah  

membawa campuran dengan 

gerobak 

4. Setelah itu aplikasikan ke 

dalam pondasi lantai kerja 

yang akan  di gunakan . 

5. Setelah itu ratakan dan 

rapikan dengan sendok spesi 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

21.     

 
 

 

        

  

Pekerjaan lantai 

kerja 5 cm  

pondasi  P2 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN.  

TANGGAL       : 26  JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

22. Pekerjaan lantai kerja pondasi  

P1(120x280x80) cm 

 Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Semen 

2. Pasir 

3. Air 

4. Agregat 

5. Sendok spesi 

6. Gerobak dorong  

7. Sekop 

8. Cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang 

Volume pekerjaan : 

1. Panjang           : 1,2+ 0,2 m 

= 1,4  m  

2. Lebar              : 2,8 + 0,2 m 

3. = 3 m 

4. Tinggi             : 0,8 m + 0,1 

m  

     = 0,9 

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x 

banyak pondasi  

= 1,4 x 3 x 0,9 x0,05  x 15 

  



= 2,835 m³ 
Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Campurkan semen + pasir + 

air  hingga rata  

3. Setelah campuran telah 

tercampur rata mulailah  

membawa campuran dengan 

gerobak 

4. Setelah itu aplikasikan ke 

dalam pondasi lantai kerja 

yang akan di gunakan . 

5. Setelah itu ratakan     dan 

rapikan dengan sendok spesi 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

22.      

        

 
 

 

     

  

 

Pekerjaan lantai 

kerja5cm  

pondasi P1   



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA.  

TANGGAL       : 27 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

23. Pekerjaan lantai kerja pondasi 

P3(80x80x60) cm 

  Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Semen 

2. Pasir 

3. Air 

4. Agregat 

5. Sendok spesi 

6. Gerobak dorong  

7. Sekop  

8. Cangkul  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang   

Volume pekerjaan : 

1. Panjang           : 0,8 + 0,2 m 

= 1  m  

2. Lebar              : 0,8 + 0,2 m 

3. = 1 m 

4. Tinggi            : 0,6 m + 0,1 

m = 0,7m 

Volume Lantai kerja  

P x L x T x T. Lantai Kerja  x 

banyak pondasi  

= 1 x 1 x 0,7 x0,05  x 12 

= 0,42 m³ 

  



 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Campurkan semen + pasir + 

air  hingga rata  

3. Setelah campuran telah 

tercampur rata mulailah  

membawa campuran dengan 

gerobak 

4. Setelah itu aplikasikan ke 

dalam pondasi lantai kerja 

yang akan  di gunakan . 

5. Setelah itu ratakan dan 

rapikan dengan sendok spesi 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

23.      

 
 

 

 

      

  

Pekerjaan lantai 

kerja 5 cm  

pondasi  P3 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU.  

TANGGAL       : 28 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

24. Pekerjaan pemasangan 

tulangan spiral pondasi  

P2( 80x180x70) cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Triplek  6 mm 

2. kayu 

3. palu 

4. gergaji 

5. meteran  

6. besi silinder D16 

7. kawat bedrat 15 mm   

8. paku 1, 1 ½ inci  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

 

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi    : 80 cm 

2. Lebar          : 180 cm 

3. Tinggi         : 70 cm 

 

 

 

 

  



 

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Setelah itu potong kayu  

3. Kemudian potong triplek 

dengan berbentuk lingkaran 

D16 

4. Setelah selesai lubangkan 

triple dengan paku pada 

bagian tengah agar besi 

bedrat bisa masuk  

5. Kemudian masukkan besi 

bedrat kedalam bagian tenga 

triplek dan letakkan kayu di 

di bawah triplek  

6. Kemudian gabungkan / ikat 

dengan menggunakan kayu 

bedrat  

7. Setelah semuanya selesai 

dan terpasang rapi masukkan 

besi D16 kedalam spun pile 

gunanya agar saat 

melakukan pengecoran 

campuran agregat + semen 

tidak masuk kedalam 

lapisannya . 

8. Setelah selesai bersihkan 

alat dan simpan kembali  

 

 



 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

24.      

  

 

 
 

 

          

  

 

 

Pekerjaan 

pemasangan 

tulangan spiral  

P2  

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS.  

TANGGAL       : 29 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

25. Pekerjaan pemasangan 

tulangan  spiral pondasi 

P2(80x180x70) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Triplek  6 mm 

2. kayu 

3. palu 

4. gergaji 

5. meteran  

6. besi silinder D16 

7. kawat bedrat 15 mm 

8. paku 1, 1 ½ inci    

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. panjang tulangan spiral 150 

cm 

2. Lebar tulangan spiral 17 cm 

3. Tulangan utama spiral 

berdiameter 12 cm 

4. Tulangan spiral  polos 

  



berdiameter 8 cm 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Setelah itu potong kayu  

3. Kemudian potong triplek 

dengan berbentuk lingkaran 

D16 

4. Setelah selesai lubangkan 

triple dengan paku pada 

bagian tengah agar besi 

bedrat bisa masuk  

5. Kemudian masukkan besi 

bedrat kedalam bagian tenga 

triplek dan letakkan kayu di 

di bawah triplek  

6. Kemudian gabungkan / ikat 

dengan menggunakan kayu 

bedrat  

7. Setelah semuanya selesai 

dan terpasang rapi masukkan 

besi D16 kedalam spun pile 

gunanya agar saat 

melakukan pengecoran 

campuran agregat + semen 

tidak masuk kedalam 

lapisannya . 

8. Setelah selesai bersihkan 

alat dan simpan kembali  

 

 



 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

25.      

  

 
 

 

 

          

  

 

Pekerjaan 

pemasangan 

tulangan    spiral 

pondasi P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : JUMAAT.  

TANGGAL       : 30  JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

26. Pekerjaan pemasangan 

tulangan  spiral pondasi 

P3(80x80x60) cm  

 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Triplek  6 mm 

2. Kayu ¾  

3. palu 

4. gergaji 

5. meteran  

6. besi silinder D16 

7. kawat bedrat 15 mm   

8. paku 1, 1 ½ inci  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6  tukang  

Volume pekerjaan : 

1. panjang tulangan spiral 

150 cm 

2. Lebar tulangan spiral 17 

cm 

3. Tulangan utama spiral 

  



berdiameter 12 cm 

4. Tulangan spiral  polos 

berdiameter 8 cm 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan  

yang akan di gunakan . 

2. Setelah itu potong kayu  

3. Kemudian potong triplek 

dengan berbentuk lingkaran 

D16 

4. Setelah selesai lubangkan 

triple dengan paku pada 

bagian tengah agar besi 

bedrat bisa masuk  

5. Kemudian masukkan besi 

bedrat kedalam bagian tenga 

triplek dan letakkan kayu di 

di bawah triplek  

6. Kemudian gabungkan / ikat 

dengan menggunakan kayu 

bedrat  

7. Setelah semuanya selesai 

dan terpasang rapi masukkan 

besi D16 kedalam spun pile 

gunanya agar saat 

melakukan pengecoran 

campuran agregat + semen 

tidak masuk kedalam 

lapisannya . 

8. Setelah selesai bersihkan 

alat dan simpan kembali  



 Catatan  pembimbing  industri  

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

26.      

       

 
 

 

            

  

 

Pekerjaan 

pemasangan 

tulangan    spiral 

pondasi P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU.  

TANGGAL       : 31 JULI 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

27. Pekerjaan peletakan pile cap P2 

(80x 180x 70) cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Exstravator 

2. Pilox 

3. Meteran  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3.  6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang  : 0,8 m  

2. Lebar      : 1,8  m 

3. Tinggi     : 0,7 m  

Volume nya pondasi  : 

P x Lx T x 51  

0,8 x 1,8x 0,7 =1,008 x 51 

= 51,408 m ² 
 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang akan di 

gunakan seperti exstravator  

2. Setelah exstavator siap di 

gunakan ikatkan tali pada 

exstravator dn pile cap 

hingga kuat  

3. Setelah ikatan pada 

exstravator dan pile cap kuat 

angkat pile cap 

menggunakan exstravator  

  



4. Setelah pile cap di angkat 

oleh exstravator  

5. Pandu exstravator untuk 

meletakan pile pada pondasi 

yang akan di letakkan pile 

cap  

6. Setelah selesai lepas ikatan 

yang ada di pile cap  

7. Kemuadian lakukan 

pekerjaan itu pada setiap 

pondasi yang akan di 

letakkan  pile cap  

8. Setelah selesai  mulailah 

mengatur dengan posisi 

yang pas pile cap di 

letakkan. 

9. Setelah selesai mulailah 

menyiapkan pekerjaan 

berikutnya . 

 

 

 Catatan pembimbing industri  

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

27.      

