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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

Adapun skema hubungan pihak yang terlibat pada proyek Pembangunan Dry 

Coal Shed Pelintung-Dumai adalah sebagai beriku 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Hubungan Pihak yang terlibat di dalam proyek 

Sumber : PT.Kawasan Industri Dumai 

Keterangan:  Hubungan Kontrak 

 Hubungan Koordinasi 

1.1.1 Latar Belakang Perusahaan PT.Wilmar Group(Owner) 

Wilmar group merupakan perusahaan minyak sawit swasta terbesar di dunia. 

Wilmar Group listing di bursa efek singapura sejak tahun 1991, Sebagai Perusahaan 

Multinasional Wilmar Berpusat di Singapura yang mencakup area operasi di Asia, 

Eropa & Afrika, untuk di Indonesia sendiri berkantor pusat di Medan namun 

demikian mempunyai beberapa kantor cabang yang cukup besar yang salah satunya 

berkantor di Jakarta. 

Perencana dan Pengawas 

 

 PT.KAWASAN INDUSTRI 

DUMAI 

Kontraktor Pelaksana 

 

PT.CATUR EKA ADI 

KRIDA 

Pemilik Proyek/ Owner 

 
PT.WILMAR GROUP 
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Gambar 1.2 Logo Wilmar 

Sumber : http://www.agrofarm.co.id/ 

 

Sebagai Pengelola Bisnis kelapa sawit dan turunannya Di Indonesia, Wilmar 

dibagi dalam 2 Divisi besar yaitu Wilmar Plantation & Wilmar Industry, Adapun 

kapasitasnya disini mewakili wilmar industry yang mecakup pengolahan CPO, Olein 

(Minyak goreng), Fertiizer (pupuk), Biodiesel & Industri Olechemical Turunan dari 

kelapa sawit lainnya. Untuk di Indonesia Product yang di kenal dipasaran salah 

satunya adalah minyak goreng Sania & Fortune. 

Wilmar Group Dumai–Pelintung terdiri atas beberapa unit bisnis diantaranya 

adalah : 

1) PT. Wilmar Nabati Indonesia 

2) PT. Sentana Adidaya Pratama 

3) PT. Kawasan Industri Dumai 

4) PT. Wilmar Binergi Indonesia 

5) PT. Wilmar Chemical Indonesia 

6) PT. Murni Sam Sam 

Salah satu unit kewilayahan Wilmar Group ialah PT.Kawasan Industri Dumai. 

Unit ini bertugas membangun dan mengembangkan infrastuktur serta fasilitas 

penunjang kawasan industri, baik fasilitas produksi pengolahan kelapa sawit dan 

http://www.agrofarm.co.id/
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penyimpanan minyak sawit,industri tersebut yang terletak di dua lokasi Kota Dumai 

yaitu  areal  Pelabuhan  Laut  Dumai  (Pelindo)  dan  Kawasan  Industri  Dumai  di 

Kelurahan Pelintung. 

1.1.2 Visi dan Misi PT.Wilmar Group 

Visi :Untuk menjadi Perusahaan Kelas Dunia dalam industri minyak nabati dan 

minyak nabati spesialitas. 

Misi : PT Wilmar Indonesia mempunyai misi untuk menghasilkan produk bermutu 

tinggi dan memberikan layanan terbaik terhadap semua pelanggan; meningkatkan 

kompetensi dan keterlibatan karyawan dalam pencapaian visi tersebut; mencapai  

pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan serta memberikan nilai 

jangka panjang bagi pemegang saham dan karyawan; meningkatkan kepercayaan dan 

membina hubungan yang baik dengan agen, pemasok, masyarakat dan pemerintah. 

1.1.3 Latar Belakang Perusahaan PT.Kawasan Industri Dumai  

 

Gambar 1.3 Lokasi PT.Kawasan Industri Dumai 

Sumber :Google Maps 
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PT Kawasan Industri Dumai merupakan salah satu unit bisnis Wilmar Group 

yang berlokasi di Desa Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota madya Dumai, 

Propinsi Riau. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan ekonomi eksklusif atau 

kawasan berikat yang sudah mendapatkan ijin pengelolaan dari pemerintah Republik 

Indonesia.Kawasan ini mulai dibangun tahun 2000 dan mulai beroperasi sejak 2007. 

PT  Kawasan  Industri  Dumai  (PT  KID)  secara  hukum  adalah  salah  satu 

perusahaan  di  dalam  kelompok  Wilmar  International  Pte  Ltd  (Wilmar  Group) 

yang bergerak dalam pengusahaan kawasan industri.PT Kawasan Industri Dumai 

secara operasional merupakan salah satu divisi/unit kerja pendukung dari Wilmar. 

Lokasi Kerja Praktek di   Desa   Pelintung,   Kecamatan   Medang   Kampai, Kota 

madya Dumai, Propinsi Riau. Untuk mencapai lokasi dapat ditempuh dengan 

perjalanan darat menggunakan kendaraan roda empat dari kota Pekanbaru menuju 

Dumai sekitar lima jam. Selanjutnya dari kota Dumai ditempuh dengan kendaraan 

roda  empat  sekitar  satu  jam  dengan  jarak  sekitar  45  km  menuju  PT  Kawasan 

Industri Dumai. 

1.1.4 Visi dan Misi PT.Kawasan Industri Dumai 

 PT Kawasan Industri Dumai memiliki visi yaitu : Menjadi salah satu 

kawasan industry terbaik dan berwawasan lingkngan yang dilengkapi dengan 

infrastruktur berkualtas tinggi dan fasilitas – fasiltas pendukung serta pengaturan 

kawasan yang terencana dengan sangat baik. Adapun misi dari PT Kawasan Industri 

Dumai, sebagai berikut :  

1. Mendukung program dalam menciptakan industry ramah lingkungan melalui 

tata kelola industry yang benar 

2. Penyediaan berbagai fasilitas bisnis yang dibutuhkan dunia usaha dan investor  

3. Peningkatan sumber daya manusia guna memberikan pelayanan terbaik. 

 

1.1.5 Latar Belakang Perusahaan PT.Catur Eka Adi Krida  (Contractor) 
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PT.CATUR EKA ADI KRIDA didirikan di Jakarta sejak tahun 1984. Kami 

memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun dan mendesain sebagai 

Kontraktor Umum dan Konsultan. 

 Perusahaan ini memiliki pengalaman praktis dalam memproduksi berbagai 

jenis rangka baja untuk pembangunan Pabrik, Gudang, Storage, Processing Tank, dan 

Feed Mill.Juga memiliki pengalaman dan kompetensi yang handal dalam pekerjaan 

beton untuk pembangunan Office, Mansion, Retail Shop (SoHo), Tank Fondation, 

Water Treatment, dan juga Infrastruktur. Ketahanan produk yang sudah teruji dan 

terjamin.Tujuan perusahaan adalah menjadi perusahaan konstruksi kelas dunia. Untuk 

mencapai itu, PT.Catur mengutamakan kepercayaan, kepuasan, dan lingkungan 

sekitar klien. Kami membangun dengan bangga dan terus berinovasi untuk 

menghadapi tantangan masa depan di sektor konstruksi. 

1.1.6 Visi dan Misi PT.Catur Eka Adi Krida 

Visi : Menjadi perusahaan kontraktor profesional yang menciptakan peluang dan 

membangun proyek di seluruh Indonesia untuk kesejahteraan umat manusia. 

Misi : 

a. Mengutamakan keselamatan proyek, tepat waktu, dan kualitas produk terbaik 

b. Menyediakan desain konstruksi yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

klien. 

c. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang 

berkesinambungan, peningkatan fasilitas dan lingkungan kerja serta 

memberikan kesejahteraan yang memadai. 

d. Ciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra 

kami 
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1.2 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek pembangunan dry coal shed di kawasan ini adalah sebagai 

tempat penyimpanan atau penempatan batubara kering agar terlindungi dari cuaca 

panas maupun hujan hingga kualitas dari batubara itu sendiri pun tetap terjaga. Batu 

bara ini berfungsi sebagai sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap 

yang menghasilkan energy untuk menunjang produktivitas dikawasan Wilmar. 

1.3 Struktur organisasi perusahaan/ industri 

 Struktur organisasi adalah gambaran umum hubungan kerjasama antara 

dua orang atau lebih dengan tugas yang saling berhubungan satu sama lain supaya 

tercapainya suatu tujuan yang sama. Struktur organisasi bagi perusahaan sangat 

penting dalam menentukan jalannya perusahaan tersebut. Job description, wewenang 

dan tangung jawab dapat digambarkanpada struktur organisasi, sehingga para 

karyawan mengetahii job description dan tanggung jawab masing – masing.  

1.3.1  Struktur organisasi PT Wilmar Group 

Gambar 1.4 Struktur organisasi PT.Wilmar Group Indonesia 

Sumber : PT.Wilmar Group 
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Sebagaimana gambar Gambar 1.6 Struktur Organisasi PT.Wimar 

Group.Adapun uraian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek adalah sebagai 

berikut : 

 

1. General Manager 

General manager adalah manajer yang memiliki semua tanggung jawab semua 

pejabat dalam suatu organisasi atau perusahaan. General manager berkewajiban untuk 

memikul tanggung jawab dan membuat keputusan tentang pencapaian tujuan 

perusahaan serta fungsi utama dan kendali semua kegiatan perusahaan.  

2. HSE Manager 

HSE Manager  atau manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus 

bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proyek dari Aspek HSE mulai 

dari prosedur pelaksanaan sampai dengan keselamatan dari para tenaga kerja di lokasi 

pekerjaan.HSE atau Safety Manajer harus bertanggung jawab terhadap keselamatan 

kerja dan keamanan dilokasi proyek. 

3. HRGA Manager 

HRGA (human resource & general affair) merupakan satu divisi, dan 

deskripsi pekerjaannya sama. Divisi HR (Human resource) Seperti namanya divisi 

sumber daya manusia, divisi ini fokus kepada pengurusan individu di dalamnya, 

dalam hal ini perusahaan.Sedangkan GA atau general affair adalah pengurus umum 

yang mengerjakan segala urusan sifatnya umum seperti pengelolaan gedung, 

parkiran, air, sampai kebersihan. 

 

 

4. F & A Manager 
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F&A MGR (Finance & Accounting Manager) bertugas mengelola fungsi 

akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan 

laporan lainnya sesuai kebutuhan manajemen secaara akurat dan tepat waktu. 

5. PPIC Manager 

PPIC kepanjangan dari Production Planning and Inventory Control, yang 

artinya adalah pekerjaan untuk mempersiapkan proses manufaktur dan mengelola 

stok persediaan bahan baku hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi. 

PPIC di dalam perusahaan manufaktur termasuk ke dalam departemen yang bertugas 

untuk merencanakan dan mengendalikan proses produksi. Sehingga proses tersebut 

bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

6. Deputi GM 

Deputi manajer adalah orang yang dipercaya menjalankan tugas apabila 

manajer berhalangan. Arti lainnya dari deputi manajer adalah wakil manajer 

7. FM 

Foreman(FM) adalah Nama sebuah jabatan di dalam jajaran struktur di sebuah 

pabrik atau perusahaan yang menempati posisi membawahi jabatan leader dan 

operator. 

a. Mengontrol job pekerjaan yang di kerjakan oleh leader beserta jajarannya. 

b. Membuat item check atau kontrol terhadap mesin produksi atau proses 

produksi. 

c. Memotorisasi pekerjaan yang dilakukan oleh leader beserta jajaran di 

bawahnya 

8. MANAGER ( MGR ) 

Manager adalah Nama sebuah jabatan untuk karyawan atau pekerja yang 

berada di dalam jajaran struktur  management perusahaan atau pabrik yang berperan 

sebagai motor di suatu divisi atau departement. 
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9. DEPUTI GENERAL MANAGER ( DGM ) 

Deputi General Manager adalah Nama sebuah jabatan untuk karyawan atau 

pekerja yang berada di jajaran struktur di pabrik atau perusahaan yang berperan 

sebagai wakil atau pedamping dari pimpinan tertinggi di sebuah divisi.Deputi 

General Manager adalah jabatan orang tertinggi  nomor 2 di divisi atau departement 

sebuah pabrik atau perusahaan.  

Orang yang menjabat jabatan ini biasanya selalu mendampingi atasanya atau 

General Manager untuk kepentingan tertentu yang berhubungan dengan management 

perusahaan atau hal hal yang bersinggungan dengan internal divisinya 

 

1.3.2 Struktur organisasi PT Kawasan Industri Dumai: 
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PROJECT ENGINEERING & EXECUTION TEAM (IM AND PROJECT SYSTEM) 

 

 

 

 

 

 

 

MAINTENANCE CIVIL, MECHANICAL & EXECUTION (SAP PM) 
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Project Admin QC Team Supervisi 
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Landscape & Earthwork 

 

Project Survey 
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Gambar 1.5  Struktur organisasi PT.Kawasan Industri Dumai 

Sumber : Department project (unit KID) 
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1.3.3 Struktur Organisasi PT.Catur Eka Adi Krida 

Untuk pengerjaan proyek dilapangan dilakukan oleh PT Catur Eka Adi 

Krida dan tetap berada dibawah pengawasan PT Kawasan Industri Dumai. 

Adapun Struktur Organisasi PT Catur Eka Adi Krida di lapangan sebagi berikut : 

PROYEK : DRY COAL SHED (66 M x 80 M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Struktur organisasi PT.Catureka Adikrida 

Sumber : PT.Catur Eka Adikrida
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Sebagaimana gambar Gambar 1.1 Skema Hubungan Pihak yang terlibat di 

dalam proyek .Adapun uraian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Pemilik Proyek/owner 

Pemilik Proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki 

proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Untuk merealisasikan 

proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk 

membiayai proyek. 

Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek (owner) adalah sebagai 

berikut : 

a. Menunjuk dan mengangkat wakilnya bagi kebutuhan perencanaan dan 

pelaksanaan, dalam hal ini mengangkat kontraktor pelaksana, pengawas 

proyek yang telah terpilih melalui sistemlelang, 

b. Mengesahkan keputusan yang menyangkut biaya, mutu dan waktu 

pelaksanaan. 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan Perencana adalah orang atau badan hukum yang membuat 

perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, sipil, maupun 

bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. 

Adapun tugas dan kewajiban konsultan perencana adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sketsa dan memberikan sutu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencana pelaksanaaan dan lainnya. 

b. Membuat gambar detail atau penjelasan lengkap dengan perhitungan 

kontruksinya. 

c. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan rencana anggaran 

biaya (RAB). 

3. Konsultan pengawas 

Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjukkan oleh pemilik proyek 

(owner) untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat 

berupa badan usaha dan perorangan yang bergerak di bidang pengawasan dalam 
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pelaksanaan perkerjaan di lapangan dengan memperhatikan item-item rencana 

anggaran biaya pelaksanaan dan gambar-gambar rencana kerja. 

Adapun tugas dan kewajiban konsultan pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengawasan berkala serta memberikan pengarahan, petunjuk 

dan pejelsan kepada pelaksana kontruksi dan meneliti hasil-hasil yang 

telahdikerjakan. 

b. Memberi rekomendasi progres report pekerjaan pelaksana untuk meminta 

dana kepada pemilik proyek (owner) guna membiayai pelaksanaan 

pekerjaanselanjutnya. 

c. Memberikan teguran atau peringatan kepada pelaksana konturksi apabila 

dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi penyimpangan dari spesifikasi dan 

gambar-gambar teknis. 

4. Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor Pelaksana adalah entitas hukum atau individu yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Atau dalam 

definisi lain menyatakan bahwa perusahaan yang penawaran harganya telah 

diterima dan telah diberikan penunjukan surat serta menandatangani surat 

perjanjian dengan pemberi tugas pekerjaan pemborongan sehubungan dengan 

pekerjaan proyek.Kontraktor pelaksana bertnggung jawab secara langsung 

kepada pemilik proyek. Dalam tugasnya, kontraktor pelaksana akan diawasi tim 

pengawas dari owner serta dapat berkonsultasi secara langsung kepada tim 

pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pekerjaan proyek.  

Adapun tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengadakan penyesuaian  keadaan lapangan dengan keinginan pemilik 

proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah). 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan.  

c. Membuat Rencana kerja dan syarat–sayarat pelaksanaan bangunan ( 

RKS) sebagai pedomanpelaksanaan. 

d. Membuat rencana anggaran biaya (RAB). 

e. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide pemilik proyek ke 



13 
 

dalam desain bangunan. 

f. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan yang tidak  memungkinkan  untuk dilaksanakan. 

g. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi 

kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada 

konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah 

orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di lapangan. 

h. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik 

dari segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

i. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh direksi 

j. Sebelum pekerjaan dimulai kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

 

1.4 Ruang lingkup perusahaan/ industri 

1.4.1 Ruang Lingkup PT.Kawasan Industri Dumai  

 

Gambar 1.7 Sebaran Kawasan Operasional industri PT.Wilmar Group Di Indonesia 

Sumber :Google Maps 
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 PT Kawasan Industri Dumai secara operasional merupakan salah satu 

divisi/unit kerja pendukung dari Wilmar Group Dumai yang merupakan salah satu 

unit kewilayahan Wilmar Group. Unit ini mengoperasikan infrastruktur dan 

fasilitas penunjang kawasan industry, fasilitas produksi pengolahan kelapa sawit, 

minyak sawit dan turunanya serta perdagangan bahan penolong industry tersebut 

yang terletak di dua lokasi Kota Dumai yaitu areal Pelabuhan Laut Dumai 

(Pelindo) dan Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung. 

