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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 

mengaruniakan segala rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula shalawat 

serta salam selalu tercurahkan untuk Rasulullah SAW, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek (KP) ini. Adapun tujuan dari 

laporan ini yaitu sebagai syarat dari kerja praktek ataupun bentuk 

pertanggung jawaban dari apa yang telah kami laksanakan selama diproyek 

Pembangunan Fisik Gedung Makorem-031/Wb Pekanbaru. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait, yang 

telah membantu dalam pembuatan laporan ini sehingga dapat terselesaikan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan. Oleh 

karna itu, penulis sebagai penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 

2. Orang tua yang selalu mendukung kegiatan kerja praktek serta do’a nya 

yang selalu juga menyertai setiap langkah penulis. 

3. Ibuk Oni Febriani MT. sebagai pembimbing kerja praktek dan juga 

Bapak Boby Rahman, M. Arc selaku koordinator KP D3 Teknik Sipil 

4. Bapak Samsul dan Bapak Subaja Mangapul Panjaitan  

5. Terima kasih juga untuk seluruh pekerja proyek yang telah mengajari, 

membimbing dan membantu pengaplikasian ilmu pengetahuan 

dilapangan dan seluruh teman-teman satu bimbngan yaitu Andreas 

Saputra, Saptiyani yang telah membantu mensukseskan laporan KP ini. 

Dengan adanya pelaksanaan kerja praktek ini, dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis terkait pelaksanaan kontruksi di 

lapangan. Dengan tersusunnya laporan ini, penulis berharap bahwa laporan 

yang disusun dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, khusus nya 

bagi kami selaku penyusun. Disamping itu, penulis meminta maaf jika 

terdapat kesalahan di dalam penyusunan laporan, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Penulis sangat mengharapkan adanya saran dan 
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kritik dari pihak pembaca yang bersifat membangun jika laporan kami jauh 

dari kesempurnaan.  

 

          

  

Bengkalis,  September 2021 

   

  

Fakhrul Walidain 

NIM. 4103191256
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BAB 1 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

   

 PT.Bennatin Surya Cipta merupakan perusahaan yang berdiri dan 

berkembang di Jakarta. Merupakan sebuah persekutuan komanditier (CV) yang 

bernama PT.Bennatin Surya Cipta dan berkembang menjadi suatu perussahaan 

yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan ini 

bergerak pada bidang pengawasan dan perencanaan. 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 

Adapun tujuan proyek pembangunan gedung Makorem 031/Wira Bima 

Pekanbaru, yang di lakukan oleh PT.Bennatin Surya Cipta  ialah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai di 

lingkungan Makorem 031/Wira Bima Pekanbaru. 

2. Memenuhi tingkat kebutuhan  kenyamanan prajurit,menambah kinerja,dan 

motivasi 

 

1.3 Strktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sebuah hubungan terorganisir antar sekelompok 

orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Organisasi disini terbagi 

menjadi 2 yaitu struktur umum prusahaan dan struktur organisasi di lapangan. 

Struktur organisasi di lapangan. Struktur organisasi di bentuk bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pekerjaan dan kualitas yang benar sesuai urutan pekerjaan. 

  

 

 

1.3.1 Bagan organisasi umum perusahaan 
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Struktur organisasi umum PT.Bennatin Surya Cipta ialah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.lead firm 

Lead firm atau Perusahaan induk adalah perusahaan yang 

menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja 

dari beberapa anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. 

... Perusahaan induk terbentuk secara alami akibat adanya pertumbuhan ekonomi 

pada bisnis dalam suatu perusahaan. 

 

b.team leader 

Tugas Dan Tanggung Jawab Team Leader  

1. Membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan. 

2. Memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan tenaga 

ahli. 

3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan tidak 

langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah tanggung 

ATIN PRIHATIN 

Lead.Firm 

 

L 

SAMSUL, ST. M.Eng 

Team Leader 

 

L 

ABDUL RAUF SAIMIMA, ST 

Administrator 

 

L ARIE 

SYAHRUDDIN 

SIBARANI, ST,MT 

Ahli Struktur 

 

L 

RAUZI, ST 

Ahli K3 Kontruksi 

 

L 

SUBAJA 

MANGAPUL, ST 

Ahli Mekanikal 

 

L 

FAHRIZAL, ST 

Ahli Elektrikal 

 

L 

BAGUS 

SUDARYANTO, 

ST, MT 

Ahli Arsitek 

 

L 

Ir. SUDARMIN 

Ahli Arsitek 

Lansekep 

 

L 

JUANDRI, ST 

Inspektor Struktur 

 

L 

FAISHAL, ST 

Ahli Sistem 

Managemen Mutu 

 

L 

TENGKU 

ADRIKA, S.Sn 

Ahli Interior 

 

L 

ZULPIKAR, ST 

Inspektor 

Elektrikal 

 

L 

YUNASRI, ST 

Inspektor 

Mekanikal 

 

L 

AKMAL AQIL, ST 

Ahli Geoteknik 

 

L 
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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.  

4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam membina 

kerja sama team yang solid. 5. Bertanggung jawab dalam mencapai 

suatu target pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan.  

5. Mengkoordinir seluruh aktifitas Tim dalam mengelola seluruh 

kegiatan baik dilapangan maupun dikantor.  

6. Bertanggung jawab terhadap Pemberi Pekerjaan yang berkaitan 

terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan.  

7. Membimbing dan Mengarahkan anggota team dalam mempersiapkan 

semua laporan yang diperlukan.  

8. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.  

9. Melaksanakan presentasi dengan direksi pekerjaan dan instansi terkait. 

 

c. Administrator 

Tugas administrasi dan keuangan proyek bangunan adalah sebagai berikut 

: 

1. Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja diproyek untuk pegawai 

bulanan sampai dengan pekerja harian dengan spesialisai keahlian 

masing-masing sesuai posisi organisasi proyek yang dibutuhkan. 

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

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

lain. 

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

dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek. 

4. Melayani tamu – tamu intern perusahaan maupun ekstern dan 

melakukan tugas umum. Mengisi data-data kepegawaian, pelaksanaan, 

asuransi tenaga kerja, menyimpan data-data kepegawaian karyawan 

dan pembayaran gaji serta tunjangan karyawan. 
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5. Membuat laporan akutansi proyek dan menyelesaikan perpajakan serta 

retribusi. 

6. Mengurus tagihan kepada pemilik proyek atau jika kontraktor nasional 

dengan banyak proyek maka bertugas juga membuat laporan ke kantor 

pusat serta menyiapkan dokumen untuk permintaan dana ke bagian 

keuangan pusat. 

7. Membantu project manager terutama dalam hal keuangan dan sumber 

daya manusia sehingga kegiatan pelaksanaan proyek dapat berjalan 

dengan baik. 

8. Membuat laporan ke pemerintah daerah setempat, lurah atau 

kepolisian mengenai keberadaan proyek dan karyawan dalam 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan. 

9. Mencatat aktiva proyek meliputi inventaris, kendaraan dinas, alat-alat 

proyek dan sejenisnya. 

10. Menerima dan memproses tagihan dari sub kontraktor jika proyek 

yang dikerjakan berskala besar sehingga melakukan pemborongan 

kembali kepada kontraktor spesialis sesuai dengan item pekerjaan yang 

dikerjakan. 

11. Memelihara bukti-bukti kerja sub bagian administrasi proyek serta 

data-data proyek 

 

 

d.Ahli struktur 

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Ahli 

Struktur adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan koordinasi dengan bagian konsultan supervisi untuk 

melakukan monitoring pelaksanaan konstruksi 

2. Mengadakan kunjungan secara berkala ke lokasi proyek 

3. Bertanggung jawab untuk memeriksa kemajuan dan standar konstruksi 

serta memberikan bantuan teknis kepada para pengawas konstruksi 
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4. Bertanggung jawab kepada pekerjaan struktur dan infrastruktur 

konstruksi serta mengkaji ulang detail perencanaan struktur dan 

pengawasan 

5. Melakukan monitoring uji coba kekuatan struktur 

6. Memiliki tugas untuk memonitoring dan melakukan evaluasi desain 

yang telah dibuat 

7. Memberikan nasehat teknik sesuai dengan persyaratan spesifikasi 

teknik dan melakukan pengawasan serta koordinasi dengan bagian 

konsultan supervisi dalam mengevaluasi dan menganalisis pekerjaan 

konstruksi 

8. Bertanggung jawab untuk melakukan monitoring konstruksi 

9. Merekomendasikan shop drawing 

10. Menyiapkan dan membuat laporan rekomendasi 

e.Ahli arsitek 

Arsitek adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi untuk 

merancang dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung, perkotaan dan 

lingkungan binaan, yang meliputi aspek estetika, budaya dan sosial. 