       

 
 

 

 

 

 

  

 

Pekerjaan 

peletakan pile 

cap P2 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : MINGGU  

TANGGAL       : 1 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

28. Pekerjaan peletakan pile cap P2 

(80x180x70) cm  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

4. Exstravator 

5. Pilox 

6. Meteran  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3.  6 tukang  

Volume pekerjaan : 

4. Panjang  : 0,8 m  

5. Lebar      : 1,8  m 

6. Tinggi     : 0,7 m  

Volume nya pondasi  : 

P x Lx T x 51  

0,8 x 1,8x 0,7 =1,008 x 51 

= 51,408 m ² 
 

Proses pekerjaan:   

10. Siapkan alat yang akan di 

gunakan seperti exstravator  

11. Setelah exstavator siap di 

gunakan ikatkan tali pada 

exstravator dn pile cap 

hingga kuat  

12. Setelah ikatan pada 

exstravator dan pile cap kuat 

angkat pile cap 

menggunakan exstravator  

  



13. Setelah pile cap di angkat 

oleh exstravator  

14. Pandu exstravator untuk 

meletakan pile pada pondasi 

yang akan di letakkan pile 

cap  

15. Setelah selesai lepas ikatan 

yang ada di pile cap  

16. Kemuadian lakukan 

pekerjaan itu pada setiap 

pondasi yang akan di 

letakkan  pile cap  

17. Setelah selesai  mulailah 

mengatur dengan posisi 

yang pas pile cap di letakkan 

. 

18. Setelah selesai mulailah 

menyiapkan pekerjaan 

berikutnya . 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

  

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

28.      

 
       

 

 

 

    

  

 

Pekerjaan 

peletakan pile 

cap P2 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN. 

TANGGAL       : 2  AGUSTUS 2021. 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

29. Pekerjaan peletakan pile cap P3 

(80x80x60) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Extravator 

2. Pilox 

3. meteran  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang  : 0,8 m  

2. Lebar      : 0,8  m 

3. Tinggi     : 0,6 m  

Volume nya pondasi  : 

0,8 x 0,8x 0,6 =0,384 x 12 

= 4 ,608 m²  
 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang akan di 

gunakan seperti exstravator  

2. Setelah exstavator siap di 

gunakan ikatkan tali pada 

exstravator dn pile cap 

hingga kuat  

3. Setelah ikatan pada 

  



exstravator dan pile cap kuat 

angkat pile cap 

menggunakan exstravator  

4. Setelah pile cap di angkat 

oleh exstravator  

5. Pandu exstravator untuk 

meletakan pile pada pondasi 

yang akan di letakkan pile 

cap  

6. Setelah selesai lepas ikatan 

yang ada di pile cap  

7. Kemuadian lakukan 

pekerjaan itu pada setiap 

pondasi yang akan di 

letakkan  pile cap  

8. Setelah selesai  mulailah 

mengatur dengan posisi 

yang pas pile cap di letakkan  

9. Setelah selesai mulailah 

menyiapkan pekerjaan 

berikutnya . 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

29.      

        

 
    

  

 

 

Pekerjaan 

peletakan pile 

cap P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA 

TANGGAL       : 3 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

30. Pekerjaan peletakan pile cap P1 

(120x280x80) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Extravator 

2. Pilox 

3. Meteran 

  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 Tukang  

  

Volume pekerjaan : 

1. .Panjang  : 1,2 m  

2.  Lebar      : 2,8  m 

3.  Tinggi     : 0,8  m  

Volume nya : 

1,2  x 2,8x 0,8 = 2,668 x 15 

40,32 m ² 
 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang akan di 

gunakan seperti exstravator  

2. Setelah exstavator siap di 

gunakan ikatkan tali pada 

exstravator dn pile cap 

hingga kuat  

3. Setelah ikatan pada 

exstravator dan pile cap kuat 

angkat pile cap 

  



menggunakan exstravator  

4. Setelah pile cap di angkat 

oleh exstravator  

5. Pandu exstravator untuk 

meletakan pile pada pondasi 

yang akan di letakkan pile 

cap  

6. Setelah selesai lepas ikatan 

yang ada di pile cap  

7. Kemuadian lakukan 

pekerjaan itu pada setiap 

pondasi yang akan di 

letakkan  pile cap  

8. Setelah selesai  mulailah 

mengatur dengan posisi 

yang pas pile cap di letakkan 

. 

9. Setelah selesai mulailah 

menyiapkan pekerjaan 

berikutnya . 

 

 

 Catatan pembimbing   industri 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

30.      

 
 

   

  

Pekerjaan 

peletakan pile 

cap P1 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU 

TANGGAL       : 4  AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

31. Pekerjaan peletakan pile cap P2 

(80x180x70) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Exstravator 

2. Meteran 

3. pilox  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6  tukang  

Volume pekerjaan : 

1. .Panjang  : 0,8 m  

2. Lebar       : 1,8  m 

3. Tinggi      : 0,7 m  

Volume nya : 

1,7  x 1,8x 0,7 = 1,008 x 51 

= 51,408 m² 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang akan di 

gunakan seperti exstravator  

2. Setelah exstavator siap di 

gunakan ikatkan tali pada 

exstravator dn pile cap 

hingga kuat  

  



3. Setelah ikatan pada 

exstravator dan pile cap kuat 

angkat pile cap 

menggunakan exstravator  

4. Setelah pile cap di angkat 

oleh exstravator  

5. Pandu exstravator untuk 

meletakan pile pada pondasi 

yang akan di letakkan pile 

cap  

6. Setelah selesai lepas ikatan 

yang ada di pile cap  

7. Kemuadian lakukan 

pekerjaan itu pada setiap 

pondasi yang akan di 

letakkan  pile cap  

8. Setelah selesai  mulailah 

mengatur dengan posisi 

yang pas pile cap di letakkan 

. 

9. Setelah selesai mulailah 

menyiapkan pekerjaan 

berikutnya . 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

31.      

 
 

 

 

 

         

  

 

Pekerjaan 

peletakan pile 

cap P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS. 

TANGGAL       : 5 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

32. Pekerjaan Pemasangan 

Bekisting  Pile Cap 

P2(80x180x70)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu kaso ¾    

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Palu 

5. Gergaji 

6. Meteran  

7. Palu karet  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 1,8 m  

3. Tinggi    : 0,7 m  

Volume bekisting :  

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 1,8) x 0,7 x 51  

= 5,2 x 0,7 x51 

= 185,64 m² 

  



 

 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

3. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

4. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

5.  Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾ dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan. 

1.  

 Catatan pembimbing industr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

32.      

     

 
 

 

 

       

  

 

 

Pekerjaan 

Pemasangan 

Bekisting  pile 

cap P2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : JUMAAT 

TANGGAL       : 6  AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

33. Pekerjan pemasangan bekisting    

pile cap  P1(120x280x80)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu   

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Palu 

5. Gergaji 

6. Meteran  

7. Tahu beton 

8. Palu karet  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 1,2 m  

2. Lebar     : 2,8 m  

3. Tinggi    : 0,8 m  

Volume bekisting :  

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 1,2)  +( 2x 2,8) x 0,8 x 15  

= 8 x 0,8 x15 

= 96  m² 
 

  



Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

3. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

4. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

5. Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾  dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

33.      
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KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU  

TANGGAL       : 7 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

34. Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap  P3(80x80x60)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu kaso ¾   

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Palu 

5. Gergaji 

6. Meteran  

7. Tahu beton  

8. Palu karet  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 0,8 m  

3. Tinggi    : 0,6 m  

Volume bekisting 

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 0,8) x 0,6 x 12  

= 3,2 x 0,6 x12 

= 23,04 m² 
 

  



Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

3. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

4. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

5. Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾  dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

33.      
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bekisting   
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KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :  MINGGU. 

TANGGAL       : 8 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

35. Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap P3(80x80x60)cm 

 Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu  ¾  

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Palu 

5. Gergaji 

6. Meteran  

7. Tahu beton  

8. Palu karet  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 0,8 m  

3. Tinggi    : 0,6 m  

Volume bekisting :  

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 0,8) x 0,6 x 12  

= 3,2 x 0,6 x12 

= 23,04  m² 

 

  



Proses pekerjaan:   

6. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

7. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

8. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

9. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

10. Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾  dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

35.      

     

 

 
 

 

       

  

 

Pekerjaan 

pemasangan 

bekisting   

pile cap  P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :  SENIN. 

TANGGAL       : 9  AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

36. Hari  hujan.   

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

36.      

     

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :  SELASA 

TANGGAL         :10  AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

37. Libur Nasional   

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

37.      

           

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :  RABU 

TANGGAL         : 11  AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

38. Libur Nasional   

 Catatan pembimbing  industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

38.      

           

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS 

TANGGAL         : 12  AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

39. Hari Hujan    

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

39.      

           

  



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :  JUMAAT  

TANGGAL         : 13 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

40. Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap P2(80x180x70)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu  kaso ¾  

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Paluu 

5. Gergaji 

6. Meteran 

7. Tahu beton  

8. Palu karet  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 1,8 m  

3. Tinggi    : 0,7 m  

Volume bekisting  

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 1,8) x 0,7 x 51  

= 5,2 x 0,7 x51 

= 185,64 m² 
 

  



Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

3. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

4. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

5. Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾  dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

40.      

