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BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. BENNATIN SURYA CIPTA merupakan perusahaan yang ada di

Jakarta Selatan ini bergerak pada bidang perencanaa dan pengawasan konstruksi

Beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 1, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar

Minggu Kabupaten Kota Jakarta Selatan.

Nama badan usaha : PT. BENNATIN SURYA CIPTA

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 1, Kel. Pejaten Barat,

Kec. Pasar Minggu

Kabupaten : kota Jakarta selatan

Kode pos : 12510

Fax : 021-7981047

Email : bennagroup@yahoo.com

NPWP : 01.802.120.4-017.000

Badan-badan usaha : PT

Jenis badan usaha : perencanaan dan pengawasan

Asosiasi : INKINDO

1.2 Tujuan Proyek

Komando Resor Militer 031/ Wira Bima atau Korem 031/ Wira Bima

merupakan satuan teritorial yang berada didalam kendali Kodam I/ Bukit Barisan.

Korem 031/ Wira Bima sebagai satuan komando kewilayahan dengan wilayah

tanggung jawab meliputi provinsi Riau. Korem 03/ Wira Bima didirikan pada 17

april 1959 dan bermarkas di kota Pekanbaru. Adapun tujuan dibangunnya  proyek

pembangunan gedung makorem 031/ Wira Bima ini adalah sebagai berikut :
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1. Memenuhi tingkat kebutuhan kenyamanan prajurit, menambah kinerja,

dan motivasi.

2. Guna menyukseskan program-program pemerintah dan memelihara situasi

yang konduktif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

diwilayah Provinsi Riau.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

1.3.1 Pengertian Umum

Dalam berbagi pekerjaan struktur organisasi merupakan, suatu

kelengkapan yang penting. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan suatu

pembangunan suatu kontruksi. Struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk

menjamin kelancaran dan kesuksesan suatu proyek. Organisasi merupakan suatu

alat atau cara untuk menentukan pembagian tugas sesuai dengan keahlian, dengan

adanya organisasi dan pembagian tugas ini, maka diharapkan pelaksanaan

kegiatan suatu proyek dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Untuk

mengoptimalkan kerja suatu organisasi, perlu diketahui tentang prinsip-prinsip

organisasi, diantaranya:

1. Tingkat pengawasan

2. Kesatuan perintah dan tanggung jawab

3. Adanya tujuan yang jelas

4. Adanya pembagian kerja

5. Pelimpahan wewenang

6. Koordinasi yang baik

Orgainisasi proyek adalah organisasi yang bersangkutan untuk tugas

khusus pengelolaan proyek, misal organisasi fungsional dan organisasi proyek

matriks (Soeharto, 1999).
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STRUKTUR ORGANISASI KONSULTANSI MANAJEMEN

KONSTRUKSI PT. BENNATIN SURYA CIPTA

PEMBANGUNAN MAKOREM 031 WIRA BIMA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Bennatin Surya Cipta

(sumber : Dokumen PT. Bennatin Surya Cipta)

1.3.2 Tugas Masing-Masing Bagian Struktur Peusahaan

1. Direktur perusahaan

Bertanggung jawab atas masalah kontrak, manajemen personil dan

pembiayaan pekerjaan secara keseluruhan.

2. Team Leader
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Tugas dan kewajibannya mencangkup hal-hal sebegai berikut:

 Melaksanakan prosedur K3

 Bertanggung jawab membangun tim dan memastikan kerjasama

tim. Istilah ini digunakan untuk menekankan sifat kooperatif dari

tim, berbeda dengan struktur komando yang khas, dimana Kepala

Tim adalah komandannya.

 Melakukan semua pekerjaaan yang diterimanya, sesuai dengan Job

description dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

 Bekerjasama dengan Pemilik Proyek dan melakukan perencanaan

mulai dari pra perencanaan hingga final Proyek.

 Mengajukan beberapa alternatif desain dan rencana konstruksi

termasuk didalamnya analisa dampak terhadap biaya serta waktu,

yang dibicarakan bersama Tim Manajemen Proyek.

 Setelah biaya konstruksi, jadwal dan pembagian pekerjaan telah

disepakati untuk dilaksanakan, Manajemen Konstruksi mengawasi

pelaksanaan yang telah diputuskan bersama, agar tidak melebihi

anggaran yang ditetapkan dan melewati waktu yang di tetapkan.

 Memberi saran dan mengatur kontraktor dilapangan dalam hal

pengadaan material dan peralatan, memperhatikan penjadwalan

pelaksanaan pekerja kontraktor, agar tidak mengalami keter-

lambatan dan mengawasi pelaksana proyek/ kontraktor dalam

pembayaran.

 Menyusun pelaporan yang berhubungan dengan pelaksanaan

Supervisi bersama-sama tim.

3. Ahli Arsitektur

Tugas dan kewajibannya mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Melasanakan prosedur K3 dan lingkungan di tempat kerja.

 Bertanggung jawab melakukan analisis atas semua hasil test

material arsitektur dan memberikan rekomendasi untuk pekerjaan

yang akan ditangani dan justifikasi teknis atas persetujuan atau

penolakan usulan tersebut.
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 Melaksanakan semua pekerjaan yang diterimanya, sesuai dengan

Job description dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

 Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan Supervisi yang

berhubungan dengan Teknik Arsitektur.

 Melakukan konsultasi tentang pekerjaan pengawasan kepada

penanggung jawab pembangunan/ Ketua Tim secara intern dan

kepada pemimpin kegiatan secara ekstern.

 Memberi petunjuk, perintah pekerjaan bidang Arsitektur sejauh

tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu

pekerjaan seta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung

disampaikan pada pemborong dengan pemberitahuan tertulis

kepada pihak pengelola Proyek.

4. Ahli Teknik Bangunan gedung

Tugas dan kewajibannya mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan terhadap

gambar-gambar dan perhitungan-perhitungan kepada Kontraktor

serta bersama dengan Kontraktor melakukan pengecekan terhadap

item pekerjaan dan volume perkerjaan struktur.

 Mengkoordinasikan pekerjaan pengawasan secara umum,

pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan

pembangunan agar pelaskasaan teknik maupun administrasi

tekniks yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan

pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya.

 Bersama-sama tenaga ahli yang lain dalam mengevaluasi rencana

karakteristik fisik tampak.

 Mengevaluasi kompilasi data dan analisis kondisi tapak.

 Bersama-sama Team Leader mengevaluasi analisis kebutuhan

besaran gedung

 Bersama-sama Team Leader dan Ahli Teknik Sipil dalam

melakukan evaluasi analisis tata-letak ruang dan konfigurasi ruang

masing-masing gedung.
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 Mengevaluasi sistem Kontruksi/ Struktur dari masing-masing

komponen bangunan.

 Mengevaluasi desain rinci dari masing-masing komponen

bangunan.

5. Tenaga Ahli Mekanikal

Tugas dan kewajibannya mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertanggung jawab memberikan pengarahan terhadap gambar-

gambar mekanikal kepada Kontraktor serta melakukan analisis atas

semua hasil test material dan memberikan rekomendasi untuk

pekerjaan yang akan di tangani dan justifikasi teknis atas

persetujun atau penolakan usulan tersbut.

 Melaksanakan semua pekerjaan yang diterimanya, sesuai Job

description dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

 Mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan supervisi yang

berhubungan dengan mekanikal.

 Melakukan konstruksi tentang pekerjaan pengawasan kepada

penanggung jawab pembangunan/ Ketua Tim secara intern dan

kepada pemimpin kegiatan secara ekstern.

 Memberikan petunjuk, perintah pekerjaan bidang mekanikal sejauh

tidak mengenai pengurangan dan penambah biaya dan waktu

pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung

disampaikan kepada pemborong dengan pemberitahuan tertulis

kepada pihak pengelola proyek.

6. Tenaga Ahli Elektrikal

Tugas dan kewajibannya mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertanggung jawab memberikan pengarahan terhadap gambar-

gambar elektrikal kepada Kontraktor serta melakukan analisis atas

semua hasil test material elektrikal dan memberikan rekomendasi

untuk pekerjaan yang akan ditangani dan justifikasi teknis atas

persetujuan atau penolakan usualan tersebut.
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 Melakukan semua pekerjaan yang diterimanya, sesuai dengan Job

description dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

 Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan supervise yang

berhubungan degan elektrikal.

 Melakukan konstruksi tentang pekerjaan pengawasan kepada

penanggung jawab pembangunan/ Ketua Tim secara intern dan

kepada pemimpin kegitatan secara ekstern.

 Mengkoordinsikan pekerjaan pengawasan bidang elektrikal secara

umum, pengawaan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-

kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun

administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus

sampai dengan pekerjaan disertakan untuk kedua kalinya.

 Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau

pengurangan pekerjaan bidang elektrikal yang dapat

mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh

kepada ketentuan kontrak, untuk mendapat persetujuan dari

pemimpin Proyek/ pemimpin bagian Proyek.

 Memberikan petunjuk, perintah pekerjaan bidang elektrikal sejuh

tidak mengenal pengurangan dan penambahan biaya dan waktu

pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontak, dapat langsung

disampaikan pada pemborong dengan pemberitahuan tertulis

kepada pihak pengelola proyek.

7. Tenaga Ahli K3 Konstruksi

Tugas dan kewajibannya mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan

terkait K3 Konstruksi

 Mengevaluasi dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan

konstruksi

 Mengevaluasi program K3

 Mngevaluasi program dan instruksi kerja penerapan ketentan K3
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 Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan

program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3

 Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan

pedoman teknis K3 konstruksi.

 Mengevaluasi perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi

berbasis K3, jika diperukan

 Mengevaluasi penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat

kerja serta kadaan darurat.

 Memeriksa kesesuaian antar gambar perencana dengan

pelaksanaan di Lapangan

 Mengharuskan pelaksana untuk melakukan peraturan tentang

keamanan dan keselamatan kerja.

 Membantu hasil pekerjaan serta cara pelaksanaan yang dijalankan

pelaksana

 Memberi Instruksi kepada Pelaksana, bila cara pelaksanaan dinilai

tidak benar atau membahayakan dalam segala hal semua instruksi.

8. Tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu

Tugas dan kewjiban mencangkup hal-hal sebagai brikut :

 Melaksanaan prosedur K3 dan lingkungan ditempat kerja.

 Mengevaluasi kerja sama dengan rekan kerja dan lingkungan sosial

yang beragam.

