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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

1.1 Latar Belakang Perusahaan/Industri 

    PT. Bennatin Surya Cipta merupakan perusahaan yang berdiri dan 

berkembang  di jakarta. Merupakan  sebuah persekutuan komanditer (CV) 

yang bernama PT.Bennatin Surya Cipta dan berkembang menjadi suatu 

perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya . 

Perusahaan ini bergerak pada bidang perencanaan dan pengawasan. PT 

Bennatin surya cipta berlokasi di Jl. Raya Pasar Minggu Km.18 No.1 

Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten Kota Jakarta 

Selatan.  

 

1.2 Tujuan  Proyek 

Dengan adanya proyek pembangunan ini, diharapkan agar tujuan-tujuan yang 

ditargetkan pada proyek ini dapat tercapai dengan baik. Adapun tujuan proyek 

pembangunan Gedung Makorem 031 WB adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan etos kerja korem 031 Wira Bima untuk terus berkarya dan 

dalam memberikan pengabdian terbaik bagi organisasi, masyarakat bangsa dan 

negara. 

b. Menyukseskan program pemerintah dan memelihara situasi kondusif serta 

meningkatkan kesejahteraan masyrakat khususnya di wilayah provinsi Riau. 

c. Serta Mendukung segala pekerjaan dengan adanya pembangunan infrastruktur 

dengan fasilitas yang memadai.  

 

1.3 Struktur Organisasi  

1.3.1 Pengertian Umum 

            Struktur organisasi adalah sebuah hubungan terorganisir antara 

sekelompok orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama.  Organisasi 

merupakan suatu alat atau cara  untuk menentukan pembagian tugas sesuai dengan 

keahlian. Pada dasarnya organisasi terbagi menjadi dua bagian besar yaitu struktur 
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umum perusahaan  dan struktur organisasi di lapangan. Dengan adanya organisasi 

dan pembagian tugas, maka diharapkan pelaksanaan kegiatan suatu proyek dapat 

diselesaikan secara efektif dan efisen. Untuk mengoptimalkan kerja suatu 

organisasi maka perlu dipahami prinsip-prinsip organisasi,diantaranya: 

1. Tingkat Pengawasan 

2. Kesatuan perintah dan tanggung jawab 

3. Adanya tujuan yang jelas 

4. Pelimpahan Wewenang 

5. Koordinasi yang baik 

 

1.3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

STRUKTUR ORGANISASI KONSULTANSI MANAJEMEN 

KONSTRUKSI PT.BENNATIN SURYA CIPTA 

 

 

 

Gambar1.1 Struktur Organisasi PT.Bennatin Surya Cipta 
           (Sumber : Dokumen PT.Bennatin surya Cipta 
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a. Tugas dan Wewenang 

1. Direktur Utama 

    Direktur utama adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

seluruh kegiatan organisasi   di perusahaan dan  pelaksanaan 

proyek pada suatu daerah yang ditangani oleh perusahaan tersebut. 

2. Team Leader 

Team leader merupakan seorang pemimpin yang mampu  

memberikan bimbingan, instruksi, arahan dan kepemimpinan 

kepada sekelompok individu lain demi mencapai hasil yang baik 

dalam sebuah pekerjaan. 

Tugas sebagai Team Leader adalah membuat  team work 

kepada para anggota yang terdiri dari bermacam-macam keahlian, 

dan harus mampu masuk dalam sebuah kerja dan merumuskan satu 

tujuan yang sama. Agar dapat mengatur tim untuk masa depan 

yang sukses. 

3. Administrasi 

      Tugas Administrasi adalah : 

a. Melakukan proses data Entry 

b. Melakukan sesi dokumentasi 

c. Menjaga dan Mengecek Inventory kantor 

d. Mengecek biaya operasional dan membuat Reibuestment  ke 

pusat  

e. Membuat surat jalan 

f. Membuat data Absensi dan lembur 

g. Membuat laporan mingguan/bulanan 

h. Merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap dokumen 

yang ada 

4. Ahli Struktur  

Tugas Ahli Struktur adalah : 

a. Bertanggung Jawab kepada Team Leader 

b. Sebagai penanggung jawan teknis tertinggi pelaksanaan 
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c. Bertanggung jawab melakukan analisis atas semua hasil test 

material arsitektur dan memberikan rekomendasi untuk 

pekerjaan yang akan ditangani dan justifikasi teknis atas 

persetujuaan atau penolakan usulan tersebut 

d. Bertanggung jawab atas hasil elevasi dan koreksi gambar shop 

Drawing dan gambar As Built Drawing Struktur yang diajukan 

oleh kontraktor 

e. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  pekerjaan  pengawasan  

kepada penanggung jawab pembangunan/Ketua tim secara 

intern dan kepada pemimpin kegiatan secara ekstrn. 

f. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau 

pengurangan pekerjaan serta berpengaruh kepada ketentuan 

kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari pemimpin 

proyek/pemimpin bagian proyek. 

g. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas implementasi di 

lapangan untuk sidang struktur bangunan.  

5. Ahli Asitektur 

Tugas Ahli Asitektur adalah : 

a. Bertanggung jawab melakukan analisa atas semua hasil test 

material struktur dan memberikan rekomendasi untuk pekerjaan 

yang ada dan di tangani dan Justifikasi teknis atas persetujuan 

atau penolakan usulan tersebut. 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan pengawasan kepada 

penanggung jawab pembangunan/Ketua Tim secara intern dan 

kepada pemimpin kegiatan secara ekstern. 

c. Mengkoordinasikan pekerjaan pengawasan secara umum, 

pengawasan lapangan,koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan 

pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi 

teknis yang dilakukan dapat secara terus menerussampai dengan 

pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. 
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6. Ahli Teknik Bangunan Gedung 

Tugas Ahli Teknik Bangunan Gedung: 

a. Bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan terhadap 

gambar-gamabar dan perhitungan-perhitungan kepada 

kontraktor serta bersama dengan kontraktor melakukan 

pengeckan terhadap item pekerjaan dan volume pekerjaan 

struktur. 

b. Mengkoordinasikan pekerjaan pengawasan secara umum 

,pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-

kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun 

administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus. 

c. Mengevaluasi komplikasi data dan analisis kondisi tapak. 

d. Mengevaluasi analisis kebutuhan besaran gedung, Sistem 

Konstruksi/Struktur dari masing-masing gedung bersama Team 

Leader. 

e. Melakukan analisis tahapan pembangunan, mengevaluasi 

analisis dan estimasi biaya konstruksi untuk masing-masing 

kompenen gedung dan lingkungan. 

7. Tenaga Ahli Mekanika: 

Tugas Ahli Mekanikal adalah : 

a. Bertanggung jawab memberikan pengarahan terhadap gambar-

gambar mekanikal kepada kontraktor serta melakukan analisis 

atas semua hasil test material mekanikal dan memberikan 

rekomendasi untuk pekerjaan yang akan ditangani dan justifikasi 

teknis atas persetujuan atau penolakan usulan tersebut. 

b. Melaksanakan semua pekerjaan yang diterima, sesuai dengan 

Job Discription dan berpedoman kepada ketentuan yang 

berlaku. 