    

 

 
 

 

 

        

  

 

Pekerjan 

pemasangan 

bekisting   pile 

cap  P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU  

TANGGAL         : 14 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

41. Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap P2(80x180x70)cm 

 Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu  ¾  

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Paluu 

5. Gergaji 

6. Meteran  

7. Palu karet 

8. Tahu beton  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 0,8 m  

2. Lebar     : 1,8 m  

3. Tinggi    : 0,7 m  

Volume bekisting  

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 0,8)  +( 2x 1,8) x 0,7 x 51  

= 5,2 x 0,7 x51 

= 185,64 m² 
 

  



 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

3. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

4. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

5. Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾  dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

41.      

      

 

 
 

 

 

 

 

      

  

 

Pekerjan 

pemasangan 

bekisting   pile 

cap  P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : MINGGU 

TANGGAL         : 15 AGUSTUS 2021.  

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

42. Pekerjan pemasangan bekisting   

pile cap  P1(120x280x80)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu  ¾  

2. Triplek 6 mm 

3. Paku 1, 11/2 inci 

4. Palu 

5. Gergaji 

6. Meteran  

7. Tahu beton  

8. Palu karet  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang : 1,8 m  

2. Lebar     : 2,8 m  

3. Tinggi    : 0,8 m 

 

Volume bekisting  

Keliling x tinggi x jumlah pile 

cap  

(2p + 2l ) x tinggi x jumlah pile  

( 2x 1,2)  +( 2x 2,8) x 0,8 x 15  

= 8 x 0,8 x15 

= 96  m² 
 

  



 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunakan  

2. Setelah itu Mengadakan 

marking posisi bekisting 

yang akan di pasang. 

3. Kemudian Pemotongan 

papan kayu dan perakitan 

bagian-bagian bekisting 

yang akan dibuat 

disesuaikan dengan ukuran 

pile cap tersebut  

4. Setelah  bekisting dipasang, 

pastikan rapi saat melakukan 

pemasangan  

5. Setelah itu Pemasangan 

bekisting tegak lurus pada 

lokasi pile cap  yang telah 

ditentukan kemudian 

dikunci dengan 

menggunakan kayu ¾  dan 

paku secukupnya sebagai 

penahan goyangan 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

42.      

        

 

 

 
 

 

    

  

 

 

Pekerjan 

pemasangan 

bekisting   pile 

cap  P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN  

TANGGAL         : 16 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

43. Pekerjaan pengecoran pile cap 

P2(80x180x70)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Sendok spesi  

2. Vibrator 

3. Mix beton k-300 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi : 80 cm / 0,8 m  

2. L.ebar       : 180 cm /1,8m  

3. Tinggi       : 70 cm /0,70  

Total volume : 0,8 x1,8x0,70  

 = 1,008 m³ x51 

 (titik pondasi P2) = 51,408  

 

Proses pekerjaan:   

1.Membersihkan lokasi 

pengecoran dari segala 

kotoran dan air yang 

menggenang dengan 

menggunakan pompa air. 

  



2.  Membuat tanda / marking 

pada bekisting yang 

menunjukan batas 

berhentinya  pengecoran 

baik pada bekisting pile cap  

3.Mengaturdanmengarahkan 

penuangan beton sesuai 

dengan metode pelaksanaan. 

4. Agar semua adonan beton 

dapat masuk kedalam 

tulangan pile cap maka 

digunakan alat vibrator 

untuk meratakanya serta 

ditekan dengan tekanan 

tinggi agar beton tersebut 

dapat memadat. 

5. Mengontrol elevasi atau 

ketinggian beton pada saat 

pelaksanaan pengecoran. 

6. Menghentikan pengecoran 

dan meratakan serta 

menghaluskan permukaan 

beton dengan menggunakan 

alat pertukangan manual / 

plester. 

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

43.      

     

 
 

 

 

 

 

 

  

Pekerjaan 

pengecoran pile 

cap P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA 

TANGGAL         : 17 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

44. 17 agustus 1945   

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  

44.      

           

  



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU 

TANGGAL         : 18 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

45. Pekerjaan pengecoran pile cap 

P2(80x180x70)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. mix beton k-300 

2. Sendok spesi 

3. Vibrator  

4. Pipa untuk membantu 

pengecoran  

 

Tenaga kerja   : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi : 80 cm / 0,8 m  

2. L.ebar       : 180 cm /1,8m  

3. Tinggi       : 70 cm /0,70  

Total volume : 0,8 x1,8x0,70  

= 1,008 m³ x51 

(titik pondasi P2) = 51,408  

 

Proses pekerjaan :   

1.Membersihkan lokasi 

pengecoran dari segala 

kotoran dan air yang 

menggenang dengan 

menggunakan pompa air. 

  



2. Membuat tanda / marking 

padabekisting yang 

menunjukan batas 

berhentinya pengecoran baik 

pada bekisting pile cap . 

3.Mengaturdanmengarahkan 

penuangan beton sesuai 

dengan metode pelaksanaan. 

4. Agar semua adonan beton 

dapat masuk kedalam 

tulangan pile cap maka 

digunakan alat vibrator 

untuk meratakanya serta 

ditekan dengan tekanan 

tinggi agar beton tersebut 

dapat memadat. 

5. Mengontrol elevasi atau 

ketinggian beton pada saat 

pelaksanaan pengecoran. 

6. Menghentikan pengecoran 

dan meratakan serta 

menghaluskan permukaan 

beton dengan menggunakan 

alat pertukangan manual / 

plester. 

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

45.      

    

 
 

 

 

        

 

 

  

Pekerjan 

pengecoran pile 

cap P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS 

TANGGAL         : 19 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

46. Pekerjaan pengecoran pile cap 

P2(80x180x70)cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. mix beton k-300 

2. Sendok spesi 

3. Vibrator  

4. Pipa untuk membantu 

pengecoran  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi : 80 cm / 0,8 m  

2. L.ebar       : 180 cm /1,8m  

3. Tinggi       : 70 cm /0,70  

Total volume : 0,8 x1,8x0,70  

= 1,008 m³ x51 

(titik pondasi P2) = 51,408  

 

Proses pekerjaan:   

1.Membersihkan lokasi 

pengecoran dari segala 

kotoran dan air yang 

menggenang dengan 

  



menggunakan pompa air. 

2. Membuat tanda / marking 

padabekisting yang 

menunjukan batas 

berhentinya pengecoran baik 

pada bekisting pile cap . 

3.Mengaturdanmengarahkan 

penuangan beton sesuai 

dengan metode pelaksanaan. 

4. Agar semua adonan beton 

dapat masuk kedalam 

tulangan pile cap maka 

digunakan alat vibrator 

untuk meratakanya serta 

ditekan dengan tekanan 

tinggi agar beton tersebut 

dapat memadat. 

5. Mengontrol elevasi atau 

ketinggian beton pada saat 

pelaksanaan pengecoran. 

6. Menghentikan pengecoran 

dan meratakan serta 

menghaluskan permukaan 

beton dengan menggunakan 

alat pertukangan manual / 

plester. 



 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

46.      

     

 
 

 

 

 

 

       

  

 

Pekerjan 

pengecoran pile 

cap P2 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :JUMAAT 

TANGGAL         : 20 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

47. Pekerjaan pengecoran pile cap 

P2(80x180x70) cm 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. mix beton k-300 

2. Sendok spesi 

3. Vibrator  

4. Pipa untuk membantu 

pengecoran  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang pemotongan  

pemancang tiang  

Volume pekerjaan : 

1. P.pondasi : 80 cm / 0,8 m  

2. L.ebar       : 180 cm /1,8m  

3. Tinggi       : 70 cm /0,70  

Total volume : 0,8 x1,8x0,70  

= 1,008 m³ x51 

(titik pondasi P2) = 51,408  

 

Proses pekerjaan:   

1.Membersihkan lokasi 

pengecoran dari segala 

kotoran dan air yang 

menggenang dengan 

menggunakan pompa air. 

  



2. Membuat tanda / marking 

padabekisting yang 

menunjukan batas 

berhentinya pengecoran baik 

pada bekisting pile cap . 

3.Mengaturdanmengarahkan 

penuangan beton sesuai 

dengan metode pelaksanaan. 

4. Agar semua adonan beton 

dapat masuk kedalam 

tulangan pile cap maka 

digunakan alat vibrator 

untuk meratakanya serta 

ditekan dengan tekanan 

tinggi agar beton tersebut 

dapat memadat. 

5. Mengontrol elevasi atau 

ketinggian beton pada saat 

pelaksanaan pengecoran. 

6. Menghentikan pengecoran 

dan meratakan serta 

menghaluskan permukaan 

beton dengan menggunakan 

alat pertukangan manual / 

plester. 

 

 

 Catatan pembimbing  industri 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

47.      

     

 
 

 

 

 

       

 

 

 pekerjaan 

pengecoran pile 

cap P2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :SABTU 

TANGGAL         : 21 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

48. Pekerjaan pemotongan besi 

Tulangan  slof dan besi 

sengkang sloof  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Barr cutter  

2. meteran  

3. besi D16 

4. besi D12 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. besi D16  sebanyak 6 

batang  12 m  

2. besi D12 sebanyak 2 

batang sepanjang  12 m  

3. Besi D8  

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan 

yang di gunakan  

2. Potong besi  dengan 

Concrete pile cutter  D16  

sebanyak 6  dengan 

panjang 12 m dan D12 

sebanyak 2 dengan 

panjang 12 meter  

3. Kemudian besi siap untuk 

  



di rakit pada Pada tulangan 

sloof 

 

 Catatan pembimbing indus 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

48.      