 Untuk menunjang kegiatan operasional kawasan tersebut tersedia 

infrastruktur berupa infrastruktur transportasi dan utilitas serta fasilitas penunjang 

lainnya. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut dan jaringan pipa zat 

cair, infrastruktur jalan, jembatan dan system drainase. Sedangkan infrastruktur 

utilitas mencakup: infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit, transmisi 

dan distribusi tenaga listrik, infrastruktur air bersih, infrastruktur uap air panas 

(steam) yang meliputi jaringan distribusi dan instalasi pengolahan uap air panas 

(boiler). 

        Penyediaan lahan, infrastruktur dan fasilitas penunjang untuk 

mendukung kegiatan industry tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan 

pengusahaan kawasan industry yang kegiatan utamanya adalah dalam bidang 

pengembangan dan pengelolaan kawasan industry, sehingga unit kerja yang 

selama ini menangani fasilitas produksi tetap fokus dalam operasional. 

Manajemen Wilmar Internasional memutuskan untuk mengusahkan 

pengembangan dan pengelolaan kawasan industry di tempat tersebut melalui 

pendirian perseroan terbatas PT Kawasan Industri Dumai. 

1.4.2 Ruang Lingkup PT.Catur Eka Adi Krida (Contractor) 

Sebagai perusahaan jasa konsultan, engineering dan konstruksi penuh 

sejak tahun 1984, PT. Catur Eka Adi Krida memiliki kemampuan, dan modal 

yang diperlukan untuk menawarkan kepada klien layanan terintegrasi yang 

memberikan standar tinggi dalam kualitas, nilai, waktu, dan efisiensi biaya. 

Layanan yang tersedia untuk semua klien kami meliputi: 
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1. Kontraktor utama melalui kerjasama tim yang solid dan pengawasan yang 

ketat. Ruang lingkup nya meliputi:  perencanaan proyek, pengawasan 

tenaga kerja dan koordinasi keselamatan. 

2. Desain dan bangun dengan keahlian bertahun-tahun, dan di bawah 

pengawasan staf profesional .  

3. Manajemen Konstruksi didukung oleh mitra terpercaya, pengalaman, dan 

pengetahuan lokal puluhan tahun.  
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BAB II 

DATA PROYEK 

2.1 Proses Pelelangan 

 Sistem pelelangan yang digunakan dalam proyek Dry Coal Shed 66x80 m 

adalah metode tender. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Sedangkan diluar proyek 

pemerintahan, tender bisa diartikan sebagai tawaran resmi dan terstruktur untuk 

mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang dan jasa 

yang diberikan oleh perusahaan swasta besar kepada perusahaan – perusahaan 

lain. 

 Proses seleksi dalam tender dilaksanakan dengan mengundang vendor ( 

penjual dan penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas barang/jasa 

yang dibutuhkan dengan system konvensional ataupun dengan sistem online. 

Harga terbaik dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang akan menjadi 

pemenang. 

 

Gambar 2.1  Tahap-tahap Pelelangan 

Sumber : https://slideplayer.info/slide/11915568/ 

 

 Didalam proyek ini secara umum tender dimulai dengan tahap 

prakualifikasi yang meliputi identifikasi kemampuan calon penyedia dan ruang 
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lingkup pekerjaan yang ditenderkan. Jika sudah, maka paket pekerjaan siap untuk 

diumumkan melalui berbagai media massa. Setelah itu diadakan rapat atau 

pertemuan antara calon -  calon penyedia yang telah lulus ptakualifikasi dan 

berminat terhadap pekerjaan yang ditenderkan dengan pihak pembuat tender.  

 Adapun vendor yang diundang dalam tender proyek Pembangunan Dry 

Coal Shed 66 x 80 m sebagai berikut : 

1. PT. Multikarya Saranaperkasa 

2. PT.Cemerlang Samudra Kontrindo 

3. PT.Catureka Adikrida 

4. PT.Pandu Harapan Jaya 

5. PT. Mitra Pratama Mandiri Jaya Perkasa 

Vendor pemenang yang memenuhi persyaratan dan memiliki harga serta 

kualitas terbaik ialah PT.Catureka Adikrida. Maka dari itu PT. Catureka Adikrida 

menjadi kontraktor yang bertanggung jawab dalam mengerjakan proyek 

pembangunan Dry Coal Shed 66 x 80 m.  

2.2 Data Umum dan Data Teknis 

 Adapun data umum dan data teknis dari proyek Pembangunan Dry Coal 

Shed 66x80 m adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Data Umum  

Proyek ini berlokasi di Jl. Pulau Sumatera Kawasan Industri No.1, 

Pelintung, Medang Kampai, Kota Dumai,Riau. 

Tabel 2.1 Data umum proyek 

Nama Proyek : Dry Coal Shed 66x80 m 

Owner : PT.WILMAR GROUP 

Nilai Kontrak  : Rp. 9,161,900,000.- 
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Waktu Pelaksanaan : 168 Hari Kalender 

Kontraktor Pelaksanaan  : PT. Catureka Adikrida 

Perencana dan Pengawas : PT.Kawasan Industri Dumai 

Jenis Proyek : Pembangunan Gudang Batubara 

Lokasi : Kota Dumai 

 

2.2.2 Data Teknis  

Adapun data teknis dari proyek Pembangunan  Dry Coal Shed adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Data teknis proyek 

Jenis Bangunan  : Bangunan gudang 

Fungsi Bangunan : Gudang Penyimpanan Batubara(Dry 

Coal Shed) 

Mutu Beton  : K-350 

Mutu Baja Kuat Tarik  : 400 Mpa 

Luas Tanah  : 80 x 150 meter 

Struktur  : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Besi Polos dan Besi Ulir  

Pondasi  : Pile Cap,Spoon Pile 

Alat yang digunakan :  Hammer DD 6.3;Truck Mixer; 

Concrete Vibrator; Scaffolding, dll. 
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BAB III 

Deskripsi Kegiatan Selama KP 

Selama melaksanakan kegiatan kerja praktek di perusahaan PT. 

Wilmar,penulis ditempatkan di salah satu contractor yang bertanggung jawab 

mengelolah kawasan industri milik PT.Wilmar di Pelintung yakni PT.Kawasan 

Industri Dumai(PT.KID) yang sedang mengelola Proyek Dry Coal Shed (66m x 

80m).Adapun uraian tugas yang dilaksanakan selama kerja praktek dibagi dalam 

durasi perminggu dengan rincian sebagai berikut: 

 

3.1 Uraian tugas minggu ke-1(Satu) 

Pada minggu pertama PKL, penulis diberi materi mengenai Civil Engineering 

yang berkaitan dengan material utama dalam konstruksi yaitu beton dan baja. 

Beton ialah bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen, air, agregat 

halus(pasir), dan agregat kasar (kerikil/split). Salah satu keuntungan beton ialah 

mampu menahan kuat tekan. Baja adalah logam besi (Fe) dengan campuran unsur 

lainnya salah satunya yaitu Karbon ©. Salah satu keuntungan baja adalah mampu 

menahan kuat tarik.  

Selain materi mengenai civil engineering, penulis diberi juga materi tentang 

pengawasan proyek. Materi pengawasan proyek dilakukan hingga minggu ke-4 

(empat). Pengawasan proyek dilakukan dengan turun langsung kelapangan 

melihat dan mempelajari proses pekerjaan proyek. Di minggu pertama belajar 

mengenai volume pekerjaan dan kebutuhan material pada pilecap.  

 

Tabel 3.1 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -1(satu) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 05 Juli 2021 09.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Penerimaan 

mahasiswa oleh 

pihak Central Office  

 Pembekalan PKL 

Di iving 

room dan 

Office 

Project  
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2. 06 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Penyampaian atau 

kuliah materi 

tentang beton dan 

baja  

Office 

Project  

3 07 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Melihat dan 

mempelajari 

gambar 

perencanaan proyek 

yang akan dibut  

 Turun kelapangan : 

memperhatikan 

proses pengecoran 

pilecap dilapangan  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

4 08 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Belajar perhitungan 

kebutuhan besi dan 

volume pekerjaan 

untuk pilecap type 

Pc.2  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

5 09 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Belajar perhitungan 

kebutuhan besi dan 

volume pekerjaan 

untuk pilecap type 

Pc.4 

lokasi 

proyek di 

Power plant 

6 10 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

13.00 WIB 

 Turun kelapangan : 

melihat proses 

pemasangan 

sengkang 

ditulangan utama 

pada kolom dan 

proses membidik as 

lokasi 

proyek di 

Power plant 
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kolom yang 

dilakukan oleh 

surveyor 

menggunakan 

theodolit. 

 

 

Gambar 3.1  Proses pengecoran pilecap 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.2 Proses pembesian kolom 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-1(satu) ialah : 

1. Dapat mengerjakan perhitungan kembali volume pekerjaan pada proyek 

Dry Coal Shed untuk disesuaikan dengan BOQ (Bill Of Quantity ) yang 

telah dibuat sebelumnya oleh konsultan perencana. 

2. Dapat membaca gambar perencanaan proyek yang akan dibuat. 

3. Dapat mengetahui proses pekerjaan pembuatan Dry Coal langsung di 

lapangan. 

4. Dapat mengetahui penggunaan perangkat yang dipakai dalam perhitungan 

Volume Pekerjaan. 

5. Mengetahui macam – macam resiko kerja yang terjadi pada saat di proyek. 

 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

1. Gambar Kerja 

 gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan 

antara ide ke dalam wujud fisik.Gambar kerja ini sendiri dibuat dengan 

Sotware Autocad 2017. 

2. Microsoft Excel 

Microsoft Excel ialah sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah angka 

menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk 

mengeksekusi perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah analisis 

Perhitungan Volume Pekerjaan. 

3. Microsoft word 

 Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada 

saat ini. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini terdapat dalam satu 

paket Microsoft office yang berisi Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft 

power point, microsoft office publisher, Microsoft office access dan lain-lain. 

Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan 

semua administrasi kerja praktek. 

 

 Data-data yang diperlukan 
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1. Gambar Kerja (Autocad)  

 

Gambar 3.3 Potongan  Pile Cap 
Sumber : PDF PT.KID 

 

2. Bill Of Quantity proyek Dry Coal Shed 66 x 80m (Panduan Volume 

perhitungan) 

  

Gambar 3.4 Perhitungan Volme kerja Pile Cap (Excel ) 
Sumber :File BOQ PT.KID 

 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 
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1. Hasil rangkuman perhitungan volume Pile Cap Dry Coal yang telah 

dikerjakan sendiri sebagai tugas KP yang diberikan oleh Pembimbing 

lapangan 

 Pilecap 

 Pilecap type PC.1 

Ukuran          = 600x600x700 mm  

Jumlah            = 14 unit 

Concrete cover        = 75 mm 

Volume beton per unit       = 0,252 m
3 

Volume galian per unit       = 1,836 m
3 

Volume pasir urug per unit       = 0,03605 m
3 

Volume lantai kerja per unit       = 0,018025 m
3 

Volume urugan tanah per unit      = 1,584 m
3
 

Luas bekisting         = 1,68 m
2
 

Kebutuhan triplek         = 1 lembar/unit 

Kebutuhan kasau         = 9 batang/unit 

Kebutuhan besi besi 13       = 3 pcs/unit 

 

 

 Kolom 

 Ground Beam AS I   =80 m 

Top     =5D16 

Sengkang     =D10-100 

Kebutuhan besi  ,besi 19  =71 batang 

   ,besi 13  =84 batang 

 Ground Beam AS Q=AS A =66 m 

Top     =5D16 

Sengkang     =D10-100 

Kebutuhan besi  ,besi 19  =58 batang 
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 Pilecap type PC.2 

          Ukuran     = 2000x800x800 mm 

Jumlah                = 24 unit  

Concrete cover    = 75 mm 

Volume beton per unit   = 1,52 m
3
 

Volume galian per unit   = 3,7905 m
3
 

Volume pasir urug per unit             = 0,16005 m
3
 

Volume lantai kerja per unit             = 0,080025 m
3 

Volume urugan tanah per unit            = 2,2705 m
3
 

Luas bekisting per unit   = 4,48 m
2
 

Kebutuhan triplek per unit              = 1,5 lembar = 2 lembar 

Kebutuhan kasau per unit                 = 10 batang/unit 

Kebutuhan besi per unit   Besi 19  = 3 pcs/unit  

         Besi 13  = 7 pcs/unit 

 Pilecap type PC.4 

          Ukuran               = 2100x2100x1000 mm 

Jumlah               = 10 unit  

Concrete cover                        = 75 mm 

Volume beton per unit   = 4,41 m
3
 

Volume galian per unit   = 10,24 m
3
 

Volume pasir urug per unit             = 0,44105 m
3
 

Volume lantai kerja per unit             = 0,220525 m
3 

Volume urugan tanah per unit            = 5,83 m
3
 

Luas bekisting per unit   = 8,4 m
2 

Kebutuhan triplek per unit             = 3 lembar/unit 

Kebutuhan kasau per unit                 = 13 batang/unit 

Kebutuhan besi per uni   Besi 19  = 9 pcs/unit  

                  Besi 13      = 6 pcs/unit 

 

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 
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1. Kesulitan dalam membaca gambar karena banyak terdapat simbol yang 

tidak diketahui dan tanpa keterangan. 

2. Kesulitan mengubah satuan dimensi,karena digambar menggunakan 

milimeter. 

3. Kesulitan dalam menghitung volume galian,karena ukuran space tanah 

ke bekisting tidak diketahui di gambar. 

 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. K3 ( Keselamatan kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja. Sama halnya dengan Pembangunan Dry Coal, 

pada proyek ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan, tidak adanya alat 

pelindung diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana lapangan. Hal ini 

dapat berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada pekerja 

dan petugas di lapangan. 

2. Perlengkapan keamanan Pekerja 

Kelengkapan rambu-rambu seperti tag Scaffolding,Safety line,Traffic Cone 

pada saat pekerjaan sedang berlangsung juga sangat penting, agar pengguna 

jalan dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan dan tidak mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan saat sedang berlangsung. 

3. Perangkat dokumentasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan. Tanpa adanya dokumentasi lapangan, maka tidak akan ada buktu 

bahwa kita telah melakukan pekerjaan tesebut. Oleh karena itu, diperlukan 

perangkat dokumentasi yang bisa mengambil gambar dengan jelas dan jernih. 
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3.2 Uraian tugas minggu ke-2(Dua) 

Pada minggu kedua PKL, masih dengan materi pengawasan proyek yaitu 

belajar menghitung kebutuhan material pada pilecap dan kolom. Material nya 

antara lain besi, triplek, kasau, dan batako. 

Tabel 3.2 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -2(dua) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 12 Juli 2021 09.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Menghitung 

kebutuhan besi dan 

volume pada 

pekerjaan pilecp 

type PC.1 dan beam  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

2. 13 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Menghitung 

kebutuhan material 

di As Q/As A, 

material 

diantaranya: 

besi,triplek,kasau,da

n batako  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

3 14 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Menghitung 

kebutuhan material 

kolom di As Q/As 

A dan As I   

lokasi 

proyek di 

Power plant 

4 15 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Menghitung besi 

bestate untuk 

pekerjaan pilecap  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

5 16 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Lanjutan 

menghitung 

kebutuhan besi 

bestate pada 

Pc1,Pc2,Pc4 dan 

lokasi 

proyek di 

Power plant 
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perbaikan hitungan 

kolom. 

6 17 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Perbaikan hitungan 

besi bestate pada 

Pc1,Pc2,Pc4, dan 

kebutuhan kolom 

lokasi 

proyek di 

Power plant 

    

 

Gambar 3.5  Pembesian pilecap type Pc.2 
 Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.6  Pembesian kolom pada As Q 
Sumber : Dokumentasi pribadi  
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 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-2 (dua) ialah : 

1. Dapat mengerjakan perhitungan kembali volume pekerjaan pada proyek 

Dry Coal Shed untuk disesuaikan dengan BOQ (Bill Of Quantity ) yang 

telah dibuat sebelumnya oleh konsultan perencana. 

2. Dapat membaca gambar perencanaan proyek yang akan dibuat. 

3. Dapat mengetahui proses pekerjaan pembuatan Dry Coal langsung di 

lapangan. 

4. Dapat mengetahui penggunaan perangkat yang dipakai dalam perhitungan 

Volume Pekerjaan. 

5. Mengetahui macam – macam resiko kerja yang terjadi pada saat di proyek. 

 

 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

1.Gambar Kerja 

 gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan 

antara ide ke dalam wujud fisik.Gambar kerja ini sendiri dibuat dengan 

Sotware Autocad 2017. 

2. Microsoft Excel 

Microsoft Excel ialah sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah angka 

menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk 

mengeksekusi perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah analisis 

Perhitungan Volume Pekerjaan. 

3. Microsoft word 

 Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada 

saat ini. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini terdapat dalam satu 

paket Microsoft office yang berisi Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft 

power point, microsoft office publisher, Microsoft office access dan lain-lain. 

Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan 

semua administrasi kerja praktek. 
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 Data-data yang diperlukan 

1. Gambar Kerja (Autocad)  

 

Gambar 3.7 Detail Penulangan Kolom 
Sumber : PDF PT.KID 

2. Bill Of Quantity proyek Dry Coal Shed 66 x 80m (Panduan Volume 

perhitungan). 