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pekerjaan supervisi yang 

berhubungan dengan mekanikal. 
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d. Melakukan konsultasi tentang pekerjaan pengawasan kepada 

penanggung jawab pembangunan/ketua tim secara intern dan 

kepada pemimpin kegiatan secara ekstrn. 

e. Mengkoordinasikan pengawasan bidang mekanikal secara 

umum,pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-

administrasi teknis yang dilakukan secara terus-menerus. 

8. Ahli Electrical 

Tugas Tenaga Ahli Electrical adalah: 

a. Melakukan Perencanaan sistem electrical yang berdasarkan 

pada perhitungan kebutuhan. 

b. Melakukan analisa dan perhitungan kebutuhan 

c. Melakukan Koordinasi dengan Team Leader, tenaga ahli yang 

lain dan tenaga pendukung yang ada. 

d. Menyusun,mengatur,dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan seluruh instalasi listrik perusahaan dan peralatan yang 

menggunakan tenaga listrik untuk menjamin kelancaran 

jalannya operasi pekerjaan. 

9. Ahli K3 Konstruksi 

      Tugas Ahli K3 Konstruksi: 

a. Melakukan Sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan 

pekerjaan, prosedur kerja dan instruksi kerja K3. 

b. Mengelola laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 

konstruksi. 

c. Mengelola penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja serta keadaan darurat lainnya. 

10. Tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu/Quality Control 

Tugas Quality Control adalah: 

a. Memeriksa Kelayakan Peralatan pengendalian mutu yang 

digunakan 

b. Melaksanakan Pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan 

ataupun di laboratorium 
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c. Mempelajari metode kerja yang digunakan agar sesuai 

spesifikasi teknis yang di pakai. 

d. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan mutu yang 

dibutuhkan oleh Quality Assurance. 

11. Ahli Geoteknik 

Tugas Ahli Geoteknik adalah: 

a. Menerapkan UUJK, SMK3. 

b. Mengevaluasi data dan daerah geoteknik yang akan diselidiki 

c. Merencanakan sumber daya 

d. Merencanakan dampak lingkungan 

e. Mengevaluasi pelaporan hasil pelaksana penyelidikan 

geoteknik. 

f. Membuat rekomendasi mengenai data-data yang akan 

digunakan untuk perencanaan. 

12. Ahli Asitektur Landscape 

Tugas Tenaga Ahli Landscape adalah : 

a.  Mengevaluasi data dan melakukan rekayasa teknik. 

b. Memeriksa pekerjaan persiapan dan pendahuluan. 

c. Membantu ahli arsitektur dalam mengolah data  progres 

perkembangan lapangan harian secara kualitatif maupun 

kuantitatif untuk disusun dalam bentuk laporan mingguan/ 

bulanan. 

d. Membantu ahli arsitektur dalam mengevaluasi dan mengoreksi 

rencana desain landscape yang di hasilkan oleh perencana 

landscape. 

e. Bekerja sama bersama dengan Ahli Arsitektur dalam 

mengevaluasi dan  mengoreksi Gambar Shop Drawing 

Landscape yang diajukan oleh kontraktor. 

13. Ahli Interior 

Tugas Ahli Interior adalah : 



8 
 

a. Melaksanakan SMK3-L dan mengevaluasi hasil pengumpulan 

data interior yang dilakukan oleh konsultan perencana 

b. Mengevaluasi analisis data interior yang dilakukan oleh 

Konsultan perencana dan mengevaluasi perancangan interior 

yang dilakukan oleh konsultan perencana. 

c. Melakukan pengawasan berkala. 

14. Inspector Asitektur 

Tugas Isnpector Arsitektur adalah : 

a. Melakukan konsolidasi penanggung jawaban kegiatan dan 

memberikan pengarahan terhadap gambar-gambar arsitektur. 

b. Mengawasi kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen 

pelaksanaan/pelelangan yang dijadikan pedoman.  

c. Mengawasi pekerjaan arsitektur di lapangan. 

15. Inspector Struktur 

Tugas Inspector Struktur adalah : 

    Memeriksan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek 

prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak 

serta melakukan pengujian terhadap kuantitas material dan 

peralatan yang ditempatkan di lapanngan. 

16. Inspector Mekanikal 

Tugas Inspector Mekanikal adalah : 

    Bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan terhadap 

gambar-gambar dan perhitungan-perhitungan kepada kontraktor 

serta bersama dengan kontraktor melakukan pengecekan terhadap 

item pekerjaan dan volume pekerjaan mekanikal. 

17. Inspector Electrical  

Tugas Inspector Electrical adalah : 

    Bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan terhadap 

gambar-gambar dan perhitungan-perhitungan kepada kontraktor 

serta bersama dengan kontraktor melakukan pengecekan terhadap 

item pekerjaan dan volume pekerjaan electrical. 
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1.3.3 Struktur Organisasi Proyek 

     Struktur organisasi proyek  merupakan sebuah skema atau gambaran alur 

kerjasama yang berguna untuk membantu dalam proses pencapaian suatu tujuan 

dalam proyek. Struktur organisasi disusunan untuk menjabarkan fungsi tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dalam pembangunan suatu proyek 

terdapat beberapa unsur atau pihak yang terlibat didalam proyek. Unsur-unsur 

yang terlibar memiliki hubungan kerja sama satu sama lain dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya masing-masing 

 

 

Gambar 1.2 Skema Hubungan Kerja antar pihak yang terlibat dalam Proyek  

    ( Sumber : Dokumen PT.Bennatin Surya Cipta 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

      PT. Bennatin Surya Cipta merupakan salah satu  perusahan swasta yang 

merupakan badan usaha  berpengalaman yang mengerjakan proyek-proyek 

nasional. PT. Bennatin Surya Cipta  bergerak di bidang usaha utama sebagai 

perencana konstruksi. Dalam melaksanakan pekerjaan PT. Bennatin Surya Cipta 

senantiasa melaksanakan menggunakan metode dan logika Ilmiah yang 

bertanggung jawab sehingga tercapai mutu pekerjaan yang optimum. 