         

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pekerjan 

pemotomg besi 

sloof  



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  :MINGGU 

TANGGAL         : 22 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

49. Pekerjaan pembuatan besi 

sengkang sloof  pada S1 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Bar cutter 

2. Meteran  

3. Besi  D8 

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang  

Volume pekerjaan : 

S1 : Panjang : 19 cm  

         : lebar      : 44 cm  

   S2  : panjang :  14 cm  

         : lebar       : 34 cm  

  S3  : panjang  :  14  

        : lebar       :  24 cm  

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang di 

gunakan  

2. Potong Besi D8 dengan 

panjang 134 cm dengan 

menggunakan cutt of 

machine  

3. Bengkokkan besi bagian sisi 

panjang 19 cm dan 19 cm  

4. Setelah itu bengkok kan sisi 

  



lebar 44 cm dan 44 cm dan 4 

cm dan 4cm pada bagian 

ujung besi begel  tersebut 

hingga terbentuk persegi 

panjang dengan 

menggunakan pembengkok 

besi  

5. Gunting kawat bedrat 

dengan panjang  30 cm  

6. Setelah itu susun tulangan 

yang di bengkokkan tadi 

sebagai tulangan sengkang 

sepanjang   pada tulangan 

pokok dengan jarak 15 m  

7. Ikatkan tulangan tersebut 

dengan kawat yang di 

potong tadi dengan kuat  

8. Sehingga tulangan 

sengkangnya tidak 

berpindah atau berubah 

posisi gunakan kaktua 

sebagai penguncinya  

 Catatan pembimbing industri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

49.      

 

 

 Pekerjan 

pembuatan besi 

sengkang sloof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SENIN  

TANGGAL         : 23 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

50 . Pekerjaan merangkai besi  sloof 

pada  S2 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Meteran 

2. Kawat bendrat 20 cm  

3. Kaktua 

4. Tahu beton  

5. Besi D16  

6. Besi D12 

7. Besi D8  

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Besi D16 sebanyak 6 buah  

2. Besi D12 sebanyak  2 buah  

3. Besi D8 untuk sengkang  

4. Panjang    : 3 m  

5. Lebar        : 4 m 

6. Tinggi      : 0,4 m  

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan 

yang di gunakan pada 

proses merakit sloof  

2. Masukkan besi D16 untuk 

3 bagian atas dan 3 bagian 

  



bawah lalu ikat sementara 

dengan besi bedrat untuk 

memudahkan pekerjaan  

3. Setelah itu masukan besi 

D12  untuk bagian tengah 

sebnyak 2 buah  

4. Mulailah melepaskan 

kawat  bedrat yg mengikat 

besi D16 tersebut  

5. Kemudian mulailah 

memasukkan tulangan 

sengkang D8 satu persatu 

dan ikatkan dengan kawat 

bedrat sisi atas dan bawah 

nya dan beri jarak 20 cm 

antar sengkang  

6. Setelah itu pasangkan tahu 

beton pada bagian bawah 

sengkang ikat dengan 

kawat bedrat  

7. Setelah selesai rapikan 

kembali peralatan yang di 

gunakan  

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

50.      

 

  

 Pekerjan 

merangkai besi 

sloof S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SELASA  

TANGGAL         : 24 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

51. Pekerjaan merangkai besi 

sengkang sloof  S1 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Meteran 

2. Kawat bendrat 10 cm  

3. Kaktua 

4. Tahu beton  

8. Besi D16  

9. Besi D12 

10. Besi D8  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 2  tukang  

Volume pekerjaan : 

 

1. Besi D16 sebanyak 6 buah  

2. Besi D12 sebanyak  2 buah  

3. Besi D8 untuk sengkang 

4. Panjang    : 6 m  

5. Lebar        : 4 m 

6. Tinggi      : 0,5 m  

Proses pekerjaan:   

 

1. Siapkan alat dan bahan yang 

di gunakan pada proses 

merakit sloof  

  



2. Masukkan besi D16 untuk 3 

bagian atas dan 3 bagian 

bawah lalu ikat sementara 

dengan besi bedrat untuk 

memudahkan pekerjaan  

3. Setelah itu masukan besi 

D12  untuk bagian tengah 

sebnyak 2 buah  

4. Mulailah melepaskan kawat  

bedrat yg mengikat besi D16 

tersebut  

5. Kemudian mulailah 

memasukkan tulangan 

sengkang D8 satu persatu 

dan ikatkan dengan kawat 

bedrat sisi atas dan bawah 

nya dan beri jarak 20 cm 

antar sengkang  

6. Setelah itu pasangkan tahu 

beton pada bagian bawah 

sengkang ikat dengan kawat 

bedrat  

7. Setelah selesai rapikan 

kembali peralatan yang di 

gunakan  

 

 

 

 

 



 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

51.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

Pekerjaan 

merangkai besi 

sloof S1 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : RABU 

TANGGAL         : 25 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

52. Pemasangan bekisting sloof S1 

Alat dan bahan yang di   

gunakan : 

1. Kayu ¾  

2. Triplek 6 mm 

3. Gergaji 

4. Palu 

5. Paku 1, 1 ½ inci  

6. Meteran  

7. Palu karet  

8. Jigsaw 

9. Palu karet  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang    : 6,1m  

2. Lebar        : 4 m 

3. Tinggi      : 0,5 m  

Mencari volume bekisting :  

Px T  

 P =(6,1 x2( 2 sisi)) = 6,1 m x2  

 = 12,2 m  

T= 0,5 m – 0,15 m( tebal plat 

lantai )  = 0,35 m  

 

  



 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang inggin 

di gunakan . 

2. Potong papan atau triplek 

yang akan di gunakan 

dengan panjang dan lebar 

sesuai dengan volume 

pekerjaan sloof . 

3. Pasangkan kayu pada 

setiap ujung triplek atau 

papan yang telah di potong 

tadi ,dan di paku supaya 

tidak lepas pada saat 

pengecoran  

4.  Buatlah seperti langkah 

diatas untuk setiap sisi 

bekisting tersebut. 

5. Setelah setiap sisi 

Bekisting sudah selesai di 

buat maka dipasang 

Bekisting tersebut pada 

tempat pengecoran sloof 

tersebut. 

6. Lakukan  cara yang sama 

untuk membuat Bakisting 

pada bagian yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

52.      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pekerjaan 

pemasangan 

bekisting   sloof  

S1 



KEGIATAN HARIAN 

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : KAMIS 

TANGGAL         : 26 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

53. Pemasangan bekisting sloof  S2 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu ¾  

2. Triplek 6 mm  

3. Gergaji 

4. Palu 1, 1 ½ inci  

5. Paku 

6. Meteran  

7. Palu karet  

8. Jigsaw 

9. Palu karet  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang    : 2,95 m  

2. Lebar        : 4 m 

3. Tinggi      : 0,4 m  

Mencari volume bekisting :  

Px T  

 P =(2,95 x2( 2 sisi)) = 5,9 m x2  

 = 11,8 m  

T= 0,4 m – 0,15 m( tebal plat 

lantai )  = 0,25 m  

 

  



 

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat yang inggin di 

gunakan . 

2. Potong papan atau triplek 

yang akan di gunakan 

dengan panjang dan lebar 

sesuai dengan volume 

pekerjaan sloof . 

3. Pasangkan kayu pada setiap 

ujung triplek atau papan 

yang telah di potong tadi 

,dan di paku supaya tidak 

lepas pada saat pengecoran  

4.  Buatlah seperti langkah 

diatas untuk setiap sisi 

bekisting tersebut. 

5. Setelah setiap sisi Bekisting 

sudah selesai di buat maka 

dipasang Bekisting tersebut 

pada tempat pengecoran 

sloof tersebut. 

6. Lakukan  cara yang sama 

untuk membuat Bekisting 

pada bagian yang lain. 

 

 

 Catatan pembimbing industri 

 

 

 

 

 

 

 



No  Gambar Kerja Keterangan  

53.      
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KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : JUMAAT 

TANGGAL         : 27 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

54. Pekerjaan Pemasangan 

bekisting sloof S3  

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Kayu ¾  

2. Triplek 6 mm  

3. Gergaji 

4. Palu 1, 1 ½ inci. 

5. Paku 

6. Meteran  

7. Palu karet  

8. Jigsaw 

9. Palu karet  

 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang    : 3 m  

2. Lebar        : 4 m 

3. Tinggi      : 0,3 m  

Mencari volume bekisting :  

Px T  

 P =(3 x2( 2 sisi)) = 6 m x2  

 = 12 m  

T= 0,3m – 0,15 m( tebal plat 

lantai )  = 0,15 m  

  



 

Proses pekerjaan:   

7. Siapkan alat yang inggin 

di gunakan . 

8. Potong papan atau triplek 

yang akan di gunakan 

dengan panjang dan lebar 

sesuai dengan volume 

pekerjaan sloof . 

9. Pasangkan kayu pada 

setiap ujung triplek atau 

papan yang telah di potong 

tadi ,dan di paku supaya 

tidak lepas pada saat 

pengecoran  

10.  Buatlah seperti langkah 

diatas untuk setiap sisi 

bekisting tersebut. 