 

Gambar 3.8 Perhitungan Volme kerja Kolom Beton (Excel ) 
Sumber :File BOQ PT.KID 
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 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

1.Hasil rangkuman perhitungan volume Kolom Beton Dry Coal yang telah 

dikerjakan sendiri sebagai tugas KP yang diberikan oleh Pembimbing lapangan 

 Kolom Beton 

 Kolom 1 (K1) (AS I) 

Tinggi Kolom                 = 21,26 m 

Ukuran                 = 800 x900 m 

Mainbarr        = 36D19 

Crossbar       = D13-100 

Crossties       = 2D13-600 

Kebutuhan besi 

 Mainbarr    = 72 batang sisa 0,95 m 

 Crossbar    = 55 batang 

 Crossties    = 1 batang 

Volume Beton      = 15,29 m
3
/kolom 

Luas Bekisting     = 72,234 m
2
 

Kebutuhan Triplek     = 25 lembar/unit 

Kebutuhan Kasau     = 85 batang 

Kebutuhan Stut     = 24 batang 

 Kolom 2 (K2) (AS A dan AS Q) 

Tinggi Kolom      = 4500 mm =4,5 m 

Ukuran      = 450 X 800 m 

Mainbarr      = 18D19 

Crossbar      = D10-100 

Crossties      = D10-600 

Kebutuhan besi 

 Mainbarr    = 9 batang  

 Crossbar    = 9 batang 

 Crossties    = 2 batang 

Volume Beton      = 1,62 m
3
/kolom 
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Luas Bekisting     = 11,25  m
2
/kolom 

Kebutuhan Triplek     = 4 lembar/unit 

Kebutuhan Kasau     =  18 batang 

Kebutuhan Stut     = 5 batang 

 

 

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Kesulitan dalam membaca gambar karena banyak terdapat simbol yang 

tidak diketahui dan tanpa keterangan. 

2. Kesulitan mengubah satuan dimensi,karena digambar menggunakan 

milimeter. 

3. Kesulitan dalam menghitung penggunaan kayu stut dan balok 

peminggang,karena pemasangan disesuaikan dengan keadaan bekisting 

kolom yang ditegakkan dilapangan. 

 

 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

4. K3 ( Keselamatan kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja. Sama halnya dengan Pembangunan Dry Coal, 

pada proyek ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan, tidak adanya alat 

pelindung diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana lapangan. Hal ini 

dapat berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada pekerja 

dan petugas di lapangan. 

5. Perlengkapan keamanan Pekerja 

Kelengkapan rambu-rambu seperti tag Scaffolding,Safety line,Traffic Cone 

pada saat pekerjaan sedang berlangsung juga sangat penting, agar pengguna 
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jalan dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan dan tidak mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan saat sedang berlangsung. 

6. Perangkat dokumentasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan. Tanpa adanya dokumentasi lapangan, maka tidak akan ada buktu 

bahwa kita telah melakukan pekerjaan tesebut. Oleh karena itu, diperlukan 

perangkat dokumentasi yang bisa mengambil gambar dengan jelas dan jernih. 

3.3 Uraian tugas minggu ke-3(Tiga) 

Pada minggu ketiga PKL, penulis belajar mengenal struktur baja yang 

digunakan dilapangan. Penulis belajar mengenai jenis dan bentuk bentuk baja 

yang ada di dunia konstruksi. Adapun dibawah ini beberapa jenis dan bentuk 

profil baja, yaitu: 

 

Gambar 3.9 Jenis-jenis Profi Baja 
Sumber : https://www.ruang-sipil.com/2019/09/baja-steel.html 

 

 Selain itu, penulis juga belajar mengenai anchor bolt dan penggunaan 

baseplate pada kolom baja. Anchor bolt berfungsi untuk menghubungkan beton 

dengan struktur baja. Anchor bolt yang digunakan berdiameter 25 mm dengan 

panjang 700 mm. Baseplate adalah pelat baja yang berada diantara kolom baja 

dengan pedestal yan terbuat dari beton. Sambungan ini merupakan komponen 

paling penting struktur baja, karena berfungsi mentransfer beban dari seluruh 

https://www.ruang-sipil.com/2019/09/baja-steel.html
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struktur bagian atas ke pondasi.baseplate yang digunakan dilapangan ada dua 

ukuran yaitu 340x660mm dan 340x880mm, dengan tebal 20 mm. 

 

Tabel 3.3 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -3(tiga) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 19 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Turun kelapangan : 

melihat proses 

membidik kolom 

dengan theodolit 

dan pengerjaan 

pemasangan 

sengakang dan 

bekisting kolom 

lokasi 

proyek di 

Power plant 

2. 20Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Libur hari raya   

3 21 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Belajar mengenal 

struktur baja  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

4 22 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Menghitung jumlah 

dan ukuran anchor 

bolt pada As Q/As 

A dan As I   

lokasi 

proyek di 

Power plant 

5 23 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Turun kelapangan : 

melihat proses 

pengecoran kolom 

type 2 di As Q dan 

mengukur ukuran 

anchor bolt dengan 

meteran  

lokasi 

proyek di 

Power plant 
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6 24 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

13.00 WIB 

 Mengenal baseplate 

pada anchor, dan 

profil kolom baja 

yang digunakan  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

 

 

Gambar 3.10 Pengukuran anchor bolt dilapangan  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.11  Profil baja untuk kolom baja  
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-3 (tiga) ialah : 

1. Dapat mengetahui tentang jenis-jenis profil baja serta dapat menghitung 

ukuran dan jumlah anchor bolt serta kolom baja yang akan dipasang . 

2. Dapat mengetahui proses pemasangan anchor bolt kolom baja dilapangan. 

3. Dapat membaca gambar struktur perencanaan proyek yang akan dibuat. 

 

 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

1.Gambar Kerja 

 gambar kerja adalah gambar acuan yang digunakan untuk merealisasikan 

antara ide ke dalam wujud fisik.Gambar kerja ini sendiri dibuat dengan 

Sotware Autocad 2017. 

2. Microsoft Excel 

Microsoft Excel ialah sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah angka 

menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk 

mengeksekusi perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah analisis 

Perhitungan Volume Pekerjaan. 

3. Microsoft word 

 Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada 

saat ini. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini terdapat dalam satu 

paket Microsoft office yang berisi Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft 

power point, microsoft office publisher, Microsoft office access dan lain-lain. 

Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan 

semua administrasi kerja praktek. 

 

 

 

 

 

 Data-data yang diperlukan 
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1. Gambar Kerja (Autocad)  

 

Gambar 3.12 Portal line kolom AS I     
Sumber : PDF PT.KID 

 

2. Bill Of Quantity proyek Dry Coal Shed 66 x 80m (Panduan Volume 

perhitungan). 

 

Gambar 3.13 Perhitungan Volme kerja Kolom Baja (Excel ) 
Sumber :File BOQ PT.KID 

 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 
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1.Hasil rangkuman perhitungan volume Kolom Baja Dry Coal yang telah 

dikerjakan sendiri sebagai tugas KP yang diberikan oleh Pembimbing lapangan. 

 Kolom Baja 

 Kolom 1 (K1) (AS I) 

Profil WF 600 x200 x11 x7 

Panjang Profil        = 12 m 

Berat Profil        = 1272 kg 

Berat Profil /m       = 106 kg/m 

Jumlah Kolom        = 9 unit 

                      Panjang                          = 17880 mm =17,88 m 

 Kebutuhan Baja      =18 batangsisa 6,12 m/batang 

 Jumlah kolom       = 1 

                       Panjang                             = 34650 mm =34,65 m 

Kebutuhan Baja      = 3 batang 

Ukuran BasePlate      = 800 x 340 mm 

 

 Kolom 2 (K2) (AS A dan AS Q) 

Profil WF 450 x200 x9 x14  

Panjang Profil              = 12 m 

Berat Profil              = 912 kg 

Berat Profil /m   = 76 kg/m 

Jumlah Kolom              = 12x2 =24 unit 

 Panjang  = 5960  mm =5,96 m 

 Kebutuhan Baja  = 12 batang  

Ukuran BasePlate            = 660 x 340 mm 

Tebal BasePlate  = 20 mm 
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 Anchor Bolt 

Baut angkur atau anchor bolt adalah sambungan antara beton dengan 

elemen struktural maupun non-struktural (Wikipedia). Anchor bolt berfungsi 

menyalurkan gaya tekan, gaya tarik dan gaya geser diantara sambungan 

tersebut. 

 

 Ukuran Anchor 

                      

 AS Q dan AS Q 

o Jumlah Anchor = 8 bh/kolom x 24 kolom =192 bh 

o Jumlah Mur=8 x3 =24 mur x 24 kolom =576 bh  

 AS I 

o Jumlah Anchor = 10 bh/kolom x 10 kolom =100 buah 

o Jumlah Mur=10 x3 =30 mur x 10 kolom =300 buah  

T= 200 mm 
L=700 mm 
D=25 mm 
R=25 mm 

C=100 mm 
Jumlah mur =3 bh 

/anchor 
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 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Kesulitan dalam membaca gambar karena banyak terdapat simbol yang 

tidak diketahui dan tanpa keterangan. 

2. Kesulitan mengubah satuan dimensi,karena digambar menggunakan 

milimeter. 

 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. K3 ( Keselamatan kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja. Sama halnya dengan Pembangunan Dry Coal, 

pada proyek ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan, tidak adanya alat 

pelindung diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana lapangan. Hal ini 

dapat berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada pekerja 

dan petugas di lapangan. 

2. Perlengkapan keamanan Pekerja 

Kelengkapan rambu-rambu seperti tag Scaffolding,Safety line,Traffic Cone 

pada saat pekerjaan sedang berlangsung juga sangat penting, agar pengguna 

jalan dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan dan tidak mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan saat sedang berlangsung. 

 

3.4 Uraian tugas minggu ke-4(Empat) 

Pada minggu keempat PKL, penulis melakukan kegiatan mengenai 

scaffolding. Perancah/scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan 

untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung 

dan bangunan bangunan besar lainnya. Bagian bagian scaffolding daintaranya 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.14  Bentuk Scafolding 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Adapun tahapan pemasangan scaffolding model frame yaitu : 

1. Menentukan letak scaffolding atau mengatur jarak main frame scaffolding 

2. Memasang baseplate atau jackbase diatas landasan yang stabil  

3. Menyetel kerangka main frame  

4. Memasang crossbrace pada dua sisi agar elemen perancah dapat berdiri 

dengan tegak dan tidak goyang 

5. Menyusun frame vertical berikutnya sampai ketinggian perancah dianggap 

cukup, gunakan jack dan u-head untuk mengatur ketinggiannya 

6. Ketinggian perancah diatur sesuai dengan ketinggian bekisting atau 

disesuaikan dengan desain dan kondisi yang telah direncanakan. 

 

Penggunaan perancah yang aman harus memenuhi beberapa persyaratan 

diantaranya : 

a. Material perancah harus kuat  

b. Pondasi harus kuat dan stabil 

c. Struktur perancah harus kuat dan stabil  

d. Lantai kerja harus kuat dan aman 
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e. Scaffolder/pekerja mentaati standar K3  

f. Lingkungan kerja bersih dan rapi 

g. Beban sesuai kapasitas perancah  

h. Akses naik atau turun menggunakan tangga yang kuat dan stabil. 

i. Perlu dipasang scafftag, warna hijau untuk scaffolding sudah layak 

dipergunakan dan warna merah untuk scaffolding yang belum layak 

dipergunakan.  

Tabel 3.4 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -4(empat) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 26 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Turun kelapangan : 

mengikuti kegiatan 

safety talk, 

memasang 

scaffolding tag pada 

scaffolding yang 

tidak aman dan 

dalam perbaikan  

 Lanjutan pekerjaan 

mengenal baja  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

2. 27 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Izin vaksin  

3 28 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Turun lapangan : 

melihat proses 

pemasangan besi 

untuk beam sloof  

 Membuat catatan 

mengenai 

scaffolding  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

4 29 Juli 2021 08.00 WIB s/d  Turun lapangan : lokasi 
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16.00 WIB memasang scafftag 

pada scaffolding 

yang tidak aman, 

dan proses 

pemasangan 

scaffolding dan 

pekerjaan tulangan 

kolom di As I serta 

pembongkara 

bekisting   

proyek di 

Power plant 

5 30 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Turun lapangan : 

pemasangan 

scaffolding 

lanjutang  

 Melengkapi catatan 

serta rangkuman  

lokasi 

proyek di 

Power plant 

6 31 Juli 2021 08.00 WIB s/d 

13.00 WIB 

 Evaluasi laporan 

hasil materi 

pengawasan proyek 

lapangan dengan 

mentor utama  

 

 

 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-4 (empat) ialah : 

1. Dapat mengetahui tentang jenis-jenis Scaffolding dan kegunaannya . 

3. Dapat mengetahui proses pemasangan Scaffolding untuk memudakan 

pekerja dalam melakukan pekerjaan ketinggian dilapangan. 

4. Dapat memasang tag Scaffolding pada scaffolding yang rusak dan tidak 

aman. 
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 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

1. Microsoft word 

Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada saat 

ini. Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan 

Pencatatan Rangkuman Kerja Praktek harian. 

2. Output Print Tag Scafolding berwarna merah dan hijau. 

Tag berwarna merah berarti Scaffolding dalam keadaan rusak dan tidak 

aman digunakan,sedangkan berwarna hijau berarti aman untuk digunakan. 

 

 Data-data yang diperlukan 

1.Denah Scaffolding untuk Pemasangan Scaffolding tag 

 

Gambar 3.15  Concrete Column Plan 
Sumber : PDF CAD PT.KID 

 

 

 

 

 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

 1.Dokumentasi berupa foto pemasangaan Scaffolding dilapangan. 
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Gambar 3.16  Pemasangan scafftag 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.17  Penggunaan scaffolding dilokasi proyek  
Sumber : Dokumentasi pribadi  

 

 

Gambar 3.18  Tag scaffolding dilokasi proyek  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Kurangnya pengetahuan penulis tentang jenis-jenis Scaffolding. 



46 
 

2. Kesulitan penulis turun kelapangan untuk menyelesaikan tugas 

memasang tagscaffolding,karena lokasi proyek yang cukuo 

berbahayadan bnyak alat berat keluar masuk. 

 

 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. K3 ( Keselamatan kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja. Sama halnya dengan Pembangunan Dry Coal, pada 

proyek ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan, tidak adanya alat pelindung 

diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana lapangan. Hal ini dapat 

berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada pekerja dan petugas 

di lapangan. 

 

2. Perlengkapan keamanan Pekerja 

Kelengkapan rambu-rambu seperti tag Scaffolding,Safety line,Traffic Cone 

pada saat pekerjaan sedang berlangsung juga sangat penting, agar pengguna jalan 

dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan dan tidak mengganggu pelaksanaan 

pekerjaan saat sedang berlangsung. 

 

3.Perangkat dokumentasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan. karena itu, diperlukan perangkat dokumentasi yang bisa mengambil 

gambar dengan jelas dan jernih. 

 

 

3.5 Uraian tugas minggu ke-5(Lima) 

Pada minggu kelima PKL, materi yang diberikan adalah mengenai survey 

dan pemetaan. Penulis mengenal dan belajar menggunakan alat survey yang 
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digunakan di kawasan industry dumai. Alat survey yang digunakan ialah sebagai 

berikut : 

a. Waterpass  

 

Gambar 3.19 Waterpass 
Sumber : www.tokopedia.com  

Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengujur dan menentukan 

sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertical maupun 

horizontal. Adapun cara penggunaan waterpass yaitu : 

a) Letakkan waterpass diatas tripod  

b) Pastikan posisi garis mendatar diafragma yang terdapat pada 

waterpass sejajar dengan sumbu i 

c) Aturlah sekrup A,B,C supaya gelmbung nivo berada ditengah  

d) Tarulah bak ukur disuatu tempat yang ingin diukur elevasinya  

e) Arahkan waterpass kearah objek 

f) Aturlah tombol fokus/ micrometer agar objek yang dibidik terlihat 

jelas 

g) Setelah itu lakukan pengukuran dengan benar  

 

 

 

b. Laser Scanner  
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Gambar 3.20 Laser scanner 

Sumber : www.testingindonesia.com 

Laser scanner merupakan alat yang dapat menangkap bentuk objek fisik 

setelah itu ditampilkan ke Pc, data yang telah dikumpulkan hendak berupa 3D 

yang bermanfaat untuk kebutuhan pembangunan atau proyek. Data yang 

dihasilkan berbentuk jutaan titik (point cloud) yang ditampilkan di pc dikala laser 

bergerak menangkap segala bentuk permukaan objek.  