 Mengevaluasi rencana mutu (Quality Plan)

 Mengevaluasi isi Daftar Simak (Check List)

 Mengevaluasi hasil inspeksi dan pengujian (Quality Control)

 Mengevaluasi kaji ulang pelaksanaan jaminan mutu

 Bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang tidak

terselesaikan dan dilapangan dan apabila diperlakukan dapat

melakukan perubahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah teknis.

 Melakukan survey lapangan awal sebelum dilakukan pekerjaan.
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 Mengevaluasi jadwalkan pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan agar proyek sesuai dengan waktu yang

disesuaikan.

 Menghitung jumlah volume, bahan, serta tenaga kerja yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.

 Memeriksa perubahan yang terkait hasil  pekerjaan dilapangan.

 Mempersiapkan data yang terkait pengajuan penagihan hasil

pekerjaan

 Memeriksa dan menghitung hasil pekerjaan Sub Kontraktor.

 Melakukan survey akhir terhadap pekerjaan ketika pekerjaan telah

selesai dikerjakan.

 Memeriksa pekerjaan dan saran terkait permasalahan yang timbul

di Lapangan.

9. Tenaga ahli Geoteknik

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bersama Tim Leader menentukan titik-titik pengeboran, yang

evaluasinya akan diukur oleh tim.

 Mengevaluasi analisa terhadap data lapangan dan hasil test

labortorium.

 Mengevaluasi analisa hasil penyelidikan  Geoteknik

 Mengevaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyelidikan Geoteknik

 Membuat rekomendasi mengenai data-data yang akan digunakan

untuk perencanaan.

10. Ahli Lansekap

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Mengevaluasi data, melakukan rekayasa teknik

 Memeriksa pekerjaan persiapan dan pendahuluan

 Membantu Ahli Arsitektur dalam mengelola data-data per-

kembangan progres lapangan harian secara kualitatif maupun
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kuantitatif untuk disusun dalam bentuk laporan mingguan dan

bulanan

 Mendampingi Ahli Arsitektur dalam rapat-rapat evaluasi harian

maupun mingguan.

 Membantu Ahli Arsitektur dalam mengevaluasi dan mengkoreksi

rencana desain landscape yang dihasilkan oleh perencana

landscape.

 Membantu Ahli Arsitektur dalam mengevaluasi dan mengkoreksi

gambar Shop Drawing landscape yang diajukan oleh kontraktor.

 Membantu Ahli Arsitektur dalam mengevaluasi dan mengkoreksi

gambar As Built Landscape yang diajukan oleh Kontraktor.

 Bertanggung jawab atas sistem pelaporan kemajuan pekerjaan di

Lapangan untuk bidang struktur bangunan.

11. Ahli Interior

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Melakukan SMK3-L mengevaluasi hasil pengumuman data interior

yang dilakukan oleh konstruksi perencana.

 Mengevaluasi analisis data interior yang dilakukan oleh Konsuktan

perencana mengevaluasi pra rancangan interior yang dilakukan

oleh konsultan perencana.

 Mengevaluasi rencana interior yang dilakukan oleh konsultan

perencana mengevaluasi dokumen pelaksana interior yang

dilakukan oleh konsultan perencana.

 Melakukan pengawasan berkala

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, tenaga ahli akan dibantu oleh

tenaga pendukung dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, adapun tenaga

pendukung yang dibutuhkan antara lain, yaitu :

1. Inspector Arsitektur

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :
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 Bertanggung jawab melakukan konsolidasi laporan penanggung

jawab kegiatan dan memberikan pengarahan terhadap gambar-

gambar Arsitektur kepada Kontraktor.

 Mengawasi kesesuaian pelasanaan konstruksi dengan dokumen

pelaksanaan/ pelelangan yang dijadikan pedoman, serta peraturan

standar dan pedoman teknik yang belaku.

 Mengawasi pekerjaan Arsitektur di Lapangan.

 Selalu berhubungan dengan Staff Lapangan Kontraktor dalam

menyusun kegiatan pekerjaan harian sesuai dengan jadwal.

 Mempelajari kemajuan pekerjaan harian Kontraktor dengan

mengisi formulir yang mengandung bagan alir.

 Menjaga kemajuan pekerjaan dan mutu hasil akhir pekerjaan.

 Memiliki rekaman terakhir dari pekerjaan Arsitektur yang

dilaksanakan

 Mengecek semua material/ bahan yang dikirim ke Lapangan

apakah sudah sesuai dengan  spesifikasi atau belum.

 Menggunakan formulir laporan yang standar dan dikirim ke Team

Leader di akhir jam kerja setiap hari.

 Menyimpan arsip-arsip surat pekerjaan/ kegiatan, laporan minggu-

an, diagram kemajuan pekerjaan serta pengukuran dan sebagainya.

 Membantu direksi lapangan untuk mengopname hasil pekerjaan

atas pekerjaan yang telah selesai.

2. Inspector Struktur

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertanggung jawab melakukan konsolidasi laporan penanggung

jawab kegiatan dan memberikan pengarahan terhadap gambar-

gambar sipil struktur kepada Kontraktor.

 Mengawasi kesesuaian pelaksana Kontruksi dengan dokumen

pelaksanaan/ pelelangan yang dijadikan pedoman, serta peraturan

standar dan pedoman teknis yang berlaku.
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 Mengawasi konstruksi struktur di Lapangan.

 Selalu berhubungan dengan Staff Lapangan Kontraktor dalam

menyusun kegiatan pekerjan harian sesuai dengan jadwal.

 Mempelajari kemajuan pekerjaan harian kontraktor dengan

mengisi formulir yang mengandung alir

 Menjaga kemajuan pekerjaan dan mutu hasil akhir pekerjaan

Pengawasan yang terus menerus dan telah selesai di Lapangan

untuk kegiatan harian, termasuk persiapan catatan harian untuk

peralatan, tenaga dan bahan yang digunakan oleh kontraktor untuk

menyelesaikan pekerjaan harian.

 Mengecek semua bahan/ material yang dikirim ke Lapangan

apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belom

 Menyimpan arsip-arsip surat pekejaan/ kegiatan, laporan

mingguan, diagrm kemjuan pekerjaan serta pengukuran dan

sebagainya.

 Membntu direksi lapangan untuk mengopname hsil pekerjan atas

pekerjan yang selesai.

3. Inspector mekanikal

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertnggung jawab dalam memberikan pengarahan terhadap

gambaran-gambaran dan perhitungan-perhitungan kepada

Kontraktor serta bersama dengan Kontraktor melakukan

pengecekan terhadap item pekerjaan dan volume pekerjaan

mekanikal.

4. Inspector Elektrikal

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertanggung jawab dalam memberikan arahan terhadap gambar-

gambar dan perhitungan-perhitungan kepada kontraktor serta

bersama dengan kontraktor melakukan pengecekan terhadap item

pekerjaan dan volume pekerjaan elektrikal.
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 Mengawasi kesesuaian pelakanaan konstruksi dengan dokumen

pelaksanaan/ pelelangan yang dijadikan pedoman, serta peraturan

standard dan pedoman teknik yang berlaku.

 Mengawasi pekerjaan elektrikal di Lapangan

 Selalu berhubungan dengan Staff Lapangan Kontraktor dalam

menyusun kegiatan pekerjan harian sesuai dengn jadwal.

 Mempelajari kemjuan pekerjan harian kontraktor dengan mengisi

formulir yang mengandung bagan alir.

 Mengecek semua bahan/ material yang dikirim ke Lapangan

apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum

 Menggunakan formulir laporan yang standar dan dikirim ke Team

Leader di akhir jam kerja setiap hari.

 Menyimpan arsip-arsip surat pekerjaan/ kegiatan, laporan minggu-

an, diagram kemajuan pekerjaan serta pengukuran dan sebagainya.

 Mengawasi kesesuaian pelakanaan konstruksi dengan dokumen

pelaksanaan/ pelelangan yang dijadikan pedoman, serta peraturan

standar dan pedoman teknik yang berlaku.

5. Administrasi keuangan

Tugas dan kewajiban mencangkup hal-hal sebagai berikut :

 Bertanggung jawab membantu pimpinannya dalam melakukan

tugas-tugas harian, baik yang rutin maupun yang khusus. Tugas

rutin merupakan tugas sehari-hari yang bias dikerjakan oleh

seorang administrasi dapat menyelesaikan suatu permasalahan

dengan menggunakan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang

administrasi.
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Jalur Perintah

Jalur Koordinasi

Gambar 1.2 Skema Hubungan Kerja antar pihak yang terlibat dalam

Proyek

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

PT. BENNATIN SURYA CIPTA adalah perusahaan perencana konstruksi

berbentuk PT. PT BENNATIN SURYA CIPTA beralamat di jl. Raya Pasar

Minggu Km. 18 No. 1, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu kabupaten kota

Jakarta Selatan.

