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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

1.1.1. Latar Belakang CV. Duta Prima Consult 

CV. DUTA PRIMA CONSULT didirikan berdasarkan akte notaris dan 

pejabat pembuat akte tanah nomor 26 FHIFI ALFHIAN RONIE, S.H pada tanggal 10 

februari 2009, CV ini berkedudukan di Kota Dumai CV Duta Prima Consult 

menjalankan usaha dibidang jasa konsultan lingkungan pekerjaan jasa konsultan 

terutama adalah perencanaan teknik, pengawas, managemen umum, dan operasi serta 

penelitian. 

1.1.2.  Latar Belakang PUPR Dumai. 

Sebelum terbentuknya Dinas PUPR, terdapat beberapa kali perubahan 

nomenklatur dan susun organisasi. Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) 

Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kota madya 

Daerah Tingkat II. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai no 5 tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah terbuntuklah Dinas Permukiman, 

Prasarana Wilayah dan Kebersihan, yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat 

itu yaitu H. Wan Syamsir Yus. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan 

daerah no. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 

Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah 

berubahlah nomekelatur terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan 

Kebersihan menjadi terbentuklah Dinas Permukiman dan  Prasarana Wilayah Kota 

Dumai. 
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Perubahan nomenkelatur ketiga pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ditetapkan oleh Walikota Dumai 

pada saat itu yaitu H. Zilkifli A.S. 

Perubahan keempat terjadi pada Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Dumai nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Dumai, berubahlah nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan nomenkelatur ini dipakai 

sampai saat ini. 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PUPR Kota Dumai 
Sumber : Data Proyek 

 

1.1.3. Latar Belakang Proyek. 

Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia sekitar 200 km dari 
kota Pekanbaru. Pada saat ini Gedung kejaksaan Negeri Dumai mengalami proses 
Revitalisasi yang mencangkup perbaikan aspek fisik agar mampu mengenali dan 
memanfaatkan potensi gedung. Alasan merevitalisasi gedung tersebut yaitu untuk 
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menambah ruangan, memperluas ruangan serta memperbaiki ruang penjara pada 
gedung tersebut agar gedung kejaksaan dapat meningkatkan fungsi kawasan 
sebelumnya. 

 
Gambar 1.2 Proyek Revitalisasi Gedung Kejaksaan Negeri Kota Dumai 

Sumber : Data Proyek 
1.2. Tujuan Proyek. 

Tujuan dari proyek revitalisasi pembangunan gedung kejaksaan negeri di kota 

Dumai untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana gedung, agar dapat 

meningkatkan pelayanan masyarakat. 

 

1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sebuah sarana yang berguna untuk membantu 

proses pencapaian suatu tujuan dalam proyek sesuai dengan system manajemen yang 

telah di tetapkan. Maka dari itu, struktur organisasi proyek sangat dibutuhkan agar 

mudah dalam mengkoordinasi dan saling kerja sama dalam suatu proyek sesuai 

dengan bagiannya masing-masing. 

Berikut struktur organisasi pada proyek Revitalisasi Pembangunan Gedung 

Kejaksaan Negeri ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG 

KANTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPK 

Riau Satrya Alamsyah, ST. MT 

Nip : 19740515 200112 1 006 

 
PPTK 

Yomi Idriansyah, ST 

Nip : 198501042009041001 

TIM TEKNIS 

Pak Radot 

M. Tommy Iskandar 
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Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada Proyek Revitalisasi 

Gedung Kejaksaan Negeri Kota Dumai adalah sebagai berikut : 

 

 

  Garis Perintah 

  Garis Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik Proyek/ Owner 

PUPR Kota Dumai 

Konsultan Perencana 

Cv. Skala 

Konsultan Pengawas 

Cv. Duta Prima Consult 

Kontraktor Pelaksana 

PT. Rajawali Sakti Prima 
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STRUKTUR ORGANISASI REVITALISASI GEDUNG KEJAKSAAN 

NEGERI KOTA DUMAI (PT. RAJAWALI SAKTI PRIMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT MANAGER 

SAMSUL, ST.,M.Eng 

SITE KOORDINATOR 

TOMMY 

PELAKSANA LAPANGAN 

ISKANDAR 

SURVEYOR 

FATUR RAHMAN 

DRAFTER 

AGENSYAH PUTRA, ST 
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STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN PENGAWAS CV.DUTA PRIMA 

CONSULT KOTA DUMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR UTAMA 

WIDODI MARCON,ST 

TEAM LEADER 

WIDODI 

ISPECTOR AHLI STRUKTUR 

ARI ABDUL RAHMAN 

FARHAN SAMSUDIN 
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Adapu uraian dari struktur organisasi pada Proyek Revitalisasi Gedung 

Kejaksaan Negeri Kota Dumai dari PT. Rajawali Sakti Prima adalah sebagai berikut: 

1. Project Manager 

Project Manager menurut definis yang lain adalah orang yang bertanggung 

jawab pada pelaksanaan sebuah proyek, dari awal hingga selesai dikerjakan. 

Selain itu, Project Manager juga bertanggung jawab pada organisasi, 

pelaksanaan, serta tim yang berkaitan dengan proyek tersebut. 

Tugas dan tanggung jawab dari Project Manager adalah : 

a. Menentukan kebijakan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi 

b. Memimpin, mengkoordinasi dan melaporkan kepada konsultan pengawas 

terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek 

c. Membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan 

d. Menandatangani berita acarah serah terima pekerjaan 

e. Membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan 

proyek 

f. Melaksanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan operasional 

pelaksanaaan proyek 

g. Menyetujiu dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan, 

pemrmintaan, pembelian, pemakaian, dan pembayaran untuk kebutuhan 

proyek konstruksi 

h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar, yang 

berkaitan dengan kebutuhan proyek 

i. Menandatangani laporan bulanan terkait dengan pelaksanaan proyek 

konstruksi 

j. Mengajukan dan menandatangani pekerjaan tambahan atau kurang/ 

contract change order (CCD) kepada owner jika diperlukan 
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2. Site Koordinator 

Koordinator adalah seseorang yang diberikan tanggung untuk suatu skope 

permasalahan dan mengkoordinasikan tim. Dengan adanya coordinator akan 

memudahkan proses delegasi dan pembagian tugas. 

Tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Koordinator adalah : 

a. Mengetahui beban bawahannya, mereka harus dapat memastikan bahwa 

pekerjaan yang dikerjakan bawahan apakan sudah overload, underload 

atau normal 

b. Mengetahui dan memantau apa yang sedang dikerjakan oleh bawahannya 

c. Mengetahui dan memantau target setiap bawahannya 

d. Memastikan bahwa setiap bawahannya selalu memiliki pekerjaan yang 

sesuai dengan beban kerja mereka masing-masing 

e. Mencarikan pekerjaan agar orang bawahannya memenuhi pekerjaan 

mereka 

f. Memberikan arahan dan solusi jika orang bawahannya mengalami 

masalah atau merasa kesulitan saat mengerjakan pekerjaan yang diberikan 

g. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan bawahannya 

h. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan orang 

bawahannya dapat terselesaikan dengan baik 

3. Pelaksana lapangan 

Pelaksana adalah suatu badan hukum atau penawar yang memiliki klasifikasi 

dan keahlian dalam pelaksanaan yang telah ditunjuk oleh pemilik atau 

pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek dan menandatangani kontrak 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan lapangan adalah : 

a. Mempersiapkan fasilitas dan sarana demi kelancaran pekerjaan 
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b. Mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan 

memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam bestek 

c. Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuia 

dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat 

d. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya sesuai 

dengan surat perjanjian kontrak 

e. Mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam tanggung 

jawab pelaksana 

f. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang 

diperlukan pada saat pelaksana pekerjaan 

g. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan 

4. Surveyor  

Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan 

mengamati pekerjaan lainnya. Kata survey di dunia kerja merujuk kepada 

keberadaan orang tersebut di lapangan untuk tugas memantau. Pada 

umumnya, surveyor identic dengan pekerjaan konstruksi atau proyek 

bangunan, namun seiring berjalannya waktu, semua bidang pekerjaan 

memiliki berbagai posisi yang disebut sebagai surveyor. 