Laser scanner akan mengambil data point cloud dan photo 360
o
 horizontal 

dan 270
o
 vertical. Alat laser scanner hanya bisa merekam objek yang terlihat, 

sementara untuk mendapatkan data dari objek yang terhalang, alat harus 

berpindah tempat. Data processing mengunakan software Cyclone untuk proses 

Qc dan pembuatan model 3D. 

c. GPS Geodetic  

 

Gambar 3.21 GPS Geodetic 

Sumber : www. shopee.co.id  
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GPS Geodetic adalah alat ukur GPS dengan menggunakan satelit dimana 

akurasi yang sangat tinggi serta ketelitian yang dihasilkan sangat akurat. Adapun 

cara pengoperasian GPS Geodetic ialah : 

a) Posisikan tripod dan tribach pada okasi yang dikehendaki 

b) Pasangkan vertical extension bar pada tribach adapter sambungkan 

antena kemudian tempatkan pada tripod  

c) Pasangkan kabel antena pada antena dan GPS, kemudian siapkan 

field bracket untuk menempatkan promark3 

d) Letakkan field bracket pada tripod, lalu ukur tinggi antena dari 

pemukaan tanah 

e) Hidupkan promark3 dengan menekan tombol merah smpai lampu 

indicator hijau menyala  

f) Setalah muncul menu utama pilih surveying 

g) Tekan NAV hingga display menampilkan status satelit  

h) Pada display ini menunjukan jumlah satelit yang dapat ditangkap 

oleh promark3 dan menunjukan letak satelit tersebut berdasarkan 

posisi promark3 

i) Setelah mendapatkan satelit yang cukup, tekan 106 untuk memulai 

proses pengambilan data, kemudia display akan menampilkan data 

data yang direkam.  

d. Totalstation  

 

Gambar 3.22  Totalstation 

Sumber : www.teknologisurvey.com 
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Totalstation adalah theodolit terintegrasi dengan komponen pengukur 

jarak elektronik (Electronic Distance Meter(EDM)) untuk membaca jarak dan 

kemiringan dari instrument ke titik tertentu. Totalstation mengukur sudut dan 

jarak keberbagai titik yang disurvey melalui koordinat dari titik yang diamati (x,y, 

dan z atau utara,timur dan elevasi) relative terhadap TS dihitung menggunakan 

fungsi trigonometric/geometris. Perhitungan koordinat menggunakan TS cepat 

dan akurat yang memiliki akurasi pengukuran tinggi. 

e. Echosounder 

 

Gambar 3.23  Echosounder 

Sumber : www.inameq.com 

Echosounder atau perum gema adalah suatu alat navigasi elektronik 

dengan menggunakan system gema yang dipasang pada dasar kapal yang 

berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu 

perairan, dan untuk mendeteksi kedalaman air pada jarak tertentu. Echosounder 

digunakan untuk pemetaan dasar laut, penentuan jalur pipa dan kabel dibawah 

dasar laut, kedalaman perairan dan analisa dampak lingkungan didasar laut.  

Pelaksaaan echosounder dilakukan dengan mengirimkan tekanan 

gelombang dari permukaan kedasar air dan dicatat waktunya sampai echosounder 

kembali dari dasar air. Data tampilan dikombinasikan dengan koordinat satelit 

GPS. Dengan mengetahui waktu dan kecepatan suara didalam air maka 

kedalaman dasar air dapat dihitung. Adapun cara mengoperasikan echosounder 

sebagai berikut : 

a) Memasang alat dan cek keadaan alat sebelum memulai 

pengambilan data  



51 
 

b) Pastikan kabel single beam dan display sudah terpasang 

c) Pasang antena, jika diperlukan input satelit GPS  

d) Masukkan single beam kedalam air  

e) Set skala yang ditampilkan di display(skala kedalaman) 

f) Set frekuensi yang akan digunakan 

g) Set input data air yaitu salinitas,temperature, dn tekanan air  

h) Pengambilan data dan pemrosesan data. 

Tabel 3.5 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -5(lima) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 02 Agustus 

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Turun kelapangan : 

melihat proses 

pemantauan 

penerunan elevasi 

pada tangki air 

menggunakan 

waterpass  

 Belajar 

menggunakan 

waterpass dan 

pengolahan data   

Refenery IV 

2. 03 Agustus 

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Belajar 

mengoperasikan 

alat survey 

yaitu:laser scanner  

 Belajar mengolah 

data hasil survey 

menggunakan 

software cyclone  

Office 

Project  

3 04 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Turun lapangan : 

melihat proses 

Simpang 

jalan 
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pengukuran jalan 

danlahan 

menggunakan 

geodetic GPS   

 Belajar mengolah 

data dilapangan 

enggunakan 

software Autocad  

Batching 

Plant  

4 05 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Turun lapangan: 

proses pengukuran 

area lahan untuk 

dijadikan tempat 

parker truk 

menggunakan alat 

Totalstation  

 Belajar cara 

menggunakan 

Totalstation  

Di Area 

parkir truk  

5 06 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Mengenal alat 

survey yaitu 

Echosounder untuk 

mengukur 

kedalaman laut   

Di 

Pelabuhan 

Kawasan 

Industri 

Dumai  

6 07 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

13.00 WIB 

 Evaluasi mingguan 

bersama mentor 

utama dan 

membahas rencana 

pembelajaran 

minggu depan 

Office 

Project 
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Gambar 3.24  Penggunaan alat survey waterpass di lapangan  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.25  Penggunaan alat survey Laser Scanner di lapangan  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.26 Penggunaan alat survey GPS Geodetic di lapangan  
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.27  Penggunaan alat survey totalstation di lapangan  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.28  Penggunaan alat survey  EchoSounder di lapangan  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-4 (empat) ialah : 

1. Dapat mengetahui tentang jenis-jenis alat survey pemetaan serta bisa 

mengoperasikan dan mengetahui kegunaannya. 

2. Dapat mengolah data hasil survey menggunakan alat survey pemetaan. 

 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

1. Microsoft word 

 Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada saat 

ini. Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan 

Pencatatan Rangkuman Kerja Praktek harian. 
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2. Autocad, yaitu sebuah program perangkat lunak pembuat gambar 

rancangan dengan bantuan computer yang memungkinkan pengguna untuk 

membuat gambar 2 atau 3 dimensi, yang diigunakan dalam bidang konstruksi dan 

manufaktur. Perangkat ini digunakan untuk menggambarkan mappingan arsitektur 

dan penggambaran ulang space frame.Autocad yang digunakan ialah Autocad 

2017. 

3.  Microsoft Excel, yaitu sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah angka 

menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi 

perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah pendataan hasil survey. 

4. software cyclone 

Ialah pengolah data hasil survey alat Laser Scanner,dimana software  ini berfugsi 

menghitung voleme suatu objek atau lokasi. 

 Data-data yang diperlukan 

1.Gambar Kerja atau Denah lokasi yang akan diukur. 

 

Gambar 3.29 Piling Plan Pile Cap  
Sumber : PDF PT.KID 

2.Data titik kordinat lokasi awal. 
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Gambar 3.30 Titik Koordinat Lahan  
Sumber : Dokumentasi Lapangan 

 

3.Data Pasang surut air laut. 

 

Gambar 3.31 Data Pasang surut air laut 
Sumber :hhtps:// Observation_and_Satellite_Altimetry_Data 
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 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

 1. Hasil perhitungan volume tangki air dan pabrik pupuk. 

 

Gambar 3.32 Hasil Hitungan volume pabrik pupuk   
Sumber :File PDF PT.KID 

 

 

Gambar 3.33 Hasil Hitungan volume Tangki Air di Refinary   
Sumber :File PDF PT.KID 
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 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Terdapat banyak alat survey yang baru diketahui diluar pelajaran kampus. 

2. Penulis kurang bisa mengoperasikan alat survey Laser Scanner,karena 

baru pertama kali mengenal alat tersebut. 

3. Penulis kesulitan dalam melakukan tugas pengukuran survey Gps 

Geodetic di lahan baru karena lokasi yang jauh dan berlumpur. 

 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1.K3 ( Keselamatan kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja. Sama halnya dengan Pembangunan Dry Coal, pada 

proyek ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan, tidak adanya alat pelindung 

diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana lapangan. Hal ini dapat 

berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada pekerja dan petugas 

di lapangan. 

2.Perlengkapan keamanan Pekerja 

Kelengkapan rambu-rambu seperti tag Scaffolding,Safety line,Traffic Cone 

pada saat pekerjaan sedang berlangsung juga sangat penting, agar pengguna jalan 

dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan dan tidak mengganggu pelaksanaan 

pekerjaan saat sedang berlangsung. 

3. Perangkat dokumentasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan. karena itu, diperlukan perangkat dokumentasi yang bisa mengambil 

gambar dengan jelas dan jernih. 

 

3.6 Uraian tugas minggu ke-6(Enam) 

Pada minggu keenam PKL, materi yang diberikan mengenai analisa struktur. 

Analisis struktur adalah proses menghitung dan menentukan efek akibat beban 
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yang bekerja pada struktur (bangunan, jembatan, dermaga atau objek lainnya) 

yang menimbulkan reaksi berupa gaya dalam (internal forces) pada struktur. 

Analisis struktur sangat penting untuk memastikan bagaimana alur, distribusi dan 

dampak beban terhadap struktur yang ditinjau. Selain beban yang mempengaruhi 

perilaku struktur adalah bahan yang digunakan dan geometri (sistem) struktur. 

Dengan melakukan analisis struktur maka dapat diketahui bagaimana perilaku 

struktur dan tingkat keamanannya saat dikenai beban yang diperkirakan akan 

bekerja.  

Hal hal yang harus diketahui sebelum melakukan analisis struktur: 

1. Sifat Material Struktur 

Untuk melakukan analisis struktural yang akurat, data lengkap mengenai 

sifat material yang digunakan sangat penting. Data tersebut meliputi berat jenis, 

kuat tarik, kuat tekan, modulus elastisitas, poison ratio dan lainnya, dimana data-

data sifat material tersebut diperoleh melalui pengujian. 

2. Pembebanan  

Beban struktur adalah gaya yang bekerja pada bagian struktur, atau pada 

sistem struktur, yang dengan analisis struktur dapat dihitung bagaimana alur dan 

distribusi gaya tersebut pada tiap elemen struktur yang menyebabkan gaya dalam 

(internal forces) pada elemen-elemen tersebut dan sekaligus menghitung berapa 

besarnya.  

3. System struktur 

Sistem struktur akan mempengaruhi distribusi beban dari mulai lokasi 

beban sampai akhirnya disalurkan melalui sistemtem struktur sampai ke pondasi 

dan tanah di bawahnya. 

Cara menganalisis struktur 

a) Perhitungan Tangan (manual) 

b) Analisis elemen hingga (Finite Element Analysis) 

c) Software analisa struktur  

Pada proyek Dry Coal ini,Engineering menggunakan software ETABS 

untuk menganalisa struktur bangunan. 

Tabel 3.6 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -6 (enam) 
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No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 09 Agustus 

2021 

08.00 WIB 

s/d 16.00 

WIB  

 Turun kelapangan: 

melakukan kegiatan 

safety talk gabungan  

 Membuat rangkuman 

hasil evaluasi 

minggu   

lokasi 

proyek di 

Power plan 

2. 10 Agustus 

2021 

08.00 WIB 

s/d 16.00 

WIB 

 Belajar tentang 

analisa struktur 

bangunan  

 Membuat rangkuman 

tentang bagaimana 

cara menganalisa 

struktur bangunan   

lokasi 

proyek di 

Power plan 

3 11 Agustus  

2021 

08.00 WIB 

s/d 16.00 

WIB 

  Libur nasional   

4 12 Agustus  

2021 

08.00 WIB 

s/d 16.00 

WIB 

  Lanjutan materi 

analisa struktur : 

material 

struktur,pembebanan,

system struktur 

bangunan  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

5 13 Agustus  

2021 

08.00 WIB 

s/d 16.00 

WIB 

 Evaluasi mingguan 

dengan mentor utama  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

6 14 Agustus  

2021 

08.00 WIB 

s/d 13.00 

 Tidak hadir   
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WIB 

 

 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-4 (empat) ialah : 

1. Dapat mengetahui tentang ilmu analisa struktur serta bagaimana cara 

menganalisa struktur bangunan. 

 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

     1. Microsoft word 

Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada saat ini. 

Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan 

Pencatatan Rangkuman Kerja Praktek harian. 

 Data-data yang diperlukan 

1.Gambar Kerja (Autocad) 

 

Gambar 3.34 Portal Line Sambungan Kolom Beton dengan Kolom Baja 
Sumber :File PDF PT.KID 

 

 

2.Data struktur bangunan,baik material,mutu dan beban bangunan. 
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Gambar 3.35 Catatan keterangan struktur bangunan   
Sumber :File PDF PT.KID 

 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

 1.Rangkuman catatan tentang analisa struktur 

 

Gambar 3.36 Catatan Analisis Struktur di word 
Sumber :Dokumentasi Pribadi 

 2.Dokumentasi lapangan tentang pengecekan kualitas profil baja. 
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Gambar 3.37  Alat elcometer  
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Kurangnya pembelajaran tentang analisa struktur dilapangan karena 

perhitungan analisa dilakukan oleh konsultan perencana diluar perusahaan 

kontraktor. 

 Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1.K3 ( Keselamatan kerja) 

Dalam sebuah proyek hal yang paling penting dan sering dilupakan adalah 

tentang keselamatan pekerja. Sama halnya dengan Pembangunan Dry Coal, pada 

proyek ini keselamatan pekerja kurang di perhatikan, tidak adanya alat pelindung 

diri (APD) untuk para pekerja dan pelaksana lapangan. Hal ini dapat 

berkemungkinan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada pekerja dan petugas 

di lapangan. 

2.Perlengkapan keamanan Pekerja 

Kelengkapan rambu-rambu seperti tag Scaffolding,Safety line,Traffic Cone 

pada saat pekerjaan sedang berlangsung juga sangat penting, agar pengguna jalan 

dapat mengetahui adanya pekerjaan jalan dan tidak mengganggu pelaksanaan 

pekerjaan saat sedang berlangsung. 
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3. Perangkat dokumentasi 

Dokumentasi salah satu faktor pendukung dalam pekerjaan sebagai bahan 

pelaporan. karena itu, diperlukan perangkat dokumentasi yang bisa mengambil 

gambar dengan jelas dan jernih. 

3.7 Uraian tugas minggu ke-7(Tujuh) 

Pada minggu ketujuh PKL, materi yang diberikan mengenai perhitungan 

RAB. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya, yang didefinisikan sebagai 

perkiraan perhitungan atas banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat 

dan upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu 

pekerjaan atau proyek. Tujuan pembuatan RAB adalah untuk mengetahui harga 

bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya 

dalam masa pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga bertujuan supaya 

bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

 

Efektif dan efisien yang dimaksud adalah kemungkinan untuk mendirikan 

bangunan dengan perhitungan biaya yang tepat dan ekonomis, namun bangunan 

yang dihasilkan tetap berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku.Sedangkan 

fungsi dari RAB adalah sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat 

pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Melalui RAB inilah kita bisa 

memperhitungkan dan mengetahui secara pasti berapa biaya yang dibutuhkan 

untuk mendirikan bangunan sesuai dengan permintaan owner. 

Tahap yang dilakukan untuk menyusun RAB adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga, serta kemampuan 

pasar untuk menyediakan bahan atau material konstruksi secara kontinu. 

2. Melakukan pengumpulan data tentang upah para pekerja yang berlaku di 

daerah lokasi proyek atau upah pada umumnya jika pekerja didatangkan 

dari luar daerah ke lokasi proyek. 

3. Melakukan analisis perhitungan bahan dan upah dengan menggunakan 

analisis yang diyakini baik dalam pembuatan anggaran. Dipasaran 

terdapat buku SNI analisa upah dan bahan. 
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Tabel 3.7 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke -7 (tujuh) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 16 Agustus 

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Turun kelapangan: 

melakukan kegiatan 

safety talk 

gabungan  

 Belajar RAB untuk 

pekerjaan sipil 

(Civil Works) 

lokasi 

proyek di 

Power plan 

2. 17 Agustus 

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Libur Hari 

Kemerdekaan  

 

3 18 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Lanjutan belajar 

mengenai RAB  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

4 19 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Merekap total harga 

material dan upah 

pada pekerjaan sipil 

proyek dry coal 

shed  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

5 20 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Mendetailkan RAB 

keform baru dengan 

lebih lengkap 

lokasi 

proyek di 

Power plan 

6 21 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

13.00 WIB 

 Evaluasi mingguan 

dengan mentor  

 Menyusun laporan 

RAB  

lokasi 

proyek di 

Power plan 
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Gambar 3.38   Penimbunan di daerah As A 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.39  Kolom di As A   
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan dalam kegiatan minggu ke-4 (empat) ialah : 

1. Dapat menghitung kembali dan bisa membuat anggaran biaya proyek 

Dry Coal sesuai dengan BOQ(Bill Of Quantity) perusahaan. 

2. Dapat mengetahui fungsi RAB 

3. Dapat mengoperasikan Sotware Excel untuk mengolah RAB.  

 Perangkat lunak/Keras yang digunakan 

     1. Microsoft word 

 Microsoft word yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada 

saat ini. Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek 

dan Pencatatan Rangkuman Kerja Praktek harian. 
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2. Microsoft Excel, yaitu sebuah program atau aplikasi yang merupakan 

bagian dari paket instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah angka 

menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi 

perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah analisis semua hitungan 

dan rencana anggaran biaya (RAB). 

3. Microsoft word, yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada 

saat ini. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini terdapat dalam satu paket 

Microsoft office yang berisi Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power 

point, microsoft office publisher, Microsoft office access dan lain-lain. Perangkat 

lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan kerja praktek dan semua 

administrasi kerja praktek. 

 Data-data yang diperlukan 

1.Gambar Kerja (Autocad) 

 

Gambar 3.40 Pilecap Foundation Plan 
Sumber : PDF PT.KID 

2.Bill Of Quantity (BOQ) 
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Gambar 3.41 Hasil RAB Dry Coal Shed 
Sumber : BOQ PT.KID 

 

3.Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) 

 

Gambar 3.42 AHSP 2016 
Sumber : PDF AHSP 2016 

 Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

1. Hasil Perhitungan RAB (Lampiran) 
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 Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas 

1. Kesulitan menganalisa item pekerjaan. 

2. Kesulitan menentukan AHSP disetiap pekerjaan 

  Hal-hal yang dianggap perlu 

Dalam pekerjaan ini ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus 

diperhatikan oleh semua yang terlibat dalam pekerjaan yang dikerjakan 

dilapangan. Adapun hal-hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1. Ketelitian dalam memasukan angka dan membuat perhitungan di excel 

2. Fokus pada setiap item pekerjaan yang akan di input ke excel 

3. Kerapian dan berurutannya susunan anggaran yang dibuat. 

3.8  Uraian tugas minggu ke-8(Delapan) 

Pada minggu ke delapan, kegiatan yang dilakukan adalah fokus 

menyiapkan makalah , dan data data yang diperlukan untuk keperluan KP. Dan 

juga mengerjakan materi test yang diberikan oleh mentor lapangan. Serta 

pembuatan tugas akhir yakni Proses pembangunan Dry Coal Shed. 