 

f.Ahli K3 konstruksi 

Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi 

khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan 

kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai 

dengan Undang-Undang. 

g.Ahli Mekanikal 
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Ahli Teknik Mekanikal adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang 

bentuk dan struktur mekanikal pada bangunan tertentu atau di luar bangunan, 

melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi mekanikal 

h.Ahli elektrikal 

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Ahli 

Elektrikal adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan sistem Elektrikal berdasarkan perhitungan 

kebutuhan 

2. Melakukan analisis dan perhitungan kebutuhan 

3. Melakukan koordinasi dengan bagian team leader, tenaga ahli dan 

tenaga pendukung yang ada 

4. Bisa membantu memecahkan masalah yang muncul akibat kesalahan 

dalam perancangan 

5. Menyusun, mengatur dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan seluruh instalasi listrik perusahaan dan peralatan yang 

menggunakan tenaga listrik untuk menjamin kelancaran jalannya 

pekerjaan 

6. Ikut berusaha mencari cara-cara penekanan biaya dan metode 

perbaikan kerja yang lebih efisien 

i.Inspektor Struktur 

tugas inspektor struktur antara lain: 

1. Mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang di Jasa Pemborongan; 

2. Mengkoordinasikan Penyedia Jasa Pemborongan berkaitan dengan 

masalah utilitas umum dan jenis tanah; 



7 
 

3. Membuat sistem pengarsipan yang baik, antara lain : menyimpan tanda 

terima, dan memeliharanya sebagai catatan tetap, jaminan yang 

dibutuhkan menurut syarat kontrak yang ada dalam kegiatan; 

4. Mempersiapkan As Built Drawing semua pekerjaan sipil termasuk 

detail-detailnya; 

5. Melakukan survey selama pelaksanaan berlangsung bekerja sama 

dengan Spesial Technician untuk mengkonfirmasikan hasil survey dari 

Penyedia jasa Pemborongan; 

6. Mencatat jadwal progres yang up to date dan membantu Pejabat 

Pembuat Komitmen dengan data pembayaran dan fisik pada saat 

diperlukan; 

7. Mengawasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan, dan lain-lain dan 

membantu mengambil keputusan yang cepat dan tepat apabila terjadi 

penyimpangan; 

8. Melaksanakan dan melaporkan tentang PHO. 

 

j.Ahli sistem managemen mutu 

Ahli Sistem Manajemen Mutu adalah ahli yang memiliki kompetensi 

merancang program dan merencanakan sistem manajemen mutu pelaksanaan 

proyek konstruksi dan melakukan pengawasan penerapan sistem, program dan 

perencanaan manajemen mutu proyek konstruksi. 

 

k.Ahli Interior 

Ahli Desain Interior adalah seorang ahli yang memilki kompetensi seni 

dan ilmu merancang ruangan dalam bangunan dengan tujuan untuk menciptakan 

ruang yang fungsional, estetika dan struktur keindahan dan manfaat suatu 

bangunan 
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l.Ahli geoteknik 

Ahli Geoteknik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan 

pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah 

pada lokasi yang akan didirikan bangunan. Setiap badan usaha yang akan 

melakukan pekerjaan konstruksi harus memiliki tenaga ahli yang berkualitas di 

bidangnya. 

m.Inspektor mekanikal 

Melakukan supervisi dalam menjalankan fungsinya sebagai Quality 

Control untuk mengawal proses pekerjaan kontraktor . Melakukan evaluasi 

pengajuan Material, Shop Drawing dan Metode Kerja Kontraktor dalam bidang 

mekanikal. 

 

o.Inspektor elektrikal 

 

Melakukan supervisi dalam menjalankan fungsinya sebagai Quality 

Control untuk mengawal proses pekerjaan kontraktor . Melakukan evaluasi 

pengajuan Material, Shop Drawing dan Metode Kerja Kontraktor dalam bidang 

elektrikal. 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT.Bennatin Surya Cipta adalah perusahaan perencana konstruksi 

berbentuk PT. PT.Bennatin Surya Cipta adalah badan usaha berpengalaman yang 

mengerjakan proyek nasional. PT.Bennatin Surya Cipta saat ini memiliki 

kualifikasi. PT.Bennatin Surya Cipta dapat mengerjakan proyek-proyek sub 

kualifikasi: 

AR101 Jasa Nasihat dan Pra Desain  Arsitektural 

AR102 Jasa desain arsitektural 
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AR104 Jasa desain interior 

AR105 Jasa arsitektur lain nya 

AR201 Jasa pengawas administrasi kontrak 

KL401 Jasa konsultasi lingkumgan 

KL402 Jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan 

KL403 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan 

KL404 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

transportasi 

KL405 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

keairan  

KL406 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

lainnya 

KL407 Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi 

proses dan fasilitas industrial 

KL408 Jasa manajemen proyek terkait konstruksipekerjaan sistem 

kendali lalu lintas 

PR101 Jasa perencanaan dan perancangan perkotaan 

PR102 Jasa perencanaan wilayah 

PR103 Jasa perencanaan dan perancangan lingkungaan bangunan dan 

lansekap 

PR104 Jasa pengembangan pemanfaatan ruang 

PR201 Jasa dpengawas dan pengendali penataan ruang 

RE102 Jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur 

bangunan 

RE103 Jasa desain rekayasa untuk teknik sipil air 

RE104 Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi 

RE105 Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal 

dalam bangunan 

RE106 Jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi 

RE107 Jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi 
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RE108 Jasa desain rekayasa lainnya 

RE201 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung 

RE202 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi 

RE203 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air 

RE204 Jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses fasilitas 

industri 

SP301 Jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika 

SP302 Jasa survey bawah tanah 

SP303 Jas survey permukaan tanah 

SP304 Jasa pembuatan peta 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

 

2.1 Proses Pelelangan Proyek 

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara 

menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan 

kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, 

lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar 

modal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana 

yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Tujuan dari pelelangan adalah 

memperoleh harga proyek yang bersaing. Yaitu suatu harga konstruksi yang dapat 

dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diinstruksikan. Jenis 

pelelangan proses pengadaan barang atau jasa dalam proyek konstruksi yang 

menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pelelangan 

langsung dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya, kedua macam pelelangan 

tersebut sama, hanya ada sedikit perbedaan dalam hal peserta lelang. Dalam 

pelelangan umum, semua penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat ikut dalam 

pelelangan, sedangkan dalam pelelangan terbatas yang diizinkan ikut adalah 

penyedia barang/jasa yang diundang oleh pengguna jasa. Pemilihan macam 

pelelangan pada umumnya tergantung pada besar kecilnya bangunan, tingkat 

kompleksitas bangunan. Besar/kecilnya biaya bangunan, jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan. Dalam tender terdapat dua pihak terkait, yaitu: 

1)  Pihak Owner sebagai pihak yang melelangkan. 

2)  Kontraktor sebagai pihak yang mengikuti pelelangan atau tender. 

Proses pengadaan perusahan jasa konstruksi ini diatur oleh 

keputusan presiden terutama digunakan dilingkungan proyek pemerintah. 

Prinsip dasar pelelangan diharuskan diantaranya: 

1. Efisiensi 
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Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan 

daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu 

sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

2.Efektif 

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai 

sasaran yang ditetapkan. 

3. Terbuka dan Bersaing 

Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang 

memenuhi persyaratan dan dialakukan melalui persaingan yang sehat di 

antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria 

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 

4.Transparan 

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa 

termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil 

evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi 

peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas dan 

umumnya.  

5. Adil/Tidak Diskriminatif 

berarti memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa 

yang tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepda pihak tertentu, 

dengan cara atau alasan apapun. 

6. Akuntabel 

Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi 

kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan 

masyarakat sesuai prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam 

pengadaan barang/jasa. Pemilihan penyedi barang/jasa pemborong/jasa 

lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. 
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 Pelelangan berdasarkan keputusan Presiden No.54 Tahun 2010, 

dibagi menjadi beberapa cara, antara lain: 

1.Pelelangan Umum 

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang atau 

Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat 

diikuti oleh semua Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa 

Lainnya yang memenuhi syarat. 