Ruang Lingkup Perusahaan PT Bennatin Surya Cipya meliputi : 

1. Bidang Perencanaan Arsitektur  

    

    

    

    

    

    

    

    
Jalur Perintah   
Jalur Koordinasi   

Konsultan 
Perencana   

PT. MITRA IDEAL  
CONSULTANT   

Konsultan   
MK   

PT. BENNATIN  
SURYA CIPTA   

Kontraktor   
Pelaksana   

PT.MARLANCO   

PPK   
Makorem 031/WB   
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Sub-bidang: 

a. Jasa Nasihat dan Pra Desian Arsitektur (AR101) 

b. Jasa Desain Arsitektural (AR102) 

c. Jasa Desain Interior ( AR104) 

d. Jasa Arsitektur lainnya (AR105) 

2. Bidang Perencanaan Rekayasa  

Sub-bidang: 

a. Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur 

Bangunan (RE102) 

b. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) 

c. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Ttansportasi 

(RE104) 

d. Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam 

Bangunan (RE105) 

e. Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi (RE106) 

f. Jasa Nasehat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi (RE107) 

g. Jasa Desain Rekayasa Lainnya (RE108) 

3. Bidang Pengawasan Rekayasa 

Sub-bidang: 

a. Jasa pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201) 

b. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) 

c. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) 

d. Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas 

Industri (RE204) 

4. Bidang Pengawasan Penataan Ruang 

Sub-bidang: 

a. Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan (PR101) 

b. Jasa Perencanaan Wilayah (PR102) 

c. Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan Bangunan dan Lansekap 

(PR103) 

d. Jasa Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang (PR104) 
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e. Jasa Pengawas dan Pengendalian Penataan Ruang (PR201) 

5. Bidang Survei 

Sub bidang : 

a. Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika (SP 302) 

b. Jasa Survei bawah Tanah (SP302) 

c. Jasa Survei Permukaan Tanah (SP303) 

d. Jasa Pembuatan Peta (SP304) 

6. Bidang Konsultansi Lainnya 

a. Jasa Konsultansi Lingkungan (KL401) 

b. Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan (KL402) 

c. Jasa Manajemen Proyek Terkait  Konstruksi Bangunan (KL403) 

d. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil 

Transportasi (KL404) 

e. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil 

Keairan (KL405) 

f. Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil 

Lainnya (KL406) 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan Proyek/Tender 

      Tahapan lelang/tender yang telah di jalani, yaitu:  

Tabel 2.1 Tahap Lelang/Tender 

No  Tahap Mulai Sampai 

1 Pengumuman Prakualifikasi 27/01/2021 02/02/2021 

2 Download Dokumen Kualifikasi 27/01/2021 04/02/2021 

3 Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 29/01/2021 29/01/2021 

4 Kirim Persyaratan Kualifikasi 29/01/2021 04/02/2021 

5 Evaluasi Dokumen Kualifikasi 04/02/2021 08/02/2021 

6 Pembuktian Kualifikasi 09/02/2021 10/02/2021 

7 Penetapan Hasil Prakualifikasi 11/02/2021 11/02/2021 

8 Pengumuman Hasil Prakualifikasi 11/02/2021 11/02/2021 

9 Masa Sanggah Prakualifikasi 11/02/2021 16/02/2021 

10 Download Dokumen Pemilihan 17/02/2021 23/02/2021 

11 Pemberian Penjelasan  19/02/2021 19/02/2021 

12 Upload Dokumen Pemilihan 19/02/2021 25/02/2021 

13 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: 

Administrasi dan Teknis 

25/02/2021 04/03/2021 

14 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis 05/03/2021 05/03/2021 

15 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Fili II :Harga 06/03/2021 08/03/2021 

16 Penetapan Pemenang 09/03/2021 09/03/2021 

17 Pengumuman Pemenang 09/03/2021 09/03/2021 

18 Masa Sanggah 09/03/2021 16/03/2021 

19 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 01/04/2021 01/04/2021 

20 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05/04/2021 12/04/2021 

21 Penandatangan Kontrak 05/04/2021 12/04/2021 

 

 

 

 

 



13 
 

    Nilai pagu paket yaitu Rp.3132.863.000.00 dan Nilai HPS Paket yaitu RP. 

3.132.862.623.44 dadri APBD 

 

 

Gambar 2.1 Pengumuman Tender Makorem 031/WB 

(Sumber : Lpse.riau.go.id) 

 

    Pemenang Tender Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Makorem 

031/WB Pekanbaru yaitu PT Benanatin Surya Cipta dengan Harga Penwaran Rp. 

2.839.118.700.00 dan Harga Negosiasi Rp. 2.829.229.700.00 

  

 

Gambar 2.2 Pemenang Tender Makorem 031/WB 

(Sumber : Lpse.riau.go.id) 
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2.2 Data Umum dan Data Teknis Proyek 

2.2.1 Data Umum Proyek 

Tabel 2.2 Data Umum Proyek 

Nama Proyek : Pembangunan Makorem 031/ WB 

Nomor Kontrak : 641/PUPRPKPP-CK/KONTRAK-

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

Nilai Kontrak : Rp.85.629.954.950,18 

Waktu Pelaksanaan : 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) Hari Kalender  

Konsultan Pelaksana : PT.MARLANCO 

Konsultan Perencana : PT.Mitra Ideal Consultant 

Konsultan MK : PT.Bennatin Surya Cipta 

Jenis Proyek : Bangunan Gedung 

Lokasi : Pekanbaru 

 

(Sumber : Dokumen Kontrak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Papan nama Proyek Pembangunan Makorem 031/WB Pekanbaru  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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2.2.2 Data Teknis Proyek 

Tabel 2.3 Data Teknis Proyek 

Jenis Proyek : Proyek Pembangunan Makorem 031/WB 

Fungsi : Untuk  meningkatkan fasilitas  

Mutu Beton : 1. Pondasi  Konstruksi Jaring Rusuk Beton  

2. Kolom Pedestal  

3. Pile Cap 

4. Kolom 

5. Balok 

6. Sloof 

Jenis Beton : Beton Ready Mix 

Jenis Pondasi : Pondasi Dangkal  

Jenis Semen : PCC (Semen Padang) 

Struktur Beton : Beton Bertulang  

Jenis Tulangan : Tulangan Ulir dan Tulangan Polos 

(Sumber : Dokumen Spesifikasi Teknis) 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

 Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Proyek Pembangunan Gedung 

Makorem 031/WB, Pekanbaru, Riau. Dilaksanakan selama 60 (Enam Puluh ) hari 

terhitung dari 5 juli 2021 sampai 31 Agustus 2021 dengan jam kerja di mulai dari 

jam 08.30 – 16.30 Wib di luar jam lembur selam satu minggu penuh dari hari 

senin hingga sabtu. 

Pada pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang di tugaskan di PT.Bennatin Surya 

Cipta yang  berperan sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi, ada beberapa 

tugas yang diberikan seperti mengawasi, kontrol kualitas, dan melaporkan 

pekerjaan  oleh pihak kontraktor kepada pihak manajemen konstruksi. Adapun 

Spesifikasi tugas yang diberikan selama pelaksanaan Kerja praktek (KP) Selama 

60 hari adalah: 

 

3.1.1 Pekerjaan  Pembangunan Gedung Kantor Utama Makorem 

Pondasi yang di pakai dalam Proyek Pembangunan Gedung Kantor Utama 

makorem 031/WB adalah pondasi Jaring Rusuk Beton . Pondasi  Konstruksi 

Jaring rusuk beton (KJRB) merupakan  penyempurnaan dari pondasi Konstruksi  

Jaring Laba-Laba (KSLL) yang  mana pondasi  KJRB Ini dinilai sangat ekonomis 

dan  merupakan salah satu pondasi dangkal yang kaku, kokoh, dan menyeluruh. 