Tabel 3.8 Agenda Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Minggu ke-8 (delapan) 

No. Tanggal Jam Kegiatan Lokasi 

1. 23 Agustus 

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB  

 Turun kelapangan: 

mengikuti kegiatan 

safety talk  

 Mengerakan materi 

test mengenai 

scaffolding dan 

perencanaan 

bangunan/proyek 

oleh mentor 

lapangan. 

lokasi 

proyek di 

Power plan 

2. 24 Agustus 

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Turun kelapangan : 

belajar bagian 

bagian dari kolom 

lokasi 

proyek di 

Power plan 
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baja dan truss  

 Melanjutkan 

mengerjakan materi 

test  

3 25 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Penilaian materi test 

oleh mentor 

lapangan  

 Dokumentasi 

dilapangan  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

4 26 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Perbaikan materi 

test mengenai time 

schedule  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

5 27 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

16.00 WIB 

 Penilaian hasil 

materi test 

mengenai time 

schedule. 

lokasi 

proyek di 

Power plan 

6 28 Agustus  

2021 

08.00 WIB s/d 

13.00 WIB 

 Evaluasi mingguan 

dengan mentor  

lokasi 

proyek di 

Power plan 

 

 

Tugas akhir kerja praktek ialah membuat laporan proses pembangunan proyek: 
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Pembangunan Dry Coa l Shed 66x80m area Power Plant 2x15 MW di 

PT.Kawasan Industri Dumai 

 

 Latar Belakang Pembangunan Dry Coal Shed 

Dalam kawasan PT Kawasan Industri Dumai tersedia fasilitas lahan untuk 

industri sekitar 1.000 hektar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk 

menunjang kawasan industri tersebut, salah satunya adalah penyediaan sumber 

energi. Sumber energi yang dibangun adalah pembangkit listrik tenaga uap 

dengan menggunakan menggunakan batubara sebagai sumber bahan bakar. 

Sesuai dengan tingkat kebutuhan energi yang semakin meningkat di 

kawasan ini, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di PT KID ini dibagi 

atas tiga tahapan dengan masing masing kapastitas. Untuk memenuhi kebutuhan 

batubara di power plant ini dibutuhkan strategi dan persediaan batubara yang 

efektif dan efisien 

Dalam perkembangannya, kebutuhan batubara semakin meningkat, maka 

dari itu dibutuhkan pula tempat penyimpanan batubara yang lebih besar. Dengan 

adanya proyek pembangunan Dry Coal shed ini dapat bertujuan sebagai tempat 

penyimpanan atau penempatan batubara kering agar terlindungi dari cuaca panas 

maupun hujan hingga kualitas dari batubara itu sendiri pun tetap terjaga. Batu bara 

ini berfungsi sebagai sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap 

yang menghasilkan energy untuk menunjang produktivitas dikawasan Wilmar. 
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 Proses Pembangunan Dry Coal Shed 

3. Pekerjaan Pile Cap 

Pile cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan 

kolom di bagian atasnya. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar 

berada dititik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat 

menyebabkan beban tambahan pada pondasi. Selain itu, seperti halnya kepala 

kolom, Pile cap juga berfungsi untuk menahan gaya geser dari pembebanan yang 

ada. Adapun data pilecap yang digunakan pada proyek Dry Coal Shed ini adalah 

sebagai berikut :  

a. Pilecap tipe PC.1 

 

Gambar 3.43  Pilecap tipe PC.1  

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Tabel 3.9 Data pilecap tipe PC.1  

Jumlah   14 unit  

Ukuran 600 x 600 x 700 mm 

Posisi  As 1  

Mutu Beton K-350  

Concrete Cover  75 mm 

Tulangan  D13-120  

Galian 56,45 m3 

Urugan tanah 53,57 m3 

Lantai kerja 0,29 m3 

Pasir urug  0,58 m3 

Triplek bekisting 38,40 m2 

Kebutuhan Besi  406,02 kg  

Kebutuhan Beton  2,88 m3 

Sumber : PT.Catureka Adikrida   
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b. Pilecap tipe PC.2  

 

 

Gambar 3.45  Pilecap tipe PC.2 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Tabel 3.10 Data pilecap tipe PC.2 

Jumlah   24 unit  

Ukuran 2000 x 800 x800 mm 

Posisi  As A dan As Q  

Mutu Beton K-350  

Concrete Cover  75 mm 

Tulangan  D19-100 dan D13-100 

Galian 214,03 m3 

Urugan tanah 144,43 m3 

Lantai kerja 1,92m3 

Pasir urug  3,84 m3 

Triplek bekisting 377,52 m2 

Kebutuhan Besi  11429,88 kg  

Kebutuhan Beton  69,60 m3 

Sumber : PT.Catureka Adikrida   
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c. Pilecap tipe PC.4 

 

 

Gambar 3.46 Pilecap type PC.4 
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Tabel 3.11 Data pilecap tipe PC.4  

Jumlah   10 unit  

Ukuran 2100 x 2100 x 800 mm 

Posisi  As I 

Mutu Beton K-350  

Concrete Cover  75 mm 

Tulangan  D19-125 dan D16-125 

Galian 178,61 m3 

Urugan tanah 134,51 m3 

Lantai kerja 2,21 m3 

Pasir urug  4,41 m3 

Triplek bekisting 771,79 m2 

Kebutuhan Besi  42883,86 kg  

Kebutuhan Beton  189,753 m3 

Sumber : PT.Catureka Adikrida   

Adapun metode dalam pekerjaan pilecap sebagai berikut :  

A. Pekerjaan persiapan  

1. Persiapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan tahapan 

langkah awal yang harus dilakukan suatu perusahaan sebelum memulai 

pekerjaan. 

2. Pembacaan gambar shop  drawing yang  menjadi  dasar pelaksanaan  

pekerjaan.  Dengan shop drawing dapat  diketahui  detail karakteristik  
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konstruksi,  spesifikasi elemen  struktural  yang  akan  dibangun, 

menunjukkan  dimensi  dari  sebuah konstruksi. 

3. Pekerjaan Pembersihan Lapangan 

Pekerjaan permbersihan lapangan terdiri dari pembersihan lahan  dari sisa 

galian, besi,  sampah,  dan  bahan  lainnya  yang tidak dikehendaki  dan  

mengganggu keberadaannya. 

 

Gambar 3.47 Pembersihan lahan menggunakan Excavator 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

4. Pekerjaan Pengukuran 

Pengukuruan  bertujuan  untuk  mengatur titik  as pile  cap berdasarkan 

shop drawing yang  dilanjutkan  dengan pemasangan  patok  as pile  cap 

untuk mendapatkan  posisi  yang  benar  pada saat  pengeboran. 

Digunakan theodolite dan waterpass. Setelah  dibaca  dilakukan pemberi 

tanda as pada lantai kerja. 

 

Gambar 3.48 Pengukuran titik as pilecap menggunakan theodolite  
Sumber : Dokumentasi pribadi 
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5. Persiapan Alat dan Bahan 

Alat-alat  berat  di  cek  keadaan mesinnya,  agar  saat  pekerjaan 

berlangsung tidak terjadi kendala seperti keruskan  mesinnya dan pada  

bahan tulangan juga dapat dirakit. 

 

Gambar 3.49  Kayu 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.50  Pasir  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pekerjaan Galian 
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Alat : Excavator 

Langkah kerja : 

1. Setelah  dilakukan  pengukuran,  maka dilakukan  penggalian  untuk pile  

cap sesuai dengan rencana. 

2. Galian  pada  pekerjaan pile  cap dilaksanakan  dengan  kedalaman yang 

disesuaikan dengan dimensi pilecap dan diberikan space disetiap galian 

untuk mempermudah pekerja dalam melakukan pekerjaan selanjutnya.  

3. Penggalian  dilakukan  dengan menggunakan  alat  berat Excavator. 

Penggalian harus dilakukan dengan rapi untuk mempermudah dalam 

pemasangan bekisting, pembobokan spon pile dan pemasangan lantai kerja 

 

Gambar 3.51  Pekerjaan penggalian dengan excavator  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

C. Pekerjaan Pembobokan  

Alat    

1. Theodolite  

2. Gergaji Besi  

3. Martil  

4. Bor Beton  

5. Meteran  

6. Pahat  

Langkah kerja Pembobokan :  
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1. Setalah  melakukan  penggalian  tanah,  maka  langkah  selanjutnya  

lakukan pemotongan (pembobokan) kepala spon pile. Pemotongan spon 

pile hanya boleh dilakukan  setelah  tiang  tesebut  stabil, dan  tidak  

menunjukkan  lagi  indikasi pergerakan.  

2. Pembobokan  tiang  pancang  ini dilakukan  dengan  menggunakan  alat 

tangan (hands tool).  

3. Pembobokan dilakukan  pada bagian betonnya hingga tersisa tulangan 

besinya,  Tulangan  pondasi  sumuran yang  tersisa  digunakan  sebagai  

stake (panjang  penyaluran).  Stake  ini berfungsi  sebagai  pengikat  

pondasi sumuran  terhadap  pondasi  beton  di atasnya.  pembobokan  

hanya  sampai elevasi dasar pile cap saja 

 

Gambar 3.52  Pekerjaan pembobokan spon pile  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.53  Spon pile yang telah dibobok   

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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D. Pekerjaan Urugan dan Lantai Kerja  

Alat   

1. Pompa air 

2. Sekop  

Bahan  

1. Semen  

2. Pasir  

3. Kerikil  

4. Air  

Langkah  kerja  pekerjaan  urugan dan lantai kerja adalah :  

1. Dilakukan penyedotan air menggunakan  pompa  air,  dasar  lubang  harus  

kering  agar  dilakukan  pekerjaan  pengurugan  pasir diatas permukaan 

tanah asli. Guna  urugan  pasir  dibawah  pile  cap  untuk  perbaikan dan 

perataan tanah.  

2. Pembuatan  lantai  kerja  dilakukan  setelah  tanah  galian  selesai  diurug  

dengan pasir.  

3. Pengurugan  dengan  pasir  setebal  100 mm  kemudian  dipadatkan  dan  

diratakan. 

 

Gambar 3.54 Pekerjaan pengurugan pasir 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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4. Selanjutnya  dibuat  lantai  kerja  dengan  tebal 5 cm diatas urugan pasir. 

Lantai  kerja    dibuat  dari  campuran beton dengan perbandingan 1 : 3 : 5. 

 

Gambar 3.55 Pekerjaan pengecoran lantai kerja  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

E. Pekerjaan Pembesian  

Alat yang digunakan :   

1. Bantalan pembengkok baja tulangan   

2. Kunci pembengkok baja  

3. Steel bander  

4. Kakaktua   

5. Martil    

Langkah Kerja :  

a. Pemotongan tulangan   

b. Pembengkokan tulangan menggunakan  kunci  pembengkok  dan  steel  

bander.  Pada  pembengkokan menggunakan  kunci  pembengkok  dibuat 

disuatu  bantalan  kemudian  dipasang pena -  pena  penegak  dari  baja 

tulangan.  Jarak-jarak tergantung  pada diameter  tulangan  yang  akan 

dibengkokkan.  Ujung  tulangan dibengkokkan sampai 135°.   

c. Pemasangan tulangan  

1. Mempersiapkan  bahan-bahan  ke  lokasi pembesian.   



84 
 

2. Mengatur  posisi  tulangan  pile  cap, untuk  memberi  jarak  pada  

tulangan  maka  tulangan  ditandai  dengan  kapur agar  mempermudah  

saat  pengikatan dengan kawat.  

3. Selanjutnya  tulangan  diikat  dengan kawat  antara  tulangan  utama  

dan tulangan  geser  agar  pada  saat pengecoran  berlangsung  tulangan  

tidak bergeser.   

4. Pemasangan  beton  decking  pada rangkaian  tulangan  pile  cap.  

Beton decking yang dibuat berbentuk silinder. Pekerjaan pembuatan 

beton decking ini bisa  dilakukan  bersamaan  dengan pekerjaan 

penulangan. 

 

Gambar 3.56  Pekerjaan pembengkokan besi tulangan  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.57  Pembesian pada pilecap  

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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F. Pekerjaan Bekisting  

Bahan  

1. Kayu ukuran 4 x 3 cm  

2. Triplek dengan tebal 8 mm 

Alat 

1. Gergaji 

2. Jigsaw  

3. Siku 

Langkah Kerja : 

1. Mempelajari gambar kerja. 

2. Pemotongan multiplek dengan ukuran yang sesuai pada galian pile cap 

yang ada dilapangan menggunakan gergaji. Kemudian dibentuk sesuai 

dengan perencanaan, dan dikontrol pada kesikuannya dengan 

menggunakan alat penyiku. 

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

terpasang sebelumnya, perlu diperhatikan kebersihan pada cetakan area 

pile cap diusahakan sedapat mungkin area tersebut dalam keadaan bersih. 

 

Gambar 3.58 Pemotongan triplek untuk bekisting 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.59 Bekisting pada pilecap  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

G. Pekerjaan Pengecoran Pile Cap  

Proses Kerja :  

a. Persiapan alat dan bahan  

Alat dan bahan haruslah dalam keadaan bersih  agar  kualitas  beton  

terjaga. Selanjutnya kembali memeriksa kondisi bekisting  agar  saat  

dilakukan pengecoran tidak terjadi kebocoran.  

b. Pemeriksaan  slump  dan  pembuatan  uji tekan. Sebelum    pengecoran 

dilakukan  tes uji slump. Pada proyek ini pemeriksaan di lakukan  di  area 

batching plant.  

c. Pengangkutan  

Setelah  pengadukan  beton  ready  mix dan penambahan sika selesai, 

Campuran beton  dari  ready  mix  lansung disalurkan / dituangkan ke area 

pile cap dari  mesin  pengaduk  pada  Concrete Mixer Truck. 

Langkah Kerja Pengecoran :  

1.  Segala jenis sampah kawat atau sampah lainnya  terlebih  dibersihkan  

agar  tidak menganggu kualitas beton  

2. Campuran  beton  dari  ready  mix langsung disalurkan / dituangkan ke 

area pile  cap  dari  mesin  pengaduk  pada Concrete Mixer Truck dengan 

Excavator.  
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3. Kemudian  dilakukan  pemadatan campuran  beton  dengan  menggunakan 

alat  Vibrator,  Tujuan  dari  pemadatan adalah untuk mengurangi rongga 

udara dalam  beton  dan  mencapai  kepadatan maksimum.  

4. Setelah campuran beton terpenuhi pada cetakan  pile  cap  maka  

selanjutnya lakukan perataan campuran. 

 

Gambar 3.60 Pengecoran pilecap dengan excavator  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.61 Pemadatan campuran beton menggunakan vibrator  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

3. Pekerjaan Tie Beam  

Tie beam adalah salah satu elemen struktur bawah bangunan yang berfungsi 

untuk menahan beban dinding dan untuk mengikat antara pilecap satu sama lain 

agar tidak terjadi pergeseran dan meminimalisir penurunan pondasi.   Adapun data 

tie beam sebagai berikut : 
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Tabel 3.12 Data Tie Beam  

Ukuran 300 x 500 mm 

Ground Beam As 1 80 m 

Ground Beam As Q dan As A 66 m  

Mutu Beton K-350 

Concrete Cover  75 mm 

Tulangan Utama  5D16  

Tulangan Sengkang  D10-100 

Galian 97,30 m3 

Urugan tanah 55,60 m3 

Lantai kerja 4,17 m3 

Pasir urug  8,34 m3 

Triplek bekisting 278,00 m2 

Kebutuhan Besi  15291,60 kg  

Kebutuhan Beton  41,70 m3 

Sumber : PT.Catureka Adikrida   

Disaat pekerjaan pilecap sedang dilakukan, biasanya pekerjaan tie beam 

yang menghubungkan satu pilecap dengan pilecap lainnya juga dilakukan secara 

overlap. Karena ada beberapa jenis tie beam yangbesinya masuk kedalam pilecap. 

Tentu saja hal ini tergantung dari shop drawing yang telah ada. Berikut adalah 

tahapan pekerjaan tie beam :  
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1. Pekerjaan penulangan  

1. Perakitan besi harus sesuai dengan denah dan spesifikasi pembesian dari 

gambar acuan. 

2. Pemasangan pembesian dilakukan dengan cara memasang terlebih dahulu 

tulangan lapisan bawah kemudian barulah dipasang tulangan lapisan atas. 

Dibawah tulangan besi bagian bawah yang terpasang harus diletakkan 

beton decking di area yang mungkin melendut atau mengalami pergeseran. 

Pemasangan tulangan sengkang dilakukan setelah tulangan lapisan bawah 

selesai, yaitu bersamaan dengan pemasangan tulangan atas. 

 

 

Gambar 3.62 Perakitan tulangan tie beam   

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.63  Perakitan tulangan tie beam  

Sumber : Dokumentasi pribadi  
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2. Pekerjan Bekisting Batako 

1. Menyiapkan batako sebagai bekisiting untuk pekerjaan bekisting tie beam  

2. Pasang batako sesuai dengan shop drawing  

 

Gambar 3.64 Batako untuk bekisting tie beam  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.65 Bekisting batako pada tie beam 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

3. Pekerjaan pengecoran  

1. Membersihkan seluruh permukaan dan lokasi pengecoran darikotoran dan 

sampah. 