2. Pelelangan Terbatas 

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang 

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang 

kompleks. 

3.Pelelangan Sederhana 

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

4.Pemilihan Langsung 

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

5. Penunjukan Langsung 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

6.Pengadaan langsung 

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang atau Jasa 

langsung kepada Penyedia Barang atau Jasa, tanpa melalui pelelangan atau 

Seleksi atau Penunjukan Langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan 

bertahap terhadap Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 
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Dalam lelang kali ini diikuti oleh 140 perusahaan setelah diseleksi oleh 

panitia lelang didapat beberapa perusahaan yang lulus seleksi seperti PT.Bennatin 

Surya Cipta,PT.Edelwis Konsultan,PT.Wiranata Bhuana Raya,dan PT.Anugerah 

Kridapradana. Dalam lelang kali ini dimenangkan oleh PT.Bennatin Surya cipta 

dengan hasil negosiasi sebesar Rp.2.225.253.000,00 dengan skor akhir 92.49. 

PT.Bennatin Surya Cipta dinyatakan sebagai pemenang lelang karena memenuhi 

persyaratan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah 

anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) 

perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi 

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (IUJK) 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 

Besar [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang 

klasifikasi/layanan BG 004 [sesuai dengan sub bidang 

klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] 

4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x 

NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam15tahunterakhir): 

a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai 

sub bidang klasifikasi/layanan SPBU yang disyaratkan atau 

5. b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub 

bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup 

pekerjaan BG004 dan lingkup pekerjaan Bangunan Perkantoran [diisi 

dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU 

yang disyaratkan] 

6. 5.Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen 

Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya 

disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat 
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Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi 

Usaha Besar] 

 

 

7. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan 

(SPT Tahunan) tahun pajak 2020 [tuliskan tahun pajak yang diminta 

dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas 

akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan] 

8. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan 

(apabila ada perubahan) 

9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 

sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan 

Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan 

pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang 

bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara 

10. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi 

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali 

bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 

11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang 

sama dengan 10%(sepuluh perseratus) dari nilai total HPS peserta 

menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 melalui fasilitas 

pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan: 
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a. untuk usaha menegah, laporan keuangan yang diaudit oleh kantor 

angkutan publik 

b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan  

 

 

 

 

peraturanperundangan 

[tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan 

memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha 

tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan] 

12. Persyaratan Kualifikasi Lain: 

Memiliki Dokumen Litpers dari TNI AD 

2.2 Bagan Alur Proses Lelang 

Proses dan prosedur pelelangan adalah sebagai berikut: 

1. Prakwalifikasi 

Untuk mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaan, maka 

diperlukan prakwalifikasi badan-badan/organisasi seperti konsultan 

perencana, pengawas maupun pemborong. 

Yang dimaksud dengan kemampuan dapat dijabarkan seperti: modal kerja, 

jumlah tenaga ahli, jumlah peralatan, pengalaman kerja dan fasilitas kerja. 

Sedangkan ruang lingkup pekerjaan meliputi bidang-bidang keahlian 

pekerjaan yg dikuasai oleh badan-badan tersebut. 

2. Pengumuman Lelang 

Cara yang dipakai untuk mengumumkan pelelangan sebuah proyek 

biasanya memakai iklan di media massa yang ditujukan kepada publik 
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seperti misalnya lewat surat kabar, majalah teknis profesi dan LPSE. Bila 

proyeknya bersifat internasional, maka iklannya dibuat dalam bahasa 

inggris dan juga lewat bantuan kedutaan asing yang ada. 

3.Rapat Penjelasan Pekerjaan 

Pertemuan ini diadakan untuk tatap muka antara para peminat 

pekerjaan/calon kontraktor dengan pihak pemilik. Dalam hal ini pemilik 

diwakili oleh konsultan perencana. Biasanya untuk proyek-proyek 

pemerintah rapat ini diselenggarakan oleh panitia pelelangan. Pembicaraan 

berkisar kepada dua bidang yaitu bidang administratif dan bidang teknis 

proyek. 

4 .Pembukaan Tender 

Pada hari yang telah ditentukan, semua calon peserta membawa 

penawarannya dan dimasukkan ke dalam kotak pelelangan yang telah 

disediakan dan dilakukan sebelum tender dibuka. 

Pada jam yang telah ditentukan dimana pemasukan surat-surat penawaran 

dinyatakan ditutup, baru masing-masing amplop penawaran dibuka satu 

persatu dihadapan yang hadir. 

5.Proyek Evaluasi Tender 

Pada proyek-proyek yang besar, kadang-kadang terdapat data penawaran 

yang meragukan dan umumnya calon kontraktor dimintai keterangan 

secara tertulis (clarification letters). 

Jangka waktu evaluasi bisa memakan waktu beberapa hari atau lebih. 

Sistem evaluasi bisa bermacam-macam caranya dan umumnya cara yang 

banyak dipakai yaitu dengan cara sistem bobot/sistem skoring. 

Masing masing aspek dari calon kontraktor diberi nilai misalnya: metode 

kerjanya, peralatan yang dipakai, kwalifikasi personil yang akan dipakai, 

bonafiditas perusahaan, harga penawarannya, kelengkapan 

administrasinya dan lain-lain. Calon kontraktor yang paling banyak 

mengumpulkan angka biasanya yang ditunjuk sebagai calon pemenang. 

6.Penetapan Dan Penunjukan Pemenang 
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Untuk proyek-proyek pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka 

Panitia pelelangan menetapkan calon-calon pemenang yang diusulkan 

kepada instansi yang berwenang, yang kemudian menetapkan 

pemenangnya. 

Dari hasil keputusan pemenang tadi, panitia Pelelangan mengumumkan 

hasilnya. Bila tidak ada sanggahan atau penolakan atau apabila semua 

sanggahan telah dijawab maka tugas panitia Pelelangan telah selesai. 

Calon peserta yang telah diputuskan untuk memenangkan tender ini oleh 

panitia evaluasi ke-mudian diberitahu secara tertulis, dan sifat 

pemberitahuannya dapat terdiri dari dua hal yaitu: 

-  Dengan memakai SPK (Surat Perintah Kerja). 

-  Dengan memakai Surat Pemberitahuan (Let-ter of Award) yang isinya 

menjelaskan bahwa calon kontraktor telah menang. 

 

2.3 Data Umum Proyek Dan Data Teknis Proyek 

2.3.1 Data umum Proyek Fisik Pembangunan Korem  031/Wirabima  

Berlokasi di Jl.Mayor Ali Rasyid ,Kota Tinggi ,Kec. Pekanbaru 

Kota,Kota Pekanbaru,Riau 28155 
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Gambar 2.1 Site Existing Area 

Sumber : Google Maps,2021 

 

 

 

 

 

Nama Proyek : Pekerjaa Fisik Pembangunan Gedung 

Lokasi : Jl.Mayor Ali Rasyid,Kota 

Tinggi,Kec.Pekanbaru kota 

Nomor kontrak : 641/PUPRKPP-CK/KONTRAK 

Nilai kontrak : RP.85.629.954.950,18( Delapan puluh 

lima milyar enam ratus dua puluh 

sembilan juta sembilan ratus lima puluh 

ribu komasatu delapan rupiah) 

Jenis proyek : Banguunan 

Kontraktor pelaksana : PT.Marlanco 

Konsultan MK : PT.Bennatin Surya Cipta 

Konsultan perencana : PT.Mitra Ideal Consultan 

Waktu pelaksanaan : 187(Seratus delapan puluh tujuh)Hari 

Sumber dana : APDB Provinsi Riau Tahun 2021 

Tabel 1.2  Data Umum Proyek 

Sumber : Dokumen Perusahaan,2021 

 

Dalam pembangunan Gedung Makorem 031/Wirabima ini terdapat beberapa 

pihak yaang terlibat di dalamnya, hubungan antar pihak-pihak tersebut bisa di 

lihat di bawah ini : 
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Gambar 2.2 Struktur hubungan antar pihak-pihak yang terkait 

Sumber:Dokumen Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Data Teknis Proyek Pembanguna Fisik Korem 031/Wirabima 

Jenis Bangunan   : Gedung aula 

 Fungsi Bangunan   : Sebagai Aula Pertemuan dan tempat 

untuk     menyelenggarakan urusan 

dinas dan  kegiatan yang 

berhubungan dengan personel 

  Mutu Beton : K250 
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Berdasarkan data-data yang kami peroleh dari pembangunan Gedung 