Dinamakan KSLL karena pembesian plat fondasi di daerah kolom selalu 

berbentuk sarang laba-laba dan bentuk jaringnya yang tarik menarik membuat 

KSLL bekerja secara holistik dan berada dalam satu kesatuan yang kokoh dan 

stabil. Pondasi KSLL mempunyai tingkat kekakuan yang lebih tinggi, 

mengakibatkan penurunan yang terjadi akan merata karena masing masing kolom 

dijepit dengan rusuk rusuk beton yang saling mengunci. 

Rusuk rusuk KSLL berfungsi sebagai pengkaku plat sekaligus penyebar 

tegangan atau gaya gaya yang bekerja pada kolom. Pasir dan tanah pengisi 

dipadatkan secara sempurna berfungsi sebagai massa pondasi sekaligus untuk 



17 
 

menjepit rusuk rusuk konstruksi yang tipis sehingga aman terhadap risiko lipatan 

dan puntir.  

a. Pekerjaan Pengupasan  Lahan  

       Pekerjaan Pengupasan lahan pada lahan gedung kantor utama makorem 

031/WB dilakukan dengan menggunakan alate escavator. Pengupasan lahan 

dilakukan untuk mendapatkan permukaan tanah dasar sesuai elevasi yang sudah di 

lakukan survei untuk menentukanya. 

tugas yang dilaksanakan: 

1. Mengawasi Proses Pengupasan lahan di lapangan. 

2. Memastikan kedalaman galian sesuai dengan elevasi pada gambar rencana. 

 

Tabel 3.1  Peralatan Pengupasan Lahan 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Escavator 

 

 

 

 

 

 

Sebagai alat untuk 

mengangkut tanah yang 

digali 

 

 

 

Gambar 3.1 Pekerjaan Pengupasan lahan untuk gedung Kantor Utama  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021 

 

 

 

b. Pekerjaan Galian Tanah  

    Pekerjaan galian tanah untuk lubang pondasi dilakukan setelah 

pekerjaan  pengupasan dan pemasangan bowplank dilakukan. Pada 
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pondasi KJRB dilakukan beberapa galian yang diperuntukan yakni untuk 

galian tanah dasar sampai rib konstruksi, galian tanah membentuk saluran 

sepanjang Rib Settlement (sebagai dinding Pondasi KJRB). 

 Tugas yang diberikan : 

1. Mengawasi dan meninjau pekerjaan Penggalian untuk lobang pondasi 

KJRB, Penggalian untuk rib konstruksi dan rib settlement.  

 

        Tabel 3.2 Peralatan Penggalian Tanah  

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Escavator 

 

 

 

 

 

Sebagai alat untuk 

mengangkut tanah yang 

digali 

2 Cangkul 

 

 

 

 

 

Sebagai alat pelengkap 

dalam pengupasan lahan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Penggalian tanah Pada Rib Settlement (dinding Pondasi KJRB) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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Gambar 3.3 Pekerjaan Penggalian tanah Rib Konstruksi  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

c. Pekerjaan Lantai Kerja Untuk Rib dan Beton Decking 

    Pekerjaan Settlement pembuatan lantai kerja diperuntukan untuk Rib 

Konstruksi dan rib, karena lantai kerja berfungsi nantinya sebagai penahan 

acuan rib. Pada pekerjaan Lantai kerja juga di butuhkan Beton Decking 

sebagai pembatas antara lantai kerja dan Rib. 

 Tugas yang diberikan: 

1. Mengawasi Pekerjaan Pemasangan bekisting, pemberian pasir urug, dan 

pengecoran pada lantai kerja pondasi JRB. 

2. Mengawasi dan meninjau pekerjaan pembuatan beton decking untuk 

Lantai kerja 

 

        Tabel 3.3 Peralatan pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja dan Beton Decking 

No Nama Alat Gambar Alat Kegunaan 

1. Palu 

 

 

 

 

Untuk Memaku pemasangan 

bekisting pada lantai kerja 

 

2. Gergaji 

 

 

 

Untuk memotong kebutuhan 

tripleks untuk lantai kerja 
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3. Sendok Semen 

 

Berfungsi meratakan 

permukaan cor coran 

4. Sekop dan Cangkul 

 

 

 

 

 

 

Sebagai alat pengaduk 

semen atau meratakan cor 

coran  

 

5. Gerobak 

 

 

 

 

 

Untuk mengangkut atau 

membawa cor coran 

6. Mesin Molen Cor 

 

 

 

 

 

 

Sebagai mesint untuk 

mencampur dan meratakan 

cor coran secara praktis 

 

       

a.) Pekerjaan Pemasangan Bekisting            b.) Pekerjaan Pemasangan Bekisting  

      lantai kerja Rib Settlement                 Lantai kerja Rib Konstruksi 

Gambar 3.4 Pekerjaan Pemasangan bekisting untuk Lantai kerja RIB 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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a.) Pengecoran Lantai kerja Rib     b.) Pengecoran Bekisting  Lantai 

Settlement                                       Kerja Rib Konstruksi 

          

Gambar 3.5 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja RIB 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

 

 

Gambar 3.6 Pekerjaan pembuatan Beton Decking 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

d. Pekerjaan Pemasangan Pipa Pengarah Settlement  

     Pada Pondasi KJRB gedung kantor utama  di pasang 4 buah Pipa 

Settlement  di empat titik berbeda dengan panjang 1 buah pipa settlement 

yakni 6 meter yang mana pipa settlement berfungsi sebagai pengukur 

penurunan tanah. 

 Tugas yang diberikan:  

1. Mengawasi dan meninjau pekerjaan pemasangan dan penempatan pipa 

pengarah settlement pada Pondasi KJRB Gedung Kantor Utama 

Makorem 031/WB . 

 



22 
 

 

      Tabel 3.4 Peralatan Pemasangan Pipa Settlement 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Escavator 

 

Membantu menekan 

dan memasukan Pipa 

Settlement ke dalam 

Tanah 

2 Theodolite 

   

Menentukan Kelurusan 

pipa ketika di dorong 

kedalam tanah oleh 

escavator 

 

 
 

Gambar 3.7 Pemasangan Pipa Pengarah Settlement 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

 

e. Pekerjaan Penulangan 

1. Penulangan Rib Settlement  

      Pekerjaan Penulangan pada rib Settlement dilakukan dengan 

menggunakan  tulangan polos  diameter 10 mm dan tulangan 8 mm. 

Adapun Langkah kerja pekerjaan pemasangan dan perakitan tulangan Rib 

Settlement  adalah sebagai berikut: 

a Tulangan di potong dengan ukuran sesuai ukuran dan ketentuannya 

menggunakan pemotong besi dan diikat menggunakan kawat bendrat 
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b. Perakitan di lakukan dengan jarak antar besi 15cm untuk yang     

melintang dan yang vertikal 15cm  

c. Besi di pasang keseluruh daerah atau sepanjang rib settlement. 