11. Setelah setiap sisi 

Bekisting sudah selesai di 

buat maka dipasang 

Bekisting tersebut pada 

tempat pengecoran sloof 

tersebut. 

12. Lakukan  cara yang sama 

untuk membuat Bakisting 

pada bagian yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 



 Catatan pembimbing  industri  

 

 

 

No  Gambar Kerja Keterangan  

54.      

 
 

 

 

 

         

 

 

 Pekerjan 
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KEGIATAN HARIAN  

ON THE JOB TRAINING (OJT) 

HARI                  : SABTU 

TANGGAL         : 28 AGUSTUS 2021. 

 

NO  URAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  

TUGAS 

PARAF 

54. Pekerjaan pengecoran sloof  S2 

Alat dan bahan yang di 

gunakan : 

1. Sendok spesi 

2. Truk mixer K-250 

3. Vibrator  

4. Concrete Pump 

Tenaga kerja : 

1. 1 orang mandor  

2. 1 orang kepala tukang 

3. 6 tukang  

Volume pekerjaan : 

1. Panjang    : 2,95 m  

2. Lebar        : 4 m 

3. Tinggi      : 0,4 m  

Mencari volume sloof :  

 P =(2,95 x2( 2 sisi)) = 5,9 m x2  

 = 11,8 m  

Proses pekerjaan:   

1. Siapkan alat dan bahan yang 

akan di gunaka. 

2. Setelah itu potong kayu dan 

triplek yang akan di gunakan   

3. Kemudian setelah  

Menyiapkan Papan 

Bekisting, Besi Beton, dan 

Job Mix Design pekerjaan 

sloof. 

4. Setelah itu Saat coran masuk 

kepada papan bekisting sloof 

  



pergunakan palu dari kayu 

untuk diketuk-ketuk. 

Pergunakan pula besi untuk 

ditusuk-tusuk, gunanya agar 

coran memasuki setiap 

ruang dari sloof. 

5. Selanjutnya diamkan selama 

1 sampai 3 hari sampai 

mengering dan papan 

bekisting sloof bisa dibuka 

 

 Catatan pembimbing industri  

No  Gambar Kerja Keterangan  
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REKAPITULASI

BILL OF QUANTITY ( BOQ )

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BRIMOB KOTA BATAM

LOKASI : KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN : 2021

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1.815.236.643,29Rp         2.325.122.590,38Rp         509.885.947,09Rp            

II PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 5.270.151.143,54Rp         5.082.698.565,78Rp         (187.452.577,76)Rp          

III PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 2.459.629.921,88Rp         2.662.604.215,82Rp         202.974.293,94Rp            

IV PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 2.433.788.881,75Rp         2.620.193.323,26Rp         186.404.441,51Rp            

V PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 1.168.728.500,02Rp         1.341.091.146,24Rp         172.362.646,22Rp            

VI PEKERJAAN STRUKTUR ATAP 373.761.442,41Rp            334.100.398,20Rp            (39.661.044,21)Rp            

VII PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 364.810.008,95Rp            378.652.805,84Rp            13.842.796,89Rp              

VIII PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 1.749.290.072,28Rp         1.786.159.930,92Rp         36.869.858,64Rp              

IX PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3 1.510.099.973,77Rp         1.552.405.314,48Rp         42.305.340,72Rp              

X PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 4 1.525.159.208,06Rp         1.605.129.531,62Rp         79.970.323,56Rp              

XI PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ATAP 726.340.107,68Rp            726.228.339,84Rp            (111.767,84)Rp                  

XII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL  LANTAI 1 384.274.934,98Rp            384.554.663,69Rp            279.728,70Rp                   

XIII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL  LANTAI 2 196.027.396,86Rp            195.500.486,36Rp            (526.910,50)Rp                  

XIV PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL  LANTAI 3 196.027.396,86Rp            195.500.486,36Rp            (526.910,50)Rp                  

XV PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL  LANTAI 4 196.892.396,86Rp            196.731.416,36Rp            (160.980,50)Rp                  

XVI PEKERJAAN PLUMBING 1.154.549.033,43Rp         1.282.143.228,38Rp         127.594.194,95Rp            

XVII PEKERJAAN INFRASTRUKTUR -Rp                                

PEKERJAAN SALURAN 146.712.916,05Rp            236.764.773,35Rp            90.051.857,30Rp              

PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN 483.852.705,72Rp            681.132.845,93Rp            197.280.140,21Rp            

PEKERJAAN BATU MIRING 390.316.531,42Rp            461.877.983,87Rp            71.561.452,45Rp              

22.545.649.215,83Rp      24.048.592.046,68Rp      1.502.942.830,85Rp         

22.545.649.000,00Rp      24.048.592.000,00Rp      1.502.942.000,00Rp         

Terbilang : DUA PULUH DUA MILYAR LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA ENAM 

RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH 

DIBULATKAN

JUMLAH                                                 

mc0
DEVIASI

Jakarta, 15 Maret 2021

Penawar,

PT. HAGITA SINAR LESTARI MEGAH

ROBERT OBERLIN SIAHAAN

Direktur Utama



BILL OF QUANTITY ( BOQ )

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BRIMOB KOTA BATAM

LOKASI : KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN : 2021

Satuan Harga satuan Jumlah Harga Satuan Harga satuan Jumlah Harga Satuan Harga satuan Jumlah Harga

I PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 Direksi keet 15,00         m² 1.094.400,98       16.416.014,68         15,00         m² 1.094.400,98       16.416.014,68         -                 m² 1.094.400,98       -                               

2 Pembuatan Gudang bahan 18,00         m² 820.540,62          14.769.731,11         18,00         m² 820.540,62          14.769.731,11         -                 m² 820.540,62          -                               

3 Pembuatan Barak Pekerja 24,00         m² 865.034,12          20.760.818,81         24,00         m² 865.034,12          20.760.818,81         -                 m² 865.034,12          -                               

4 Papan nama proyek 1,00           ls 252.148,93          252.148,93              1,00           ls 252.148,93          252.148,93              -                 ls 252.148,93          -                               

5 Dokumentasi dan pelaporan 1,00           ls 587.788,00          587.788,00              1,00           ls 587.788,00          587.788,00              -                 ls 587.788,00          -                               

6 Shop drawing 3,00           set 857.512,85          2.572.538,56           3,00           set 857.512,85          2.572.538,56           -                 set 857.512,85          -                               

7 As built drawing 3,00           set 857.512,85          2.572.538,56           3,00           set 857.512,85          2.572.538,56           -                 set 857.512,85          -                               

8 Penyediaan air kerja 1,00           ls 3.220.000,00       3.220.000,00           1,00           ls 3.220.000,00       3.220.000,00           -                 ls 3.220.000,00       -                               

9 Penyediaan listrik kerja 1,00           ls 3.220.000,00       3.220.000,00           1,00           ls 3.220.000,00       3.220.000,00           -                 ls 3.220.000,00       -                               

10 Land clearing area lokasi 0,50           Ha 15.935.585,94     7.967.792,97           0,50           Ha 15.935.585,94     7.967.792,97           -                 Ha 15.935.585,94     -                               

11 Penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Kontruksi 1,00           ls 45.770.000,00     45.770.000,00         1,00           ls 45.770.000,00     45.770.000,00         -                 ls 45.770.000,00     -                               

12 Mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan alat pancang 1,00           ls 41.975.000,00     41.975.000,00         1,00           ls 41.975.000,00     41.975.000,00         -                 ls 41.975.000,00     -                               

13 Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 m 100,00       m' 366.303,75          36.630.375,00         100,00       m' 366.303,75          36.630.375,00         -                 m' 366.303,75          -                               

14 Pemotongan tanah 38.751,31  m3 37.963,11            1.471.120.244,17    52.182,40  m3 37.963,11            1.981.006.191,26    13.431,09  m3 37.963,11            509.885.947,09       

15 Pengukuran dan kontrol leveling dengan alat 0,50           ha 1.404.725,00       702.362,50              0,50           ha 1.404.725,00       702.362,50              -                 ha 1.404.725,00       -                               

16 Pembuatan akses jalan masuk 90,00         m3 250.401,00          22.536.090,00         90,00         m3 250.401,00          22.536.090,00         -                 m3 250.401,00          -                               

17 Pemasangan Bouwplank 240,00       m' 74.117,50            17.788.200,00         240,00       m' 74.117,50            17.788.200,00         -                 m' 74.117,50            -                               

18 Alat bantu truck crane Kato type 30 2,50           bulan 42.550.000,00     106.375.000,00       2,50           bulan 42.550.000,00     106.375.000,00       -                 bulan 42.550.000,00     -                               

Sudah termasuk solar , operator, mob demob dan maintenance

TOTAL I. PEKERJAAN PERSIAPAN 1.815.236.643,29    TOTAL . 2.325.122.590,38    TOTAL . 509.885.947,09       

DEVIASI

VolumeNo Uraian pekerjaan Volume Volume

MC0KONTRAK

1/1



BILL OF QUANTITY ( BOQ )