Tugas dari surveyor adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran di lapangan. Selain itu 

juga melakukan penyusunan dan penggambaran data. 

b. Mengevaluasi hasil pengukuran dengen mencatat berbagai kekurangan 

sehingga bisa melakukan koreksi dan segera menemukan solusi untuk 

kendala tersebut. 

c. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar 

memastikan pengukuran dilakukan dengan akurat. 

d. Melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar 

pengukuran dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan kondisi 

lapangan. 
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e. Mengawasi pelaksanaan staking out. 

f. Melaksanakan survey lapangan dan peninjauan lokasi-lokasi yang akan 

dikerjakan. 

g. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan ke kepala proyek. 

5. Drafter  

Drafter adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik sipil 

minimal D3 dan memiliki Surat Keterampilan(SKT) Drafter. 

Tugas dan tanggung jawab :  

a. Membuat perencanaan kegiatan operasional drawing 

b. Mengatur kegiatan operasional drawing  

c. Melaksanakan kegiatan operasional drawing. 

Adapun uraian dari struktur organisasi pada proyek Revitalisasi Gedung 

Kejaksaan Negrei Kota Dumai dari CV. Duta Prima Consult adalah sebagai berikut : 

1. Direktur Utama 

Direktur merupakan jabataan tertinngi dalam sebuah perusahaan yang 

bertanggung jawab mengatur perusahaan secra keseluruhan adapun tugas dan 

tanggung jawabanya direktus sebagai berikut: 

a. Menentukan kebijakan tertinggi 

b. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan 

c. Memilih, menetapkan, mengawasi, tugas dari karyawan dan kepala bagian 

(manajer) 

d. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara 

efektif dan efisien 

f. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan 

dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada 

perusahaan 
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2. Team Leader 

Team Leader, yaitu penanggung jawab yang mengelola sumber daya dan 

sebagai koordinator antar berbagai kelompok keahlian. Team leader ini 

bertanggung jawab kepada KMK dan juga owner. 

Tugas Dan Tanggung Jawab Team Leader 

a. Membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan. 

b. Memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli. 

c. Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak 

langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada karyawan agar dapat 

mencapai tingkat batas minimum kemampuan yang diperlukan bagi 

teamnya dan dapat menerapkan sikap disiplin kepada karyawan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. 

d. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina kerja 

sama team yang solid. 

e. Bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan aturan. 

f. Mengkoordinir seluruh aktifitas Tim dalam mengelola seluruh kegiatan 

baik dilapangan maupun dikantor. 

g. Bertanggung jawab terhadap Pemberi Pekerjaan yang berkaitan terhadap 

kegiatan tim pelaksana pekerjaan. 

h. Membimbing dan Mengarahkan anggota team dalam mempersiapkan 

semua laporan yang diperlukan. 

i. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

j. Melaksanakan presentasi dengan direksi pekerjaan dan instansi terkait. 

3. Ahli Struktur 

Ahli Struktur adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan 

monitoring untuk memeriksa kemajuan konstruksi dan memberikan bantuan 
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teknis, bertanggung jawab kepada pekerjaan struktur dan infrastruktur 

konstruksi serta membuat laporan pekerjaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Struktur  

a. Melakukan koordinasi dengan bagian konsultan supervisi untuk 

melakukan monitoring pelaksanaan konstruksi 

b. Mengadakan kunjungan secara berkala ke lokasi proyek 

c. Bertanggung jawab untuk memeriksa kemajuan dan standar konstruksi 

serta memberikan bantuan teknis kepada para pengawas konstruksi 

d. Bertanggung jawab kepada pekerjaan struktur dan infrastruktur 

konstruksi serta mengkaji ulang detail perencanaan struktur dan 

pengawasan 

e. Melakukan monitoring uji coba kekuatan struktur 

f. Memiliki tugas untuk memonitoring dan melakukan evaluasi desain yang 

telah dibuat 

g. Memberikan nasehat teknik sesuai dengan persyaratan spesifikasi teknik 

dan melakukan pengawasan serta koordinasi dengan bagian konsultan 

supervisi dalam mengevaluasi dan menganalisis pekerjaan konstruksi 

h. Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring konstruksi 

i. Merekomendasikan shop drawing 

j. Menyiapkan dan membuat laporan rekomendasi 

4. Inspector 

Inspector  adalah salah satu bagian tugas dalam tim pengawasan yang di 

bentuk oleh Konsultan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam 

Kerangka Acuan Tugas Inspector ini merupakan perangkat Konsultan di 

lokasi proyek yang bertanggung jawab kepada Supervisor Engineer dimana 

ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan pengawas. 

Tugas dan Taanggung jawab Inspector adalah : 

a. Inspector mempunyai tugas membantu chief incpector dan quantity 

engineer dalam melaksanakan tugas pengawasan proyek di lapangan; 
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b. Memeriksa dan menandatangani Shop Drawing dan As Build Drawing 

yang benar yang diajukan oleh kontraktor; 

c. Memeriksa dan menandatangani permintaan ijin kerja (request) yang 

diajukan oleh kontraktor; 

d. Mengarahkan secara benar pelaksanaan pekerja di lapangan yang sesuai 

dengan gambar kerja spesifikasi teknis; 

e. Bersama dengan surveyor membantu quantity engineer melaksanakan 

opname pekerjaan bersama dengan kontraktor atas hasil prestasi 

pekerjaan di lapangan; 

f. Memeriksa, menyetujui dan menandatangani backup yang diajukan oleh 

kontraktor; Inspector dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan 

berkoordinasi penuh kepada chief inspector; 

g. Membantu quality engineer dalam melakukan pengawasan mutu 

pekerjaan dilapangan 

 

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan/Industri 

Cv. Duta Prima Consult bergerak dibidang usaha jasa konsultan, seperti 

perencanaan umum, studi kelayakan, perencanaan teknik, pengawas, management 

umum dan operasi serta penelitian. 

Adapun proyek yang sudah diselesaikan Cv. Duta Prima Consult diantaranya 

adalah: 

1. Perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten pelalawan 

(2010) 

2. Perencanaan jalan kador-tanjung Punak (2011) 

3. Perencanaan peningkatan jalan akses labersa (2012) 

4. Perencanaan peningkatan jalan pematangan dua Kelurahan Pergam 

(2013) 
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BAB II 

DATA PROYEK 

2.1.  Proses Pelelangan 

Lelang adalah sebuah kegiatan tentang penjualan barang secara terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga yang terus berubah-ubah hingga mencapai harga 

tertinggi yang didahului dengan penguman lelang. Ada pun pelelangan yang diadakan 

pada proyek ini adalah pelelangan terbuka atau umum, yaitu pelelangan yang 

dilakukan secara terbuka dan diselenggarakan secara penawaran tertulis yang mana 

pelelangan ini dapat lihat di LPSE Kota Dumai tahun 2021. 

LPSE adalah unit kerja yang di bentuk untuk melayani Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) atau Panitia atau Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan 

pengadaan secara elektronik. LPSE dikembangkan dalam rangka menjawab tantangan 

persaingan sehat dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berdasarkan prinsip 

ekonomis, efektif dan efisien. 