2. Tuang beton  ready  mix langsung disalurkan / dituangkan ke area tie beam   

dari  mesin  pengaduk  pada Concrete Mixer Truck dengan Excavator.  

3. Pada saat pengecoran adukan beton diratakan dan dipadatkan dengan 

vibrator sehingga beton dapat padat  
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Gambar 3.66 Pengecoran tie beam 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.67  Proses perataan beton oleh pekerja  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

3. Pekerjaan Kolom  

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul 

beban dari balok. SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen 

struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertical 

dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral 

terkecil. Pada proyek Dry Coal Shed ini menggunakan sambungan kolom beton 

dengan kolom baja, sehingga dibutuhkan anchor bolt sebagai sambungan untuk 

menyalurkan gaya tekan dan gaya tarik diantara sambungan tersebut. Adapun data 

pilecap yang digunakan pada proyek Dry Coal Shed ini adalah sebagai berikut : 
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a. Kolom 1 (K1) 

 Kolom beton  

Tabel 3.13 Data kolom beton tipe K1   

Ukuran  800 x 900 mm 

Posisi  As I 

Tinggi Kolom  21260 mm 

Mutu Beton  K-350 

Concrete Cover  75 mm 

Mainbar 36D19 

Crossbar D13-100 

Crossties 2D13-600 

Anchor Bolt M25 X 700 40 pcs  

Sumber : PT.Catureka Adikrida   

 Kolom Baja  

Tabel 3.14 Data kolom baja type K1  
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Profil  WF 600 x 200 x 11 x 7 

Berat profil  1272 kg  

Berat Profil/m  106 kg  

Jumlah  9 unit dan 1 unit  

Tinggi kolom   34650 mm dan 17880 mm  

Ukuran baseplate  800 x 340 mm  

Tebal baseplate  20 mm  

Sumber : PT.Catureka Adikrida   

b. Kolom 2 (K2) 

 Kolom beton  

Tabel 3.15 Data kolom beton type K2  

Ukuran  450 x 800 mm 

Posisi  As A dan As Q 

Tinggi Kolom  4500 mm 

Mutu Beton  K-350 

Concrete Cover  75 mm 

Mainbar 18D19 

Crossbar D10-100 

Crossties D10-600 

Anchor Bolt M25 X 700 192 pcs  

Sumber : PT.Catureka Adikrida   
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 Kolom Baja  

Tabel 3.16 Data kolom baja type K2 

Profil  WF 450 x 200 x 9 x 14 

Berat profil  912 kg  

Berat Profil/m  76 kg  

Jumlah  24 unit  

Tinggi kolom   5960 mm  

Ukuran baseplate  660 x 340 mm  

Tebal baseplate  20 mm  

Sumber : PT.Catureka Adikrida   

Adapun tahapan pekerjaan kolom sebagai barikut :  

A. Penentuan As Kolom  

1. Penentuan As Kolom dengan Theodolit dan waterpass berdasarkan shop 

drawing dengan menggunakan acuan yang telah ditentukan bersama dari 

titik BM. 

2. Pemasangan patok As bangunan/kolom (tanda berupa garis dari sipatan) 

 

Gambar 3.68  Proses penentuan as kolom  

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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B. Pembesian Kolom  

1. Perakitan tulangan kolom harus sesuai dengan gambar kerja. 

2. Pengukuran serta pemotongan tulangan utama dan sengkang berdasarkan 

perencanaan. 

3. Merakit tulangan utama dan sengkang kolom. Sebelum pemasangan 

sengkang terlebih dahulu dibuat tanda pada tulangan utama. 

4. Setelah sengkang dipasang, setiap pertemuan antara tulangan utama dan 

sengkang diikat oleh kawat bendrat dengan system silang. 

 

Gambar 3.69 Pemasangan tulangan pada kolom  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.70 Perakitan tulangan kolom   

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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C. Pemasangan bekisting kolom 

1. Bersihkan area kolom dan marking posisi bekisting kolom 

2. Membuat garis pinjaman dengan menggunakan sipatan dari as kolom 

sebelumnya sampai dengan kolom berikutnya dengan berjarak 100 cm dari 

masing masing as kolom. 

3. Membuat tanda kolom pada lantai sesuai dengan dimensi kolom yang akan 

dibuat, tanda ini berfungsi sebagai acuan dalam penempatan bekisting 

kolom. 

4. Untuk sampai ke ketinggian kolom beton  paling tinggi,pemasangan 

bekisting dan penulangan besi dilakukan dengan bantuan scaffolding dan 

alat crane 

 

Gambar 3.71 Pemasangan bekisting kolom  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.72  Penggunaan scaffolding untuk pemasangan bekisting   

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.73  Bekisting kolom  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

D. Pemasangan Anchor Bolt  

1. Semua anchor bolt harus berada ditengan besi tulangan kolom 

2. Masing masing anchor dipasang 3 buah mur  

3. Mal harus membentuk sudut 90
o 
terhadap garis as benang 

4. Permukaan mal harus rata  

5. Melakukan pengelasan agar benar benar menyatu dengan besi tulangan 

kolom.  

 

Gambar 3.74  Anchor bolt  

Sumber : Dokumentasi pribadi  
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Gambar 3.75  Perakitan  Anchor bolt  dengan metode pengelasan   

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

E. Pengecoran Kolom Beton  

1. Persiapkan shop drawing 

2. Sebelum kolom di cor,bekisting disiramkan cairan calbond agar bekisting 

mudah dilepas saat beton kering dan mempercepat beton lama dan beton 

baru rawan terjadi keretakan. 

3. Siapkan alat distribusi pengangkutan material beton dengan menggunakan 

concrete mixer truck dan excavator 

4. Beton ready mix didatangkan dari batching plant PT. Kawasan Industri 

Dumai (KID) dengan mutu yang telah disyaratkan 

5. Tuang beton  ready  mix langsung disalurkan / dituangkan ke area tie beam   

dari  mesin  pengaduk  pada Concrete Mixer Truck dengan Excavator.  

6. Pada saat pengecoran adukan beton diratakan dan dipadatkan dengan 

vibrator sehingga beton dapat padat  

7. Setelah beton kolom  kering,beksiting   bisa dilepaskan,jika pada kolom 

terdapat retak ,keropos,atau permukaan tidak rata ,dapat ditempel dengan 

pasta semen,agar permukaan kolom bagus dan rata 
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Gambar 3.76 Penyiraman cairan calbond sebelum pengecoran 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.77  Pengecoran dengan bantuan alat berat excavator   

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

Gambar 3.78  Pemadatan beton menggunakan vibrator mal  

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.79 Pekerjaan finishing untuk kolom 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

Gambar 3.80 Kolom Beton   

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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F. Pekerjaan Kolom baja 

1. Pabrikasi Kolom baja didatangkan langsung dari Jakarta,menggunakan 

profil WF yakni untuk K1 (WF 600x200x11x7) dan K2 (WF 

450x200x9x14) 

 

Gambar 3.81  Profil WF 450x200x9x14 
Sumber : Dokumentasi pribadi 

2. Sebelum kolom baja dipasang, dilakukan pengecekan standar ketebalan cat 

menggunakan alat elcometer 

 

Gambar 3.82 Pengecekan ketebalan cat profil baja menggunakan elcometer 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3. Proses pemasangan kolom baja dengan menggunakan mobile crane  

 

Gambar 3.83  Pemasangan kolom baja dengan bantuan crane  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

4. Penyambungan truss antara kolom ke kolom menggunakan crane. 

 

Gambar 3.84 Pemasangan truss   

Sumber : Dokumentasi pribadi  

 Target yang Diharapkan 

Di era globalisasi ini persaingan manusia sangatlah ketat, baik dibidang 

perdagangan maupun industri. Dengan bekal keahlian dalam bidang tertentu dan 

softskill yang dimiliki. Adapun target yang diharapkan dari kerja praktek adalah 

sebagai berikut: 
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1. Menjadi sumber daya manusia yang memiliki hardskill dan softskill yang 

mengikuti perkembangan teknologi. 

2. Memiliki etos kerja yang baik dilingkungan industri. 

3.  Mengetahui proses pekerjaan sipil di lapangan  

4. Mengetahui penggunaan perangkat yang dipakai di dunia kerja 

5. Mengetahui macam – macam resiko kerja yang terjadi pada saat diindustri. 

 Perangkat Lunak /Keras yang digunakan  

3.3.1 Perangkat lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan selama kerja praktek adalah 

sebagai berikut : 

a. Autocad,  

yaitu sebuah program perangkat lunak pembuat gambar rancangan dengan 

bantuan computer yang memungkinkan pengguna untuk membuat gambar 2 atau 

3 dimensi, yang digunakan dalam bidang konstruksi dan manufaktur. Perangkat 

ini digunakan untuk menggambarkan mappingan arsitektur dan penggambaran 

ulang space frame. 

b. Microsoft Excel,  

yaitu sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket 

instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan 

spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. 

Perangkat ini digunakan untuk mempermudah analisis semua hitungan dan 

rencana anggaran biaya (RAB). 

c. Microsoft word,  

yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada saat ini. Aplikasi yang 

dikembangkan oleh Microsoft ini terdapat dalam satu paket Microsoft office yang 

berisi Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point, Microsoft office 

publisher, Microsoft office access dan lain-lain. Perangkat lunak ini digunakan 

dalam pembuatan laporan kerja praktek dan semua administrasi kerja praktek. 
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3.3.2 Perangkat Keras  

Adapun perangkat keras yang digunakan selama kerja praktek adalah 

sebagai berikut : 

a. Concrete Mixer truck  

b. Excavator  

c. Mobile crane  

d. Vibrator  

e. Vibrator mal  

 Data – Data yang Diperlukan 

Dalam melakukan pengumpulan data dan mendapatkan serta memperoleh 

data yang akurat dan benar penulis menggunakan metode pengumpulan data 

melalui berbagai cara yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Merupakan metode pengumpulan data yang komplek karena 

melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode observasi 

dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap semua kegiatan yang 

berlangsung, baik melalui praktek di lapangan maupun dengan memperhatikan 

teknisi yang sedang bekerja. 

2. Interview 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab secara langsung baik dengan supervisor maupun 

dengan teknisi yang ada di ruang lingkup industri/perusahaan. 

3. Studi Perpustakaan 

Studi Perpustakaan adalah metode pengumpulan data yang tidak 

ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 

literatur – literatur yang berhubungan dengan proses dan cara kerja, juga 

catatan – catatan yang didapatkan di bangku kuliah. 
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 Dokumen dan File yang Dihasilkan  

Selama kegiatan kerja praktek berlangsung di PT. Kawasan Industri Dumai , 

perusahaan memberikan beberapa dokumen dan file yang dapat diakses oleh 

mahasiswa ialah: 

1. Struktur Organisasi PT. Kawasan Industri Dumai  

2. Struktur Organisasi PT.Catur Eka Adi Krida  

3. Surat Perjanjian Kerja (lampiran) 

4. Bill of Quantity proyek Dry Coal Shed 66 x 80m (lampiran) 

5. Shop Drawing proyek Dry Coal Shed 66 x 80 m (lampiran) 

6. Notulen AANWIJZING tender proyek Dry Coal Shed 66 x 80 m 

(lampiran) 

Pihak perusahaan juga memiliki dokumen rahasia yang tidak dapat diakses 

oleh pekerja/mahasiswa magang, karena dokumen dan file itu merupakan rahasia 

perusahaan. 

 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas  

Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan 

penyelesaian laporan kerja praktek ini yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang diperlukan dalam 

pembuatannya. 

2. Terbatasnya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua didapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek. 
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 Hal Hal yang Dianggap Perlu 

Adapun kendala – kendala yang dihadapi dalam pembuatan dan 

penyelesaian laporan kerja praktek ini yaitu: 

1. Keterbatasan peralatan kerja sehingga menghambat pekerjaan. 

2. Kurangnya pengetahuan tentang penyusunan laporan kerja praktek yaitu 

dari segi bahasa, tata tulis, paragraf, dan lampiran yang diperlukan dalam 

pembuatannya. 

3. Terbatasnya waktu kerja praktek sehingga pada saat pengumpulan data 

untuk penyelesaian laporan tidak semua didapati dari perusahaan tempat 

kerja praktek. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kerja praktek yang dilaksanakan mahasiswa selama 2 bulan terhitung dari 

tanggal 05  juli s/d 31 Agustus 2021 pada proyek pembangunan Dry Coal Shed 

area Power Stationt Plant 2x15 MW di PT.Kawasan Industri Dumai memberikan 

manfaat bagi mahasiswa baik itu ilmu pengalamam, teori maupun ilmu lapangan. 

Selamak kerja praktek mahasiswa mampu memahami bagaimana cara 

membandingkan ilmu teori pelajaran perkuliahan dengan ilmu di lapangan, dan 

mahasiswa harus mampu mengetahui lebih banyak tentang kontraktor (pelaksana) 

dalam sebuah proyek. Serta mahasiswa juga mampu memahami dan mengerti 

permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan. 

4.2 Saran 

 

4.2.1. 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) Harus aktif bertanya selama kerja praktik berlangsung dan catat setiap 

ilmu baru yang didapat dilapangan. 

c) Ikuti setiap aturan yang dibuat oleh perusahaan selama dilapangan. 

4.2.2. Saran untuk perusahaan 

Lebih ditingkatkan untuk kedisiplinan mengenai keselamatan kerja 

khususnya pekerja yang pekerjaan memiliki resiko kecelakaan lebih besar. 
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   S U R A T   P E R J A N J I A N   K E R J A 

           No: 001/E-IDID-20-022/KID-CEAK/PRO-HO/V/2021 
                                                                                

 

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

 

1. Erik : dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya 

selaku Direktur  PT. Kawasan Industri Dumai, dari 

dan  oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama 

serta mewakili PT. Kawasan Industri Dumai, 

berkedudukan di Dumai, dengan alamat 

korespondensi di Jl. Pulau Sumatera Kawasan 

Industri No. 1, Pelintung, Medang Kampai, Kota 

Dumai, Riau, selanjutnya disebut Pemilik. 

 

2.  Harry Tanzil : dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya 

selaku Direktur Utama PT. Catureka Adikrida dan 

oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta 

mewakili PT. Catureka Adikrida, yang 

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. P. 

Jayakarta 123/12 Mangga Dua Selatan Sawah 

Besar Jakarta Pusat – DKI Jakarta Raya, 

selanjutnya disebut Kontraktor. 

 

 

Para Pihak menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini berwenang bertindak untuk dan atas 

nama masing-masing pihak. Pemilik dan Kontraktor akan membuktikan secara hukum apabila diminta 

oleh pihak lainnya. 

 

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian 

Kerja (selanjutnya disebut “Perjanjian”) pada proyek Build Dry Coal Shed 80x66 M2 at Power Plant 

in KID, Pelintung, dengan ketentuan sebagai berikut :  

 

 

Pasal 1 

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN 

 

1. Pemilik dengan ini menyerahkan Pekerjaan kepada Kontraktor dan Kontraktor menerima dan 

bersedia untuk melaksanakan Pekerjaan Dry Coal Shed Dim. 80x66 M2 PP 2x15MW PT. KID 

Pelintung (selanjutnya disebut “Pekerjaan“).  

  

2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor, dalam rangka Perjanjian ini meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1) Penyediaan material dan tenaga kerja 

2) Penyediaan peralatan/perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sampai 

dengan penyerahan hasil Pekerjaan dan perawatan serta pemeliharaan hasil Pekerjaan. 
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3. Pekerjaan lainnya yang menunjang terlaksananya Pekerjaan tersebut di atas sesuai petunjuk Pemilik 

atau wakilnya sepanjang tidak menyimpang dari Perjanjian ini. 

 

 

Pasal 2 

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

Yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah dokumen-dokumen serta 

persyaratan lain yang berlaku sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, 
yaitu: 

a) Surat Penawaran dari Kontraktor dan negosiasi bersama  

b) Rencana kerja dan gambar rencana kerja jika ada. 

c) Perjanjian ini dan segala perubahan dan Addendumnya ( jika ada ) 

d) Semua ketentuan dan syarat – syarat mengenai administrasi, teknik pelaksanaan Pekerjaan dan 

keselamatan kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan oleh Pemilik untuk mencapai maksud dan tujuan 

Perjanjian ini. 

f) Item – item yang tidak ada di penawaran ini, akan dihitung di dalam Pekerjaan tambahan. 

 

 

Pasal 3 

TENAGA PENGAWAS PEMILIK 

  

1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini, Pemilik berhak 

untuk menempatkan tenaga ahli sebagai wakilnya dalam pengelolaan Pekerjaan (selanjutnya disebut 

“Pengawas Pekerjaan”). 

 

2. Kontraktor dalam melaksanakan Pekerjaannya sehubungan dengan Perjanjian ini akan mendapat 

pengarahan-pengarahan dan keputusan-keputusan dari Pengawas Pekerjaan. 

 

3. Pemilik berhak untuk sewaktu-waktu menunjuk pengganti Pengawas Pekerjaan dengan membuat 

pemberitahuan secara tertulis kepada Kontraktor. 

 
 

Pasal 4 

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 

  

1. Pekerjaan sudah harus selesai selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 

serah terima lahan Pekerjaan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima lahan yang 

ditandatangani Para Pihak. 

 

2. Apabila Pekerjaan telah selesai, maka Kontraktor akan menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut 

kepada Pemilik dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh 

wakil yang ditunjuk oleh Pemilik dan Kontraktor.  