 

 

Gambar 3.8 Pekerjaan perakitan tulangan rib settlement 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

2. Penulangan rib pembagi  

    Pekerjaan Penulangan pada rib pembagi dilakukan tidak jauh beda 

dengan rib settlement, hanya saja tempat penulangannya yang 

berbeda. Penulangan ini menggunakan  Tulangan polos  Diameter 10 

dan Tulangan 8 mm. Adapun Langkah kerja pekerjaan pemasangan 

dan perakitan tulangan Rib Pembagi  adalah sebagai berikut: 

a. Tulangan di potong dengan ukuran sesuai ukuran dan ketentuannya 

menggunakan pemotong besi dan diikat menggunakan kawat 

bendrat, 

b. Perakitan di lakukan dengan jarak antar besi 15 cm untuk yang 

melintang dan yang vertikal 15 cm.  

c. Besi di pasang keseluruh daerah atau sepanjang rib pembagi. 

 

3. Penulangan rib konstruksi  

    Pekerjaan Penulangan pada rib konstruksi dilakukan di daerah 

daerah yang melintang atau bagian yang menyerong hingga 

meneruskan tulangan kedaerah rib pembagi dan rib settlement 

tulangan yang di gunakan juga tidak jauh beda yaitu  tulangan polos d 

10 mm dan tulangan 8 mm.  
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     Adapun langkah kerja pekerjaan pemasangan dan perakitan 

tulangan rib Pembagi  adalah sebagai berikut: 

a. Tulangan di potong dengan ukuran sesuai ukuran dan ketentuannya 

menggunakan pemotong besi dan diikat menggunakan kawat 

bendrat 

b. Perakitan di lakukan dengan jarak antar besi 15 cm untuk yang 

melintang dan yang vertikal 15cm  

c. Besi di pasang keseluruh daerah atau sepanjang rib konstruksi 

 

4 . Penulangan kolom pedestal  

    Pekerjaan Penulangan kolom pedestal dilakukan di titik titik atau di 

tengah rib konstruksi. Untuk tulangan utama menggunakan besi ulir 

D22 dan tulangan sengkang menggunakan besi polos D12. Adapun 

langkah kerja pemasangan dan perakitan tulangan kolom pedestal : 

a. Untuk tulangan utama menggunakan besi ulir D22 dengan panjang 

total 238 cm sebanyak 20 tulangan. Untuk lekukannya di bengkok 

sepanjang 20 cm 

b. Untuk sengkang menggunakan besi polos D12 dengan panjang 

total 168 cm dan ukuran sengkang adalah 39x40 cm. 

c. Rakit tulangan utama dan tulangan sengkang dengan kawat 

bendrat, jarak antar tulangan utama adalah10cm dan jarak antar 

sengkang adalah 9 cm. 

d. Lalu pasang tahu beton di bawah tulangan.  

e. Kemudian letakakan tulangan kolom pedestal yang telah siap 

dirangkai ke titik titik rib dan pas ditengah tengah konstruksi. 
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Gambar 3.9 Pekerjaan pemasangan tulangan kolom pedestal 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

        Tabel 3.5 Peralatan Perakitan Besi Tulangan 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Pemotong besi  

 

Berfungsi untuk 

memotong besi secara 

manual 

2 
Tang potong 

kawat/kakak tua 

 

Berfungsi untuk 

memotong kawat 

bendrat  

 

3 Kawat bendrat 

 

Berfungsi untuk 

mengikat atau 

mengkaitkan tul.besi ke 

besi lainnya 
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Gambar 3.10 Penulangan di setiap rib dan struktur kolom 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

f.  Pekerjaan Pemasangan Bekisting atau cetakan 

    Pekerjaan Pemasangan bekisting atau cetakan untuk rib konstruksi 

menggunakan papan triplek 100 cm x 224 cm. Tinggi diding setiap rib 

adalah 100 cm dan tebalnya 12 cm. Bekisting ini sebelumnya sudah di 

pasang kayu lat arah horizontal maupun arah vertikal disetiap sisi 

sisinya. Adapun cara pemasangan bekisting adalah sebagai berikut : 

a. Untuk setiap papan bekisting yang akan di pasang kesetiap dinding 

pada sisi sebelah kanan di pasang kayu lat sepanjang 14 cm, lalu di 

sambung ke sisi sebelah kiri. Sehingga setiap sisi terpasang 1 cm 

supaya mendapat cetakan dinding seluas 12 cm. 

b. Untuk menjaga ketahanan atau kekokohan cetakan, di pasang kayu 

skor supaya dapat menjaga bekisting tidak bergeser atau berubah 

posisi. 

c. Lakukan pemasangan bekisting di setiap rib-rib bangunan. 
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a).Pemasangan papan 

bekisting 

b).Pemasangan skor bekisting

 

Gambar 3.11 Pekerjaan pemasangan bekisting 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

        Tabel 3.6 Peralatan Pemasangan Bekisting 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Martil  

 

Berfungsi untuk 

memukul paku supaya 

terpasang ke material 

2 Paku  

 

Berfungsi merekatkan 

material ke bahan 

lainnya 

 

3 Meteran  

 

Untuk mengukur ukuran 

yang telah ditentukan 

dan pas posisi 

 

g. Pekerjaan Pengecoran 

    Pekerjaan pengecoran rib konstruksi, rib settlement dan rib pembagi 

dilakukan secara bersamaan dan untuk betonnya sudah di uji dengan 

melakukan uji Slump Test. Dari pengujian ini didapati nilai 10cm, 

dalam pengujian SlumTest mutu beton yang baik adalah 8 cm-12 cm. 
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Sehingga dapat disimpulkan dari pengujian tersebut, beton layak untuk 

dipakai. 

 

 

Gambar 3.12 Pengujian SlumTest 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

    Kemudian cor-coran di bawa menggunakan mobil molen cor beton 

lalu di tuang ke dalam cetakan. Adapun langkah kerja pengecoran 

setiap dinding rib sebagai berikut : 

a. Melalui mobil molen cor beton, cor-coran di bawa menggunakan 

angkong,kemudian dituang dalam cetakan 

b. Lalu dilakukan juga pemadatan seperti menusuk nusuk cor-coran 

agar padat dan nantinya tidak berpori 

c. Kemudian diamkan hingga mengering dan menjadi keras 

 

 

a). membawa cor-coran   

mengunakan angkong 

 

 

b). menuang cor-coran   

     mengunakan angkong 

 
Gambar 3.13 Pekerjaan Pengecoran dinding rib 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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        Tabel 3.7 Peralatan Pengecoran dinding rib 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 
Mobil molen cor 

beton  

 

Berfungsi untuk 

membawa cor-coran 

dalam skala besar 

2 Angkong 

 
Berfungsi untuk 

membawa cor-coran 

langsung ke dalam 

cetakan 

 

h. Pekerjaan Pelepasan Bekisting 

    Pekerjaan pelepasan bekisting dilakukan kurang lebih setelah 1x24 

jam atau sehari setelah pengecoran. Pelepasan bekisting ini dilakukan 

secara berhati hati supaya tidak merusak beton. Adapun langkah kerja 

dalam melepas bekisting sebagai berikut : 

a. Gunakan martil untuk melepas kayu lat dengan berhati hati. 

b. Lalu lepas kayu skor atau kayu penahan cetakan menggunakan martil 

atau linggis, lakukan pelepasan dengan arah yang berlawanan. 

c. Setelah itu buka papan triplek yang melapisi dinding dengan linggis 

atau alat lainnya yang sesuai. 