Adapun informasi yang kami dapatkan dari LPSE tahun 2021 adalah : 

Tabel 2.1 Informasi Tender LPSE 
Kode Tender 1815313 
Nama Tender 
 

Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Dumai 

Rencana Umum 
Pengadaan 

Kode  Rup Nama Paket 
28929570 Revitalisasi Kantor Kejaksaan Kota 

Dumai 
Tanggal Pembuatan 21 maret 2021 
Instansi Pemerintahan Kota  Dumai 
Tahap Tender saat ini Tender sudahselesai 
Satuan Kerja 
 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai 

Kategori Pekerjaan Kontruksi 
Sistem Pengadaan Tender_Pascakualifikasi Satu File  
Tahun Anggaran APBD 2021 
Nilai Pagu Paket Rp. 22.113.862.560.00 
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Harga Satuan 

Lokasi Pekerjaan Kota Dumai 
Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil 

Syarat Kualifikasi Syarat Kualifikasi Adsministrasi /Legislatif 
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Peserta Tender 71 Peserta 
Nama Pemenang PT.RAJAWALI SAKTI PRIMA 
Alamat Jln.Sultan Hasanuddin No.18 Kel.Ratu Sima .Kec. Dumai 

Selatan –Dumai Kota –Riau  
Sumber : lpse.dumaikota.go.id 

 

Proses yang dilakukan secara elektronik adalah: 
a. Registrasi Panitia dan Penyedia, 

b. Pengumuman lelang, dokumen lelang, dan dokumen penawaran, 

c. Penjelasan dokumen lelang 

d. Pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggahan. 

e. Sedangkan prinsp-prinsip dasar e-Procurement adalah: 

f. Efisiensi, 

g. Efektivitas, 

h. Akuntabilitas, 

i. Transparansi, 

j. Adildan Non Diskriminasi, 

k. Terbuka dan Persaingan Sehat, 

l. Interoperabilitas, 

m. Jaminan Keamanan Data. 

Adapun proses pelelangan sebagai berikut : 

2.1.1 Pengambilan Dokumen Lelang 

Pengambilan dokumen lelang harus di teliti kebenarannya dan 

kelengkapannya dengan memerinci dalam tanda terima dokumen lelang, ini 

penting agar dapat dijadikan sebagai dokumen control pada proses internal 

perusahaan. 

2.1.2 Pembentukan Team Pelaksanaan 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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2.1.3 Membaca dan Mempelajari Dokumen Lelang 

Pada bagian di proses ini merupakan kegiatan penting dalam upaya 
memahami dokumen proyek sehingga dapat dibuat catatan-catatan penting yang 
perlu di konfirmasikan pada saat mengikuti penjelasan kantor maupun lapangan 
berkaitan dengan dokumen-dokumen sbb : 

a. Bill of Quantity (BoQ) 

b. Technical Specification (Spek Teknis) 

c. Drawings (Gambar) 

d. Agreement, General & Special Condition of Contract (Surat 

Perjanjian, Spek Umum & Khusus) 

e. Attachments (Lampiran) 

f. Addendum 

g. Peraturan terkait 

2.1.4 Pelajari Lebih Mendalam Dokumen Lelang 

Adapun sebelum kita menginput dokumen kita harus memperhatikan 

beberapa syarat berikut ini: 

1. Kesesuaian BQ dengan gambar, spek dan dokumen lainnya 

2. Identifikasi lingkup pekerjaan (batasan-batasan dalam paket proyek) 

Kegiatan ini dilakukan dengan melalui Work Breakdown Structur (WBS) 
sehingga secara akurat dapat diketahui batasan lingkup pekerjaan yang ada 
dalam setiap paket proyek, berkaitan dengan hal-hals bb : 
1. Rincian BQ / WBS (paket pekerjaan) 

2. Penghitungan Volume Pekerjaan 

3. Gambar Detail / Sketsa 

4. Dokumen untuk proses pengadaan Sub Kontraktor & 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. 
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2.2 Alasan Kemenangan Lelang 

Adapun alasan kemenangan lelang PT Rajawali Sakti Prima sebagai berikut: 
1. Syarat administrasi lebih lengkap dan tepat waktu pada saat di daftarkan 

baik secara langsung dan secara online 

2. Nilai tender yang sesuai dengan ketentuan 

3. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 

) 2020 

4. Sudah Mempunyai dan mengusai tempat usaha/ kantor dengan alamat 

yang benar tepat dan jelas baik milik sendiri maupun sewa 

5. Tidak masuk dalam daftar hitam 

6. Memiliki pekerja di setiap sub kualifikasinya 

7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan kontruksi dalam kurun 

waktu 4 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 

8. Memenuhi syarat yang telah di syaratkan baik administari maupu yang 

sudah di tinjau oleh pihak tender  

 

 

Gambar 2.1 Hasil Evaluasi Tender 
Sumber : lpse.dumaikota.go.id 
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Gambar 2 2 Pelelangan Proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai 
Sumber : lpse.dumaikota.go.id 

 

 

Gambar 2.3 Tahap Pelelangan 
Sumber : lpse.dumaikota.go.id 

 

Gambar 2.4 Pemenang Pelelangan 
Sumber : lpse.dumaikota.go.id 
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Gambar 2.5 Peserta Tender Yang Terdaftar 

Sumber : lpse.dumaikota.go.id 

2.3 Data Umum dan Data Teknis  

Adapun data umum dan data teknis dari Proyek revitalisasi kantor kejaksaan 

Negeri Dumai ini adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Data umum 

Proyek ini berlokasi di jalan Sultan Syarif Qasim No.20, Buluh Kasap, Dumai 

Timur, Kota Dumai, Riau Indonesia. Luas tanah yang dilakukan pembangunan pada 

proyek ini adalah 460.013,8 m2 . 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Lokasi Proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai 
Sumber : Google Maps 
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Adapun data umum dari Proyek revitalisasi kantor kejaksaan Negeri 
Dumai adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Data Umum Proyek 
Nama Proyek : Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai 

Owner : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Dumai 

Nilai Kontrak : Rp. 21.885.048.828,78 

Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kelender 

Kontraktor Pelaksanaan : PT. Rajawali Sakti Prima 

Konsultan Perencana : CV. Skala Multi Rekayasa Konsultan 

Konsultan MK : CV. Duta Prima Consult 

Jenis Proyek : Revitalisai Bangunan Gedung 

Lokasi  : Kota Dumai 

Sumber : Data Proyek, 2021 

2.3.2 Data Teknis 
Adapun data teknis dari Proyek revitalisasi kantor kejaksaan Negeri Dumai 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Data Teknis Proyek 
Jenis Bangunan : Bangunan Gedung 

Fungsi Bangunan : Gedung Kantor Kejaksaan 

Mutu Beton : K300 dan K250 

Mutu Baja Kuat Tarik : 420 Mpa 

Luas Tanah : 460.013,8 Meter 

Struktur Beton : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Besi Polos dan Besi Ulir 

Pondasi : Mini Pile 

Alat yang di gunakan : Drop Hammer, Jack Hammer, Camel Tang, 

Cangkul, Gerobak, Truck Mixer, Pick UP L300, 

Concrete Vibrator, Scaffolding, dll. 

Sumber : Data Teknis Proyek, 2021 
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2.4 Papan Nama Proyek 

Papan proyek adalah papan nama proyek yang berisi informasi tentang 

nomor dan tanggal 1MB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis 

bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan. 