Makorem 031( Gedung aula ) dapat kami sampaikan data-data teknis proyek 

sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3.1 Data Teknis Proyek GedungAula 

Sumber : Dokumentasi,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis pondasi : Pondasi laba-laba 

Jumlah Lantai : 2 Tingkat 

Struktur Beton : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Tulangan Ulir 

Alat Yang Digunakan : Excavator ,Waterpass,Hidrolic static 

pile 

 

Dump Truck,Truck mixer 
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BAB III 

DESKRIPSI PEKERJAAN SELAMA KP 

 

 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

 

3.1.1 safety talk 

Site safety inductions merupakan pengenalan dasar-dasar keselamatan kerja dan 

kesehatan kerja (K3) kepada karyawan baru atau visitor (tamu) dan dilakukan 

oleh karyawan dengan jabatan setingkat supervisory (dari divisi OSHE / Safety). 

induksi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya K3 

didalam area proyek, hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya kecelakaan 

saat memasuki area proyek. Sebelum melaksanakan praktek kerja lapangan, 

penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata 

tertib dan tugas-tugas yang akan dikerjakan dari Kontraktor maupun MK. Dalam 

kerja praktek ini mahasiswa magang selama 56 hari yang dilaksanakan setiap 

hari senin-sabtu. 

 

3.1 Pengarahan dari kontraktor 

(sumber dokumentasi pribadi) 
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3.1.2  Pekerjaan Tangga 

Pekerjaan tangga merupakan pekerjaan beton bertulang struktur tanggan 

yang berfungsi sebagai tempat lalu lintas antar lantai. Tangga adalah sebuah 

kontruksi yang dirancang untuk menghubungkan dua tingkat vertical yang 

mempunyai jarak satu sama lain yang terdiri atas injakan dan tanjakan.  

Melihat atau memerhatikan proses pengecoran yang sedang dilakukan pada 

pekerjaan pengecoran tangga  ketika pekerja melakukan pengecoran maka tebal 

cor-an tangga  harus diperhatikan agar sesuai dengan tebal rencana tangga yang 

telah ditentukan dan juga mengawasi metode pengerjaan yang diterapkan oleh 

para pekerja apakah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau 

belum. Pekerjaan tangga meliputi : 

1. Pekerjaan Pemasangan Bekisting : Pekerjaan bekisting merupakan tahapan 

pekerjaan pada kontruksi tangga sebelum pekerjaan penulangan. Bekisting 

sendiri berfungsi sebagai wadah atau cetakan untuk beton. Pekerjaan 

bekisting tangga menggunakan sistem konvensional. Sistem kovensional 

ini terlihat dengan adanya pemakaian plywood dan scaffolding. 

2. Pekerjan Pemasangan Tulangan : Urutan pemasangan tulangan tangga 

adalah dengan memasang tulangan pada bordes terlebih dahulu. 

Pemasangan tulangan tangga dilakukan dengan memasangan tulangan 

arah memanjang terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan 

memasang tulangan arah melintang. 
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Gambar 3.2.Penulangan tangga 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

3. Pekerjaan Pengecoran : Pekerjaan pengecoran tangga dilakukan setelah 

penulangan telah selesai dikerjakan. Pengecoran tangga menggunakan 

beton ready mix dengan mutu beton K-300. Pada saat melakukan 

pengecoran beton dipadatkan dengan cara menusuk dan mengalirkan dari 

sudut ke sudut. Pemadatan ini bertujuan agar beton nantinya tidak terdapat 

rongga-rongga udara yang dapat membuat kekuatannya menurun.  

 

 

Gambar 3.3 Pengecoran tangga 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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3.1.3  Mengawasi Pekerjaan  balok dan kolom 

Balok dan kolom merupakan komponen struktur utama yang berperan menopang 

beban-beban yang ada pada suatu struktur gedung, balok berfungsi sebagai rangka 

prnguat horizontal sedangkan kolom berfungsi menyangga beban aksial tekan 

vertical. Sebelum melakukan pengecoran pada kolom dan balok, telebih dahulu 

dilakukan pemasangan tulangan pada setiap kolom dan balok rencana dengan 

ketentuan tulangan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Spesifikasi Detail Tilangan Kolom dan Balok  

(Sumber : Gambar STR Rencana Proyek) 

 

Setelah penulangan selesai dilakukan, barulah dilakukan pemasangan bekisting 

menggunakan bahan multipleks 15 mm yang telah dirangkai sesuai dengan ukuran 

yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan pengecoran pada kolom  dan balok 

dengan dengan menggunakan beton ready mix yang didatangkan dengan mutu 

beton fc’25 MPa.   
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.      

Gambar 3.5 gambar balok dan kolom 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

3.1.4 Pekerjaan Bekisting 

Bekisting merupakan sarana struktur beton untuk mencetak beton baik 

ukuran atau bentuknya sesuai dengan yang direncanakan, 

sehingga bekisting harus mampu berfungsi sebagai struktur sementara yang bisa 

memikul berat sendiri, beton basah, beban hidup dan peralatan kerja.Dalam 

pekerjaan bekisting ini ada dua macam eksting yang dikerjakan yaitu: 

1.Bekisting kolom 

bekisting kolom berfungsi sebagai bentuk sebuah perancangan 

bangunan. Bekisting kolom dirancang dengan menuangkan beton di dalam dengan 

berbagai bentuk. 

 

2.Bekisting balok 

Bekisting balok merupakan cetakan berbentuk balok Penggunaan cetakan 

beton balok dalam konstruksi sangat tinggi, karena sebagian besar struktur inti 

dalam sebuah bangunan berbentuk balok. 

 

3.langkah kerja pemasangan: 

a) Penetapan posisi as kolom dengan alat ukur. 

b) Pembuatan tanda untuk sepatu kolom sesuai dengan ukuran 

kolom yang direncanakan dengan menarik benang yang 
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dibasahi dengan cat dan kemudian ditarik dari ujung-ujung 

kolom. Dilakukan pengontrolan kelurusan atas posisi kolom-

kolom lain. 

c) Pemasangan sepatu kolom. 

d) Memasang dan melengkapi tulangan kolom, termasuk 

memasang beton decking pada sisi-sisi luar tulangan. 

e) Pasang panel Cetakan/Bekisting yang telah dilapisi minyak. 

Pasang penutup pada bagian sudut pertemuan panel untuk 

mengantisipasi terjadinya kebocoran. 

f) Pasang klem kolom sesuai rencana. 

g) Stel posisi Cetakan/Bekisting agar vertikal dan ditopang kuat 

(sebaiknya digunakan thedolile). 

h) Bersihkan kotoran maupun sisa-sisa potongan kawat, kayu, 

atau lainnya yang ada di dalam Cetakan/Bekisting (melalui 

cleanout hole). 

i) Lakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mulai 

menuangkan cor pada cetakan. 

 

 

Gambar 3.6 Bekisting 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

3.1.5  Pengecoran Bekisting  



28 
 

Pekerjaan pengecoran merupakan pekerjaan penuangan beton segar ke 

area bekisting yang telah diberi tulangan. Sebelum memasuki pekerjaan 

pengecoran tersebut, dilakukan pengecekan tulangan dan kondisi bekisting yang 

sudah siap. Pekerjaan pengecekan ini dilakukan oleh seorang QC (Quality 

Control).  Setelah pemasangan bekisting selesai selanjutnya dilakukan pengecoran 

pada kolom  dan balok dengan dengan menggunakan beton ready mix yang 

didatangkan dengan mutu beton fc’25 MPa.   

 

 

 

Gambar 3.7 Truck Ready Mixer 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Pengecoran balok dan kolom 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

3.1.6. Pelepasan bekisting 
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Waktu yang sempurna untuk melaksanakan bongkaran bekisting tentunya 

tergantung pada bab struktur beton dan kelas beton yang dipakai serta metode 

bongkaran yang digunakan. Contohnya Bongkaran pada kolom beton sanggup 

dilakukan 8-12 jam sehabis pengecoran, kemudian pada Lantai dengan sistem 

balok, bekisting slab beton boleh lebih dulu di bongkar pada umur beton minimal 

6-7 hari dengan syarat pribadi di shoring atau di tumpu oleh pipa support pada 

jarak tertentu, sementara balok nya di bongkar pada umur 10 hari. 