PT. BENNATIN SURYA CIPTA adalah Badan Usaha berpengalaman

yang mengerjakan proyek nasional. PT. BENNATIN SURYA CIPTA dapat

mengerjan proyek-proyek dengan sub kualitas klarifikasi :

1. Bidang Perencanaan Arsitektur

Konsultan

perencana

PT. MITRA

IDEAL

CONSULTANT

Konsutan

Mk

PT.
BENNATIN

SURYA
CIPTA

Kontraktor
Pelaksana

PT.
MARLANCO

PPK

MAKOREM 031/ WB
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Sub bidang :

a. AR101 Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektur

b. AR102 Jasa Desain Arsitektual

c. AR104 Jasa Desain Interior

d. AR105 Jasa Arsitektur Lainnya

e. AR201 Jasa Pengawas Administrasi Kontrak

2. Bidang Konsultasi Lainnya

Sub bidang

a. KL401 Jasa Konsultasi Lingkungan

b. KL402 Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan

c. KL403 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan

d. KL404 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan

Teknik Sipil Transportasi

e. KL405 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan

Teknik Sipil Keairan

f. KL406 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan

Teknik Sipil Lainnya

g. KL407 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan

Konstruksi Proses dan Fasilitas Industry

h. KL408 Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan

Sistem Kendali Lalu Lintas

3. Bidang Perencana Penataan Ruang

Sub bidang :

a. PR101 Jasa Perencanaan Dan Perancangan perkotaan

b. PR102 Jasa Perencanaan Wilayah

c. PR103 Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan

Dan Lensekap

d. PR104 Jasa Pengembangan Pemanfaatan Wilayah

e. PR201 Jasa Pengawas dan Pengendali Panataan Ruang
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4. Bidang Pengawasan Rekayasa

Sub bidang :

a. RE102 Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Serta

Struktur Bangunan

b. RE103 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Tekni Sipil Air

c. RE104 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil

Transportasi

d. RE105 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan

Elektrikal Dalam Bangunan.

e. RE106 Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industri dan Produksi

f. RE108 Jasa Desain Rekayasa Lainnya

g. RE201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

h. RE202 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil

Transportasi

i. RE203 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air

j. RE204 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses

dan Fasilitas Industri

5. Bidang Survey

Sub bidang :

a. SP301 Jasa Pembuat Prospectus Geologi dan Geofisika

b. SP302 Jasa Survey Bawah Tanah

c. SP303 Jasa Survey Permukaan Tanah

d. SP304 Jasa Pembuat Peta.
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BAB II

DATA PROYEK

2.1 Proses Pelelangan

1. Pengambilan Dokumen Lelang

Pengambilan dokumen lelang harus diteliti kebenarannya dan

kelengkapannya dengan memerinci dalam tanda terima dokumen lelang,

ini penting agar dapat dijadikan sebagai dokumen kontrol pada proses

internal perusahaan. Metode pemilihan penyedia barang/ jasa serta

elektronik yang digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-reguler

tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap

sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik

serta kerangka hukum yang menopangnya.

Pengadaan barang/ jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan

meningkatkan transparasi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha

dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiesnsi

belanja negara secara dapat diwujudkan.

Proses yang dilakukan secara elektronik adalah :

1. Registrasi panitia dan penyelenggara.

2. Pengumuman lelang, dokumen lelang dan dokumen

penawaran.

3. Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing).

4. Pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggahan.

2. Pembentukan Tim Pelaksana Lelang (TPL)

Pembentukan tim lelang sesuai dengan kebutuhan SDM yang

memiliki kompetensi sesuai dengan keterampilan untuk melakukan

kegiatan estimasi biaya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
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3. Membaca dan mempelajari dokumen lelang.

Pada bagian ini proses ini merupakan kegiatan penting dalam

upaya memahami dokumen proyek sehingga dapat dibuat catatan-catatan

penting yang perlu dikomfirmasi pad saat mengikuti penjelasan/ aanwijing

kantor maupun lapangan berkaitan dengan dokumen-dokumen sbb :

1. Bill of Quantity (BoQ)

2. Technical Specification (Spek Teknis)

3. Drawing (Gambar)

4. Agreement, General and Special Condition of Contract (Surat

Perjanjian, Spek Umum dan Khusus)

5. Attachments (Lampiran)

6. Addendum

7. Peraturan terkait

4. Aanwijzing Kantor dan Lapangan

Mengikuti kegiatan aanwijzing merupakan kegiatan penting dalam

rangka mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal sbb :

1. Kelengkapan dokumen yang perlu diketahui

2. Konfirmasi hal-hal yang belum jelas agar persamaan persepsi

sama dengan panitia/ owner.

3. Usulan adanya perubahan terhadap spek, waktu pelaksanaan

pekerjaan dll sehingga proyek ini dapat dilakukan dengan baik.

4. Memahami secara akurat kondisi lapangan dimana proyek

tersebut dibangun, berkaitan dengan hal-hal sbb:

a. Kondisi lingkungan (sosial dan budaya, medan kerja, dll)

b. Akses jalan masuk proyek.

c. Kelayakan jalan logistik dan upaya untuk memperbaiki.

d. Keamanan.

e. Kondisi tanah.
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f. Dan lain-lain.

5. Pelajari lebih mendalam dokumen lelang

Kegiatan dalam proses ini adalah memahami lebih rinci berkaitan

dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesesuaian BQ dengan gambar, spek dan dokumen lainnya

2. Identifikasi lingkup pekerjaan (batasan-batasan dalam paket

proyek)

Kegiatan ini dilakukan dengan memulai Work Breakdown Strucur

(WBS) sehingga secara akurat dapat diketahui batasan lingkup pekerjaan

yang ada dalam setiap paket proyek, berkaitan dengan hal-hal sbb:

a. Rincian BQ/ WBS (paket pekerjaan)

b. Perhitungan volume pekerjaan

c. Gambar detail/ sketsa

d. Dokumen untuk proses pengadaan sub kontraktor dan supplier.

WBS adalah pedoman pengelompokan dari unsur-unsur proyek

yang mengatur dan menetapkan lingkup total dari proyek. Pekerjaan

yang diluar WBS adalah diluar lingkup proyek. Seperti halnya scope

statement, WBS seringkali digunakan untuk mengembangkan atau

menjelaskan pengertian umum dari lingkup proyek.

6. Survey Lapangan Detail

Kegiatan ini merupakan kegiatan survey ulang secara mendalam

setelah mempelajari secara mendalam dokumen lelang seperti diuraikan

pada point 5. Hasil survey ini akan dijadikan dasar dalam merumuskan

metode pelaksanaan pekerjaan, merencanakn site plan, mengetahui item-

item pekerjaan penunjang yang diperlukan seperti perlu nya jembatan

semetara, bangunan bantu lainnya, pekerjaan jalan akses dll.

Pada survey ini juga dapat dipakai untuk mengklarifikasi data-data

teknis seperti penyelidikan tanag, komposisi material di quary,

keberadaan sumber daya lainnya seperti alat, tenaga, bahan material
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alam, termasuk biaya untuk mendapatkan sumber daya tersebut (upah

tenaga, harga satuan dll).

7. Perhitungan Volume

Kegiatan ini diperlukan untuk melakukan perhitungan dan

pengecekan perhitungan volume scope yang ada dalam BQ, dan

diperlukan perhitungan volume pekerjaan yang merupakan pekerjaan

penunjang seperti jembatan dahrurat, jalan kerja dll. Perhitungan ini

harus dilakukan secara cermat dan akurat serta tertelusur sesuai WBS

yang direncanakan sehingga tidak terjadi kesalahan berupa gambaran/

spek maka dengan mudah dapat ditelusuri perhitungan mana yang

diperlukan koeksi/ penyesuaian/ perhitungan ulang atas perubahan

tersebut. Bila volume pekerjaan ini dihitung oleh banyak personal harus

dapat diidebtifikasi siapa melakukan perhitungan pekerjaan apa, sesuai

gambar/ spek yang mana sehingga saat dikonsolidasi dapat dapat

dikompilasi dengan akurat.

8. Metode Kerja

Merupakan kegiatan perumusan metode pelaksanaan pekerjaan

dengan urutan penyusunan seperti berikut :

1. Difinisi pekerjaan,

a. Pekerjaan tentang pekerjaan

b. Spesifikasi, volume pekerjaan

2. Lokasinya

3. Metode kerja/cara kerja

a. Bagaimna caranya

b. Menggunakan alat apa

c. Urutan pekerjaan (dimulai setelah/ sesudah pekerjaan apa)

4. Kebutuhan sumber daya

5. Waktu yang diperlukan

6. Jadwal pelaksanaan

7. Hal-hal penting yang harus diketahui/ diperhatikan
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8. Gambar-gambar kerja/ gambar pelaksanaan

Pekerjaan yang dibuat secara detai metode kerjanya adalah yang

memiliki kriteria sebagai berikut :

a. yang mempunyai nilai bobot 80% sesuai dengan bobot pareto

b. yang termasuk dalam lintasan kritis, sesuai dengan hasil Net Work

Planning.

9. Sub-Kontraktor

Pemilihan pekerjaan yang disub kontrakkan dilakukan dan rangka

memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus perusahaan

2. Memanfaatkan kemampuan kelas dunia

3. Mempercepat keuntungan yang diperlukan dari reengineering

4. Memberi resiko

5. Sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan lain

6. Memungkinkan tersedianya dana kapital

7. Menciptakan dana segar

8. Mengurangi dan mengendalikan biaya operasi

9. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri

10. Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola.

Pemilihan sub kontraktor/ Sulyer dilakukan dengan sangat selektif

agar tujuan tersebut diatas dapat dipenuhi, dan pengendalian dokumen

terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketika ini merupakan hal

yang sangat perlu diperhatikan, karena kesalahan informasi/ dokumen

akan membuat kekeliruan dalam menentukan asumsi, sumber daya dan

harga pekerjaan.

Kegiatan dalam proses procurement pada proses tender meliputi :

a. Perencanaan pekerjaan yang akan di sub kontrakkan/ rencana

pembelian perencanaan kontrak dan pembayaran

b. Pemilihan vendor yang dinominasikan
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c. Permintaan penawaran

d. Evaluasi penawaran termasuk lingkup yang bersesuaian dengan

paket pekerjaan

e. Penentuan vendor yang dipilih sehingga dokumen dari vendor

yang dipakai untuk penawaran terdokumentasi dengan baik.

10. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Proses yang dibutuhkan untuk mengelola dan memastikan bahwa

aktifitas proyek konstruksi telah ditangani dengan benar sebagai bentuk

tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan secara

ringan (menyebabkan luka-luka ringan atau parah yang masih dapat

disembuhkan tanpa cacat) maupun yang berat (menyebabkan cacat tidak

dapat bekerja atau meninggal dunia) yang akan terjadi baik terhadap

karyawan/ properti yang ada dengan demikian proses-proses yang

dilakukan berupa :

1. Perencanaan K3 (Safety Plan)

2. Penanganan K3

3. Peaksanaan administrasi dan pelaporan

11. Pembuatan Pra Rencana Mutu Proyek

Yang utama dalam kegiatan ini adalah melakukan hal-hal sebagai

berikut :

1. Memahami spek setiap pekerjaan dan material yang dipakai

2. Memahami persyaratan mutu yang bersesuaian dengan yang sudah

ditetapkan dalam spek, berkaitan dengan upaya untuk melakukan

pemilihan material/ metode yang memenuhi syarat.

3. Dokumen atas persyaratan yang dipilih menjadi dokumen kontrol dan

didukung oleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Plafond Harga Penawaran

Plafond harga yang didasarkan pada Owner Estimate merupakan

reverensi tetapi tidak menjadi patokan, melainkan untuk melakukan
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evaluasi terhadap harga yang dibentuk darin perhitungan RAP (Rencana

Anggarn Proyek) dan Mark Up.