 

Gambar 2.7 Nama Proyek 
Sumber : Data Proyek 

 

 

 

 

 
 

 



23 
 

BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1.  Spesifiksi Tugas Yang Dilaksanakan 

Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis Melakukan Kerja Praktek Melalui 

Dinas PUPR Kota Dumai yang berlokasi di jalan Brigjen HR. Soebrantas, Teluk 

Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau. Dinas PUPR Kota Dumai sedang 

melakukan Proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai. Jadi, Mahasiswa 

Kerja Praktek dari Politeknik Negeri Bengkalis di letakkan ke Proyek Revitalisasi 

Kantor Kejaksaan Negeri Dumai selama 8 (Delapan) minggu terhitung dari tanggal 5 

Juli 2021 s/d 31 Agustus 2021 dengan jam kerja dimulai dari jam 09.00-16.00 WIB 

dari senin s/d sabtu. Adapun jenis kegiatan yang ada pada Proyek Revitalisasi 

Gedung Kejaksaan Negeri Dumai selama pelaksanaan Kerja Praktek (KP), yaitu : 

3.1.1.  Tahap Perkenalan 

 a. Tahap perkenalan di PUPR Kota Dumai 

  Pada hari pertama masuk Kerja Praktek (KP) perkenalan dengan kepala 

Dinas PUPR, Kepala Bidang Cipta Karya serta staf-staf yang ada di ruang 

Cipta Karya. 
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Gambar 3.1 Perkenalan Kepala Dinas PUPR 
Sumber : Dokumentasi Pribadi KP di PUPR 

 

 b.  Tahap Perkenalan Di Proyek 

  Kegiatan ini dilakukan pada hari Kedua Kerja Praktek (KP) ke Proyek 

Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai, dimana pada tahap ini 

mahasiswa melakukan perkenalan konsultan pengawas yang langsung 

turun ke lapangan. 

 
Gambar 3.2 Perkenalan di Proyek 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP dilokasi Proyek 2021 
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3.1.2.  Pekerjaan Pemancangan Mini Pile 

 Mini pile merupakan tiang yang digunakan untuk penyangga pondasi 

bangunan gedung, jembatan, dermaga, dolken dan lain sebagainya. Bentuk 

penampang mini pile biasanya kotak dan segitiga. Sedangkan di Proyek Revitalisasi 

Kantor Kejaksaan Negeri menggunakan mini pile berbentuk persegi dengan ukuran 

25 cm x 25 cm dengan panjang 1 mini pile 6 meter dan untuk menjumpai tanah keras 

pada lokasi proyek tersebut kedalaman 24 meter. Untuk kebutuhan yang lebih 

panjang 1 mini pile dapat disambung dengan plat besi yang dilas. Pemancangan mini 

pile dapat dilakukan dengan drop hammer. 

  
Gambar 3.3 Pemancangan Mini Pile 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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Gambar 3.4 Pengelasan Sambungan Mini Pile  

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 
Gambar 3.5 Pengambilan Data Kalendering 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

3.1.3.  Pekerjaan Pile Cap 

 Pile Cap adalah salah satu dari bagian pekerjaan struktur yang ada pada suatu 

bangunan. Pile Cap adalah struktur yang terletak diatas pondasi bangunan, yang 

berfungsi mendistribusikan beban dari struktur atas ke pondasi. Pekerjaan struktur 

pile cap dengan mutu beton K-300 (26,4 Mpa) dan tulangan yang di pakai pada pile 

cap ini adalah tulangan besi ulir dengan diameter D19 mm dan D16 mm. 
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Table  3.1 Data Pile Cap 

NO Tipe Dimensi (cm) 

P L T 

1 F4 145 145 70 

2 F6 220 145 70 

3 F6C 220 145 70 

4 F8 220 220 70 

5 F10 220 295 70 

6 F10C 220 295 70 

7 F11C 220 340 70 

Sumber : Data Proyek, 2021 

 

a. Perakitan Tulangan Pile Cap 

Nama-nama alat dan bahan penulangan Pile Cap 

1. Alat  

Alat yang digunakan terdiri dari : 

i. Barbending 

ii. Grenda  

iii. Meteran 

iv. Tang kakatua 

v. Bar cutter 

2. Bahan  

i. Tulangan D19 Vertikal dan Horizontal 

ii. Tulangan D15 Vertikal dan Horizontal 

iii. Kawat pengikat 

iv. Jarak tulangan vertical dan horizontal 15 cm 

v. Tinggi semua tipe Pile Cap 70 cm 

3. Metode perakitan tulangan Pile Cap 
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i. Potong tulangan D19 mm dan D16 mm dengan menggunakan bar 

cutter sesuai gambar kerja. 

ii. Kemudian bengkok bagian ujung-ujung besi sekitar 40 cm. 

iii. Setelah pembengkokan selesai selanjutnya susun tulangan 

horizontal dan vertikal, untuk perakitan tulangan pile cap 

diamaeter D19 mm di bagian bawah dan untuk perakitan tulangan 

pile cap diameter D16 mm di bagian atas. Jarak antar tulangan 

vertikal dan horizontal 15 cm. 

iv. Lalu rakit dan ikat antara tulangan vertikal dan horizontal. 

v. Setelah di rakit tulangan pile cap D19 mm dan D16 mm baru di 

jadikan satu pile cap dengan tinggi rakitanya 60 cm di lapangan. 

 
Gambar 3.6 Hasil Perakitan Besi Pile Cap 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

b. Pekerjaan Penggalian  

Galian tanah adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan membuat lubang 

di tanah membentuk pola tertentu untuk menempatkan tulangan pile cap. Pada 

proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri biasanya berjumlah 6 orang 

pekerja setiap lubang pile cap. Lubang yang dilakukan galian terdiri dari 7 

jenis ukuran, yaitu F4 145 X 145 X 105 cm untuk 4 titik pondasi mini pile, 
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F6 220 X 145 X 105 cm untuk 6 titik pondasi mini pile, F6C 220 x 145 x 

105 cm untuk 6 titik pondasi mini pile, F10 295 X 220 X 105 cm untuk 

10 titik pondasi mini pile, F8 220 X 220 X 105 cm untuk 8 titik pondasi 

mini pile, F11C 340 X 220 X 105 cm untuk 11 titik pondasi mini pile, 

dan F10C 340 X 220 X 105 cm untuk 11 titik pondasi mini pile. 

Pekerjaan ini membutuhkan peralatan cangkul, sekop, dan ember. 

 
Gambar 3.7 Pekerjaan Galian 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

c. Pengecoran Lantai Kerja  

1.Alat  

i. Cangkul 

ii. Gerobak 

iii. Sendok semen 

2.Bahan  

i. Plastic hitam 

ii. Semen  

iii. Pasir 

iv. Kerikil  

v. Air 
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3. Metode Pelaksanaan 

i. Pada penggalian sudah selesai, baru di kuras air di dalam galian 

tersebut 

ii. Lalu di bentang plastik hitam ke dalam galian tersebut, untuk 

ukuran plastiknya sesuai dengan lebar lubang galian 

iii. Buat adukan untuk lantai kerja dengan campuran adukan 1PC : 

3Psr : 5Krl 

iv. Sudah selesai adukan tersebut, tuang adukan lantai kerja ke dalam 

lubang galian 

v. Baru diratakan adukan lantai kerja sampai ke tebalan 5 cm 

vi. Tinggal tunggu lantai kerja kering 

 
Gambar 3.8 Pengecoran Lantai Kerja Pile Cap 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

d. Pembobokan Mini Pile  

Pada kepala mini pile berupa beton yang di bobok menggunakan alat jack 

hammer, pahat, palu, dan gerenda pemotong besi. Mini pile di potong 30 cm 

untuk yang di bobok sekitar 65 cm. Pekerja untuk pembobokan 1 titik pile cap 

sebanyak 3 orang. 
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Gambar 3.9 Pembobokan Mini pile  

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

e. Pemasangan Tulangan Pile Cap 

1. Alat 

i. Gerobak  

ii. Tang kakatua 

iii. Benang 

iv. Linggis  

2. Bahan  

i. Tulangan besi ulir D19 mm dan D16 mm 

ii. Kawat pengikat 

3. Metode pelaksana 

i. Pengangkatan tulangan pile cap ke lokasi pekerjaan, untuk 

pekerjanya dilakukan 7 orang tergantung ukuran pile capnya 

ii. Lalu dimasukkan tulangan pile cap ke dalam lubang galian, untuk 

pekerjanya di lakukan 4 orang yang di dalam lubang galian 

tergantung besar lubang galian 

iii. Setelah itu di setting tulangan pile cap, baru pembengkokan 

tulangan mini pile 
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iv. Memperkuat pengikatan pada tulangan pile cap 