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BRIMOB KOTA BATAM

LOKASI : KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN : 2021

No Volume Satuan Harga satuan Jumlah Harga Volume Satuan Harga satuan Jumlah Harga Volume Satuan Harga satuan Jumlah Harga

( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

II PEKERJAAN LANTAI 1

II.1 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

A PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

PEKERJAAN PONDASI 

1 Pengadaan tiang pancang spun pile dia 40 cm 1.836,00     m' 482.686,21            886.211.888,82           1.590,00     m' 482.686,21            767.471.080,19           (246,00)       m' 482.686,21            (118.740.808,63)          

2 Pemancangan tiang pancang spun pile dia 40 cm 1.836,00     m' 90.983,94              167.046.506,02           1.590,00     m' 90.983,94              144.664.457,83           (246,00)       m' 90.983,94              (22.382.048,19)            

3 Pemotongan tiang pancang spun pile dia 40 cm 153,00        titik 110.871,50            16.963.339,50             159,00        titik 110.871,50            17.628.568,50             6,00            titik 110.871,50            665.229,00                  

4 Pilecap P1 - 120 x 280 x 80 cm

a Galian tanah 69,12          m³ 110.227,50            7.618.924,80               56,70          m³ 110.227,50            6.249.899,25               (12,42)         m³ 110.227,50            (1.369.025,55)              

b Urugan tanah kembali 17,49          m³ 65.262,50              1.141.441,13               10,08          m³ 65.262,50              657.846,00                  (7,41)           m³ 65.262,50              (483.595,13)                 

c Pasir urug tebal 5 cm 2,82            m³ 212.577,50            599.468,55                  3,15            m³ 212.577,50            669.619,13                  0,33            m³ 212.577,50            70.150,58                    

d Lantai kerja tebal 5 cm 2,82            m³ 805.953,77            2.272.789,63               3,15            m³ 805.953,77            2.538.754,38               0,33            m³ 805.953,77            265.964,74                  

e Beton K - 300 45,97          m³ 1.452.384,91         66.766.134,31             40,32          m³ 1.452.384,91         58.560.159,57             (5,65)           m³ 1.452.384,91         (8.205.974,74)              

f Penulangan 6.325,10     kg 13.053,65              82.565.641,62             7.261,22     kg 13.053,65              94.785.359,18             936,12        kg 13.053,65              12.219.717,57             

g Bekisting 96,00          m² 87.377,27              8.388.217,72               96,00          m² 87.377,27              8.388.217,72               -                 m² 87.377,27              -                                 

5 Pilecap P2 - 80 x 180 x 70 cm

a Galian tanah 101,37        m³ 110.227,50            11.173.761,68             81,60          m³ 110.227,50            8.994.564,00               (19,77)         m³ 110.227,50            (2.179.197,68)              

b Urugan tanah kembali 39,16          m³ 65.262,50              2.555.679,50               19,99          m³ 65.262,50              1.304.727,90               (19,17)         m³ 65.262,50              (1.250.951,60)              

c Pasir urug tebal 5 cm 4,56            m³ 212.577,50            969.353,40                  5,10            m³ 212.577,50            1.084.145,25               0,54            m³ 212.577,50            114.791,85                  

d Lantai kerja tebal 5 cm 4,56            m³ 805.953,77            3.675.149,19               5,10            m³ 805.953,77            4.110.364,23               0,54            m³ 805.953,77            435.215,04                  

e Beton K - 300 53,09          m³ 1.452.384,91         77.107.114,87             51,41          m³ 1.452.384,91         74.664.203,45             (1,68)           m³ 1.452.384,91         (2.442.911,42)              

f Penulangan 9.954,79     kg 13.053,65              129.946.344,48           11.162,27   kg 13.053,65              145.708.339,68           1.207,48     kg 13.053,65              15.761.995,19             

g Bekisting 174,72        m² 87.377,27              15.266.556,26             185,64        m² 87.377,27              16.220.716,02             10,92          m² 87.377,27              954.159,77                  

6 Pilecap P3 - 80 x 80 x 60 cm

a Galian tanah 22,17          m³ 110.227,50            2.443.743,68               8,40            m³ 110.227,50            925.911,00                  (13,77)         m³ 110.227,50            (1.517.832,68)              

b Urugan tanah kembali 14,69          m³ 65.262,50              958.706,13                  2,59            m³ 65.262,50              169.160,40                  (12,10)         m³ 65.262,50              (789.545,73)                 

c Pasir urug tebal 5 cm 1,14            m³ 212.577,50            242.338,35                  0,60            m³ 212.577,50            127.546,50                  (0,54)           m³ 212.577,50            (114.791,85)                 

d Lantai kerja tebal 5 cm 1,14            m³ 805.953,77            918.787,30                  0,60            m³ 805.953,77            483.572,26                  (0,54)           m³ 805.953,77            (435.215,04)                 

e Beton K - 300 5,19            m³ 1.452.384,91         7.537.877,68               4,61            m³ 1.452.384,91         6.692.589,67               (0,58)           m³ 1.452.384,91         (845.288,02)                 

f Penulangan 703,08        kg 13.053,65              9.177.760,24               439,87        kg 13.053,65              5.741.935,13               (263,21)       kg 13.053,65              (3.435.825,11)              

g Bekisting 23,04          m² 87.377,27              2.013.172,25               23,04          m² 87.377,27              2.013.172,25               -                 m² 87.377,27              -                                 

7 Pondasi Footplat TP1- 80 x 80 x 30 cm

a Galian tanah 9,21            m³ 110.227,50            1.015.195,28               6,00            m³ 110.227,50            661.365,00                  (3,21)           m³ 110.227,50            (353.830,28)                 

b Urugan tanah kembali 7,40            m³ 65.262,50              482.942,50                  4,39            m³ 65.262,50              286.632,90                  (3,01)           m³ 65.262,50              (196.309,60)                 

c Pasir urug tebal 5 cm 0,16            m³ 212.577,50            34.012,40                    0,20            m³ 212.577,50            42.515,50                    0,04            m³ 212.577,50            8.503,10                     

d Lantai kerja tebal 5 cm 0,16            m³ 805.953,77            128.952,60                  0,20            m³ 805.953,77            161.190,75                  0,04            m³ 805.953,77            32.238,15                    

e Beton K - 250 1,48            m³ 1.439.418,66         2.130.339,62               1,21            m³ 1.439.418,66         1.738.817,74               (0,27)           m³ 1.439.418,66         (391.521,88)                 

f Penulangan 250,79        kg 13.053,65              3.273.724,88               156,54        kg 13.053,65              2.043.470,59               (94,25)         kg 13.053,65              (1.230.254,30)              

g Bekisting 11,12          m2 87.377,27              971.635,22                  9,56            m2 87.377,27              835.326,68                  (1,56)           m2 87.377,27              (136.308,54)                 

8 Pondasi Footplat TP2 - 60 x 60 x 25 cm

a Galian tanah 38,40          m³ 110.227,50            4.232.736,00               23,04          m³ 110.227,50            2.539.641,60               (15,36)         m³ 110.227,50            (1.693.094,40)              

b Urugan tanah kembali 32,68          m³ 65.262,50              2.132.778,50               17,69          m³ 65.262,50              1.154.363,10               (14,99)         m³ 65.262,50              (978.415,40)                 

c Pasir urug tebal 5 cm 0,58            m³ 212.577,50            123.294,95                  0,77            m³ 212.577,50            163.259,52                  0,19            m³ 212.577,50            39.964,57                    

d Lantai kerja tebal 5 cm 0,58            m³ 805.953,77            467.453,19                  0,77            m³ 805.953,77            618.972,50                  0,19            m³ 805.953,77            151.519,31                  

e Beton K - 250 4,53            m³ 1.439.418,66         6.520.566,53               3,82            m³ 1.439.418,66         5.492.821,61               (0,71)           m³ 1.439.418,66         (1.027.744,92)              

f Penulangan 739,23        kg 13.053,65              9.649.649,69               468,22        kg 13.053,65              6.111.927,79               (271,01)       kg 13.053,65              (3.537.721,90)              

g Bekisting 42,00          m² 87.377,27              3.669.845,25               42,00          m² 87.377,27              3.669.845,25               -                 m² 87.377,27              -                                 

PEKERJAAN TANAH

1 Timbunan tanah leveling lantai + pemadatan 391,30        m³ 28.149,04              11.014.720,47             449,37        m³ 28.149,04              12.649.391,69             58,07          m³ 28.149,04              1.634.671,22               

SUB TOTAL A. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI 1.549.408.544,18        SUB TOTAL . 1.408.024.451,71        SUB TOTAL . (141.384.092,48)          

B PEKERJAAN BETON 

Sloof type S1, uk. 25/50 cm

1 Urugan pasir, tebal = 5 cm 6,65            m³ 212.577,50            1.413.640,38               4,38            m³ 212.577,50            931.620,89                  (2,27)           m³ 212.577,50            (482.019,48)                 

2 Lantai kerja, tebal = 5 cm 6,65            m³ 805.953,77            5.359.592,57               4,38            m³ 805.953,77            3.532.092,40               (2,27)           m³ 805.953,77            (1.827.500,17)              