12. Proses Komputer

Merupakan proses perhitungan dengan menggunakan komputer

dan program yang dapat diandalkan ketelusurannya sehingg setiap ada

perubahan formulanya terkait satu sama lain.

File perhitungan dapat menjamin mana data/ file yang dipakai dan

direvisi sehingga mudah diteusuri bila menggunakan alternative-alternatif

RAP/ RAB.

13. Jaminan Bank, Referensi Bank dan Syarat-Syarat Administrasi

Hasil dari perhitungan RAP singkatan dari Rencana Anggaran

Proyek, RAP adalah estimasi perkiraan biaya proyek realnya atau biaya

proyek yang sesungguhnya yang di butuhkan untuk melaksanakan sebuah

proyek hingga tuntas/ RAB merupakan susunan dari berbagai Sub Biaya

pembangunan maupun renovasi. Setiap harga satuan kerja di dalam RAB

sugguh mengandung komponen-komponen biaya yang umumnya

berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang berlaku di

setiap daerah. Unsur-unsur analisa harga satuan sudah termasuk seperti

biaya upah pekerja proyek, biaya bahan bangunan/ material, biaya

“antisipasi”, biaya pemeliharaan, draft dapat dipakai sebagai acuan untuk

menentukan besarnya jaminan pelaksana proyek sebagai syarat

administrasi yang harus dipenuhi dan dilampirkan dan penawaran / bid.

Pengurusan atas jaminan ini harus memenuhi ketentun bank dan

persyaratan dalam administrasi lelang, karena dapat menggugurkan

penawaran. Pada saat final penawaran besaran dari jaminan ini dichek

kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan/ persyaratan lelang

berlaku.
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14. Memperhitungkan Kemampuan Lawan

Perhitungan kemampuan lawan dipakai untuk melakikan evaluasi

terhadap kemungkinan tender yang diikuti, dan dapat dipakai sebagai

referensi dalam melakukan keputusan keikut sertaan tebder maupun

penetapan nharga penawaran yang kompetitif.

15. Perhitungan Mark Up

Mark Up adalah selisih antara harga jual dengan biaya untuk

memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, ini mereprentasikan

keuntungan yang diperoleh penjual untuk setiap unit produk atau jasa.

Perhitungan Maek Up harus didasarkan pada beban-beban kewajiban yang

harus dipenuhi yang menjadi ketentuan kantor pusat, kantor cabang dan

proyek termasuk biaya pemasaran, serta keuntungan bersih yang

direncanakan.

Mark Up juga sudah memperhitungkan adanya risiko kenaikan

harga, dan risiko lain yang diperhitungkan dalam merespon risiko.

16. Menyusun, Pengecekan dan Pemasukan Penawaran

Tahapan yang penting pada saat melakukan penyusunan dokumen

penawaran adalah pemenuhan dokumen set lampiran yang diperlukan

dalam setiap dokumen harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan

menjadi persyaratan kelengkapan administrasi.

Pengendalian atas kesesuaian dokumen perlu dilakukan dengan

adanya bukti pengecekan berupa chek list yang ditanda tangani oleh Team

Leader sebagai bukti telah dilakukan kontrol baik isi dokumen maupun

kelengkapannya.

17. Laporan hasil Lelang/ Tender

Laporan ini dibuat dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil

tender dan alasan-alasan terukur yang menjadi penyebab kagagalan serta

kekuatan yang menjadi penyebab kegagalan serta kekuatan yang menjadi



25

unggulan dalam persaingan, hal ini dapat memberikan pembelajaran untuk

kegiatan tender yang akan datang.

18. Data-data tetap

Merupakan data-data yang menjadi ketentuan saat menetapkan

harga penawaran/ tender sehingga menjadi penanggung jawaban tim

estimating kepada manajemen perusahaan. Dokumen ini diperlakukan

sebagai dokumen kontrol.

2.2 Data Umum dan Data Teknis

2.2.1 Data Umum

Table 2.1. Data Umum Proyek

I DATA KEGIATAN

1. Pemilik kegiatan

2. Tahun Anggaran

3. Nama Kegiatan

4. Pekerjaan

5. Lokasi

:

:

:

:

:

MAKOREM – 031/WIRABIMA

2021

Penetapan Dan Penyelenggaraan Provinsi

bangunan Gedung Untuk Kepentingan

Strategis Daerah

Pekerjaan fisik pembangunan gedung

makorem – 031/WIRABIMA

Kota pekanbaru Jl. Mayor Ali Rasid No 1

Pekanbaru

II ADMINISTRASI KEGIATAN

1. Pemberi Tugas

2. Konsultan

manajemen konstruksi

a. Surat Perjanjian

Pekerja

:

:

:

Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Kepala

Dinas Bidang Cipta Karya

PT. BENNATIN SURYA CIPTA

Nomor:641.6/KONTRAK-

MK.MAKOREM 031/WB/IV/2021/01

Tanggal: 09 April 2021
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b. Nilai Kontrak

3. Kontrak Pelaksana

a. Surat perjanjian

pekerja

b. Nilai Kontrak

:

:

:

:

Rp.2.829.229.700,00

PT. MARLANCO

Nomor: 641/PUPRPKPP-CK/KONTRAK-

Pemb.Makorem.031/WB/VI/2021/05

Tanggal: 28 Juni 2021

Rp. 85.629.954.952,18

III JANGKA WAKTU DAN PRESTASI PEKERJAAN

1. Jangka Waktu :

a. Jangka waktu

pelaksanan

b. Tanggal dimulai

pekerjaan

c. Masa

pemeliharaan

pekerjaan

d. Penambahan

waktu

e. Waktu yang sudah

berjalan

f. Sisa waktu

peleksanaan

:

:

:

:

:

:

187 Hari Kalender

28 Juni 2021

180 Hari

7 Hari

180 Hari

(Sumber : Dokumen Kontrak)
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Gambar 2.1. Papan Data Proyek

(sumber: Dokumentasi data pribadi, 2021)

2.2.2 Data Teknis Proyek

Tabel 2.2 Data teknis proyek

Jenis Proyek :
Pembangunan Gedung Makorem 031/
Wira Bima

Fungsi :
Untuk menunjang sarana dan prasarana
kepentingan kerja TNI dalam melindungi
Negara maupun masyarakat.

Mutu Beton :
1.Gedung Kantor Utama : K-300
2. Gedung Primkopad : K-225

Jumlah Lantai :
1. Gedung Kantor Utama : 4 Lantai
2. Gedung Primkopad : 1 Lantai

Jenis Beton : Beton Ready Mix

Jenis Pondasi : Pondasi Dangkal

Jenis Semen : Semen Portland

Struktur Beton : Beton Bertulang

Jenis Tulangan : Tulangan Polos & Tulangan Ulir
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Alat yang digunakan :
1. Truck Crane
2. Excavator
3. Dump Truck
4. Truck Mixer

(Sumber : Dokumen Spesifikasi Teknis)

\
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BAB III

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KULIAH PRKTEK

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan

Kerja praktek (KP) yang dilakukan di proyek pembangunan Makorem

031/Wira Bima Pekanbaru, Riau. Dilaksanakan selama 40 (empat puluh hari

terhitung dari tanggal 5 juli 2021 sampai 31 agustus 2021 dengan jam kerja

dimulai dari jam 09.00-17.00 wib di luar jam lembur selama satu minggu penuh

dari hari senin sampai sabtu.

Pada pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilakukan PT. BENNATIN

SURYA CIPTA yang berperan sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi, ada

beberapa tugas yang diberikan, seperti mengawasi, menghitung jumlah pekerja,

dan beberapa tugas perhitungan seperti menghitung volume pengecoran, volume

penulangan, volume bekisting, dan volume penimbunan.

Spesifikasi tugas yang diberikan selama perlaksanaan Kerja Praktek

selama 60 hari adalah :

3.1.1 Pekerjaan Pondasi Tapak Setempat

Pondasi yang dipakai pada proyek pembangunan gedung Makorem

031/ Wira Bima adalah pondasi tapak setempat. Pondasi tapak setempat

adalah pondasi yang terbuat dari beton bertulang yang dibentuk

menyerupai papan atau telapak.

Pondasi ini biasanya digunakan di bangunan bertingkat atau

bangunan di atas tanah lembek sebagai tumpuan struktur kolom. Pondasi

ini terbuat dari beton bertulang yang dibentuk seperti sebuah telapak yang

letaknya berada di bawah kolom atau tiang. Biasanya dimensi pondasi

sengaja dibuat lebih besar dari pada ukuran kolom di atasnya agar dapat

meneruskan beban ke lapisan tanah dengan baik. Kedalaman pondasi

kemudian akan disesuaikan dengan keberadaan tanah keras.
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a. Pekerjaan Pembuatan lantai kerja

Lantai kerja merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan dalam

konstruksi bangunan dengan lingkup dan kondisi lingkungan yang cukup

kompleks. Ketebalan lantai kerja biasanya setebal 10 - 15 cm. Adapun

fungsi dari pembuatan lantai kerja adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan pekerja berdiri di atas lahan datar, lahan menjadi

tidak kotor dan becek.

2. Merupakan dudukan besi lapis bawah (untuk pondasi rakit atau

pile-cap), sekaligus menahan gaya angkat (up-lift force) tanah

di bawahnya.

Setelah proses penggalian untuk pembuatan pondasi setempat telah

dilakukan, selanjutnya adalah penggalian tanah pada tengah pondasi

tersebut sebagai tempat pembuatan lantai kerja dengan ukuran 0.7 m x 0.7

m x 0.1 m untuk tipe 1, dan 0.5 m x 0.5 m x 0.1 m untuk tipe 2, setelah itu

pemasangan cetakan untuk pembuatan lantai kerja, pemasangan cetakan

berada ditengah lantai galian, selanjutnya  pemberian pasir urug dan di

padatkan setebal 5 cm, setelah itu baru lah pengecoran lantai kerja setebal

5 cm.