 
Gambar 3.10 Pemasangan Besi Pile Cap 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

f. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

1. Alat  

i. Palu besi  

ii. Gergaji 

iii. Besi sebagai patok 

2. Bahan 

i. Rakitan panel bekisting 

ii. Kayu lat 

iii. Kawat paku  

iv. Minyak bekisting 

3. Metode pelaksanaa  

i. Pemberian tanda perletakan panel bekisting 

ii. Setelah itu memasang beton decking pada sisi-sisi luar tulangan 

iii. Susun panel bekisting yang telah dilapisi minyak, lalu pasang skor 

di belakang panel bekisting agar tetap kuat saat memasukkan 



33 
 

beton ready mix. Pada bagian sudut pertemuan panel di pasang 1 

kayu lat untuk menopang paku agar tidak bocor 

iv. Pada panel bekisting dan skor kayu lat diikat dengan kawat 

v. Baru di tambah lagi skor pada bagian atas agar bekisting tambah 

kuat untuk dimasukan ready mix 

 
Gambar 3.11 Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 
Gambar 3.12 Hasil Bekisting Pile Cap 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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g. Pengecoran Pile Cap 

Pada pekerjaan pengecoran pile cap ini biasanya dilakukan 8 pekerja. 

Pada proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri ada beberapa metode 

dalam pengecoran pile cap, yaitu menggunakan gerobak dorong dan 

menggunakan saluran talang. Pada saat pengecoran pile cap, dilakukan 

pengetaran beton menggunakan alat vibrator concrete supaya udara dalam 

beton keluar. 

 
Gambar 3.13 Pengecoran Pile Cap 
Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

 
Gambar 3.14 Pengujian Slump Test 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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Gambar 3.15 Hasil Pengecoran 
Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

 

h. Pembokaran bekisting 

Pada pembongkaran bekisting pile cap biasanya 2-3 hari setelah 

pengecoran. Bekisting yang sudah di bongkar bisa digunakan di titik pile 

cap berikutnya sampai  bekisting terlihat tidak layak di pakai. 

 
Gambar 3.16 Pembongkaran Bekisting 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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Gambar 3.17 Hasil Pile Cap 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

3.1.4. Pekerjaan Kolom Pedestal 

Kolom pedestal merupakan kolom utama dimana ukuran dan fungsi kolom 

pedestal sama dengan kolom utama bangunan.Kolom pedestal biasanya menjadi 

dudukan plat kolom yang mengangkur pada pondasi pile cap,pondasi tapak dll. 

Pekerjaan kolom pedestal menggunakan mutu beton K300 dan tulangan yang 

dipakai pada kolom pedestal adalah besi ulir dan besi polos untuk tulangan pokok 

menggunakan besi diameter D22 mm, sedangkan tulangan begel diameter P10 mm. 

Dimensi kolom pedestal yang digunakan dalam proyek Revitalisasi Kantor 

Kejaksaan Negeri 40 X 40 cm dan 35 X 60 cm dengan jarak sengkang 10 cm dan 

tinggi kolom pedestal 30 cm 

a. Perakitan kolom pedestal 

1. Alat  

i. Bar cutter  

ii. Barbending  

iii. Meteran 

iv. Tang kakatua 

2. Bahan  



37 
 

i. Tulangan Pokok besi ulir D22 mm 

ii. Tulangan Sengkang besi ulir P10 mm 

iii. Kawat Pengikat 

3. Metode pelaksanaan 

i. Potong tulangan pokok D22  mm sesuai gambar kerja 

ii. Potong tulanagn sengkang P10 mm sesuai gambar kerja  

iii. Kemudian bengkok tulangan sengkang dan tulangan pokok 

dengan ukuran sesuai gambar kerja, untuk perakitan langsung ke 

lokasi pembangunan 

iv. Seting untuk pengambil titik tengah kolom pedestal, agar mudah 

untuk memasang tulangan pokoknya 

v. Ambil tulangan pokok kolom pedestal dan sengkang yang telah di 

bengkokan, baru di pasang tulangan pokok yang sudah di tandai 

pada tulangan pile cap 

vi. Baru sengkang dipasang, setiap pertemuan antara tulangan utama 

dan sengkang diikat oleh kawat dengan system silang, Untuk jarak 

setiap sengkang kolom pedestal 10 cm 

 
Gambar 3.18 Perakitan Kolom Pedestal 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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b. Pemasangan bekisting 

1. Alat  

i. Palu besi 

2. Bahan  

i. Rakitan panel bekisting  

ii. Paku  

iii. Minyak bekisting 

3. Metode pelaksanaan 

i. Perakitan sengkang sudah selesai, baru pemasangan beton 

decking pada setiap sisi luar tulangan 

ii. Baru pasang panel bekisting tersebut dengan kokoh, setiap 

persudutan di paku agar tidak bocor dimasukkan ready mix 

 
Gambar 3.19 Pemasangan Bekisting Kolom Pedestal 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

c. Pengecoran Kolom Pedestal 

Pada pengecoran kolom pedestal menggunakan metode saluran talang. 

Pada saat pengecoran kolom pedestal dilakukan pengetaran beton 

menggunakan alat vibrator concrete supaya udara dalam beton keluar. 
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Gambar 3.20 Hasil Pengecoran Kolom Pedestal 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

d. Pembongkaran Bekisting 

Pada pembongkaran bekisting kolom pedestal menggunakan alat palu 

besi dan linggis. Untuk pembukaan bekisting harap berhati-hati agar 

Bekisting yang sudah di bongkar bisa digunakan lagi sampai  bekisting 

terlihat tidak layak di pakai. 

e. Pekerjaan Penimbunan 

Pada pengecoran pile cap dan kolom pedestal sudah selesai, setalah itu 

penimbunan pile cap dan kolom pedestal. Untuk penimbunan sampai 

tertutup kolom pedestal. Alat untuk melakukan penimbunan adalah 

cangkul. 



40 
 

 
Gambar 3.21 Penimbunan Kolom Pedestal 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 

3.1.5. Pekerjaan Sloof 

Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sloof 

berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban 

yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Selain itu sloof juga 

berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi 

pergerakan tanah. Pekerjaan sloof menggunakan mutu beton K250 dan tulangan 

yang dipakai pada sloof adalah besi ulir untuk tulangan pokok menggunakan besi 

diameter D16 mm, sedangkan tulangan begel diameter D13 mm. Dimensi sloof yang 

digunakan dalam proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri 25 cm x 50 cm 

dengan jarak sengkang untuk tumpuan 14 cm dan lapangan 9 cm. 