    

 

Gambar 3.14 Pekerjaan pelepasan bekisting rib 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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      Tabel 3.8 Peralatan Pelepasan dinding rib 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 linggis  

 

Untuk mencongkel 

papan bekisting 

2 Martil 

 
Untuk membantu 

melepas papan bekisting 

 

 

i. Pekerjaan Pengurugan dan Pemadatan 

        Pekerjaan pengurugan dan pemadatan adalah pekerjaan memasukan 

tanah galian kedalam rongga-rongga rib konstruksi lalu dipadatkan 

hingga merata dan padat. Adapun pekerjaan pengurugan dan pemadatan 

tanah sebagai berikut : 

a. Memasukan tanah hasil galian kedalam rongga rib menggunakan  

ekscavator 

b. Lalu dipadatkan menggunakan alat stamper kuda  

 

 

a). proses memasukkan tanah 

     kedalam rongga rongga rib      

 

b). proses pemadatan tanah dengan  

     alat stamper kuda 

 

Gambar 3.15 Pekerjaan pengurugan dan pemadatan 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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         Tabel 3.9 Peralatan pengurugan dan pemadatan 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Ekskavator 

 

Berfungsi sebagai 

pengangkut tanah 

2 Stamper kuda 

 

 

Sebagai alat pemadat 

tanah manual 

 

j. Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 

    Pekerjaan pengecoran lantai kerja dilaukan setelah pemadatan 

selesai. Untuk tebal lantai kerjanya adalah 5cm, adapun langkah kerja  

pengecoran lantai sebgai berikut : 

a. Untuk rib rib yang terletak di paling tepi konstruksi bisa 

menggunakan angkong untuk membawa cor-coran ke dalam rib 

b. Sementara untuk rib rib yang berada ditengah dan sulit untuk di 

jangkau, menggunakan alat mobile crane dengan mengangkut wadah 

yang berisi cor-coran untuk dituang kedalam rib 

    c.  Setelah dituang, lalu diratakan mengguunakan sendok semen 

 

a.Pengecoran yang  dilakukan 

dengan mobile crane 

 

b). Proses meratakan lantai 

kerja 

Gambar 3.16 Pekerjaan pengecoran lantai kerja 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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       Tabel 3.10 Peralatan pengecoran lantai kerja 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Angkong 

 
Membawa cor coran di 

daerah yang mudah 

dijangkau 

2 Mobile crane 

 

 

Membawa cor coran di 

daerah yang sulit 

dijangkau 

3 Sendok semen 

 

Meratakan cor coran 

 

k. Pekerjaan Pembesian Plat Beton  

    Pekerjaan Pembesian plat beton dilakukan setelah cor coran lantai 

kerja mengering, biasanya pembesian ini sangat banyak sekali rakitan di 

setiap sisinya, adapun langkah kerja pemasangan tulangan spider 

sebagai berikut : 

a. Untuk penulangan sepanjang jalur rib terlebih dahulu dipasang 

tulangan stek yang menghubungkan dan mengikat erat antara rib 

dengan pelat yang di pasang zig-zag. 

b. Untuk penulangan sekitaran kolom, terlebih dahulu di pasang 

tulangan yang berbentuk jaring laba laba. 

c. Lalu tutup tutup tulangan yang mirip dengan wiremesh dengan jarak 

antar tulangan 15 cm. 

d. Untuk besinya menggunakan tulangan polos d8 dan d10 lalu 

dipasang diatas lantai kerja tepat pada tempat yang akan ditulangi. 
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a). Perakitan tulangan steak               b). perakitan tulangan spider 

 

 c.) perakitan tulangan sejenis wiremesh 

Gambar 3.17 Pekerja 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

         Tabel 3.11 Peralatan pembesian plat beton 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Pemotong besi  

 

Berfungsi untuk 

memotong besi secara 

manual 

2 
Tang potong 

kawat/kakak tua 

 

Berfungsi untuk 

memotong kawat 

bendrat  
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3 Kawat bendrat 

 

Berfungsi untuk 

mengikat atau 

mengkaitkan tul.besi ke 

besi lainnya 

 

l. Pekerjaan Pengecoran Plat Beton 

   Pekerjaan pengecoran plat beton dilakukan setelah pekerjaan 

pembesian plat telah selesai dipasang. Pekerjaan pengecoran ini juga 

merupakan tahap akhir dari pondasi KSLL karna pengecoran ini 

merupakan dasar atau muka lantai dari bangunan tersebut. 

   Tahapannya sama seperti pengecoran sebelumnya, yaitu cor coran di 

masukkan kedalam plat hingga semua tertutupi dan muka lantai dasar 

sampai pada elevasi +0.00.  

  

 

Gambar 3.18 Pekerjaan pengecoran plat beton 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

m. Pekerjaan Pemasangan Tulangan Kolom  

    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 100 mm sebagai 

tulangan sengkang 
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a. Kolom Pedestal  

 Perakitan besi kolom pedestal dilaksanakan 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 gunakan 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 type kolom gedung utama 

pada gambar rencana dengan tinggi bekisting kolom 4 m.  

 

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

                                                                             pedestal 

 
Gambar 3.19 Pekerjaan perakitan kolom pedestal 

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

   

c). Pengecoran kolom  

 

Gambar 3.20 Pekerjaan pemasangan kolom 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

Tabel 3.12 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  
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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  

  

6.  
Truck mixer  

  

 

  

Untuk membawak dan 

mengaduk beton  
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7.  Concrete bucket  

 

 
 

Sebagai corong/wadah 

pengangkut beton  

8.  Pipa tremie  

 

 
 

Sebagai alat bantu untuk 

memasukkan beton ke 

dalam bekisting  

 

 

3.1.2 Pekerjaan  Pembangunan Gedung Primkopad Makorem 

          Pondasi yang di pakai dalam proyek pembangunan gedung primkopad 

makorem 031/WB adalah pondasi tapak setempat. Pondasi ini juga termasuk 

pondasi dangkal. 