Tugas yang dilakukan :

1. Mengawasi proses penggalian untuk pembuatan lantai kerja

2. Mengawasi proses pemasangan cetakan untuk lantai kerja

3. Mengawasi proses pemberian dan pemadatan  pasir urug

4. Mengawasi proses pengecoran lantai kerja

Table 3.1 Peralatan pekerjaan pembuatan lantai kerja

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Gergaji

Digunakan sebagai alat

pemotong kayu untuk

cetakan lantai kerja
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2. Palu Digunakan untuk

memaku cetakan

3. Molen

Digunakan untuk

mengaduk semen yang

akan dipakai untuk

mengecor lantai kerja

4. Gerobak sorong/

angkong

Digunakan untuk

menangkat adukan

semen kelokasi

pengecoran

5. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan

semen dan

meratakannya di

cetakan lantai kerja

6. Cangkul

Digunakan untuk

menggali tanah yang

akan digunakan untuk

membuat lantai kerja

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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a. Pembuatan cetakan lantai kerja b. Pemberian pasir urug

c. Pengecoran lantai kerja

Gambar 3.1 Pembuatan lantai kerja

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Pekerjan pengecoran pile cap

Pile Cap adalah salah satu dari bagian pekerjaan struktur yang ada

pada suatu bangunan. Pile cap sendiri menjadi bagian terpenting yang

harus dilalui ketika ingin membangun sebuah bangunan yang harusnya

tidak bisa dilewati.

Pile cap sendiri memiliki fungsi sebagai penopang beban dari

kolom, yang akan disebarkan lebih lanjut ke tiang pancang. Pengerjaan

pile cap juga memiliki peran penting dalam menentukan lokasi kolom

pada titik pusat pondasi. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan

penempatannya. Bahkan pilecap memiliki fungsi lain seperti untuk

menahan pergeseran dari beban.
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Setelah pekerjaan lantai kerja diselesaikan, dengan tebal lantai

kerja adalah 50 cm, selanjutnya adalah meletakkan tulangan pile cap yang

telah dirakit sebelumnya, dengan diameter tulangan adalah 13 mm dengan

jarak pertulangan 150 mm. kemudian pemasangan bekisting pada tulangan

pile cap barulah dilakukan pengecoran. Pada gedung primkopat sendiri

memiliki 2 tipe pile cap

 Tipe 1 memiliki ukuran : 0.7 m x 0.7 m x 0.2 m

 Tipe 2 memiliki ukuran : 0.5 m x 0.5 m x 0.2 m

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi proses perakitan tulangan pile cap

2. Mengawasi proses pemasangan tulangan pile cap

3. Mengawasi proses pembuatan dan pemasangan bekisting pile cap

4. Mengawasi proses pengecoran pile cap

Table 3.2 Peralatan pembesian dan pengcoran pile cap

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Gergaji

Digunakan sebagai

alat pemotong kayu

dan triplek untuk

membuat bekisting

kolom pedestal

2. Palu Digunakan untuk

memaku bekisting

3. Molen

Digunakan untuk

mengaduk beton yang

akan dipakai untuk

mengecor kolom

pedestal



34

4. Gerobak sorong/

angkong

Digunakan untuk

menangkat adukan

semen kelokasi

pengecoran

5. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan

beton dan

meratakannya di

cetakan pile cap

6. Bar Cutter Digunakan untuk

memotong besi

7. Kaka tua

Digunakan untuk

memotong kawat

bendrat

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021

a. Perakitan tulangan pile cap b. Pemasangan bekisting dan peletak
tulangan pile cap

Gambar 3.2 Pekerjaan pemasangan tulangan Pile Cap

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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Gambar 3.3 pelepasan bekisting setelah beton mengeras

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

b. Pekerjaan Kolom Pedestal

Kolom pedestal merupakan kolom utama dimana ukuran dan

fungsi kolom pedestal ini sama dengan kolom utama pada bangunan.

Tinggi kolom utama biasanya dibuat setinggi dinding sedangkan kolom

pedestal dibuat lebih pendek. Kolom Pedestal biasanya menjadi dudukan

plat kolom baja dan dimana pada kolom pedestal ini ditanam angkur baja.

Kolom pedestal Pada gedung primkopad ini memiliki 2 jenis

penulangan dengan ukuran yang berbeda. Setelah tulangan kolom pedestal

terpasang diatas pile cap, langkah selanjutnya adalah pemasangan

bekisting pada tulangan kolom pedestal, untuk pemasangan bekistingnya

setelah pengecoran pile cap selesai dan kering barulah bekistingnya di

pasang. Setelah bekisting dipasang langkah selanjutnya adalah pengecoran

kolom pedestal.

Tugas yang dilaksanakan:

1. Mengawasi pekerjaan pembuatan dan pemasangan bekisting kolom

pedestal.

2. Mengawasi proses pengecoran kolom pedestal.

3. Mengukur dimensi bekisting kolom pedestal
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Tabel 3.3 Peralatan pekerjaan kolom pedestal

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Gergaji

Digunakan sebagai alat

pemotong kayu dan

triplek untuk membuat

bekisting kolom

pedestal

2. Palu

Digunakan untuk

memaku bekisting

pedestal

3. Molen

Digunakan untuk

mengaduk beton yang

akan dipakai untuk

mengecor kolom

pedestal

4. Gerobak sorong/

angkong

Digunakan untuk

menangkat adukan

semen kelokasi

pengecoran

5. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan

beton dan

meratakannya di dalam

bekisting kolom

pedestal
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6. Bar cutter Digunakan untuk

memotong besi

7. Kaka tua

Digunakan untuk

memotong kawat

bendrat

8. Meteran

Digunakan untuk

mengukur dimensi

kolom pedestal

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Pembuatan bekisting kolom b. Perakitan Kolom pedestal
Pedestal

Gambar 3.4 Pekerjaan tulangan dan bekisting kolom pedestal

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)



38

c. Pemasangan bekisting kolom d.  Pengukuran dimensi bekisting
Pedestal kolom pedestal

e. pengecoran kolom pedestal

Gambar 3.5 Pekerjaan kolom pedestal

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

b. Pekerjaan penimbunan pondasi

Pekerjaan timbunan pondasi dari hasil galian adalah kegiatan

penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk dibelakang bangunan

dengan mempergunakan bahan timbunan dari hasil galian yang secara

spesifikasi teknis bahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Penimbunan dilaksanakan secara lapis perlapis dengan ketebalan hampir

sesuai dengan spesifikasi alat yang digunakan. Bila tidak ada intruksi lain

dari direksi maka penyedia jasa wajib menggunakan tanah hasil galian

untuk timbunan tanah isian. Bila material tanah hasil galian bangunan

tidak cukup maka kontraktor dibolehkan menggunakan tanah dari luar

(borrow area) atas ijin Direksi.
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Setelah pekerjaan pembuatan pondsi setempat tersbut selesai,

langkah selanjutnya adalah proses penimbunan tanah kembali pada lubang

pondasi, pekerjaan ini di bantu menggunakan alat berat yaitu ekskavator.

Tugas yang dilakukan :

1. Memantau pekerjaan penimbunan tanah kembali.

Tabel 3.4 Peralatan penimbunan

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Ekstavator

Digunakan sebagai alat

bantu penimbunan tanah

pada gedung primkopad

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 202

Gambar 3.6 Pekerjaan penimbunan pondasi

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

3.1.2 Pekerjaan pembuatan pondasi lajur 1 bata

Pada gedung primkopad ini menggunakan jenis pondasi lajur yang

1 bata, Pada pekerjaan ini akan dibuat galian dengan panjang sesuai

gambar kerja dengan lebar 40 cm dengan kedalaman 20 cm. setelah itu

akan pekerjaan pembuatan lantai kerja dengan pasir urug setebal 5 cm dan

cor-corannya setebal 5 cm. sebelum menyusun bata pasang benang terlebih
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dahulu agar susunan batu lebih rapi, lalu mulailah menyusun bata dengan

susunan 1 bata, dengan tinggi susunan adalah 30 cm dan lebar 20 cm.

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi pekerjaan Penggalian tanah untuk membuat pondasi

lajur

2. Mengawasi pekerjaan pembuatan lantai kerja untuk ondasi lajur.

3. Mengawasi proses  pemasangan batu bata.

Tabel 3.5 peralatan pekerjaan pondasi lajur

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan

semen dan meratakannya

di cetakan lantai kerja

2. Palu Digunakan untuk

memaku benang

3. Molen

Digunakan untuk

mengaduk semen yang

akan dipakai untuk

mengecor lantai kerja

dan perekat bata

4. Gerobak sorong/

angkong

Digunakan untuk

menangkat adukan

semen kelokasi

pengecoran
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5. Sekop

Digunakan untuk

mengambil adonan

semen dan juga alat

bantu menggalin tanah

6. Cangkul

Digunakan untuk

menggali tanah yang

akan digunakan untuk

membuat lantai kerja

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Pekerjaan penggalian tanah c.  Pengecoran lantai kerja

b. Pemberian pasir urug pada dasar                       d.  pemasangan bata
galian

Gambar 3.7 Pekerjaan pondasi lajur

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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3.1.3 Pekerjaan pembuatan Balok Sloof

Blok Sloof adalah balok beton bertulang yang berfungsi sebagai

pendukung beban yang berada diatas pondasi dan juga berfungsi untuk

menahan beban dinding diatasnya dan merupakan bagian yang

menyatukan dan mengompakkan antara pondasi untuk menerima berbagai

beban dari atas, (Kusdjono, 1984)

Rangka bangunan yang terdiri dari kolom, balok sloof dan balok

ring semuanya terbuat dari beton bertulang yang saling berhubungan

sehingga membentuk konstruksi ruang. Konstruksi ruang ini yang nantinya

mampu menahan goyangan gempa sehingga kerusakan bangunan akibat

gempa dapat diminimalisir.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai pengertian

sloof, berikut ini agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca kami

jelaskan rincian fungsi dari balok sloof itu sendiri :

1. Sloof bisa dikatakan sebagai tulangnya pondasi, yaitu sloof sebagai

penahan dan yang membantu pondasi dari beban di atasnya.

2. Sloof menjadi tempat menempelnya pasangan batu merah atau batako.

3. Sloof dan pondasi berfungsi sebagai tempat berdirinya dinding atau

tempat menempelnya pasangan batu merah agar batu merah tidak

mudah retak atau patah. Apabila sloof patah maka ada pondasi yang

menopang dinding.

4. Sloof berfungsi untuk menyalurkan beban dinding ke pondasi. Selain

itu, sloof juga berfungsi sebagi pengunci dinding agar apabila terjadi

pergerakan pada tanah, dinding tidak roboh.