 

Gambar 3.9 pelepasan bekisting 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

3.1.7  Mengawasi pekerjaan rangka atap 

Pekerjaan rangka atap baja ringan adalah pekerjaan pembuatan dan 

pemasangan strktur atap berupa rangka batang yang telah dilapisi lapisan anti 

karat. Rangka batang berbentuk segitiga , trapesium dan persegi panjang yang 

terdiri dari : 

1. Rangka utama atas (top chord) 

2. Rangka utama bawah (bottom chord) 

3. Rangka pengisi (web). Seluruh rangka tersebut disambung menggunakan 

baut mekanik sendiri (self drilling screw) dengan jumlah yang cukup. 

4. Rangka reng (batten) langsung dipasang diatas struktur rangka atap utama 

dengan jarak sesuai dengan ukuran jarak genteng. 

Pekerjaan rangka atap baja ringan meliputi : 

1. Pengukuran bentang bangunan sebelum dilakukan fabrikasi 

2. Pekerjaan pembuatan kuda-kuda/fabrikasi dikerjakan dilokasi proyek 

https://www.beritakonstruksi.com/
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3. Pengiriman bahan lain yang terkait ke lokasi proyek 

4. Penyediaan tenaga kerja beserta alat/bahan lain yang diperlukan untuk 

pelaksanaan pekerjaan 

5. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka atap kuda-kuda meliputi 

struktur rangka kuda-kuda (truss), balok tembok (top plate/murplat), 

reng, sekur overhang, ikatan angina dan bracing (ikatan pengaku) 

6. Pemasangan jurai dalam (valley gutter) 

Pekerjaan rangka atap baja ringan tidak meliputi : 

1. Pemasangan penutup atap 

2. Pemasangan kap finishing atap 

3. Talang selain jurai dalam 

4. Accesoris atap 

Untuk pekerjaan rangka atap dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilantai dak 

telah selesai dikerjakan. Spesifikasi profil baja yang digunakan ialah :  

 

 

 

Gambar 3.10 Fabrikasi rangka atap dilokasi proyek 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Target yang diharapkan dari pekerjaan rangka atap baja ringan ini ialah dalam 

proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan benar dan cermat, agar rangka 

atap dapat terpasang sesuai dengan persyaratannya. Persyaratan teknis rangka atap 

baja ringan diantanranya ialah : 

1. Kuda-kuda terpasang kuat dan stabil, dilengkapi dengan angkur 

(dynabolt) pada kedua tumpuannya. 

2. Semua kuda-kuda tegak lurus terhadap ringbalk 

3. Ketinggian apek untuk pemasangn nok di atas setiap kuda-kuda 

rata. 

4. Sisi miring atap rata (tidak bergelombang). 

5. Tidak ada kerusakan pada lapisan pelindung 

6. Tidak terjadi deformasi (perubahan bentuk) akibat kesalahan 

pelaksanaan pekerjaan. 

 

3.1.8 Pondasi sistem konstuksi sarang laba-laba(KSLL) 

Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL)  merupakan sistem pondasi 

bangunan bawah yang kokoh dan ekonomis, dengan memamfaatkan tanah sebagai 

bagian dari struktur pondasi.Sistem pondasi ini ditemukan pada tahun 1976 oleh 

Ir. Ryantori dan Ir. Sutjipto dengan mendapatkan paten nomor 7191, lisensi dan 

pengembangan oleh PT. Katama Suryabumi. Sistem pondasi ini mulai diterapkan 

di proyek-proyek sejak tahun 1978. Pondasi ini merupakan pondasi dangkal 

konvensional, kombinasi antara sistem pondasi plat beton pipih menerus dengan 

sistem perbaikan tanah.Ada dua prinsip yang dikembangkan pada KSLL ini; 

pertama,  dengan memamfaatkan tanah  sebagai bagian dari struktur pondasi. 

Pemamfaatan tanah yang mencapai 90% bahan konstruksi ini membuat KSLL 

menjadi lebih ekonomis, dengan menghemat penggunaan beton dan besi beton. 

Kedua, menyatukan elemen-elemen pada sistem pondasi menjadi satu kesatuan 

fungsi yang harmonis dan monolit. Dengan demikian jika terjadi penurunan yang 

terjadi bukan sebagian, tetapi seluruhnya. 

KSLL merupakan sistem pondasi dangkal yang lebih kaku dan hemat, bila 

dilihat dari segi materialnya. Kelebihan lain dari sistem ini merupakan daya tahan 
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horizontal yang cukup bagus.Karena mempunyai kestabilan yang baik, dimana 

bila ada gerakan kearah horizontal sistem ini dapat ditahan oleh tahanan samping, 

dimana tekanan samping dari sistem ini cukup besar.Konstruksi sarang laba – laba 

lebih dikenal dengan sebutan pondasi rakit (raft foundation). Pondasi laba – laba 

ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pondasi konvensional yang lain 

diantaranya yaitu memiliki kekuatan lebih baik dengan  penggunaan bahan 

bangunan yang hemat dibandingkan dengan pondasi rakit  (full plate).Konstruksi 

ini mampu memperkecil penurunan bangunan karena dapat  membagi rata 

kekuatan pada seluruh pondasi dan mampu membuat tanah  menjadi bagian dari 

struktur pondasi, berpotensi digunakan sebagai pondasi untuk tanah lunak dengan 

mempertimbangkan penurunan yang mungkin terjadi dan tanah dengan sifat 

kembang susut yang tinggi.Konstruksi Sarang Laba-laba ini mempunyai 

keuntungan, antara lain: 

1. Sistem pondasi mempunyai kekakuan ( Rigidity) jauh lebih tinggi dan 

bersifat monolit dibanding dengan sistem pondasi dangkal lainnya. 

2. Plat Konstruksi  Sarang Laba-Laba didesain berfungsi ganda untuk plat 

pondasi, septictank, bak reservoir, lantai, pondasi tangga, kolom praktis 

dan dinding. 

3. Rib konstruksi KSLL berfungsi sebagai penyebar tegangan atau gaya-gaya 

yang bekerja pada kolom. 

4. Pekerjaan pondasi memerlukan waktu yang singkat karena memakai 

sistem ban berjalan dan padat karya yang sederhana dan tidak menuntuk 

keahlian tinggi. 

5. Pembesian rib dan plat cukup dengan pembesian minimum, 100 kg - 150 

kg/m3 volume beton rata-rata 0,20 - 0,45 m3 beton/m2. 

6. Pondasi sistem KSLL akan menjadi suatu sistem struktur bawah sangat 

kaku dan kokoh serta aman terhadap penurunan dan gempa. 

7. Memamfaatkan tanah hingga mampu berfungsi sebagai struktur bawah 

dengan komposisi  lebih kurang 85% tanah dan 15% beton. 

8. Sistem ini berhasil menjawab dilem yang timbul pada pondasi untuk 

gedung-gedung yang bertingkat tanggung antara 2 sampai dengan 8 lantai, 
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yang didirikan diatas tanah dengan daya dukung rendah. Sedangkan untuk 

tanah dengan daya dukung baik bisa digunakan lebih dari 8 lantai. 

9. Untuk gedung yang  menggunakan basement, biaya konstruksi basement 

bisa dihemat, karena pondasi bisa berfungsi ganda sebagai lantai dan 

dinding basement. 

10. Kemampuan memikul beban cukup tinggi. Untuk kondisi tanah yang 

kurang baik, misalnya tanah 0,4 kg/cm2, sistem ini mampu untuk memikul 

beban titik/kolom sampai 750 ton. 

 

Gambar 3.11.  Pondasi konstruksi sarang laba-laba 

Sumber : Dokumentasi ,2021 

 

a.pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank 

1. Pengukuran  merupaka merupakan pekerjaan menetapkan lokasi dan 

dimensi pekerjaan sesuai ketentuan gambar rencana dan gambar kerja 

Pengukuran untuk menetapkan as-as rib dan peil bangunan 

2. bouwplank adalah semacam pembatas yang dipakai untuk menentukan 

titik bidang kerja pada sebuah proyek pendirian bangunan atau rumah. 

Pembuatan bouwplank harus bisa menggunakan jarak tertentu dari titik 

atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk membuat lubang 

galian pondasi. 
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b.pekerjaan galian tanah 

perkerjaan galian tanah adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan 

membuat lubang di tanah membentuk pola tertentu untuk keperluan pondasi 

bangunan. Galian tanah yang dibuat harus dilakukan sesuai perencanaan dan 

mencapai lapisan tanah yang keras. 