a. Petakitan sloof 

1.  Alat 

i. Bar cutter 

ii. Barbending 

iii. Meteran 

iv. Tang kakatua 
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2. Bahan 

i. Tulangan Pokok Besi Ulir D16 mm 

ii. Tulangan Sengkang Besi Ulir D13 mm 

iii. Kawat Pengikat 

3. Metode Perakitan 

i. Potong tulangan pokok D16 mm sesuai gambar kerja 

ii. Potong tulanagn sengkang D13 mm sesuai gambar kerja  

iii. Kemudian bengkok tulangan sengkang dengan ukuran sesuai 

gambar kerja, untuk perakitan langsung ke lokasi pembangunan 

iv. Selanjutnya pasang tulangan pokok yang di susun secara 

horizontal, ujung tulangan pokok di kait ke tulangan kolom, kalau 

untuk bentang panjang tulangan pokok tersebut di sambung untuk 

panjang sambungan adalah 60 cm 

v. Setelah itu susun tulangan sengkang, baru di rakit tulangan 

sengkang dan tulangan pokok. Untuk jarak sengkang lapangaan 9 

cm dan untuk tumpuan 14 cm 

vi. Sesudah dirakit semua baru di seting tulangan sloof tersebut ke 

posisi plat lantai dan jangan lupa samping kiri, samping kanan 

dan bawah beri beton Decking 
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Gambar 3.22 Pekerjaan Pembengkokan Besi 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 
Gambar 3.23 Pekerjaan Perakitan Besi 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

b. Pekerjaan Lantai Kerja Sloof 

1. Alat 

i. Cangkul  

ii. Gerobak  

iii. Sendok semen 

2. Bahan  
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i. Broti 1x2” 

ii. Semen  

iii. Pasir 

iv. Kerikil 

v. Air  

3. Metode Pelaksanaan 

i. Pekerjaan penggalian tanah dengan ukuran Lebar 25 cm dan 

Tebal 5 cm untuk panjangnya sloof tergantung denah gambar. 

ii. Setelah itu pemasang mall lantai kerja tersebut 

iii. Tuang adukan lantai kerja ke area galian tersebut 

iv. Adukan lantai kerja diratakan dengan menggunakan cangkul 

maupun sendok semen. 

v. Setelah kering lantai kerja tersebut maka dilakukan proses 

pembongkaran bekisting 

 
Gambar 3.24 Pekerjaan Penggalian lantai Kerja Sloof 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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Gambar 3.25 Pekerjaan Pemasangan Mal Lantai Kerja 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 

 
Gambar 3.26 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 



45 
 

 
Gambar 3.27 Hasil Lantai Kerja 
Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

c. Pemasangan Bekisting Sloof 

1. Alat  

i. Palu besi 

2. Bahan  

i. Rakitan panel bekisting  

ii. Paku  

iii. Minyak bekisting 

3. Metode pelaksanaan  

i. Pengambilan rakitan panel bekisting sloof dibawak ke lokasi 

pekerjaan. Untuk permukaan dalam bekisting di olesin dengan 

minyak bekisting 

ii. Lalu pasang bekisting sloof kedua sisi diatas lantai kerja lalu 

Bekisting tersebut diperkuat dengan Skor kayu biar tidak rusak 

dan tidak pecah pada ketika pengecoran 
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Gambar 3.28 Pelumasan Besi 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 
Gambar 3.29 Pemasangan Bekisting Sloof 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 

d. Pengecoran Sloof 

Pada saat pengecoran sloof alat yang di gunakan yaitu gerobak, sendok 

semen, cangkul, dan trux mixe. Setelah itu tuang beton ready mix ke 

dalam cetakan bekisting sloof. Pada saat pengecoran sloof, dilakukan 
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penggetaran beton menggunakan alat vibrator concrete supaya udara 

dalam beton keluar. 

 
Gambar 3.30 Pekerjaan Pengecoran Sloof 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

e. Pembongkaran Bekisting Sloof 

Pada pembongkaran bekisting sloof menggunakan alat palu besi dan 

linggis. Bekisting yang sudah di bongkar bisa digunakan lagi sampai  

bekisting terlihat tidak layak di pakai. 

 
Gambar 3.31 Pekerjaan Pelepasan Bekistng Sloof 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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f. Penimbunan Lantai 

Pada pekerjaan sloof sudah selesai, dilakukan proses penimbunan lantai 

lapis pertama agar padat. 

 
Gambar 3.32 Pekerjaan Penimbunan Lantai 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

3.1.6. Pekerjaan Kolom 

Kolom atau pilar adalah istilah teknik arsitektur yang merujuk kepada elemen 

struktural yang meneruskan tekanan, yaitu berat struktur di bagian atas (misalnya 

atap) ke elemen struktur lain di bawahnya (landasan atau pondasi). Pekerjaan kolom 

menggunakan mutu beton K300 dan tulangan yang dipakai pada kolom adalah besi 

ulir dan besi polos untuk tulangan pokok menggunakan besi diameter D22 mm, 

sedangkan tulangan begel diameter P10 mm. Dimensi kolom yang digunakan dalam 

proyek 30 X 30 cm, 40 X 40 cm, dan 35 X 60 cm.  

a. Perakitan Kolom 

1. Alat  

i. Bar cutter 

ii. Tang kaka tua 

iii. Meteran 

iv. Barbending 
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v. Scaffolding  

2. Bahan  

i. Tulangan pokok besi ulir D22 mm 

ii. Tulangan sengkang besi ulir P10 mm 

iii. Kawat pengikat 

3. Metode pelaksanaan 

i. Potong tulangan pokok D22 mm sesuai gambar kerja 

ii. Potong tulangan sengkang P10 mm sesuai gambar kerja 

iii. Kemudian bengkok tulangan sengkang dengan ukuran sesuai 

gambar kerja, untuk perakitan langsung ke lokasi pembangunan 

iv. Setelah itu rakit tulangan sengkang yg sudah terpasang di 

tulangan pokok 

v. Sudah terakit separuh, baru di sambung tulangan pokok tersebut 

ukuran besi untuk di sambung sekitar 70 cm 

vi. Lalu masukkan sengkang ke tulangan pokok baru di rakit lagi 

bagian sambungan sampai ke atas 

 
Gambar 3.33 Pekerjaan Pembengkokan Besi 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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Gambar 3.34 Pekerjaan Perakitan Kolom 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

 
Gambar 3.35 Pekerjaan Penyambungan Tulangan Pokok Pada Kolom 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

b. Pemasangan Bekisting Kolom 

1. Alat 

i. Palu besi 

ii. Mur baut 

iii. Kunci ring pas 

iv. unting 
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2. Bahan  

i. Rakitan panel beskiting 

ii. Klem kolom 

iii. Minyak bekisting 

iv. Paku 

3. Metode pelaksanaan 

i. Penetapan posisi as kolom dengan alat ukur 

ii. Setelah itu memasang atau melengkapi tulangan kolom, termasuk  

memasang beton decking pada sisi-sisi luar tulangan 

iii. Pasang panel bekisting yang telah di lapisi  minyak. paku penutup 

pada bagian sudut pertemuan panel untuk mengantisipasi 

terjadinya kebocoran 

iv. Pasang klem kolom sesuai rencana 

v. Stel posisi bekisting agar vertikal dan ditopang kuat 

vi. Lalu pasang skor agar bekisitng tambah kuat untuk dimasukan 

ready mix 

 
Gambar 3.36 Pemasangan Bekisting Kolom 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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Gambar 3.37 Pemasangan Kleam 
Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

4. Pengecoran kolom 

Pada saat pengecoran kolom alat yang di gunakan yaitu gerobak, palu 

kayu, ember kecil, dan trux mixe. Setelah itu tuang beton ready mix ke 

dalam cetakan bekisting kolom. Pada saat pengecoran kolom, dilakukan 

pemadatan dan penggetar beton menggunakan alat vibrator concrete 

supaya udara dalam beton keluar. 

 
Gambar 3.38 Pengecoran Kolom 
Sumber : Dokumentasi KP 2021 
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5. Pembongkaran Bekisting Kolom 

Pada pembongkaran bekisting kolom menggunakan alat palu besi dan 

linggis. Untuk pembukaan bekisting harap berhati-hati agar Bekisting 

yang sudah di bongkar bisa digunakan lagi sampai  bekisting terlihat 

tidak layak di pakai. 