Setelah pekerjaan pondasi lajur selesi, selanjutnya adalah pekerjaan

pemasangan balok sloof, yang dimulai dengan pemasangan/perakitan

tulangan langsung di tepat, dengan diameter tulangan utama 13 mm dan

diameter tulangan sengkang 8 mm dengan jarak 150 mm, sedangkan untuk

pemasangannya sesuai dengan gambar Lapangan.

Setelah pemasangan tulangan diselesaikan selanjutnya adalah

pemasangan bekisting dengan tebal 250 mm dan lebar 200 mm, lalu



43

pengecoran balok sloof yang dibantu dengan mengunakan mixer truk dan

para pekerja, dan sebelum itu pekerja sudah menyiapkan plat triplek yang

mereka buat untuk membantu mengaliran adonan beton agar tidak

berserakan kemana-mana.

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi pekerjaan penulangan balok sloof

2. Mengawasi proses pemasangan balok sloof

3. Mengawasi pekerjaan pembuatan dan pemasangan bekisting balok

sloof.

4. Mengawasi pekerjaan pengecoran balok sloof

Tabel 3.6 Peralatan pekerjaan balok sloof

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Gergaji

Digunakan sebagai alat

pemotong kayu untuk

dan triplek untuk

pembuatan bekisting

balok sloof

2. Palu Digunakan untuk

memaku bekisting

3. Mixer truk

Alat bantu untuk

mengaduk adonan beton

yang akan dipakai untuk

mengecor balok sloof
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4. Bar cutter

Digunakan untuk

memotong besi tulangan

utama dan sengkang

5. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan beton

dan merata-kannya di

cetakan blok sloof

6. Kaka tua Digunkan untuk

memotong kawat bendrat

7.

Alat

Pembengkok

Besi

Gigunakan Untuk

membengkokan besi

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Perakitan tulangan balok sloof b. pemasangan bekisting balok sloof

Gambar 3.8 Pekerjaan balok sloof

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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Gambar 3.9 Pengecoran balok sloof

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

3.1.4 Pekerjaan kolom

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang

memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan

yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga

keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat

menyebabkan runtuhnya (collapse) lantai yang bersangkutan dan juga

runtuh total (total collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996).

Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke

pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang

memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama

untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup

(manusia dan barang-barang), serta beban hembusan angin.

Kolom berfungsi sangat penting, agar bangunan tidak mudah

roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan

meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang

diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya.

Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya

merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi

adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang

tahan tekanan. Gabungan kedua material ini dalam struktur beton
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memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti sloof dan balok

bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan.

Pekerjaan kolom dimulai dengan merakit tulangan kolom, pada

gedung primkopad ini memilik 3 tipe kolom

 Kolom Tipe K9 (200 x 200)

 Tulangan utama : 4 Ø18

 Tulangan sengkang : Ø8 – 150

 Kolom praktis Tipe Kp1 (110 x 110)

 Tulangan utama : 4 Ø10

 Tulangan sengkang : Ø6 – 200

 Kolom praktis Tipe Kp7 (150 x 500)

 Tulangan utama : 6 Ø10

 Tulangan sengkang : Ø6 – 200

Dan panjang tulangan lebih kurang 235 cm. setelah tulangan dirakit

selanjutnya adalah memasang/ menyambung tulangan kolom pada

tulangan pedestal, setelah tersambung selajutnya adalah pemasangan tahu

beton pada bagian pinggir tulangan sebagai pemberi jarak antara tulangan

dan bekisting, setelah itu pemasangan bekisting kolom dengan ukuran atau

dimensi sesuai dengan tipe kolomnya.

Sebelum dicor bekisting kolom akan diberi skor dengan mengatur

tegak lurus dari bekisting dibantu menggunakan unting-unting dan

meteran. Setelah bekisting tegak lurus maka selanjutnya penyusunan

scaffolding yang digunakan untuk membatu proses pekerjaan pengecoran

kolom, setelah itu barulah pengecoran kolom akan dilakukan dengan

bantuan mixer truk untuk mengaduk beton.

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi pekerjaan penulangan kolom

2. Mengawasi proses pemasangan kolom

3. Mengawasi pekerjaan pembuatan dan pemasangan bekisting

kolom.

4. Mengawasi proses perakitan scaffolding
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5. Mengawasi pekerjaan pengecorn kolom.

Tabel 3.7 Peralatan pekerjaan kolom

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Gergaji

Digunakan sebagai alat

pemotong kayu skor untuk

dan triplek untuk

pembuatan bekisting

kolom

2. Palu

Digunakan untuk memaku

bekisting dan skor pada

pemasangan kolom

3. Mixer truk

Alat bantu untuk

mengaduk adonan beton

yang akan dipakai untuk

mengecor kolom

4. Bar cutter

Digunakan untuk

memotong besi tulangan

utama dan sengkang

5. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan beton

dan merata-kannya di

cetakan kolom
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6. Kaka tua

Digunkan untuk

memotong kawat bendrat

7.

Alat

Pembengkok

Besi

Gigunakan Untuk

membengkokkan besi

8. Scaffolding

Digunakan untuk

membantu proses

pemasangan bekisting

sekaligus pengecoran

kolom

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Perakitan tulangan kolom                 b. Pemasangan tulangan kolom

Gambar 3.10 Pekerjaan kolom

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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b.

c.

c. Pemasangan tulangan kolom d. Pemasangan bekisting kolom

e. Pemasangan skor di bekisting f.  Pengecoran kolom
kolom

Gambar 3.11 Pekerjaan kolom

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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3.1.5 Pekerjaan dinding

Dinding adalah suatu elemen bangunan yang membatasi satu ruang

dengan ruang yang lainnya dengan sifat non–struktur sebagai beban.

Dinding memiliki fungsi sebagai pembatas ruang luar dengan ruang dalam,

sebagai penahan cahaya, angin, hujan, debu dan lain-lain yang bersumber

dari alam, sebagai pembatas ruang di dalam rumah, pemisah ruang yang

bersifat pribadi dan ruang yang bersifat umum dan sebagai fungsi artistik

tertentu.

Pada gedung primkopad ini batu yang digunakan adalah bata merah.

Bata merah sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut :

1. Kelebihan bata merah:

a. Mudah untuk di susun dan di pasang sehingga tidak

memerlukan keahlian terntentu

b. Mudah diangkut karena ukurannya yang kecil

c. Harganya cukup murah

d. Tidak memerlukan perekat khusus (cukup semen dan pasir)

e. Tahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api.

2. Kekurangan bata merah:

1. Sulit membuat pasangan bata yang rapi

2. Bahannya adalah bahan yang menyerap panas saat musim panas

dan menyerap dingin saat musim dingin, sehingga suhu ruangan

di dalamnya tidak stabil

3. Cenderung boros dalam menggunakan material perekat

4. Bata merah adalah material yang cukup berat sehingga

menimbulkan beban lebih pada struktur bangunan.

Pekerjaan dinding dimulai setelah pekerjan kolom selesai,

pekerjaan ini dimulai dengan pembuatan garis benang horizontal pada

bagian dinding yang akan dipasang, Jika benang horizontal pada

pemasangan awal sudah terpasang. kemudain mulai memasang bata pada

kedua ujung bagian dinding yang akan dipasangkan, kemudian di

lanjutkan mulai satu demi satu hingga tercapai sambungan dari ujung ke
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ujung. Lakukan pengecekan level diatas batu bata yang sudah terpasang

dan pastikan semua terpasang dengan rapi dan dalam keadaan rata. Jika

sudah rata lanjutkan pemasangan bata pada tingkatan selanjutnya, untuk

Ketebalan mortal harus tetap sama. Setelah bata terpasang rapikan bagian

dinding yang kadang terkena adonan mortar yang berlebih hingga keluar

dari pinggir sisi pasangan.

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi proses pemasangan benang

2. Mengawasi proses pemasangan bata

Tabel 3.8 Peralatan Pekerjaan dinding

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Sendok semen

Digunakan untuk

mengambil adonan mortar

dan meratakannya di bata

2. Palu Digunakan untuk memaku

benang horizontal

3. Sekop

Digunakan untuk

mengaduk adonan mortar

untuk perekat bata
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4.

Gerobak

sorong/

angkong

Digunakan untuk

menangkat bahan untuk

pekerjaan dinding seperti:

bata, semen, pasir

5. Sekop

Digunakan untuk

mengangkat adonan

mortar kelokasi

pemasangan bata

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Pemasangan benang horizontal b.  Pemasangan bata

Gambar 3.12 Pekerjaan Dinding

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

3.1.6 Pekerjaan Pembuatan Beton decking

Beton decking dibuat dengan cara di cetak terlebih dahulu lalu

barulah di pasang diatas lantai kerja sebagai pembatas antara lantai kerja

dengan tulangan Rib guna mendapatkan ketebalan selimut beton sesuai

perencanaan. Ketebalan beton decking adalah 2 cm - 4 cm.

Tugas yang dilaksanakan:

1. Mengawasi Proses Pembuatan Beton decking

2. Mengawasi Proses Pemasangan Beton decking
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Tabel 3.9 Peralatan Pekerjaan Lantai Kerja Rib dan Beton decking Rib

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan
1. Mesin Molen Untuk Mengaduk

Material material

pengecoran lantai

kerja

2. Gerobak Sorong Digunakan untuk

menangkat adukan

semen kelokasi

pengecoran

3. Skop Untuk memindahkan

beton dari grobak ke

ember/ bekisting

lantai kerja

4. Ember Untuk wadah

perletakan

material adukan beton

5. Sendok Spesi Untuk meletakan dan

meratakan adukan

beton/ membatu

dalam proses

pencetakan tahu beton

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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a) Pembuatan Beton decking b) Pemasangan Beton decking

Gambar 3.13 Pekerjaan Beton decking

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

3.1.7 Pekerjaan Pembangunan Pondasi Sistem Konstruksi Jaring Rusuk Beton

(KJRB) untuk Gedung Kantor Utama

Pondasi yang dipakai pada proyek pembangunan Gedung kantor

utama Makorem  031/ Wirabima adalah Pondasi Sistem Konstruksi Jaring

Rusuk Beton. Pondasi Jaring Rusuk Beton adalah Penyempurnaan dari

pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) yang merupakan

konstruksi pondasi dangkal.