 

3. Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah oleh Kontraktor, kecuali adanya keadaan 

memaksa (Force Majeure), atau adanya perintah penambahan Pekerjaan yang menyebabkan jangka 

waktu penyelesaian Pekerjaan diperpanjang. 

  

4. Perpanjangan waktu tersebut hanya dapat dilaksanakan atas perhitungan serta persetujuan Pemilik.   
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Pasal 5 

MASA PEMELIHARAAN 

 

1. Kontraktor bertanggungjawab kepada Pemilik untuk melaksanakan pemeliharaan hasil 

Pekerjaannya selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal penandatanganan 

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Pemilik dan Kontraktor atau wakilnya yang ditunjuk 

sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini. Apabila masa pemeliharaan Pekerjaan 

(masa retensi Pekerjaan) telah selesai, maka Kontraktor akan mebuat Berita Acara Selesai retensi 

yang telah ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh Pemilik dan Kontraktor. 
 

2. Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan masa pemeliharaan ini ditanggung sepenuhnya 

oleh Kontraktor. 

 

3. Selama masa pemeliharaan dilakukan, Kontraktor wajib atas perintah Pemilik melalui Pengawas 

Pekerjaan melaksanakan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang timbul, kekurangan-

kekurangan dan cacat yang ada, dan melaksanakan penyempurnaan Pekerjaannya sehingga dapat 

diterima oleh Pemilik. Apabila Kontraktor tidak mengindahkan perintah dari Pemilik atau tidak 

melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan dengan baik, maka Pemilik berhak menunjuk pihak ketiga 

untuk melaksanakan Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan atau melaksanakan sendiri perbaikan 

tersebut dan semua biaya yang berhubungan dengan Pekerjaan menjadi beban dan wajib dibayar 

Kontraktor sepenuhnya. 

 

4. Untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan hasil Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

1 diatas, maka Pemilik berhak untuk melakukan retensi atas pembayaran harga Pekerjaan yang 

diterima Kontraktor sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pekerjaan yang telah ditetapkan dengan cara 

seperti ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6) Perjanjian ini. 
 

5. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan dan 

mengakibatkan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai 

dengan berakhirnya perbaikan yang  dilakukan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Pasal 6 

HARGA PEKERJAAN 

 

1.  Harga untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini 

meliputi: 

 Pekerjaan Dry Coal Shed Dim. 80x66 M2 PP 2x15MW PT. KID Pelintung 

(WBS: E-IDID-20-022.01.B.A.001)                                       Rp     8,329,000,000.- 

 

             Jumlah              Rp     8,329,000,000.-    

      PPN 10%              Rp        832,900,000.- 

                             Total   Nilai Kontrak                                  Rp     9,161,900,000.-   

  

a. Harga  pekerjaan  yang  telah  disetujui kedua belah pihak sebesar Rp 9,161,900,000.- (Sembilan 

Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), harga sudah termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen).  

b. Kontraktor akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan 

yang berlaku pada saat Pemilik melakukan pembayaran tagihan Pekerjaan kepada Kontraktor, 

dan selanjutnya Pemilik akan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh kepada Kontraktor atas Nilai 
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Potongan PPh tersebut.  

 

2. Harga Pekerjaan bersifat Lumpsum Fixed Price (harga tetap dan tidak berubah), kecuali dalam hal 

adanya penambahan atau pengurangan Pekerjaan berdasarkan persetujuan tertulis Pemilik. 

 

3. Total nilai Pekerjaan akan dihitung dengan kuantitas / jumlah pemasangan pada laporan progress 

kerja lapangan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak.  

 

 

PASAL 7 

CARA PEMBAYARAN 

 

1.  Pemilik dengan ini telah setuju dan sepakat untuk menyerahkan Down Payment (uang muka) kepada 

Kontraktor sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah Perjanjian ini ditandatangani 

dan Kontraktor telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut : 

-  Invoice / Kuitansi  

- Faktur Pajak 

-    Bank Garansi sebesar Down Payment di atas  

 

2. Masa berlaku Bank Garansi tersebut di atas adalah sampai Serah Terima Pekerjaan, apabila waktu 

pelaksanaan terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka Bank Garansi tersebut harus  

diperpanjang hingga batas akhir pelaksanaan Pekerjaan. 

 

3. Pembayaran selanjutnya akan dibayar Pemilik kepada Kontraktor secara bertahap berdasarkan 

progress Pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor sesuai dengan prestasi Pekerjaan Kontraktor di 

lapangan minimal telah mencapai progress di atas 10% (sepuluh persen) dengan total progress 

Pekerjaan adalah sebesar 100% (seratus persen). 

 

4. Setelah Kontraktor mengajukan progress Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, 

maka Pemilik atau wakilnya secara bersama-sama dengan Kontraktor akan melakukan penilaian/ 

verifikasi terhadap progress Pekerjaan yang diajukan sebelum pengajuan tagihan atas progress 

Pekerjaan di atas. 

 

5. Pemotongan Down Payment mulai dilakukan pada pembayaran progress I (pertama) dan akan 

dipotong untuk setiap pembayaran yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan Pekerjaan 

yang akan dibayarkan Pemilik kepada Kontraktor. 

 

6. Pemotongan retensi mulai dilakukan pada pembayaran progress I (pertama) dan akan dipotong 

untuk setiap pembayaran yakni sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan Pekerjaan yang akan 

dibayar Pemilik kepada Kontraktor. 

 

7. Pembayaran retensi sebesar 5% oleh Pemilik kepada Kontraktor dilakukan setelah masa 

pemeliharaan berakhir (90 hari), yang dibuktikan dengan berita acara selesai masa pemeliharaan 

yang ditandatangani oleh oleh Pemilik dan Kontraktor atau wakilnya yang ditunjuk. 

 

8. Pada saat Kontraktor mengajukan tagihan progress Pekerjaan dan retensi, Kontraktor wajib 

melampirkan fotocopy dokumen bukti pelaporan SPT MASA PPN masa pajak tagihan sebelumnya 

(berupa dokumen SPT PPN Induk, BPE, Lampiran A2, dan/atau Bukti Setoran PPN jika status SPT 

PPN kurang bayar). Apabila Kontraktor tidak dapat melengkapi seluruh dokumen dimaksud dan 

ternyata tidak tertib dalam pelaporan SPT PPN, maka nilai PPN yang ditagihkan oleh Kontraktor 
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tidak dapat dibayarkan. 

 

9. Pembayaran Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini harus 

dilaksanakan oleh Pemilik kepada Kontraktor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dari tanggal 

diterimanya tagihan oleh Pemilik dari Kontraktor setelah melakukan progress sesuai keinginan 

Pemilik kecuali Kontraktor belum melakukan progress Pekerjaan atau progress Pekerjaan yang 

diajukan setelah dilakukan penilaian/verifikasi tidak sesuai dengan progress Pekerjaan yang 

diajukan. 

 

10. Pembayaran harga untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1, 

3, dan 7) Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh Pemilik kepada Kontraktor dengan cara transfer ke 

rekening Kontraktor di bank Kontraktor dengan data sebagai berikut : 

 Nama Pemilik Rekening : PT. CATUREKA ADIKRIDA 

      Rekening Bank : Bank Mandiri 

      Nomor Rekening : 115-000-405-3015 

  

11. Apabila terjadi perubahan rekening Kontraktor pada ayat (10) di atas, maka Kontraktor wajib segera   

memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik sehubungan dengan perubahan rekening tersebut. 

Apabila Kontraktor lalai melakukan pemberitahuan perihal perubahan rekening tersebut, maka 

Kontraktor wajib membebaskan Pemilik dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata, atas 

pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemilik. 

 

12. Segala pembayaran yang terjadi tetap dianggap sah sebelum pemberitahuan perubahan rekening 

Kontraktor tersebut diterima oleh Pemilik. Terhadap segala akibat atau hal-hal yang tidak   

diinginkan yang terjadi sehubungan dengan pembayaran di atas menjadi tanggung jawab Kontraktor 

sepenuhnya, dan Kontraktor sepenuhnya membebaskan/melepaskan Pemilik dari segala tuntutan 

dan/atau gugatan hukum, baik perdata maupun pidana, yang akan timbul sekarang maupun di 

kemudian hari.  

 

 

Pasal 8 

SANKSI DAN DENDA 
 

1. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan Pekerjaan sehingga melampaui batas waktu termasuk  

dalam Pasal 4 ayat 1 diatas, maka Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 0/00  (satu per mil)/ 
hari dari harga Pekerjaan selanjutnya disebut “denda keterlambatan”. 

 

2. Apabila menurut penilaian dari Pemilik, Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah 

disepakati dalam Rencana Anggaran Biaya / Bill of Quantity (BQ), maka Kontraktor akan 

dikenakan denda sesuai dengan perhitungan oleh Pemilik atas perbedaan spesifikasi tersebut, atau 

sekurang-kurangnya denda 15 % (lima belas persen) dari Harga Pekerjaan, denda mana yang 

dikenakan adalah yang terbesar dari kedua perhitungan tersebut. 
 

3. Total denda keterlambatan  tersebut di atas sebanyak-banyaknya 5% (lima  persen) dari Harga 

Pekerjaan. Apabila denda keterlambatan tersebut sudah mencapai 5% (lima persen) dari Harga 

Pekerjaan, maka Pemilik dapat membatalkan Perjanjian ini dan Kontraktor harus membayar denda 

tersebut dengan seketika dan sekaligus pada saat pemutusan Perjanjian tersebut. 

 

4. Untuk menjamin pembayaran dengan seketika dan sekaligus atas denda – denda yang timbul 

sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3, Kontraktor setuju dan dengan ini memberi 

kuasa kepada Pemilik untuk melakukan pemotongan dari tagihan yang seharusnya di bayarkan 
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kepada Kontraktor termasuk retensi. 

 

5. Ketentuan pada Pasal 8 ayat 3 tidak berlaku apabila keterlambatan penyerahan Pekerjaan Kontraktor 

dikarenakan Force Majeure. 

 

6. Untuk setiap kelalaian/kesalahan dalam mentaati peraturan-peraturan seperti yang disebutkan dalam 

syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang mengakibatkan diberikannya teguran-teguran dan perintah-

perintah kepada Kontraktor oleh Pengawas Pekerjaan secara tertulis dan setelah 3 (tiga) kali tidak 

mengindahkan teguran tersebut, maka Kontraktor harus bersedia mengganti pengawas pelaksana 
Kontraktor. 

 

7. Jika terdapat kelalaian dari para pekerja/pegawai/karyawan dari Kontraktor dalam melakukan 

pelanggaran atas peraturan di lokasi Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada merokok di 

lokasi dan sekitarnya kecuali di tempat yang ditentukan untuk itu, maka Kontraktor akan dikenakan 

denda sebesar 0,1 ‰ (nol koma satu per mil) dari Harga Pekerjaan per orang atau denda sekurang-

kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang untuk setiap kali melakukan kelalaian 

tersebut. 

    

8.   Denda Keterlambatan dan denda pada ayat 2 dan 7 tersebut di atas wajib dibayar secara seketika dan 

      sekaligus lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya pemberitahuan dari Pemilik.  

 

 

Pasal 9 

RESIKO,KERUGIAN DAN PERBAIKAN 
 

1.  Apabila selama masa  pelaksanaan Pekerjaan dan selama masa pemeliharaan ternyata terdapat 
kemacetan/kerusakan sebagai akibat tidak adanya/kurangnya/tidak sempurnanya bahan-bahan atau 

peralatan kerja maupun pelaksanaan Pekerjaan dan hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Kontraktor wajib melakukan 

pelaksanaan perbaikan maupun penggantian dalam waktu yang ditetapkan oleh Pengawas 

Pekerjaan. Kecuali apabila terbukti dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan Pemilik bahwa 

kerusakan-kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Kontraktor. 

 

2.  Apabila terjadi kerusakan  atau Pekerjaan yang membutuhkan perbaikan maupun penggantian 

sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 diatas, maka Kontraktor setelah memperoleh 

pemberitahuan dari Pemilik dalam waktu 1 x 24 jam sudah harus memperlihatkan usahanya untuk 

mengecek penyebab kerusakan atau tindakan lainnya yang menunjukkan adanya inisiatif dari 

Kontraktor untuk memperbaiki kerusakan tersebut secepatnya dan kerusakan mana harus di 

selesaikan oleh Kontraktor dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pemilik atau Pengawas 

Pekerjaan Pemilik. 

 

3.  Dalam hal Kontraktor tidak bersedia melaksanakan/memperbaiki atau mengganti dan atau 
mengabaikan perintah Pengawas Pekerjaan yang di sampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada 

Kontraktor, maka Pemilik berhak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan/memperbaiki 

dan/atau melakukan penggantian tersebut. Pembayaran untuk pihak ketiga tersebut akan dilakukan 

oleh Pemilik langsung kepada pihak ketiga dan akan diperhitungkan pada pembayaran – 

pembayaran yang seharusnya menjadi hak Kontraktor. 

 

4. Jika pada waktu pelaksanaan Pekerjaan terjadi gangguan yang diakibatkan tidak masuknya tenaga 

kerja atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan Kontraktor, 

maka segala resiko akibat gangguan Pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab Kontraktor. 
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5. Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja Kontraktor menjadi beban tanggung jawab 

sepenuhnya Kontraktor dan Pemilik bebas dari segala tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan 

dengan pelaksanaan Pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

 

6. Bilamana selama Kontraktor melaksanakan Pekerjaan menimbulkan kerugian bagi pihak lain 

(pihak-pihak yang tidak ada sangkut pautnya dalam Perjanjian ini), maka segala kerugian 

ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor. 

 

7. Kontraktor menjamin bahwa hasil pekerjaan bebas dari cacat pengerjaan dan material dan dapat 

dipergunakan oleh Pemilik sesuai dengan tujuannya. 

 
8. Kontraktor wajib mengganti rugi dan menghindarkan Pemilik dari semua kerugian, kerusakan atau 

biaya-biaya yang timbul atas klaim kepada Pemilik yang berdasarkan klaim tersebut bahwa 

penggunaan Pemilik atas design, proses, metode pengetahuan, komposisi, peralatan, mesin atau 

penyediaan material, pembuatan dan/atau perolehan oleh Kontraktor melanggar hak patent, merek 

dagang atau hak intelektual lainnya. 

  

9. Kontraktor wajib untuk menyimpan rahasia dan tidak akan membocorkan kepada pihak ketiga 

setiap informasi teknis, komersial maupun managemen yang Kontraktor peroleh langsung maupun 

tidak langsung dari Pemilik berdasarkan Perjanjian ini dan bahwa Kontraktor tidak boleh 

menggunakan informasi teknis yang dimaksud untuk keperluan lain selain untuk pelaksanaan 

Perjanjian ini tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pemilik, untuk itu Kontraktor dapat 

menginformasikan informasi teknis tersebut kepada sub-kontraktor untuk pelaksanaan Perjanjian 

ini. Dalam hal sub-kontraktor menerima informasi tersebut maka sub-kontraktor terikat dengan 

ketentuan ini; 

 

 

Pasal 10 

PEMUTUSAN PERJANJIAN 

 

1. Pemilik berhak secara sepihak dan seketika memutuskan Perjanjian ini, setelah pemberitahuan 

tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal Kontraktor : 

 

a. Setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, tidak atau belum mulai 

melaksanakan/mengadakan koordinasi sehubungan dengan Pekerjaan ini. 

b. Terlambat memenuhi schedule Pekerjaan yang disepakati dan telah diberi surat peringatan 

tertulis untuk Pemilik sebanyak 2 (dua) kali. 

c. Tidak melanjutkan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari setelah diberitahu oleh Pengawas untuk 

melanjutkan pekerjaan yang telah dimulainya. 

d. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan ini. 

e. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Pemilik sehubungan 

dengan Pekerjaan ini. 

f. Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam spesifikasi dalam melaksanakan Pekerjaan ini. 

g. Menyerahkan Pekerjaan kepada pihak lain atau pihak ketiga. 

h. Terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan setelah denda keterlambatan mencapai 5% (lima 
persen) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini. 

 

2. Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas cukup di sampaikan secara 

tertulis oleh Pemilik kepada Kontraktor, dengan tidak mengesampingkan musyawarah mufakat. 
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3. Pemilik berhak menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan Pekerjaan ini apabila terjadi pemutusan 

Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dan bila ada selisih harga lebih 

yang wajar maka selisih tersebut menjadi beban dan kewajiban Kontraktor. Kontraktor wajib 

menyerahkan seluruh Dokumen Perjanjian. Perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan. 

 

4. Dalam hal Pemilik secara sepihak memutuskan Perjanjian ini, maka Pemilik akan membayarkan 

kepada Kontraktor : 

a. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor dan diterima oleh Pemilik berdasarkan 
penilaian dari Kontraktor sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian ini. 

b. Biaya-biaya lain yang langsung atau tidak dapat dihindarkan telah dibayarkan atau harus dibayar 

oleh Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, jika biaya-biaya tersebut telah 

disetujui oleh Pemilik kecuali dapat dibuktikan lain. 

 

 

Pasal 11 

PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LAPANGAN 
 

1. Kontraktor harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemilik dan Pengawas 

Pekerjaan. 

 

2. Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan di bawah koordinasi, dan setiap pelaksanaan Pekerjaan harus 

mengikuti gambar disain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, serta wajib memberitahu 

Pengawas Pekerjaan bila akan memulai suatu bagian dari Pekerjaan. 

 

3. Kontraktor harus membuat gambar detail yang diperiksa dan disahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan 
gambar tersebut menjadi milik Pemilik. 