3 Beton K-250 66,50          m³ 1.473.153,91         97.964.735,02             51,76          m³ 1.473.153,91         76.250.446,38             (14,74)         m³ 1.473.153,91         (21.714.288,63)            

4 Penulangan 7.556,42     kg 13.053,65              98.638.861,93             7.270,31     kg 13.053,65              94.904.062,89             (286,11)       kg 13.053,65              (3.734.799,05)              

5 Bekisting 532,00        m² 87.377,27              46.484.706,55             414,08        m² 87.377,27              36.181.179,11             (117,92)       m² 87.377,27              (10.303.527,44)            

Sloof type S2, uk.20/40 cm

1 Urugan pasir, tebal = 5 cm 4,07            m³ 212.577,50            865.190,43                  2,15            m³ 212.577,50            456.510,18                  (1,92)           m³ 212.577,50            (408.680,24)                 

2 Lantai kerja, tebal = 5 cm 4,07            m³ 805.953,77            3.280.231,84               2,15            m³ 805.953,77            1.730.785,72               (1,92)           m³ 805.953,77            (1.549.446,12)              

3 Beton K-250 32,56          m³ 1.473.153,91         47.965.891,31             16,49          m³ 1.473.153,91         24.284.942,21             (16,08)         m³ 1.473.153,91         (23.680.949,10)            

4 Penulangan 4.254,74     kg 13.053,65              55.539.886,80             2.832,43     kg 13.053,65              36.973.518,97             (1.422,31)    kg 13.053,65              (18.566.367,83)            

5 Bekisting 325,68        m² 87.377,27              28.457.028,63             164,85        m² 87.377,27              14.404.142,62             (160,83)       m² 87.377,27              (14.052.886,00)            

Sloof type S3, uk.20/30 cm

1 Urugan pasir, tebal = 5 cm 0,12            m³ 212.577,50            25.509,30                    0,11            m³ 212.577,50            23.596,10                    (0,01)           m³ 212.577,50            (1.913,20)                    

2 Lantai kerja, tebal = 5 cm 0,12            m³ 805.953,77            96.714,45                    0,11            m³ 805.953,77            89.460,87                    (0,01)           m³ 805.953,77            (7.253,58)                    

3 Beton K-300 0,72            m³ 1.473.153,91         1.060.670,82               0,44            m³ 1.473.153,91         654.080,34                  (0,28)           m³ 1.473.153,91         (406.590,48)                 

4 Penulangan 113,96        kg 13.053,65              1.487.593,95               101,27        kg 13.053,65              1.321.921,54               (12,69)         kg 13.053,65              (165.672,41)                 

5 Bekisting 7,20            m² 87.377,27              629.116,33                  4,44            m² 87.377,27              387.955,07                  (2,76)           m² 87.377,27              (241.161,26)                 

Kolom stump KS1, uk. 40/60 cm

1 Beton K-250 12,16          m³ 1.473.153,91         17.913.551,55             12,17          m³ 1.473.153,91         17.925.336,78             0,01            m³ 1.473.153,91         11.785,23                    

2 Penulangan 4.199,18     kg 13.053,65              54.814.626,01             3.961,31     kg 13.053,65              51.709.528,17             (237,87)       kg 13.053,65              (3.105.097,83)              

3 Bekisting 101,40        m² 86.617,49              8.783.013,66               101,40        m² 86.617,49              8.783.013,66               -                 m² 86.617,49              -                                 

Kolom beton komposit

1 Beton K-250 5,04            m³ 1.439.418,66         7.254.670,05               5,23            m³ 1.439.418,66         7.529.886,89               0,19            m³ 1.439.418,66         275.216,85                  

2 Bekisting 42,00          m² 86.617,49              3.637.934,65               34,34          m² 86.617,49              2.974.098,20               (7,66)           m² 86.617,49              (663.836,46)                 

Kolom Praktis type KP

1 Beton 1  : 2 : 3 0,39            m³ 977.259,12            381.131,06                  0,39            m³ 977.259,12            384.795,78                  0,00            m³ 977.259,12            3.664,72                     

2 Pembesian 61,16          kg 13.053,65              798.361,23                  83,74          kg 13.053,65              1.093.047,38               22,58          kg 13.053,65              294.686,15                  

3 Bekisting 5,25            m² 86.617,49              454.741,83                  10,50          m² 86.617,49              909.483,66                  5,25            m² 86.617,49              454.741,83                  

Balok latai 

1 Beton 1  : 2 : 3 -                 m³ 977.259,12            -                                 m³ 977.259,12            -                                 -                 m³ 977.259,12            -                                 

2 Pembesian -                 kg 13.053,65              -                                 kg 13.053,65              -                                 -                 kg 13.053,65              -                                 

3 Bekisting -                 m² 86.617,49              -                                 m² 86.617,49              -                                 -                 m² 86.617,49              -                                 

Plat beton lantai 2 tebal 12 cm

1 Beton K-250 89,93          m³ 1.473.153,91         132.480.731,13           120,53        m³ 1.473.153,91         177.558.522,61           30,60          m³ 1.473.153,91         45.077.791,48             

2 Pembesian wiremesh Ø 12 - 150 mm ( 1 lapis ) 1.221,00     m² 143.829,35            175.615.636,35           1.244,72     m² 143.829,35            179.027.628,11           23,72          m² 143.829,35            3.411.991,76               

3 Bondek tebal 0.75 mm 1.221,00     m² 154.516,81            188.665.020,13           1.244,72     m² 154.516,81            192.330.545,06           23,72          m² 154.516,81            3.665.524,93               

Plat atap teras tebal 10 cm

1 Beton K-250 4,27            m³ 1.473.153,91         6.290.367,20               1,33            m³ 1.473.153,91         1.952.297,22               (2,94)           m³ 1.473.153,91         (4.338.069,98)              

2 Pembesian wiremesh Ø 12 - 150 mm ( 1 lapis ) 58,00          m² 143.829,35            8.342.102,30               33,48          m² 143.829,35            4.815.766,21               (24,52)         m² 143.829,35            (3.526.336,09)              

3 Bondek tebal 0.75 mm 58,00          m² 154.516,81            8.961.974,75               33,48          m² 154.516,81            5.173.608,96               (24,52)         m² 154.516,81            (3.788.365,79)              

Tangga 1 - 2

Plat miring tebal 15 cm dan anak tangga

1 Beton K - 250 7,47            m³ 1.473.153,91         11.004.459,71             8,13            m³ 1.473.153,91         11.978.288,10             0,66            m³ 1.473.153,91         973.828,39                  

2 Pembesian 1.613,15     kg 13.053,65              21.057.495,50             1.664,01     kg 13.053,65              21.721.347,72             50,86          kg 13.053,65              663.852,22                  

3 Bekisting 46,71          m² 80.370,23              3.754.093,52               59,59          m² 80.370,23              4.789.543,40               12,88          m² 80.370,23              1.035.449,88               

Plat bordes tebal 15 cm

1 Beton K - 250 1,45            m³ 1.473.153,91         2.136.073,17               2,48            m³ 1.473.153,91         3.650.475,39               1,03            m³ 1.473.153,91         1.514.402,22               

2 Pembesian wiremesh Ø 12 - 150 mm ( 1 lapis ) 19,80          m² 143.829,35            2.847.821,13               17,64          m² 143.829,35            2.537.149,73               (2,16)           m² 143.829,35            (310.671,40)                 

3 Bondek tebal 0.75 mm 19,80          m² 154.516,81            3.059.432,76               17,64          m² 154.516,81            2.725.676,46               (2,16)           m² 154.516,81            (333.756,30)                 

Plat lantai 1 tebal 10 cm

1 Beton K - 250 111,80        m³ 1.473.153,91         164.698.607,14           130,83        m³ 1.473.153,91         192.737.513,80           19,03          m³ 1.473.153,91         28.038.906,66             

2 Pembesian wiremesh Ø 12 - 150 mm ( 1 lapis ) 1.118,00     m² 143.829,35            160.801.213,30           1.308,33     m² 143.829,35            188.176.613,06           190,33        m² 143.829,35            27.375.399,76             

3 Bekisting 29,60          m² 80.370,23              2.378.958,86               31,59          m² 80.370,23              2.538.493,77               1,99            m² 80.370,23              159.534,91                  

4 Plastik Cor -                 m² 7.500,00                -                                 1.308,33     m² 7.500,00                9.812.493,75               1.308,33     m² 143.829,35            188.176.613,06           

Ramp beton

1 Beton K - 250 2,77            m³ 1.473.153,91         4.080.636,33               2,67            m³ 1.473.153,91         3.927.796,61               (0,10)           m³ 1.473.153,91         (152.839,72)                 

2 Penulangan 559,63        kg 13.053,65              7.305.214,15               567,92        kg 13.053,65              7.413.428,91               8,29            kg 13.053,65              108.214,76                  

3 Bekisting 5,34            m² 87.377,27              466.594,61                  4,68            m² 87.377,27              408.925,61                  (0,66)           m² 87.377,27              (57.669,00)                  