Pemilihan Pondasi ini dikarenakan mempertimbangkan kondisi

sekitar bangunan yang akan berdampak negative (roboh,retak, dan

kerusakan lainnya) jika menggunkaan pondasi dalam karna pengaruh dari

getaran pada proses pemasangan pondasi dalam.

a. Pekerjaan Penggalian tanah

Pekerjaan Galian tanah untuk pondasi dengan sistem Konstruksi

Jaring Rusuk Beton di lakukan menggunakan alat Excavator.

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi proses penggalian tanah di lapangan
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Tabel 3.10 Peralatan Penggalian tanah

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Excavator Untuk menggali tanah

dan mengangkutnya

ke tempat lain

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a . Galian seluruh luas area gedung b. Galian untuk Rib

Gambar 3.14 Penggalian tanah  pada gedung kantor utama

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

b. Pemasangan Pipa Settlment

Settlement adalah pengujian yang di lakukan guna mengetahui

penurunan tanah. Penanaman pipa settlement di lakukan dengan bantuan

alat berat (Excavator) hingga kedalaman tertentu sesuai dengan gambar

rencana.

Tugas yang dilaksanakan :

1. Mengawasi Proses Pemasangan pipa settlment
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Tabel 3.11 Peralatan Pemasangan Pipa Settlment

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Excavator Untuk mamasukkan

pipa ke dalam tanah

dengan cara

memukul pipa

menggunkan lengan

excavator

2.

Theodolite

Untuk Mengukur

kedalaman pipa

3.

Waterpass

Untuk Mengukur

pipa yang ditanam

harus tegak lurus

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

Gambar 3.15 Pemasangan pipa settlement

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)
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c. Pekerjaan Pembuatan Rib (Rusuk)

Pekerjaan Rib terdiri dari perakitan tulangan, bekisting, dan

pengecoran. Untuk pembesian rib dirakit di atas lantai kerja dengan

ketebalan 5-10 cm sebagai dudukan tulangan. Rib memiliki

ketebalan/lebar dimensi 10 cm dan terbagi menjadi 3 macam yaitu:

a. Rib Settlement, Berfungsi untuk mengatasi penurunan tanah. Posisi

Rib ini berada mengelilingi gedung. Pembesian Rib Settlement

menggunakan besi tulangan ulir Ø12 dan besi tulangan polos

Ø10.Untuk tinggi tulangan vertikal rib settlement adalah  2 meter.

b. Rib Konstruksi menggunakan besi tulangan ulir Ø12  dan tulangan

polos Ø10, dengan Tinggi tulangan vertikal 150 meter. Pada suatu

kolom dibagi 8 Rib Konstruksi dengan pola diagonal.

c. Rib Pembagi, yang membagi luasan banguan menjadi kotak kotak.

Sebelum merakit Rib konstruksi dan Rib Pembagi, Rakit terlebih

dahulu kolom pedestal sesuai letak nya di gambar kerja. Perakitan kolom

pedestal tepat di bawah lantai kerja dan di pasang tahu beton di bawah

nya.Sebelum memulai proses pengecoran,ada beberapa tahapan kontrol

kualitas, salah satunya adalah pengujian slump beton. Pengujian Slump

beton adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menentukan

konsistensi/kekakuan dari campuran beton segar (fresh concrete) untuk

menentukan tingkat workability nya. Dibalik dari kualitas sebuah mix

design beton, perlu dilakukan pengujian dari kadar kekentalan beton itu

sendiri agar mencapai kuat tekan beton rencana. Uji slump beton mengacu

pada SNI 1972-2008. Pengujian dapat dilakukan di laboratorium maupun

di lapangan, biasanya ketika ready mix sampai kelokasi pengecoran, diuji

setiap kedatangan ready mix tersebut. Hasil dari uji slump beton yaitu nilai

slump.

Tahapan uji Slump:

1. Basahi cetakan kerucut dan plat dengan kain basah

2. Letakkan cetakan di atas plat
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3. Isi cetakan dengan beton segar, padatkan dengan batang logam

sebanyak merata dengan menusukkannya. Lapisan ini penusukan

bagian tepi dilakukan dengan besi dimiringkan sesuai dengan dinding

cetakan. Pastikan besi menyentuh dasar. Lakukan 25-30 x tusukan.

4. Isi bagian berikutnya (menjadi terisi ) dengan hal yang sama

sebanyak 25-30 x tusukan. Pastikan besi menyentuh lapisan pertama.

5. Isi akhir seperti langkah sebelumnya

6. Setelah selesai dipadatkan, ratakan permukaan benda uji, tunggu kira-

kira menit. Sambil menunggu bersihkan kelebihan beton di luar

cetakan dan di plat.

7. Cetakan diangkat perlahan lahan ke atas

8. Ukur nilai slump dengan membalikkan kerucut di sebelahnya

menggunakan perbedaan tinggi rata-rata dari benda uji.

9. Toleransi nilai slump dari beton segar ± 2 cm

10. Jika nilai slump sesuai dengan standar, maka beton dapat digunakan.

Gambar 3.16 Memasukkan beton kedalam kerucut abrams

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)
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Gambar 3.17 Memadatkan beton dengan 25 kali tusukan

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

Gambar 3.18 Mengukur nilai Slump

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

Tugas yang di laksanakan:

1. Mengawasi pengecoran lantai kerja

2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Perakitan Rib

3. Mengecek dimensi dan jarak besi Tulangan Rib yang di gunakan

4. Mengawasi pekerjaan Bekisting Rib

5. Mengukur ukuran material kayu dan triplek yang di gunkan

6. Mengawasi pekerjaan pengecoran Rib
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Tabel 3.12 Peralatan Pekerjaan Rib (Rusuk)

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Kaka tua Untuk memotong

dan mengikat kawat

bendrat

2 Alat

pembengkok

besi

Untuk membengkok

kan besi

3 Bar Cutter Untuk memotong

besi tulangan sesuai

kebutuhan

4. Gergaji Untuk memotong

balok kayu
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5.

Palu

Untuk memukul

paku agar tertancap

dengan kuat

6.

Truck mixer

Alat bantu untuk

mengaduk adonan

beton yang akan

dipakai untuk

mengecor

7. Sekop Untuk menyebarkan

beton yang di

tuangkan langsung

dari truck mixer

8. Grobak Digunakan untuk

menangkat adukan

semen kelokasi

pengecoran

9. Krucut Abrams Untuk wadah/

cetakan untuk

pengujian slump

test
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10. sendok spesi dan

Tongkat

penusuk

Untuk memindah

kan beton dari

grobak ke krucut

dan memadatkan

beton didalam

krucut

11. Meteran Untuk Mengukur

panjang Besi

tulangan,

kayu/triplek,

Mengukur nilai

Slump

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a.Perakitan Rib Settlemen b. Perakitan Rib Pembagi

Gambar 3.19 Rakitan tulangan Rib

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)
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a.Perakitan Bekisting Rib Settlemen b. Perakitan Bekisting Rib Pembagi

c. Perakitan Bekisting Rib Konstruksi

Gambar 3.20 Rakitan Bekisting Rib

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

a. Pengecoran Rib Settlemet b. Rib settlemen, Rib pembagi dan
Rib konstruksi setelah di cor

Gambar 3.21 Pengecoran Rib

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)
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d. Pekerjaan urungan dan pemadatan

Pekerjaan urungan dan pemadatan di lakukan secara 2 tahap, yaitu:

1. Pengurungan kembali lubang galian pondasi menggunakan tanah

bekas galian (atau tanah yang di datangkan dari luar). Pemadatan ini

dilakukan dengan bantuan stamper kuda setelah umur Rib 3

hari.Pemadatan dilaksanakan sampai tanah tidak tampak turun lagi

pada saat pemadatan, juga dilaksanakan lapis demi lapis.

2. Pengurungan Pasir  tepat di atas tanah bekas galianyang telah di

padatkan sebelum nya (tahap 1). Pemadatan ini dilakukan dengan

bantuan stamper kodok.

Tugas yang di laksanakan:

1. mengawasi pekerjaan urungan dan pemadatan tanah bekas galian

(tahap 1)

2. mengawasi pekerjaan urungan pasir dan pemadatan (tahap 2)

Tabel 3.13 Peralatan urungan dan pemadatan

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Mobil crane

Untuk Membawa/

mengangkut tanah

2. Alat bantu

angkut tanah

Sebagai wadah

tempat angkut tanah
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3. Grobak

Untuk membawa

tanah ke Rib rib

secara manual

4. Skop

Alat untuk

menimbun tanah

yang ada di

grobak/di alat bantu

angkut tanah

5 Stamper kuda

Untuk Memadatkan

tanah asli dari bekas

galian

6 Stamper kodok Untuk memadatkan

pasir urug

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)
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a.Penimbunan tanah menggunkan mobil crane dan

alat bantu (wadah) angkut tanah

b.Pemadatan tahap 1 c. Pemadatan tahap 2

Gambar 3.22 Pekerjaan Urungan dan pemadatan

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

e. Pekerjaan Plat Penutup

Setelah tanah mengisi ruang kosong antar rib, maka selanjutnya di

lakukan pengecoran lantai kerja pelat penutup lalu pekerjaan pembesian

pelat penutup dan terakhir pengecoran pelat penutup. Lantai kerja dibuat

dengan ketebalan tertentu dengan campuran 1:5. Ketebalan lantai kerja

adalah ± 5cm.

Untuk penulangan pelat tepat sepanjang jalur rib, terlebih dahulu di

pasang tulangan stek yang menghubungkan dan mengikat erat antara rib

dengan pelat yang di pasang zig zag. Sedangkan untuk penulangan pelat
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sekitar kolom,terlebih dahulu di pasang tulagan yang berbentuk jaring laba

laba (tulangan spider). Lalu barulah di tutup dengan tulangan yang mirip

dengan wiremesh.

Pada Perakitan pembesian ini di gunakan besi tulangan polos Ø8

dan Ø10 dan di pasang langsung di atas lantai kerja tepat pada tempat yang

akan di tulangi.