 

1.Alat 

Exavator 

2.Bahan 

1) Tanah 

3.Langkah kerja 

 

1) Surver terlebih dulu lokasi yang akan di gali 

menggunakan exavator 

2) Kemudian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk penggalian  

3) Tentukan luas dan kedalaman tanah yang akan digali 

4) Lakukan penggalian susuai dengan lebar dan kedalaman 

yang sudah di tentukan 

5) Galian tanah sampai dasar rib konstruksi 

 

6) Galian tanah membentuk saluran sepanjang rib 

settlement dengan alat berupa cangkul atau alat berat 

lainnya 

7) Pemadatan dasar galian rib settlement dengan stamper 

c.Pekerjaan rib settlement dan rib konstruksi 

 

1) Rib Settlement, rib ini memiliki ketinggian 200 cm s.d. 300 cm, 

dengan ketebalan 10 s.d. 15 cm yang berfungsi untuk mengatasi 

settlement. Posisi rib ini selalu mengelilingi gedung dibatasi setiap 
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200 m2. Rib ini melindungi saat terjadi penurunan dengan cara 

menjaga tanah menyebar kesamping. 

2) Rib Konstruksi, berfungsi untuk menyebarkan gaya pengkaku plat 

pondasi dan pelindung tanah yang telah dipadatkan. Pada satu 

kolom dibagi 8 rib konstruksi dengan pola diagonal. Tinggi rib 

konstruksi berkisar dari 50 cm s.d. 150 cm dengan ketebalam 10 

cm s.d. 15 cm.  

Dalam penggunaannya sebagai pondasi yang memikul beba-beban 

terpusat/kolom, maka sub rib-rib diatur agar titik pertemuan yang berhimpitan 

dengan titik kerja beban/kolom. Pada kondisi yang umum, peil plat lantai/penutup 

KSLL diletakkan pada peil nol bangunan (atau sedikit di bawah peil nol 

bangunan). Dengan bentuk dan sistem konstruksinya seperti itu, makan KSLL 

telah membentuk suatu lapisan batu karang yang cukup tebal, sehingga memiliki 

kekakuan dan kemampuan daya dukung yang cukup tinggi. 

Sistem kerja KSLL berbeda dengan sistem pondasi yang lain. Pada sistem-sistem 

pondasi langsung yang lain, pada umumnya perbaikan tanah asli mendahului 

pekerjaan pondasi. Akibatnya, untuk daerah dimana permukaan air tanahnya 

tinggi, membuat perbaikan tanah menjadi sulit. Selain itu, kepadatan tanah yang 

dihasilkan kurang memuaskan. Sehingga dengan daya dukung tanahnya rendah 

resiko differensial settlement menjadi besar. 

Pada sistem KSLL, rib-rib konstruksinya dikerjakan mendahului pekerjaan 

perbaikan tanah. Ukuran rib-rib yang tinggi, membuat perbaikan tanah menjadi 

lebih mudah, murah dan sempurna. Mudah, karena perbaikan tanah yang 

dipadatkan berada di dalam petak-petak segitiga, sehingga tidak memungkinkan 

berpindah-pindah saat pemadatan. Murah, karena alat yang digunakan cukup 

tamping rammer yang kecil. Sempurna, karena pada umumnya hasil pemadatan 

mencapai batas yang disyaratkan. 

Pada daerah-daerah yang air tanahnya tinggi, biasanya pekerjaan di bawah muka 

air tanah hanya mencapai 1/2 bagian dari rib settlement. Hal ini dapat diatasi 

dengan mudah karena luas galian yang relatif sedikit dan membentuk selokan 
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memanjang; sehingga tidak terlalu sulit untuk membendung bagian-bagian yang 

sedang dilaksanakan, untuk kemudian dipompa airnya. 

Sedangkan untuk pengecoran rib konstruksi dan setengah bagian rib settlement 

bagian atas, pada umumnya tidak mengalami  kesulitan, karena praktis seluruh 

pekerjaan akan dilaksanakan di atas muka air tanah. 

  

d.pekerjaan penulangan untuk bekisting 

Penulangan adalah  proses merangkai batang baja yang berbentuk menyerupai jala 

baja yang digunakan sebagai alat penekan pada beton bertulang dan struktur batu 

bertulang untuk memperkuat dan membantu beton di bawah tekanan. 

1.Alat 

1) Gunting besi 

2) Alat Kakatua 

3) Meteran  

4) Barbending  

2.bahan 

1) Besi tulangan D16 Vertikal 

2) Besi tulangan D10 Horizontal 

3) Kawat bendrat 

3.Langkah kerja 

1) Potong tulanganØ16 sesuai gambar kerja 

2) Kemudian bengkok tulangan dengan ukuran sesuai gambar 

kerja 

3) Lalu susun tulangan horizontal dan vertikal, tentukan jarak nya 

4) Rakit dan ikat antara tulangan vertikal dan horizontal sesuai 

gambar kerja 
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Gambar 3.12.  penulangan  

Sumber : Dokumentasi ,2021 

  

 

e.Pekerjaan bekisting  

bekisting merupakan sarana struktur beton untuk mencetak beton baik ukuran atau 

bentuknya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga bekisting harus mampu 

berfungsi sebagai struktur sementara yang bisa memikul berat sendiri, beton 

basah, beban hidup dan peralatan kerja. 

1.Alat 

1) Paku 

2) Meteran  

3) Palu 

4) Gergaji kayu  

5) Triplek  

 

2.Bahan 

1) Kayu  

 

3.Langkah Kerja 

1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

2) Kemudian potong kayu dan triplek sesuai dengan ukuran 

bekisting yang sudah ditetentukan 
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3) Setelah kayu dan triplek selesai dipotong kemudian rakit kayu 

dan triplek  

4) Gunakan paku untuk menempelkan kayu dan triplek sehingga 

berbentuk seperti bekisting 

 

 

 

Gambar 3.13.  perakitan bekisting  

Sumber : Dokumentasi ,2021 

 

 f. Pekerjaan pengecoran lantai pondasi dan bekisting 

Pekerjaan pengecoran merupakan pekerjaan penuangan beton segar ke area 

bekisting yang telah diberi tulangan. Sebelum memasuki pekerjaan 

pengecoran tersebut, dilakukan pengecekan tulangan dan kondisi bekisting yang 

sudah siap. Pekerjaan pengecekan ini dilakukan oleh seorang QC (Quality 

Control)  

1.Alat 

1) Concrate mixer truck 

2) Gerobak sorong 

3) Concrate vibrator 

 

2.Alat 

1) Ready mix K-250 

 



39 
 

 

3.langkah Kerja 

Setelah Ready Mix tiba dilapangan ,diadakaan Slump test unntuk 

menguji kekentalan beton apakah sesuai dengan perencanaan. 

1) Pengujian Slump 

2) Dari Concrete Mixer Truck,beton dituangkan kedalam gerobak 

sorong lalu bawa keposisi pengecoran lantai pondasi dan 

bekisting 

3) Padatkan dengan concrete vibrator dan tusuk menggunakan 

kayu 

 

 

Gambar 3.14.  proses pengecoran bekisting dan lantai pondasi  

Sumber : Dokumentasi ,2021 
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Gambar 3.15.  pemadatan adonan semen  

Sumber : Dokumentasi ,2021 

   

g. pekerjaan penimbunan 

Pekerjaan timbunan terdiri dari persiapan, pengambilan contoh material, 

pengecekan spesifikasi tanah, penggalian dan pengangkutan material, 

penghamparan material, pemadatan tanah, dan pengecekan kepadatan tanah. 

 

1.Alat 

1) Mobile crane 

2) Cangkul  

3) Truck 

4) Sekop 

5) Gerobak sorong 

 

2.Bahan 

1) Pasir urung 

 

3.langkah kerja 

1) Setelah truck pembawa pasir urung sampai kelokasi bongkar 

muat truck yang berisi pasir urung yang digunakan untuk 

penimbunan 

2) Kemudian pindahkan pasir urung kedalam gerobak sorong 

3) Lalu pergi kelokasi penimbunan lubang pondasi yang akan 

ditimbun tersebut 

4) Untuk lubang di tepi pondasi pasir urung bisa dibawa 

menggunkan gerobak sorong,jika sudah masuk ke-daerah 

tengah-tengan pondasi pasir urung bisa di angkut menggunakan 

mobile crane 

5) Setelah ditimbun kemudian ratakan hingga padat 
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6) Penimbunan dan pemadatan per lapis setebal maksimum 

20 cm dengan tanah timbunan dan pasir urug. 