Pondasi dangkal adalah jenis pondasi yang paling umum dan digunakan untuk 

semua bangunan kecil dan dapat diletakkan menggunakan penggalian manual, 

dengan memungkinkan lereng alami di semua sisi. Jenis pondasi ini praktis untuk 

kedalaman hingga 5 meter dan biasanya masih berada di atas permukaan air. 

a. Pekerjaan pembuatan tapak pondasi 

    Dalam proses peletakan pondasi tapak setempat ini di mulai dari penggalian 

tanah dengan kedalaman 1 meter dan dilanjutkan dengan pembuatan bekisting 

tapak pondasi, pengisian pasir urug,dan lantai kerja. Adapun langkah kerja 

pekerjaan pembuatan pondasi tapak sebagai berikut: 

1. Melakukan penggalian sedalam 1 meter 

2. Membuat bekisting tapak dengan :  Tipe 1 = 0.7m x 0.7m 

                         : Tipe 2 = 0.5m x 0.5m 
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3. Penimbunan pasir urug setinggi 5cm 

4. Pengecoran lantai kerja setebal 5cm 

     

a). Penggalian dengan kedalaman 1 m    b.) Pembuatan cetakan lantai kerja 

       

c). Penimbunan pasir urug 5 cm              d). Pembuatan lantai kerja 

 

Gambar 3.21 Pekerjaan  pembuatan pondasi tapak 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

 

b. Pekerjaan pembesian tapak pondasi dan kolom pedestal  

        Setelah bagian terbawah pondasi atau cetakan tapak selesai, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pembesian tapak pondasi dan kolom pedestal. 

Rakitan pembesian tapak menyatu dengan rakitan pembesian kolom pedestal 

sehingga dalam pengerjaannya dilakukan secara bersamaan dimulai dari 

rakitan tapak pondasi. Besi tulangan yang di gunakan untuk pembesian tapak 

pondasi adalah besi tulangan ulir Ø13 dengan jarak antar tulangan 150 mm. 

Sedangkan untuk kolom pedestal menggunkan besi tulangan pokok ulir Ø13 
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dan besi tulangan polos Ø8 Jarak 15 cm untuk tulangan sengkang. Adapun 

tahapan tahapan pembesian untuk 1tulangan pondasi sebagai berikut: 

1. Potong besi angker d13 dengan panjang 160 cm sebanyak 10 batang, 

kemudian di bengkokkan sesuai ukuran yang ditentukan (dipakai untuk 

bagian tulangan tapak) 

2. Lalu potong besi angker d13 dengan panjang 215 cm sebanyak 4 batang, 

lalu bagian bawahnya di bengkokkan sepanjang 20cm (dipakai untuk 

tulangan kolom pedestal) 

3. Lalu untuk sengkang, menggunakan besi polos d8 dengan panjang 80 cm, 

kemudian di bengkokkan sesuai ukuran yang ditentukan. 

4. Saat perakitan, gunakan kawat bendrat sebagai pengikat dan kakak tua 

sebagai mengencangkan ikatan 

5. Jarak setiap tulangan adalah 15cm  

    

a). Proses pemotongan besi         b). Pemasangan tulangan kolom    

pedestal 

 

 

 

 

 

c.) perakitan tulangan tapak 

Gambar 3.22 Pekerjaan Perakitan tulangan pondasi tapak 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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 a. Bekisting tapak pondasi      b.Hasil coran tapak pondasi 

Gambar 3.23 Pekerjaan pengecoran Pile Cap 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

 

a. Pembuatan bekisting kolom              d.  pengukuran dimensi bekisting   

    Pedestal                                                  kolom pedestal  

  

  

b.Perletakan Bekisting kolom pedestal    a. Pengecoran kolom pedestal 

Gambar 3.24 Pekerjaan pengecoran kolom pedestal 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 
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c. Pekerjaan penimbunan tanah 

    Penimbunan dilakukan dengan menggunakan alat ekskavator yaitu dengan 

kembali mengangkut tanah hasil galian lalu memasukkan kedalam lubang 

pondasi yang sudah di pasang tulangan tapak dan kolom pedestal. Setelah 

semua tertutup oleh tanah,kemudian di tanah padat secara manual oleh para 

pekerja kemudian permukaannya diratakan. 

 

Gambar 3.25 Pekerjaan penimbunan tanah pondasi tapak 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

d. Pekerjaan pembuatan pondasi lajur 1 bata 

    Pada gedung primkopad ini mengunakan jenis pondasi lajur 1bata. Adapun 

tahapan pekerjaannya sebagai berikut: 

1. Pada lajur pondasi yang telah ditentukan, dibuat galian selebar 40 cm 

dengan ketebalan 20 cm. 

2. Lalu dilanjutkan pembuatan lantai kerja dengan pasir urug setebal 5 cm dan 

cor corannya setebal 5 cm. 

3. Pasang benang untuk menetukan garis AS bangunannya supaya tidak keluar 

jalur 

4. Lalu susun bata dengan susunan 1bata, dengan tinggi susunan adalah 30 cm 

dan lebar 20 cm. 
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 a. Pekerjaan penggalian tanah                  b.  Pengecoran lantai kerja  

 

 

c. pemasangan bata   

 
Gambar 3.26 Pekerjaan pembuatan pondasi lajur 1 bata 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

e. Pekerjaan Pembuatan Balok Sloof 

1. Setelah pekerjaan pembuatan pondasi lajur selesai, selanjutnya adalah 

pekerjaan balok sloof, yang dimulai dengan pemasangan/perakitan tulangan 

langsung ditempat. Adapun tahapan tapahan pembutan balok sloof sebagai 

berikut : 

2. Pada lajur pondasi yang telah ditentukan, dibuat galian selebar 40cm dengan 

ketebalan 20cm 

3. Untuk tulangan utama menggunakan besi d13 dan tulangan sengkang d8, 

dengan jarak antar tulangan adalah 15cm 

4. Pemasangan bekisting dengan tebal 250 mm dan lebar 200mm,lalu 

pengecoran balok sloof yang dibantu dengan menggunakan mixer truk dan 

para pekerja 
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5. Gunakan plat triplek untuk membantu mengalirkan cor coran agar tidak 

berserakan kemana mana 

 

    a.Perakitan tulangan balok sloof             b. Perakitan Bekisting balok sloof  

 

  c. Pemasangan bekisting balok sloof        d.  Pengecoran balok sloof  

Gambar 3.27 Pekerjaan pembuatan balok sloof 

       (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

f. Pekerjaan Pemasangan kolom 

    Pada pekerjaan kolom, langkah pertama adalah merakit tulangan kemudian 

disusul dengan pemasangan bekisting dan setelah itu dilanjutkan dengan 

pengecoran kolom. Adapun tahapan tahapan sebagai berikut: 

A. Pembesian: 

1) Kolom Type K9 (200 x 200)   

i. Tulangan utama : 4 Ø18  

ii. Tulangan sengkang : Ø8 – 150  

2) Kolom praktis type Kp1 (110 x 110)  

i. Tulangan utama  : 4 Ø10  
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ii. Tulangan sengkang : Ø6 – 200  

3) Kolom praktis type Kp7 (150 x 500)  

i. Tulangan utama : 6 Ø10  

ii. 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.   

B. Pemasangan bekisting (20x20) 

   Pada kolom 20 x 20, memiliki panjang 315 cm lebar 20cm dan panjang 

30 cm. Untuk tripleknya 2 keping menggunakan lebar 20 cm dan 2 keping 

lainnya menggunakan 30 cm. 