SUB TOTAL B. PEKERJAAN BETON 1.387.253.832,35        SUB TOTAL . 1.396.711.620,28        SUB TOTAL . 187.821.907,24           

C PEKERJAAN BAJA

Kolom K1 WF

1 K1 WF 450 x 300 x 10 x 15 mm ( 106 kg/m' ) 28.408,00   kg 26.095,34              741.316.418,72           27.697,80   kg 26.095,34              722.783.508,25           (710,20)       kg 26.095,34              (18.532.910,47)            

2 Plat sambung 753,60        kg 25.560,59              19.262.460,62             826,61        kg 25.560,59              21.128.511,50             73,01          kg 25.560,59              1.866.050,87               

3 Stifness joint 1.695,60     kg 25.560,59              43.340.536,40             1.653,21     kg 25.560,59              42.257.022,99             (42,39)         kg 25.560,59              (1.083.513,41)              

Base plat 

1 Base plate BP1  ( 400 X 600 X 20 ) mm 1.507,20     kg 25.560,59              38.524.921,25             1.507,20     kg 25.560,59              38.524.921,25             -                 kg 25.560,59              -                                 

2 Plat pengaku 12 mm 177,09        kg 25.560,59              4.526.524,88               207,24        kg 25.560,59              5.297.176,67               30,15          kg 25.560,59              770.651,79                  

3 Base plate BP2  ( 400 X 600 X 16 ) mm 844,03        kg 25.560,59              21.573.904,78             783,74        kg 25.560,59              20.032.959,05             (60,29)         kg 25.560,59              (1.540.945,73)              

4 Plat pengaku 12 mm 114,73        kg 25.560,59              2.932.566,49               134,71        kg 25.560,59              3.443.164,84               19,98          kg 25.560,59              510.598,35                  

5 Base plate BP3  ( 400 X 600 X 16 ) mm 361,72        kg 25.560,59              9.245.776,61               361,73        kg 25.560,59              9.245.981,10               0,01            kg 25.560,59              204,48                        

6 Plat pengaku 12 mm 49,17          kg 25.560,59              1.256.814,21               62,17          kg 25.560,59              1.589.153,00               13,00          kg 25.560,59              332.338,79                  

Angkur

1 Angkur bolt HTB 16 Ø 1.0" x panjang 90 cm 704,00        bh 114.670,53            80.728.049,60             640,00        bh 114.670,53            73.389.136,00             (64,00)         bh 114.670,53            (7.338.913,60)              

2 Angkur bolt HTB 12 Ø 1.0" x panjang 90 cm 336,00        bh 114.670,53            38.529.296,40             312,00        bh 114.670,53            35.777.203,80             (24,00)         bh 114.670,53            (2.752.092,60)              

3 Angkur bolt HTB   8 Ø 1.0" x panjang 90 cm 96,00          bh 114.670,53            11.008.370,40             96,00          bh 114.670,53            11.008.370,40             -                 bh 114.670,53            -                                 

Kolom K3 WF -                                 -                                 -                                 

1 K3 WF 300 x 200 x 9 x 14 mm ( 65,4 kg/m' ) 876,36        kg 26.095,34              22.868.912,16             876,36        kg 26.095,34              22.868.912,16             -                 kg 26.095,34              -                                 

2 Base plate BP4  ( 250 X 400 X 12 ) mm 37,68          kg 25.560,59              963.123,03                  37,68          kg 25.560,59              963.123,03                  -                 kg 25.560,59              -                                 

3 Angkur bolt HTB   6 Ø 3/4" x panjang 25 cm 24,00          bh 45.670,53              1.096.092,60               24,00          bh 45.670,53              1.096.092,60               -                 bh 45.670,53              -                                 

4 Plat pengaku 10 mm 13,34          kg 25.560,59              340.978,27                  10,99          kg 25.560,59              280.910,88                  (2,35)           kg 25.560,59              (60.067,39)                  

5 Stifness joint 37,68          kg 25.560,59              963.123,03                  37,68          kg 25.560,59              963.123,03                  -                 kg 25.560,59              -                                 

Kolom K5 WF

1 K5 WF 200 x 100 x 5.5 x 8 mm ( 21,3 kg/m' ) 281,16        kg 26.095,34              7.336.965,79               281,16        kg 26.095,34              7.336.965,79               -                 kg 26.095,34              -                                 

2 Base plate BP5  ( 150 X 250 X 10 ) mm 23,55          kg 25.560,59              601.951,89                  23,55          kg 25.560,59              601.951,89                  -                 kg 25.560,59              -                                 

3 Angkur bolt HTB   6 Ø 3/4" x panjang 25 cm 48,00          bh 45.670,53              2.192.185,20               48,00          bh 45.670,53              2.192.185,20               -                 bh 45.670,53              -                                 

4 Plat sambung 12,56          kg 25.560,59              321.041,01                  12,56          kg 25.560,59              321.041,01                  -                 kg 25.560,59              -                                 

5 Plat pengaku 10 mm 14,91          kg 25.560,59              381.108,40                  14,66          kg 25.560,59              374.654,86                  (0,25)           kg 25.560,59              (6.453,54)                    

6 Stifness joint 20,09          kg 25.560,59              513.512,25                  22,36          kg 25.560,59              571.453,00                  2,27            kg 25.560,59              57.940,75                    

Kolom K6 WF

1 K6 WF 150 x 75 x 5 x 7 mm ( 14 kg/m' ) 33,60          kg 26.095,34              876.803,42                  40,32          kg 26.095,34              1.052.164,11               6,72            kg 26.095,34              175.360,68                  

2 Plat sambung 25,90          kg 25.560,59              662.019,28                  18,84          kg 25.560,59              481.561,52                  (7,06)           kg 25.560,59              (180.457,77)                 

3 Stifness joint 7,06            kg 25.560,59              180.457,77                  7,07            kg 25.560,59              180.585,57                  0,01            kg 25.560,59              127,80                        

4 Baut (Bolt HTB Ø 3/4") 32,00          bh 9.898,63                316.756,00                  32,00          bh 9.898,63                316.756,00                  -                 bh 9.898,63                -                                 

Balok WF

1 Balok B1- WF 250 x 175 x 7 x 11 mm ( 44,1 kg/m' ) 26.460,00   kg 26.095,34              690.482.696,40           25.745,58   kg 26.095,34              671.839.663,60           (714,42)       kg 26.095,34              (18.643.032,80)            

2 Balok B2- WF 200 x 100 x 5.5 x 8 mm ( 21,3 kg/m' ) 1.439,88     kg 26.095,34              37.574.158,16             1.024,53     kg 26.095,34              26.735.458,69             (415,35)       kg 26.095,34              (10.838.699,47)            

3 Balok B3 WF 125 x 60 x 6 x 8 mm ( 13,20 kg/m' ) 10.251,12   kg 26.095,34              267.506.461,78           8.312,04     kg 26.095,34              216.905.509,89           (1.939,08)    kg 26.095,34              (50.600.951,89)            

4 Stifness joint 1.062,10     kg 25.560,59              27.147.902,64             1.101,64     kg 25.560,59              28.158.490,97             39,54          kg 25.560,59              1.010.588,33               

5 Besi plat sambung 3.404,44     kg 25.560,59              87.019.495,02             4.190,74     kg 25.560,59              107.117.901,45           786,30        kg 25.560,59              20.098.406,43             

6 Bracing Cut Of WF 2.882,46     kg 26.095,34              75.218.773,74             3.425,70     kg 26.095,34              89.394.866,78             543,24        kg 26.095,34              14.176.093,04             

7 Baut (Bolt HTB Ø 3/4") 8.200,00     bh 9.898,63                81.168.725,00             9.818,00     bh 9.898,63                97.184.700,25             1.618,00     bh 9.898,63                16.015.975,25             

8 Stud Baut Ø 1/2" x 7,5 cm / shear connector 2.407,00     bh 6.443,66                15.509.883,78             2.568,00     bh 6.443,66                16.547.312,65             161,00        bh 6.443,66                1.037.428,87               

SUB TOTAL C. PEKERJAAN BAJA 2.333.488.767,01        SUB TOTAL . 2.277.962.493,79        SUB TOTAL . (55.526.273,22)            

SUB TOTAL II.1. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 5.270.151.143,54        5.082.698.565,78        (9.088.458,45)              

Uraian pekerjaan

KONTRAK MC0 DEVIASI
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CATATAN :

1. Mutu Beton PileCap = K.300

5. Mutu Baja U.39

2. Mutu Beton Kolom Stump = K.250

3. Mutu Beton Sloof = K.250

4. Mutu Beton Plat Lantai = K.250

1. P1 - Spun Pile 3Ï40 cm - Panjang = 12 m

Poer (120 x 280 x 80) cm

Tulangan Poer D22 - 165 mm
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CATATAN :

1. Mutu Beton PileCap = K.300

5. Mutu Baja U.39

2. Mutu Beton Kolom Stump = K.250

3. Mutu Beton Sloof = K.250

4. Mutu Beton Plat Lantai = K.250

1. P2 - Spun Pile 2Ï40 cm - Panjang = 12 m

Poer (80 x 180 x 70) cm

Tulangan Poer D22 - 165 mm

2. P3 - Spun Pile 1Ï40 cm - Panjang = 12 m

Poer (80 x 80 x 60) cm

Tulangan Poer D16 - 200 mm
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