 

 

 

Gambar 3.16.  penimbunan menggunakan mobile crane  

Sumber : Dokumentasi ,2021 

 

Ada dua prinsip yang dikembangkan pada KSLL ini, 

 

1. Dengan memanfaatkan tanah sebagai bagian dari struktur pondasi. Pemanfaatan 

tanah yang mencapai 90% bahan konstruksi ini membuat KSLL menjadi lebih 

ekonomis, dengan menghemat penggunaan beton dan besi beton. 

2.  Menyatukan elemen-elemen pada sistem pondasi menjadi satu kesatuan 

fungsi yang harmonis dan monolit. Dengan demikian jika terjadi penurunan yang 

terjadi bukan sebagian tetapi seluruhnya. 

 

. 

3.2 Target yang diharapkan 

Adapun target yang di harapkan dalam Kerja Praktek adalah sebagai berikut : 

a. Selama kerja praktek diharapkan mahasiswa mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dilapangan. 
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b. Mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang 

luas tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan selama melakukan 

kerja praktek 

c. Diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan dibangku perkuliahan kepada perusahaan selama melakukan 

kerja praktek. 

   Adapun Target yang diharapkan dalam proyek ini adalah : 

a. Selama berlangsungnya proyek pembangunan Gedung Jasrem ini 

diharapkan berjalan dengan baik 

b. Hasil dari pekerjaan proyek ini sesuai dengan perencanaan dan tetap 

memperhatikan mutu dan standar pekerjaan 

c. Pekerjaan proyek ini sesuai dengan waktu yang telah di tentukan 

 

3.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan 

Ada pun perangkat lunak/keras yang digunakan dalam perlaksanaan Proyek 

Pembangunan Makorem pada Gedung Aula adalah sebagai berikut : 

a.Excavator 

       Excavator atau mesin pengeruk yang digunakan untuk pekerjaan 

penggalian dan pengerukan tanah. 
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Gambar 3.17. Excavator 

Sumber : Dokumentasi,2021 

 

b.truckrcrane   

  Salah satu jenis crane yang digunakan untuk memindahkan matrial-matrial 

yang akan digunakan dari atas permukaan tanah ke atas bangunan. 

 

               Gambar 3.18 Truck Crane 

                  Sumber : Dokumentasi,2021 

c.Truck Mixer 

  kendaraan khusus yang dilengkapi dengan concrete mixer yang Digunakan 

untuk mengangkut campuran beton dari batching plant ke lokasi proyek. 

 

             Gambar 3..19 Truck Mixer 

             Sumber : Dokumentasi,2021 

d.Dump Truck 

          Truk jungkit atau truk pembuang digunakan untuk memindahkan material 

dari jarak sedang hingga jauh. 
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     Gambar 3.20 Dump Truck 

  Sumber : Dokumentasi ,2021 

e.Mobile crane 

Mobile crane (derek bergerak) adalah salah satu alat yang berfungsi untuk 

mengangkat atau menurunkan material dengan beban berat dan memindahkannya 

secara horizontal. 

 

     Gambar 3.21 mobile crane 

  Sumber : Dokumentasi ,2021 

 

3.4 Data-data yang diperlukan 

a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

b. Time Schedule 

c. Job Mix Formula (JMF) 

d. Bestek 

 

3.5 Dokumen-dokumen file yang dihasilkan 
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Ada pun data yang diperoleh selama kerja praktik di proyek pembangunan 

makorem,ialah: 

1. Data proyek 

2. Metode pelaksanaan  

3. Data perusahaan 

 

3.6 . kendala-kendala yang dihadapi  

Adapun kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan dilapangan  saat kerja 

praktek (KP) Adanya faktor alam (hujan) yang mengakibatkan terkendalanya 

proses Pekerjaan. Sehingga Hal ini berdampak langsung kepada time schedule 

yang telah di rencanakan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang penulis peroleh 

selama melaksanakan kerja praktek di proyek Pembangunan Fisik Gedung 

Makorem-031/WB Pekanbaru, dapat penulis simpulkan bahwa : 

a. Setiap pelaksanaan suatu proyek konstruksi baik itu bangunan gedung 

maupun bangunan sipil terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan 

agar bisa dicapainya tujuan proyek tersebut tahapan-tahapan yang 

dimaksud adalah tahapan identifikasi pekerjaan, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

b. Setiap pekerjaan yang dilakukan di proyek perlu dilakukan pengawasan 

guna tercapainya tepat waktu dan tepat mutu seperti yang sudah tercantum 

atau disiapkan pada proses perencanaan. 

c. Setiap material yang akan digunakan harus dilakukan uji/cek mutu dari 

material tersebut agar memenuhi spesifikasi yang telah dijelaskan dalam 

kontrak yang sudah direncanakan agar tidak terjadi masalah setelah proyek 

konstruksi tersebut selesai dikerjakan oleh pihak penawar proyek. 

 

 

4.1 Saran 

Saran yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai mahasiswa adalah : 

a. Mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek sebaiknya menguasai 

ilmu yang telah diberikan oleh dosen selama dibangku kuliah agar 

mengerti  

 

 



47 
 

bagaimana penerapannya ilmu tersebut ketika di lapangan/proyek 

konstruksi yang sebenarnya. 

b. Mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek sebaiknya 

memahami/mengerti cara membaca gambar kerja sebab gambar kerja 

merupakan salah satu media penting yang akan dipakai untuk 

melakukan suatu pekerjaan di lapangan. 

c. Mahawsiswa yang melakukan praktek sebaiknya mencatat ilmu-ilmu 

yang dijumpai dilapangan dan tidak/belum diberikan selama di bangku 

kuliah sebelumya. 

d. Mahasiswa yang melakukan kerja praktek sebaiknya aktif dalam 

menggali ilmu-ilmu yang terdapat dilapangan serta bertanya kepada 

pembimbing lapangan atau kepada siapapun yang menjadi bagian 

penting di proyek tersebut ketika menemui suatu hal yang tidak 

dimengerti. 

e. Ketika melaksanakan kerja praktek mahasiswa harus menerapkan 

sikap disiplin agar memberikan kesan baik kepada perusahaan dan 

menjaga nama baik perguruan tinggi. 

f. Ketika melakukan kerja praktek mahasiswa harus mematuhi setiap 

aturan yang telah dibuat oleh perusahaan selama dilapangan. 
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KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Senin 

TANGGAL : 5 Juli 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. Perkenalan dan Meninjau 

lokasi sekeliling proyek  

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

 

 

1. Perkenalan 

diri 

2. Dan melihat 

lokasi 

kontruksi 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Selasa 

TANGGAL : 6 Juli 2021 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. Melakukan pengujian slump 

beton k300 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

 

 

 

1. Melakukan 

Pengujian Slump 

beton yang akan 

digunakan untuk 

adukan balok 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Rabu 

TANGGAL : 7 Juli 2021 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. Pemasangan Tulangan balok  

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

1. Besi yang 

digunakan 

adalah besi 

ulir dan 

berdiameter 

16 unutuk 

tulangan 

utama 

2. Sedangkan 

untuk begel 

polos 

berdiameter 

10 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Kamis 

TANGGAL : 8 Juli 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

2. 

Pemasangan bekisting untuk 

balok 2A-2J 

Pemasangan bekisitng pada 

bagian dinding   

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pekerjaan 

pemasanagan 

bekisting 

pada lantai 3 

2. Dan 

pemasangan 

bekisting 

untuk bagian 

dinding pada 

lantai 1 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI            : Jumat 

TANGGAL : 9 Juli 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. Pemasangan bekisting pada 

bagian balok 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

 

 

 

1. Pemasangan 

besikting ini 

menggunakan 

papan triplek. 



 

KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 10 Juli 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

 

2. 

Pemindahan material dari 

lantai dasar kelantai 3 

Melihat perkerjaan 

pengikatan batu diatas kunsen 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 

 

 

 

1. Melakukan 

pemindahan 

material dari 

lantai dasar 

kelantai 3. 

Material yang 

dipindahkan 

adalah seperti 

tulangan 

utama dan 

sengkang 

untuk 

penulangan 

balok. 

2. Pengikatan 

besi dilakukan 

diatas balok 

menggunakan 

batu harbel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Senin 

TANGGAL : 12 Juli 2021 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

2. 