1) Untuk 1 keping triplek ukuran 20cm membutuhkan kayu lat 

i. Panjang : 315 cm (2 buah) lebar 4 cm 

ii. Panjang : 16 cm (6 buah) lebar 4 cm 

2) Untuk 1 keping triplek ukuran 30 cm membutuhkan kayu lat 

i. Panjang : 315 cm (2 buah) lebar 4 cm 

ii. Panjang : 22 cm (6 buah) lebar 4 cm 

    Setelah bekisting dipasang, maka di lanjutkan dengan pemasangan 

kayu skor untuk menahan dan menjaga ketahanan cetakan supaya tidak 

berubah posisi dan tidak bergeser. 

C. Pengecoran 

    Dalam pengecoran membutuhkan mutu beton yang baik, maka 

dilakukan pengujian slump test. pengujian ini sudah dilakukan sebelum 

cor coran di bawa ke lapangan pekerjaan, dan didapatlah hasil pengujian 

slump test adalah 10 cm. maka dapat disimpulkan bahwa beton dapat 

digunakan. 
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a.) Perakitan tulangan kolom                b.) Pemasangan tulangan kolom  

  

 
   

  c.)  Perakitan Bekisting kolom                  d.) Pemasangan Bekisting kolom  
  

 
e.) Pengujian slump test 
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f). Pengecoran Kolom                               g.)  kolom setelah di cor  

Gambar 3.28 Pekerjaan pemasangan kolom 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

 

g. Pekerjaan Pemasangan dinding bata 

   Pada pekerjaan pemasangan dinding bata harus benar benar dipasang dengan 

teliti dan hati hati, supaya dinding dalam keadaan lurus dan kokoh. Adapun 

tahapan tahapan pemasangan dinding bata sebagai berikut: 

1. Pasang mistar pengukur lapisan bata secara tegak lurus kemudian ukur 

dengan unting unting. 

2. Pasang penarik benang secara horizontal kemudian ukur dengan alat 

waterpas atau selang air. 

3. Tentukan ketebalan lapisan. Pada mistar ukur arah vertikal ukuralah sesuai 

ketebalan bata ditambah tebal spesi 2 cm 

4. Pastikan permukaan bata atau batako dalam kondisi bersih dan tidak 

berdebu supaya adukan dapat merekat sempurna.  

5. Mulailah pemasang pada lapis pertama yang diawali dengan pemasangan 

bata dengan alat unting unting. 

6. Dan pada posisi kolom praktis di beri jarak + 10 cm yang nantinya dipasang 

setelah bata selesai karna kolom praktis menyatu dengan dinding. 
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a). pemasangan bata 

 

b). posisi kolom praktis 

   

                             c). pemasangan kolom praktis 

Gambar 3.29 Pekerjaan pemasangan bata  

                                   (Sumber : Dokumentasi Pribadi,2021) 

3.2 Spesifikasi Target Yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diharapkan mengikuti aturan dan belajar disiplin dalam 

pekerjaan. 

2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami tugas tugas yang diberikan 

dilapangan pekerjaan. 

3. Mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

4. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapat selama 

melaksanakan tugas dilapangan. 
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3.3 Perangkat Lunak /Keras Yang Digunakan 

3.3.1 Perangkat Lunak  

         Perangkat lunak yang digunakan selama kegiatan Kerja Praktek ialah:  

1, Microsoft Word  

   Perangkat ini digunakan untuk membuat rincian metode  pelaksanaan 

dan laporan harian   

        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  

               Perangkat keras yang di gunkan selama kegiatan Kerja Praktek ialah :  

1. Meteran  

    Meteran digunkan untuk mengetahui apakah ukuran dilapangan sudah 

sesuai dengan ukuran digambar perencana  

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 serta catatan penting lainnya 

4. Hp (Kamera ) 

    Kamera digunakan untuk mendokumentasikan proses pekerjaan yang 

sedang dilakukan dilapangan untuk melengkapi data laporan KP 
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3.4 Data Data Yang Diperlukan 

1. Time Schedule untuk melihat target pekerjaan. 

3.5 Dokumen Dokumen File File Yang Dihasilkan 

1. Gambar dokumentasi selama pekerjaan itu berlangsung. 

2. Dokumen tentang data ukuran ukuran material pekerjaan, 

3. Dokumen tentang laporan laporan harian selama pekerjaan. 

4. Data menegenai jam efektif para pekerja dalam 1 hari. 

 

3.6   Kendala Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas 

        Ada beberapa kendala yang kami temui dalam menyelesaikan tugas, seperti 

mengamati pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar kerja apalagi para pekerja 

tidak paham saat kami bertanya tentang pekerjaan yang dia sedang lakukan. Dan 

terkadang cuaca juga tidak mendukung seperti hujan, sehingga menghambat 

pekerjaan dilapangan ini juga akan berpengaruh pada target yang ingin dicapai 

dalam melaksanakan tugas 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1  Manfaat dari tugas yang dilaksanaakan 

     Kerja praktek yang dilaksanakan mahasiswa selama 40 hari (empat puluh 

hari) terhitung dari 7 juni 2021 sampai 31 agustus 2021 dimakorem 031/WB 

Pekanbaru sangat banyak sekali memberi pengalaman serta ilmu yang sangat 

berguna. Ditambah lagi beberapa dukungan dari keluarga, teman teman, dosen. 

Serta para pembimbing lapangan yang sangat antusias meluangkan waktunya 

untuk mengajarkan kami hal hal yang baru seperti Pondasi sarang laba laba pada 

kantor gedung utama. Pondasi ini merupakan pondasi tahan gempa serta 

pemanfaatan tanah yang mencapai 90% bahan konstruksi ini membuat KSLL 

menjadi lebih ekonomis. 

    Saya juga mempelajari tentang struktur-struktur rib KSLL yang terbagi 

menjadi 3 yaitu rib konstruksi, rib settlement, dan rib pembagi yang menjadi 

penahan yang paling dasar pada bangunan dan nantinya dipasang tulangan spider 

yang dimana pemasangan tulangan ini sangat menganjurkan ketelitian serta 

mengait tulangan ke tulangan lainnya dengan ukuran yang telah ditentukan. 

4.1.2  Manfaat KP bagi mahasiswa 

1. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

teori/konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. 

2. Mahasiswa memeperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan teori/konsep sesuai dengan program studinya. 

3. Mahasiswa memeperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang telah diterapkan dalam pekerjaan 

sesuai dengan program studinya 

. 
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4.2 Saran 

       Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang telah dilaksanakan sebagai 

berikut: 

1. Sebelum melakukan pelaksanaan dilapangan, lihatlah terlebih dahulu gambar 

kerja atau data gambar yang nantinya dipakai saat turun kelapangan 

2. Saat memasang bekisting rib, usahakan tidak keluar garis as bangunan atau 

mendapat kedalaman yang rendah, supaya hasil pengecoran dapat sama tinggi 

dengan bagian rib lainnya dan tidak mempengaruhi konstruksi diatas 

3. Saat melakukan pemadatan rongga ronga rib, dianjurkan melakukan nya 

kesemua sisi supaya tidak ada tanah yang berongga atau terjadi penurunan saat 

dilakukannya pengecoran lantai kerja 
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