Tugas Yang di laksanakan :

1. Mengawasi pekerjaan pembuatan lantai kerja

2. Mengawasi Pekerjaan Perakitan Tulangan Plat penutup

3. Mengukur diameter tulangan yang di gunakan

4. Mengawasi pengecoran plat penutup

Peralatan yang di gunakan pada pekerjaan plat penutup sama

dengan peralatan pada pekerjaan Rib yang terdiri dari tahapan pembuatan

lantai kerja, pembesian dan pengecoran

Gambar 3.23 Pekerjaan pembuatan lantai kerja plat penutup

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)
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a. Perakitan tulangan stek b.Perakitan Tulangan Spider

c. Perkaitan Tulangan mirip Wiremesh

Gambar 3.24 Pekerjaan perakitan pembesian tulangan pelat atas

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

3.1.8 Pekerjaan Kolom Pedestal dan Kolom Gedung Kantor Utama

Kolom Pedestal merupakan kolom utama dimana ukuran dan

fungsi kolom pedestal ini sama dengan kolom utama pada bangunan.

Tinggi kolom utama biasanya dibuat setinggi dinding sedangkan kolom

pedestal dibuat lebih pendek. Besi tulangan yang di gunkan yaitu besi ulir

Ø22 sebagai tulangan pokok, dan besi polos Ø12 jarak 100mm sebagai

tulangan sengkang.

a. Kolom Pedestal
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Perakitan besi kolom pedestal di laksanakan setelah pembuatan

lantai kerja Rib. Tinggi besi tulangan pokok kolom pedestal adalah 220 cm

dengan tekukan L di bawah nya sepanjang 20 cm.

Setelah tulangan kolom pedestal dirakit diatas lantai kerja, kemudian

di pasang bekisting lalu kolom pedestal di cor. pada saat pengecoran di

gunkan alat vibrator beton guna memadatkan beton sehingga tidak ada

ruang kosong yang tidak terisi.

b. Kolom

Setelah kolom pedestal dan pondasi dicor, di pasanglah tulangan

kolom yang telah di rakit sebelumnya menggunakan mobil crane. Tinggi

besi tulangan pokok kolom utama 6 meter dengan overhead 2  m. rakitan

tulangan kolom di ikat di tulangan pedestal dan selanjutnya di pasang

beton deking di sekeliling rakitan besi tulangan kolom guna mendapatkan

tebal selimut beton sesuai perencanaan.

Dalam Pemasangan Rakitan pembesian dan bekisting kolom di

gunakan bantuan mobil crane dan scaffolding .Bekisting di buat dengan

dimensi penampang sesuai dengan tipe kolom gedung utama pada gambar

rencana dengan tinggi bekisting kolom 4 m.

Tugas yang dilaksanakan:

1. Mengawasi Perakitan besi tulangan kolom pedestal

2. Mengawasi Perakitan Acuan (bekisting) kolom pedestal

3. Mengawasi pengecoran kolom pedestal

4. Mengukur dimensi kolom pedestal dan mengecek diameter

tulangan yang di gunakan.

5. Mengawasi Perakitan besi tulangan kolom pedestal

6. Mengawasi Perakitan Acuan (bekisting) kolom pedestal

7. Mengawasi pengecoran kolom pedestal

8. Mengukur dimensi kolom pedestal dan mengecek diameter

tulangan yang di gunakan.
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Tabel 3.14.Peralatan pembuatan kolom pedestal dan kolom pada Gedung Utama

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan

1. Bar Cutter Untuk memotong

besi dengan ukuran

tertentu sesuai

kebutuhan

2. Alat

pembengkok

besi tulangan

Untuk

membengkokan

besi tulangan

sengang

3. Mesin las Untuk merakit

bekisting kolom,

karna menggunakan

material baja ringan

sebagai balok skor

4. Mobil crane Untuk mengangkat

raitan besi tulangan

kolom, beakisting,

dan pengecoran

kolom

5. Krucut Abrams

Untuk cetakan

pengujian slump

test
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6.

Truck mixer

Untuk membawak

dan mengaduk

beton

7. Concrete bucket Sebagai corong/

wadah pengangkut

beton

8. Pipa tremie Sebagai alat bantu

untuk memasukkan

beton ke dalam

bekisting

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

a. Perakitan tulangan kolom pedestal      b. Perakitan bekisting Kolom pedestal

Gambar 3.25 Pekerjaan perakitan kolom pedestal

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)
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a.perakitan tulangan kolom b.Perakitan Bekiting kolom

c. Pengecoran kolom

Gambar 3.26 Pekerjaan Kolom Gedung Utama

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021)

3.1.9 Pile Driving Analyzer Test (PDA)

Pile Driving Analyzeer Test atau bisa dikenal dengan sebutan PDA

test termasuk salah satu jenis pengujian pondasi dengan pemukulan ulang

atau re-strike kepda pondasi dengan hammer dimana pondasi tersebut

telah dipasang sensor Strain Transducer velocity dan Accelerometer

(Force). Berat/ massa hammer untuk pengujian PDA test ini sebesar 1.4

ton.
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a. pemasangan sensor                     b. Perakitan alat pengujian PDA test

c. Proses pelaksanaan pengujian d.Proses Monitoring

gambar 3.27 Pile Driving Analyzer (PDH) Test

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

3.2 Target Yang Diharapkan

Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktek ini ialah :

1. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan

lapangan selama kerja praktek.

2. Mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan lebih selama

kerja praktek.

3. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui setiap urutan pekerjaan

dilapangan.
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4. Mahasiswa diharapkan dapat memahami urutan pekerjaan pondasi

konstruksi jaringan rusuk beton atau KJRB, yang dimana tidak

dipelajari selama bangku perkuliahan.

3.3 Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan

3.3.1. Perangkat lunak yang digunakan

Perangkat lunak yang digunakan selama kuliah praktek adalah :

1. Microsoft word

Perangkat ini digunakan untuk membantu membuat laporan harian,

dan laporan kuliah praktek

2. Microsoft Excel

Perangkat ini digunkan untuk mengitung volume pekerjaan

3. Autocad

Perangkat ini digunkan untuk membuka gambar rencana bangunan

4. WPS office

Perangkat ini digunkan untuk membuka file data2 yang di

berikan pembimbing lapangan dalam bentuk PDF

3.3.2. Perangkat keras yangdigunakan

Perangkat keras yang digunakan selama kuliah praktek adalah :

1. Meteran

Meteran digunakan untuk mengetahui apakah ukuran yang ada di

lapangan sama dengan yang ada digambar.

2. Printer

Printer digunkan untuk mencetak laporan harian kegiatan yang

di laksanakan di tempat magang

3. Alat tulis

Alat tulis digunakan untuk mencatat data-data ukuran ketika

pengecekan di lapangan

4. Hp(Kamera)

Kamera digunkan untuk mendokumentasikan proses pekerjaan

yang sedang dilakukan dilapangan untuk melengkapi data laporan KP
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3.4 Data-data yang diperlukan

a. Time Schedule,untuk melihat target pekerjaan

3.5 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan

Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan selama kegitan Kerja

Praktek adalah :

1. Gambar Dokumentasi selama pekerjaan berlangsung.

2. Laporan mengenai tahapan pekerjaan yang berlangsung selama

KP

3. Data jumlah pekerja dalam suatu pekerjaan

4. Efesiensi pekerja melakukan pekerjaan rakitan tulangan kolom

3.6 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek tentu saja kita akan menemukan

beberapa kendala sehingga menyulitkan kelancaran menyelesaikan tugas.

Adapun kendala yang ditemukan selama pelaksanaan yang paling dominan

saat Kerja Praktek ialah faktor alam berupa hujan.  Hujan mengakibatkan

bebagai pekerjaan menjadi terhambat sehingga berdampak kepada time

schedule yang telah direncanakan sebelumnya, dan hujan juga

mengakibatkan kondisi lokasi proyek becek dan berlumpur akibat pada

bangunan Gedung Utama menggunakan pondasi KJRB  yang strukturnya

didominasi menggunakan tanah.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang dilakukan selama

40 hari, terhitung mulai dari tanggal 5 Juli sampai 30 Agustus 2021 di Proyek

pembangunan Makorem 031/ Wira Bima Pekanbaru, yang ditugaskan di PT.

Bennatin Surya Cipta sebagai Konsultan Manajemen Kontruksi adalah sebagai

berikut :

1. Proyek Pembangunan Gedung Makorem 031/ Wira Bima Pekanbaru ini

bertujuan Untuk menunjang sarana dan prasarana kepentingan kerja TNI

dalam melindungi Negara maupun masyarakat.

2. Proyek ini melibatkan 4 (empat) Organisasi Penyelenggara Proyek,

diantaranya yaitu :

a. Pemilik (Owner) : Makorem 031/ Wira Bima Pekanbaru

b. Kontraktor Pelaksana : PT. Marlanco

c. Konsultan Perencana : PT. Mitra Ideal Consultant

d. Konsultan MK : PT. Bennatin Surya Cipta

3. Nilai Proyek ini yaitu sebesar Rp. 85.629.954.950,18

4. Pada Gedung Utama digunakan struktur pondasi KJRB dengan

menggunakan kolom dimensi (700x700) mm, dan mutu beton K-300

5. Pada Gedung Pimkopad digunakan pondasi setempat dengan

menggunakan kolom dimensi (200x200) mm, dan mutu beton K-270

6. Pada Proyek Pmbangunan Makorem 031/ Wira Bima pngujian mutu

beton dilakukan sebelum pengecoran.

Selama Kuliah Praktek di Makorem 031/ Wira Bima Pekanbaru

mahasiswa mampu memahami bagaimana penerapan ilmu teori yang dipelajari

selama didunia perkuliahan dan mahasiswa dapat mengetahui lebih banyak

tentang bidang Manajemen Konstruksi dan tugas serta peran MK dalam proses
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pembangunan sebuah Gedung. Tidak lupa mahasiswa juga dapat memahami dan

mengerti tentang bagaimana kondisi permasalahan yang biasanya terjadi di

Lapangan.

4.2 Saran

1. Di harapkan Mahasiswa yang akan melaksankan KP mengetahui

tentang teori pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung agar dapat

membandingkan ilmu teori dan yang terjadi di lapangan, hal ini juga

akan memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang di

berikan pembimbing lapangan.

2. Mahasiswa juga di harapkan banyak-banyak bertanya dan

mempersiapkan buku catatan guna mencatat hal hal penting yang

akan di jelaskan oleh pembimbing lapangan.

3. Mahasiswa diharapkan lebih memperhatikan Keselamatan Kerja

(Safety) di lokasi Proyek agar tidak terjadi kecelakaan Kerja

4. Mahasiswa diharakan mengikuti semuaa peraturan yang dibuat oleh

Perusahaan selama di Lapangan.
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