 
Gambar 3.39 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

6. Penimbunan Lantai  

Pada pekerjaan penimbunan lantai lapisan pertama sudah selesai, 

dilakukan proses penimbunan lantai lapisan ke dua menggunakan tanah 

dari pelintung. 
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Gambar 3.40 Penimbunan Lantai 
Sumber : Dokumentasi KP 2021 

 

3.1.7. Pekerjaan Balok 

Balok adalah struktur bangunan yang terletak di atas dinding dan menjadi 

tumpuan untuk lantai 2. Untuk jarak sengkang tumpuan 10 cm sedangkan lapangan 

15 cm. 

a. Perakitan balok 

1. Alat  

i. Bar cutter  

ii. Barbending  

iii. Meteran 

iv. Tang kakatua 

2. Bahan  

i. Tulangan Pokok besi ulir D16 mm 

ii. Tulangan Sengkang besi ulir D13 mm 

iii. Kawat Pengikat 

3. Metode Perakitan 

i. Potong tulangan pokok D16 mm sesuai gambar kerja 

ii. Potong tulanagn sengkang D13 mm sesuai gambar kerja  
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iii. Kemudian bengkok tulangan sengkang dengan ukuran sesuai 

gambar kerja, untuk perakitan langsung ke lokasi pembangunan 

iv. Selanjutnya pasang tulangan pokok yang di susun secara 

horizontal, ujung tulangan pokok di kait ke tulangan kolom, kalau 

untuk bentang panjang tulangan pokok tersebut di sambung untuk 

panjang sambungan adalah 60 cm 

v. Setelah itu susun tulangan sengkang, baru di rakit tulangan 

sengkang dan tulangan pokok. Untuk jarak sengkang lapangaan 9 

cm dan untuk tumpuan 14 cm 

vi. Sesudah dirakit semua baru di seting tulangan balok dan jangan 

lupa samping kiri, samping kanan dan bawah beri beton Decking 

 
Gambar 3.41 Perakitan Tulangan Balok 

Sumber : Dokumentasi KP 2021 
 

3.2. Target yang Diharapkan 

adapun target yang diharapkan dalam kerja praktek ini ialah : 

a. Mahasiswa diharapkan mendapat ilmu pengetahuan yang ada dilapangan 

b. Mahasiswa diharapkan mempu mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajari dibangku perkuliahan ke lapngan 
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c. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan masukan kepda perusahaan 

apabila terjadi kendala dilapangan 

d. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

lapangan selama kerja praktek 

3.3. Perangkat Lunak/keras yang Digunakan 

3.3.1. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan selama kerja praktek adalag sebagai 

berikut : 

a. Microsoft Excel 2007, sebagai aplikasi merekap dekomentasi pada 

proyek 

3.3.2. Perangkat Keras 

Adapun perangkat keras yang di gunakan selama kerja praktek adalah 

sebagai berikut:  

a. Vibrator Machine, berfungsi untuk memadatkan beton jadi (Ready Mix) 

b. Cangkul,sebagai alat perata beton ready mix 

c. Saluran pipa yang di belah,sebagai alat perantara pengecoran pile cap 

d. Gerobak Sorong,sebagai alat angkut material dan beton ready mix 

e. Truck Mixer, berfungsi untuk mengangkut campuran beton curah siap di 

pakai 

f. Gergaji, berfungsi untuk memotong kayu 

g. Tang Kakatua, berfungsi untuk memotong kawat 

h. Barbending, berfungsi untuk membengkok besi 

i. Bar Cutter, berfungsi untuk memotong besi  

j. Palu Besi, berfungsi untuk pemasangan paku keeling 

k. Jack hamme, berfungsi untuk pembobokan beton 

l. Alat las, berfungsi untuk menghubungkan plat besi 

m. Scaffolding, berfungsi untuk sebagai prancah pada pemasangan kolom. 
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3.4. Data-data yang Diperlukan 

Dalam pelaksanaan kerja praktek tentu memerlukan data-data yang penting 

seperti RAB ( Rencana Anggaran Biaya), Time schedule, gambar Shop 

Drawing, gambar Asbuilt Drawing dan data lainnya. Namun selama kerja 

praktek di proyek Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Dumai data yang 

dapat adalah Gambar Shop Drawing. Untuk data lainya tidak bisa dimiliki 

karena bersifat pribadi dan rahasia bari perusahaan.  

3.5. Kendala-kendala Dalam Proyek 

a. Pada saat pengecoran pile cap dalam galian tersebut banyak air yang 

tergenang. Sebelum pengecoran lubang pile cap harus benar-benar kering, 

sehingga hasil pengecoranya bagus dan kuat. 

b. Pada saat penggalian lubang pile cap tanah tersebut sering runtuh, 

sehingga memperlambat pekerjaan. 

c. Adanya faktor alam (hujan) yang mengakibatkan terkendalanya bekerja. 

Hal ini berdampak langsung kepada time schedule yang telah di 

rencanakan. 

d. Pada saat pengecoran pile cap terdapat bekisting yang tidak 

kokohsehingga menyebabkan ready mix keluar dari bekisting. 
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BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS 

METODE PELAKSANAAN KOLOM 

 

4.1. Metode Pelaksanaan Kolom 

Kolom atau pilar adalah istilah teknik arsitektur yang merujuk kepada 

elemen struktural yang meneruskan tekanan, yaitu berat struktur di bagian atas 

(misalnya atap) ke elemen struktur lain di bawahnya (landasan atau pondasi). 

Pekerjaan kolom menggunakan mutu beton K300 dan tulangan yang dipakai pada 

kolom adalah besi ulir dan besi polos untuk tulangan pokok menggunakan besi 

diameter D22 mm, sedangkan tulangan begel diameter P10 mm. Dimensi kolom 

yang digunakan dalam proyek 30 X 30 cm, 40 X 40 cm, dan 35 X 60 cm.  

4.1.1. Perakitan Kolom 

Pada pekerjaan perakitan kolom yang alat dan bahan yang diguankan adalah  

sebagai berikut: 

1. Alat dan Bahan 

a. Bar cutter 

b. Tang kaka tua 

c. Meteran 

d. Barbending 

e. Scaffolding  

f. Bahan  

g. Tulangan pokok besi D22 mm 

h. Tulangan sengkang besi P10 mm 

i. Kawat pengikat 

 

Berikut adalah Metode pelaksanaan pada perkitan kolom : 

a. Potong tulangan pokok D22 mm sesuai gambar kerja 
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b. Potong tulangan sengkang P10 mm sesuai gambar kerja 

c. Kemudian bengkok tulangan sengkang dengan ukuran sesuai gambar 

kerja, untuk perakitan langsung ke lokasi pembangunan 

d. Setelah itu rakit tulangan sengkang yg sudah terpasang di tulangan pokok 

e. Sudah terakit separuh, baru di sambung tulangan pokok tersebut ukuran 

besi untuk di sambung sekitar 70 cm 

f. Lalu masukkan sengkang ke tulangan pokok baru di rakit lagi bagian 

sambungan sampai ke atas 

 
Gambar 4.1 Pekerjaan Pembengkokan Besi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 
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Gambar 4.2  Pekerjaan Perakitan Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 

 

 
Gambar 4.3 Pekerjaan Penyambungan Tulangan Pokok Pada Kolom 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 
 

 

Gambar 4.4 Pekerjaan Penyambungan Tulangan Pokok Pada Kolom 
Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 

 

4.1.2. Pemasangan Bekisting Kolom 
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Pada pekerjaan pemasangan bekisting kolom digunakan alat dan bahan 

sebagai beriku: 

1. Alat 

i. Palu besi 

ii. Mur baut 

iii. Kunci ring pas 

iv. unting 

2. Bahan  

i. Rakitan panel beskiting 

ii. Klem kolom 

iii. Minyak bekisting 

iv. Paku 

3. Metode pelaksanaan 

i. Penetapan posisi as kolom dengan alat ukur 

ii. Setelah itu memasang atau melengkapi tulangan kolom, termasuk  

memasang beton decking pada sisi-sisi luar tulangan 

iii. Pasang panel bekisting yang telah di lapisi  minyak. paku penutup 

pada bagian sudut pertemuan panel untuk mengantisipasi terjadinya 

kebocoran 

iv. Pasang klem kolom sesuai rencana 

v. Stel posisi bekisting agar vertikal dan ditopang kuat 

vi. Lalu pasang skor agar bekisitng tambah kuat untuk dimasukan ready 

mix 
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Gambar 4.5  Pemasangan Bekisting Kolom 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 
 

 
Gambar 4.6  Pemasangan Kleam 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 
 

4.1.3. Pengecoran kolom 

Pada saat pengecoran kolom alat yang di gunakan yaitu gerobak, palu kayu, 

ember kecil, dan trux mixe. Setelah itu tuang beton ready mix ke dalam cetakan 

bekisting kolom. Pada saat pengecoran kolom, dilakukan pemadatan dan penggetar 

beton menggunakan alat vibrator concrete supaya udara dalam beton keluar. 