3. 

Penulangan balok Lan.3 

Pemasangan bekisting kolom 

Pemasangan scaffolding 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 
 

 

 

3. Besi yang 

digunakan besi 

ulir dan besi 

polos 

4. Ukuran kolom 

45x45 

5. Pemasangan 

scaffolding 

digunakan 

unutk 

pemasanagan 

bekisting kolom 

pada lantai 3 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Selasa 

TANGGAL : 13 Juli 2021 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

 

2. 

3. 

Perkerjaan pembuatan 

bekisting tangga. 

Pemasangan bekisting diatas 

balok 

Pembuatan bekisting kolom 

 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 
 

 
 

 

2. Pembuatan 

bekisting tangga  

ini dilakukan 

dilantai 3. 

3. Pemasangan 

bekisting kolom 

menggunakan 

ukuran 45x45 

4. Begitu juga 

pemasangan 

bekisiting kolom 

dengan ukuran 

45x45 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Rabu 

TANGGAL : 14 Juli 2021 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

2. 

Pemasangan bekisting balok 

Pengikatan batu diatas balok 

dan pemasangan tulangan 

diatas balok. 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pemasangan 

bekisting balok 

menggunakan besi 

350mlx450ml 

 

2.pengikatan batu 

menggunakan batu 

habel(bata ringan) 

 

3.pemasangan 

tulangan 

menggunkan besi 

polos dan besi ulir 

 

 

 

 

 

 



 

KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Kamis 

TANGGAL : 15 Juli 2021 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

 

2. 

Pemasangan batu bata pada 

lantai 3 

Pembuatan bekisting kolom 

praktis Lan.3  

 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

3. Bata yang 

dikgunakan 

adalah bata 

ringan atau 

bata hebel 

4. Ukuran 

kolom yang 

digunakan 

adalah 45x45 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI            : Jumat 

TANGGAL : 16 Juli 2021 

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 
 

1. Pembukaan 

bekisting balok 

sesudah coran 

mengeras 

2. Besi yang yang 

dugunakan 

untuk tulangan 

tangga sudah 

dibengkokan 

menggunakan 

mesin 

pembengkokan 

besi,dimensi 

tolangan 

pokok 

berdiameter 16 

(besi ulir) dan 

sengkang 

menggunakan 

dimensi 10 

(besi polos) 

No 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 
PARAF 

1. 

 

2. 

 

3. 

Pembukaan bekisting balok 

pada lantai 3 

Pemasangan tulangan untuk 

tangga 

Pemasangan scaffolding 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  



 

KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 17 Juli 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

 

Pengecoran balok atas pada 

lantai 3  

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.pengecoran pada 

lantai 3 untuk 

pengadukan semen 

nya menggunakan 

ready mix dan di 

angkut ke lantai 3 

menggunakan ember 

dan katrol kemudian 

di tuang adonan 

beton ke dalam 

cetakan bekisting 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Selasa 

TANGGAL : 3 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1. 

 

Pemsangan rangka atap baja 

ringan 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemsangan rangka 

atap baja ringan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Senin 

TANGGAL : 2 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI TUGAS PARAF 

1. 

 

Fabrikasi rangka atap baja 

ringan di lokasi proyek 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikasi rangka atap 

baja ringan di lokasi 

proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Jumat 

TANGGAL : 6 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pekerjaan pengujian tes PDA.  

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melihat hasil dari 

pengujian  tes 

PDA(Pile Driving 

Analyzer) pada tanah 

yang akan ditegakkan 

tiang pancang. 



 

KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 7 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

. 

Pekerjaan pelepasan 

bekisting. 

 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pelepasan 

bekisting pada 

dinding pondasi 

KSLL(konstruksi 

sarang laba-laba)  

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Senin 

TANGGAL : 9 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. Pekerjaan penimbunan 

pondasi 

 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proses penimbunan 

pondasimenggunakan 

pasir urung 

 



KEGIATAN HARIAN 

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI          : Selasa 

TANGGAL : 10 Agustus 2021 

 

No URAIAN KEGIATAN PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1 

 

 

Pekerjaan pengeboran bekisting  untuk 

memasukkan tulangan 

 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pekerjaan pengeboran 

bekisting untuk 

memasukkan tulangan 

dengan mesin bor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Rabu 

TANGGAL : 11 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

2. 

Pekerjaan pengecoran daerah 

rib konstruksi. 

Pekerjaan pembesian 

tulangan spider. 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. proses pekerjaan 

pengecoran daerah 

rib konstruksi untuk 

menutupi/meratakan 

lantai kerja. 

 

 

 

 

 

2.pekerjaan  

pembesian tulangan 

spinder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Kamis 

TANGGAL : 12 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. Pekerjaan pengecoran 

cetakan rib konstruksi. 

 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. pekerjaan 

pengecoran pada 

cetakan rib 

konstruksi yg 

sebelumnya dibuat 

dengan molen cor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Jumat 

TANGGAL : 13 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

 

Pekerjaan pelepasan bekisting 

rib konstruksi. 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melihat proses 

pekerjaan pelepasan 

bekisting rib 

konstruksi. 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 14 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

 

Pekerjaan pelepasan bekisting 

rib konstruksi. 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melihat proses 

pekerjaan pelepasan 

bekisting rib 

konstruksi. 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Senin 

TANGGAL : 16 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pekerjaan pemasangan pipa.  

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pemasangan pipa 

air bersih dan pipa air 

kotor.  

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Selasa 

TANGGAL : 17 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Peringatan hari kemerdekaan 

RI ke 76th. 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Rabu 

TANGGAL : 18 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pekerjaan pemotongan kayu 

penahan. 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Melihat proses 

pekerjaan 

pemotongan kayu 

penahan untuk 

cetakan bekisting 

pada gedung 2. 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Kamis 

TANGGAL : 19 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

2. 

Pekerjaan pengecoran pada 

septictank. 

Pekerjaan pengecoran kolom  

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

1.Memperhatikan 

proses pekerjaan 

pengecoran pada 

septictank digedung  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pengecoran kolom 

pada gedung utama. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Jumat 

TANGGAL : 20 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pekerjaan pelepasan 

bekisting. 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Memperhatikan 

proses pekerjaan 

pelepasan bekisting 

rib konstruksi. 

 

 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Sabtu 

TANGGAL : 21 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

2. 

Pekerjaan penggergajian 

bekisting balok. 

Pekerjaan pelepasan bekisting 

kolom. 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.Melihat proses 

pekerjaan 

penggergajian 

bekisting balok. 

 

 

 

 

 

 

 

2.pelepasan cetakan 

bekisting pada kolom 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Senin 

TANGGAL : 23 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

2. 

Pekerjaan pelepasan 

bekisting. 

Pekerjaan pembuatan 

bekisting. 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
 

 
 

 

1.Melihat proses 

pekerjaan pelepasan 

bekisting pada 

gedung 2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memperhatikan 

proses pekerjaan 

pembuatan bekisting 

digedung 2. 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Selasa 

TANGGAL : 24 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pekerjaan perakitan besi.  

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. perakitan besi 

tulangan padan setiap 

tulangan pada gedung 

aula dengan jarak 

5cm pada seriap 

tulangan. 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Rabu 

TANGGAL : 25 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pemasangan bekisting balok 

pada gedung utama 

 

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 
 

 

1.pekerjaan 

pemasangan 

bekisting balok pada 

gedung  utama. 

 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Kamis 

TANGGAL : 26 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

 

2. 

Pekerjaan pengeboran untuk 

memasukkan bekisting pada 

gedung aula 

Perakitan tulangan balok pada 

gedung utama 

 

 

 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2                

 

 
 

 

 

 

1. pekerjaan 

pengeboran untuk 

memasukkan 

bekisting ke dalam 

tulangan. 

 

 

 

 

 

 

2.perakitan besi 

tulangan balok pada 

gedung utama. 



KEGIATAN HARIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

HARI           : Jumat 

TANGGAL : 27 Agustus 2021 

No URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANAAN 

PROYEK 

PEMBERI 

TUGAS 

PARAF 

1. 

 

Pekerjaan pemadatan tanah.  

 
 Catatan Pembimbing Industri :  

 

NO GAMBAR KERJA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 
 

 

 

1.Memperhatikan 

proses pekerjaan 

penimbunan dan 

perataan tanah 

menggunakan mobile 

crane pada gedung 2. 
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