63 
 

 
Gambar 4.7  Pengecoran Kolom 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 

 

4.1.4. Pembongkaran Bekisting Kolom 

Pada pembongkaran bekisting kolom menggunakan alat palu besi dan 

linggis. Untuk pembukaan bekisting harap berhati-hati agar Bekisting yang sudah di 

bongkar bisa digunakan lagi sampai  bekisting terlihat tidak layak di pakai. 

 
Gambar 4.8  Pekerjaan Pembongkaran Bekisting Kolom 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 
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4.1.5. Penimbunan Lantai  

Pada pekerjaan penimbunan lantai lapisan pertama sudah selesai, dilakukan 

proses penimbunan lantai lapisan ke dua menggunakan tanah dari pelintung. 

 

 
Gambar 4.9  Penimbunan Lantai 

Sumber : Dokumentasi Pribadi KP 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan  

 Kerja Praktek yang dilakukan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis 

selama 57 hari terhitung dari tanggal 5 Juli s/d 31 Agustus 2021 pada Proyek 

Revitalisasi Kantor Kejaksaan Negeri Kota Dumai. Selama kerja praktek mahasiswa 

mampu memahami bagaimana cara membandingkan ilmu teori pembelajaran 

perkuliahan dengan ilmu di lapangan, dan mahasiswa harus mampu mengetahui 

lebih banyak tentang pelaksaan dilapangan dalam proyek. Serta, mahasiswa mampu 

memahami dan mengerti permasalaahan dan kondisi yang ada di lapangan. 

 

5.2.  Saran 

5.2.1.  Saran untuk mahasiswa: 

a. Mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik sebaiknya menguasai 

ilmu dibangku perkuliahan agar bisa membuat perbedaan antara ilmu di 

bangku kuliah dengan ilmu yang ada dilapangan. 

b. Ikuti setiap aturan yang dibuat oleh perusahaan selama dilapangan. 

5.2.2.  Saran untuk perusahaan : 

Lebih ditingkatkakn untuk kedisiplinan mengenai keselamatan kerja 

khususnya pekerja yang melakukan pekerjaan memiliki resiko kecelakaan 

lebih besar. 
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acer
Typewritten text
LAPORAN MINGGUAN KE 1



No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1. 

  

Menemui kepala 
dinas PUPR Kota 
Dumai. 

2.  

 

Pengarahan Sebelum 
turun ke Lokasi 
Proyek. 

3.  

 

Peninjauan lokasi 
proyek kejaksaan 
bersama konsultan 
Pengawas.  



4. 

 

Mini pile diangkat 
tegak lurus 
kemudian posisi 
ujung diesel hammer 
di naikan dan topi 
pal dimasukan ke 
dalam kepala mini 
pile. 

5. 

 

Pemancangan mini 
pile kedalaman 6 
meter sampai 24 
meter menggunakan 
alat drop hammer. 

6. 

 

Tiang mini pile 
disambung dengan 
mengelas plat baja 
pada kedua tiang 
yang akan di 
sambung secara las 
keliling penuh 
menggunakan sistem 
las listrik. 



7. 

 

Hasil grafik 
kalendering 
kedalaman 24 meter. 

8. 

 

Penggalian pondasi 
untuk menempatkan 
pile cap. 

9. 

 

Adukan beton untuk 
pengecoran lantai 
kerja. 



10. 

 

Pengecoran lantai 
kerja dengan tebal 
5cm. 

11. 

 

Ini hasil pengecoran 
lantai kerja. 

12. 

 

Menjelaskan volume 
lantai kerja dan 
volume pile cap. 
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LAPORAN MINGGUAN KE 2



 
No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1. 

 

Peninjauan Proyek 
Puskesmas Dumai 
Barat. 

2.  

 

Pemasangan 2 buah 
sensor accelerometer 
dan strain transducer 
pada bagian atas 
tiang yang akan 
diuji. 

3. 

 

Tumbuk kepala mini 
pile menggunakan 
alat drop hammer. 
Nantinya, 
gelombang yang 
dipancarkan oleh 
kedua sensor 
tersebut akan terbaca 
pada monitor grafik. 



4. 

 

Hasil data PDA Test 
yang dilihat dari 
monitor PDA. 

5. 

 

Pengeboran mini 
pile dilakukan sesuai 
dengan elevasi tanah 
di lokasi gedung, 
mini pile di sisakan 
5 cm dari dasar 
galian. 

 

 

Pemasukan tulangan 
pile cap di dalam 
galian pondasi. 



6. 

 

Perakitan kolom 
pedestal.  

7. 

 

Pemasangan 
bekisting pile cap 
dengan ukuran 
220cm x 145 cm x 
70 cm. 

8. 

 

Pengecoran pile cap 
menggunakan 
truckmixer. 



9. 

 

Setelah keras beton 
tersebut, bukak 
bekisting. 

10. 

 

Ini hasil jadi 
pengecoran pile cap. 

11. 

 

Membuat 
perhitungan besi 
tulangan pokok. 
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LAPORAN MINGGUAN KE 3



No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1. 

  

Memberi keterangan 
dokumentasi . 

2.  

 

Bekisting pile cap. 

3.  

 

Pengambilan sampel 
untuk slump test dan 
sampel silinder. 



4. 

 

Hasil slump test. 

5. 

 

Pembuatan sampel 
silinder. 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1. 

 

Pembuatan sket gambar 
pile cap dan sengkang sloof 
serta besi volume besi 
sloof. 

2.  

 

Pengujian slump ready mix 
K300. 

3. 

 

Sambungan pengecoran 
pile cap 



4. 

 

Pembuatan laporan mingguan 
di proyek. 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1. 

 

Mencatat kegiatan 
harian. 

2.  

 

Membuat laporan 
KP di proyek. 

3. 

 

Pembongkaran 
bekisting sloof. 



4. 

 

Pemasangan begel 
menggunakan besi 
polos 10 dengan 
jarak untuk tumpusn 
10 cm dan untuk 
lapangan jraknya 15 
cm. 

5. 

 

pemasangan 
tulangan pokok pada 
sambungan tulangan 
pokok kolom. Untuk 
tulangan pokok 
menggunakan besi 
ulir 22.  

6. 

 

Setelah di rakit 
tulangan pokok, 
baru pemasangan 
bekisting kolom 
tersebut, lebar 
bekisting 40 cm dan 
tinggi bekisting 
kolom 367 cm 



7. 

 

Pemasangan skor, 
supaya lurus cetakan 
kolom tersebut. 

8. 

 

Pengukuran kolom 
yang sudah di beton. 
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No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

1. 

 

Pengecoran kolom. 

2.  

 

Pembokaran 
bekisting kolom. 

3.  

 

Penimbunan lantai 
kerja. 



4. 

 

Pemasangan 
scaffolding untuk 
naik keatas. 

5.  

 

Pembobokan kolom 
supaya sama 
tingginya. 
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