 

4. Apabila pelaksanaan Pekerjaan di lapangan berkaitan dengan kontraktor lain yang ditunjuk oleh 

Pemilik, maka Kontraktor dengan petunjuk Pengawas Pekerjaan wajib bekerja sama dengan sebaik-

baiknya. 

 

5. Kontraktor tidak diperkenankan mengalihkan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pemilik 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini kepada pihak lain. Bila ketentuan ini 

dilanggar maka Pemilik berhak untuk memutuskan Perjanjian sebagaimana ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini. 

 

6. Apabila Kontraktor gagal dalam mengerjakan perintah/instruksi dari Pemilik atau Pengawas 

Pekerjaan, maka Pemilik berwenang untuk memperkerjakan dan membayar pihak ketiga untuk 

melaksanakan perintah/instruksi tersebut atas beban Kontraktor, yang akan diperhitungkan dalam 

pembayaran kepada Kontraktor. 

 
7. Kontraktor diharuskan menunjukkan dan meminta persetujuan dari Pengawas Pekerjaan untuk 

material-material yang akan dipakai, dan jika terjadi perubahan pemakaian material maka 

Kontraktor diharuskan melapor dan meminta persetujuan dari Pengawas Pekerjaan dengan 

mengajukan alasan-alasan dan tidak diperkenankan mengubah tanpa persetujuan Pengawas 

Pekerjaan.  
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Pasal 12 

MATERIAL, ALAT-ALAT DAN TENAGA KERJA 

  

1. Sebagian material dan alat-alat kerja yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan 

sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini harus disediakan oleh dan menjadi tanggungjawab 

Kontraktor: 

a. Kontraktor wajib membuat tempat atau gudang yang baik untuk menyiapkan bahan-bahan dan 

alat-alat, serta menyediakan angkutan untuk memindahkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut 

guna lancarnya Pekerjaan ini. 
b. Pemilik/Pengawas Pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh 

Kontraktor jika kualitasnya tidak memenuhi syarat. 

c. Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh Pemilik/Pengawas Pekerjaan maka 

Kontraktor harus menyingkirkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi Pekerjaan dalam 

waktu 2 x 24 jam kemudian menggantinya dengan yang memenuhi syarat. 

d. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan 

Pekerjaan. 

 

2. Kontraktor wajib menyediakan tenaga kerja yang cakap, terampil dan berpengalaman yang 

diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini, dan 

untuk itu: 

a.  Kontraktor wajib mencegah setiap bahaya yang mungkin timbul atas diri para pekerja dalam 

melaksanakan Pekerjaan, dan apabila terjadi kecelakaan kerja Kontraktor harus segera 

memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya-biaya yang diperlukan untuk hal ini 

menjadi beban dan tanggungjawab Kontraktor sepenuhnya. 

b. Kontraktor wajib menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada 

kecelakaan di kantor lapangan. 
 

3. Semua material dan alat-alat termasuk milik Pemilik wajib dilindungi oleh Kontraktor. Apabila 

terjadi kerusakan yang disebabkan oleh petugas Kontraktor maka Kontraktor wajib untuk 

melakukan perbaikan atas beban dan biaya Kontraktor. 

 

4. Kontraktor bertanggungjawab atas keamanan dan kebersihan tempat kerja selama Pekerjaan 

berlangsung. 

 

 

Pasal 13 

PELAKSANA KONTRAKTOR 

 

1. Kontraktor diharuskan menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli yang ditunjuk 

sebagai Pimpinan Pelaksana yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Kontraktor 

dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk Pengawas Pekerjaan, dan harus 

selalu berada di tempat Pekerjaan setiap hari selama jam kerja. 
 

2. Pemilik berhak meminta penggantian setiap tenaga ahli dan tenaga kerja yang dinilai kurang mampu 

dalam melaksanakan/ menyelesaikan Pekerjaan atau melanggar tata tertib proyek, dan Kontraktor 

segera mengganti dengan tenaga lain. 
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Pasal 14 

RAPAT KOORDINASI 
       

Kontraktor wajib mengirimkan wakilnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan 

mengkoordinasikan Pekerjaan untuk mengikuti rapat koordinasi yang diadakan di lokasi Pekerjaan oleh 

Pemilik atau Pengawas Pekerjaan sekali dalam seminggu atau pada waktu-waktu tertentu yang 

diperlukan. 

 

 

Pasal 15 

PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PEKERJAAN 
 

1. Perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan bilamana ada akan 

diatur dalam Perjanjian tambahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari Perjanjian ini. 

 

2. Kontraktor harus melaksanakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan sebagaimana tersebut 

diatas setelah mendapat perintah tertulis dari Pemilik atau melalui Pengawas Pekerjaan dengan 

menyebutkan jenis dan perincian penambahan dan pengurangan Pekerjaan tersebut secara tertulis. 

 

3. Untuk Pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam perincian penawaran, harga satuannya harus 

mengikuti harga satuan dalam perincian harga penawaran yang merupakan bagian dari dokumen 

Perjanjian. 

 

4. Untuk Pekerjaan-pekerjaan yang tidak tercantum dalam perincian penawaran Kontraktor harus 

mengajukan harga penawaran terlebih dahulu dan disetujui kedua belah pihak sebelum 
dilaksanakan. 

 

5. Pembayaran biaya penambahan Pekerjaan akan dilakukan setelah Pekerjaan tambahan selesai 

dikerjakan dan pembayarannya di perhitungkan bersama dengan pembayaran sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini. 

 

6. Penambahan atau pengurangan Pekerjaan sama sekali tidak mengurangi kekuatan berlakunya 

Perjanjian ini dan tidak boleh dijadikan alasan untuk merubah tanggal penyerahan Pekerjaan 

sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini. Kecuali apabila penambahan Pekerjaan 

memerlukan penambahan waktu yang akan ditentukan Pemilik atas saran Pengawas. 

 

7. Untuk Pekerjaan yang sulit didapatkan harga satuannya karena memerlukan keahlian khusus dan 

seperti Pekerjaan bongkar pasang dan pemindahan alat yang sudah terpasang, akan diperhitungkan 

dengan sistem Pekerjaan harian. Pengawas Pemilik akan menentukan jumlah tenaga kerja, 

keahliannya dan alat-alat yang akan dipergunakan Kontraktor dan Kontraktor diharuskan 

memberikan tanda khusus untuk alat alat milik Kontraktor. Pengurangan Pekerjaan karena kondisi 
lapangan akan dianggap sebagai Pekerjaan kurang dan diperhitungkan pada akhir Pekerjaan. 

 

8. Jika terjadi penambahan ataupun pengurangan Pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Kontraktor 

dalam membaca gambar, spesifikasi, Bill of Quantity, maka biaya yang timbul sehubungan dengan 

penambahan atau pengurangan tersebut menjadi beban Kontraktor. 
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Pasal 16 

FORCE MAJEURE 

 

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajibannya jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan/Force 

Majeure. 

 

2. Keadaan memaksa/Force Majeure menurut Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar 

kemampuan semua pihak untuk mengatasinya. 

 
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa/Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa berikut : 

bencana alam (banjir,gempa bumi,tanah longsor dan sebagainya), kebakaran keadaan perang, huru-

hara, pemberontakan,  wabah, epidemik, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung 

dengan penyelesaian Pekerjaan ini. 

 

4. Dalam hal timbul Force Majeure, Kontraktor wajib memberitahukan kepada Pemilik secara tertulis 

selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam, demikian juga waktu Force Majeure berakhir. 

 

5. Atas pemberitahuan Kontraktor, Pemilik akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan 

Force Majeure itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam.  

 

6. Bilamana keadaan Force Majeure ditolak oleh Pemilik, maka berlaku ketentuan-ketentuan  dalam 

Pasal 8 Perjanjian ini dan Kontraktor wajib untuk meneruskan Pekerjaan tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam  Perjanjian ini.  

 

7. Terganggunya pelaksanaan Pekerjaan yang di karenakan hujan, maka Kontraktor di wajibkan 

melaporkan keadaan tersebut kepada Pengawas Pemilik, dan terganggunya pelaksanaan Pekerjaan 
tersebut yang diakibatkan hujan tidak akan diperhitungkan dalam jangka waktu penyelesaian 

Pekerjaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat 1. 

 

 

Pasal 17 

ASURANSI 
 

1. Kecuali disetujui lain oleh Pemilik, maka Kontraktor wajib membayar BPJS Tenaga Kerja (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk seluruh pekerja/personil dari Kontraktor. 

 

2. Kewajiban seperti tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga 

borongan. 

 

 

Pasal 18 

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DI BIDANG MONETER 

 

1. Kenaikan harga bahan bahan, alat alat dan upah selama masa pelaksanaan Pekerjaan ini di tanggung 

sepenuhnya oleh Kontraktor. 

 

2. Kontraktor tidak berhak mengajukan tuntutan kenaikan harga borongan, karena perubahan harga 

material, upah kerja dan jasa yang terjadi pada saat pemasukan tender sampai dengan penyerahan 

Pekerjaan termasuk perpanjangan waktu yang ditetapkan. Demikian pula bila ada kenaikan harga 

BBM umum dan perubahan moneter oleh pemerintah maka Kontraktor tidak berhak untuk 

mengajukan eskalasi penambahan atas nilai kontrak yang telah disetujui seperti yang tersebut pada 
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Pasal 6. 

 

 

Pasal 19 

PAJAK, IJIN-IJIN DAN PUNGUTAN LAIN 

 

Semua pajak, pungutan-pungutan maupun iuran lainnya yang timbul/di pungut sehubungan dengan 

pelaksanaan Pekerjaan ini adalah menjadi beban Kontraktor, kecuali izin-izin selama pembangunan 

tersebut menjadi beban Pemilik. 
 

 

Pasal 20 

KUASA 

 

Kuasa yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 4 ini adalah merupakan bagian yang terpenting dan tidak 

terpisahkan dari Perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa tersebut, maka Perjanjian ini tidak akan 

dibuat, dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak akan berakhir oleh 

sebab/peristiwa apapun dan para pihak dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan 

yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

 

 

Pasal 21 

GANTI RUGI 

 

Kontraktor setuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan melindungi Pemilik dari dan terhadap 

semua kerugian, kerusakan, kewajiban, tindakan, tuntutan, ongkos, biaya (termasuk tetapi tidak 

terbatas pada biaya pengacara dan biaya litigasi lainnya), yang diderita, terjadi  atau berakibat kepada 

Pemilik (a) karena diakibatkan oleh pelanggaran Kontraktor atas Jaminan Kontraktor, (b) karena 

diakibatkan oleh pelanggaran Kontraktor atas ketentuan dalam Perjanjian ini, atau (c) karena 

mengakibatkan  luka pada orang, termasuk kematian, atau kerusakan properti yang diderita oleh pihak 

ketiga, akibat dari tindakan atau perbuatan atau kelalaian oleh Kontraktor atau agent, karyawan atau 

kontraktor dari Kontraktor untuk memenuhi Perjanjian ini. 

 

 

Pasal 22 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara 

musyawarah.  

 

2. Bilamana para Pihak gagal untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah maka para Pihak 

sepakat untuk menunjuk surveyor independen yang terakreditasi untuk melakukan penilaian 

terhadap setiap pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor. 

 

3. Bilamana setelah memperoleh hasil penilaian dari surveyor independent sebagaimana dimaksud 

dalam ayat 2 diatas, namun  para Pihak tidak menyetujui hasil penilaian tersebut maka para Pihak 

sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut menurut ketentuan hukum yang 

berlaku di Republik Indonesia dengan tempat kedudukan di Pengadilan Negeri Medan.  

 

 

 



                                                                                                                                                   001/E-IDID-20-022/KID-CEAK/PRO-HO/V/2021; AR NO.E-IDID-20-022     13 of 13 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                             SPO No. 1723022606 

Standard Contract 040110                                                                                                                         Build Dry Coal Shed 80x66 M2 at Power Plant in KID, Pelintung 

    

 

Pasal 23 

LAIN-LAIN 
 

1. Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar 

pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian 

Tambahan/Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

 

2. Para Pihak sepakat bahwa Pasal 5 (Masa Pemeliharaan), Pasal 8 (Sanksi dan Denda), Pasal 9 

(Resiko, Kerugian dan Perbaikan), Pasal 10 (Pemutusan Perjanjian), dan Pasal 21 (Ganti Rugi), 

Pasal 22 (Penyelesaian Perselisihan) akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pemutusan 

Perjanjian ini. 

 

 

Pasal 24 

PENUTUP 

 

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. 

 

2. Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang keduanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama.  

 

 

 

Kontraktor,     Pemilik, 

PT. CATUREKA ADIKRIDA     PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI 
 

 

 

 
 

 

  

Harry Tanzil                                            Erik 

Direktur Utama                                                                    Direktur 

                                                            
  
                                                            

 

 



NOTULEN AANWIJZING

Tanggal : 04 Des.2020

Jam :

No Tender:
Pekerjaan :

Project KID - Pelintung
i4 WiB sld selesai
1 83/TT-MEDAN/ I22O
Pekerjaan Dry Coal Shed Dirn. 30x120M2 PT. WBI - Pelintung

Peserta hadir :

1. Bpk Joni Ginting (PT. WBI)
2. tspk Envin, PT. WBI (zoom)
3. Bpk Rizona ( PT. WBI)
4. Bpk. Satrva Sipayung (PT.WBI)
5. Bpk. Favakun Akbar (EHS KfD)
6. Bpk" Sofian {EI{S PT. WBI)
7. Bpk. Saor, PT.MPMJP (zoom.)
8. Bpk. Mazmur, PT. CSK (zoora)
9. Bpk. Demak. P'f.PHJ (zoom)
10. Bpk. Ifan, PT. PHJ
11. Bpk. Panada, PT. CATUR (zoom)
12. Bpk. Rudi (PT.MKSP)

Ilengan Hasil :

l. Amplop penawaran hanya di tulis nomor tender dan nama perusahaan (tidak
boleh di trlis judul tender di amplop penawaran).
Batas penerimaan pena\,lraran di HO - Medan sampai pada tanggal14-12-2A20.
Pena*aran bisa di kirira ke .

TII}I TENDER FINANCE
WILMAR GROUP
B&G TOWER LANTAI S

JLN. PtrI'Rl HIJATJ f'lO" l{,
r\{EDAN 20111

Penau,aran holeh di kirim melalui email ke : r:;t:::rr..,,i,.r,,. , ___.,_
dalarn bentuk file excel dan pile pdf dan diberikan passworel. Rentuk pile pdf
harus dibubuhi tanda tangan serta stampel perusahaan.
Fassrvord di email tanggai 15-12- 2020 ks : rri:r::r,-:'i :,,.,lrrt
Setiap peserta tenderyang mengikuti tender diu,ajibkanmemtruatimengirimkan
pena\\arannya masing - masing dan apabila tidak mengirimkan penatvarannya
maka tender berikutnya tidak akan di undang lagi.

7. Waiib menggunakan APD : bod-v hardness, salbty shoes, helm SNI, masker.
8. Alat berat rr'Eib ada surat ijin operator, surat ljin layak operasi. surat iiin alat.
9. Jika meirggunakan scapclding harus ada sertifikasi scapolder .

10. Menggunakan flashback aristor untuk LPG dan O2.
I 1. Penempatan tabung LPG & O2 dalam troly, berdiri tegak dan diikat.
12. Setiap kontraktor wajib rnengikuti CSMS.

2.

J.

6.

4.



13 Pekerja menggunakan pakaian lengan panjang dan ada logo perusahaan.
14. Setiap kontraktor mempunyai safety officer dengan sertitikat K3 UMUM.
15. Menggunakan BPJS permanent (PU).
16. Panel listnk liarus sesuai standart electrical PT. WBI dan ada sticker PASS QC.
17. Menyediakan APAR dan blower.
18. Sebelum memulai pekerjaan hanrs melakukan kick of meeting (KOM).
i9 Biaya test u,elder di tanggung oleh kontraktor dan pihak ke tiga ditunjuk oleh

Wihnar.
20. Material test piece untuk test welder by r.vilnrar.
21 . Setiap rvelder akan dilakukan welder test dengan spesificasi '. 2Gl3G
22 Pekerjaan pengelasan StulAW
23. Karvat las vang digunakan : Esab, Kobe, Niko, Linchon AWS 7A16.
24. Kontraktor menyediakan big open dan portable dryer u. menyimpan kawat las.
25. Pickling, penetrant by kontraktor.
26. Radiografu by wilmar.
27. Sandblasting & Painting dengan grade SA 2.5 thlis 250 micron
28. Brand cat : Jotun,International, Sigrna, Hamper.
29. Material bekisting flyr,vood fihn mulai dari elevasi 0 ke atas.

30. Material concrete b-v w{lmar.
3 i. Materiai lean concrete by koniraktor"
32. Sand fill by Kontraktor.
33. Concrete pump by kontraktor.
34. Air keja b"v wilmar.
35" Alat kerja by kontraktor.
36" Potongan sisa pancang di buang oleh kontraktor.
37. Kontraktor meny'erahkan mill sertifikat besi yang di supply oleh kontraktor.
38. Terlampir di BoQ itern material -vang di supply Wilmar dan Kontraktor
39. Power ilistrik) bl,kontraktor, sdh masuk didalam unit price.
40. Crane by kontraktor.
41. Material Geo Mernbran by Wilmar.
42. Untuk area explosion hazard dilengkapi dgn check list.
43. Fieid Engineering dan As buitd drawing scope kontaktor.
14. Lama kerja 120 hari kalender.

04 Desember 282A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT KAWASAN INDUSTRI DUMAI

DRY COAL SHED (66 m x 80 m)

PELINTUNG

No QTY UNIT AMOUNT (IDR)

A. 1.00 lot

B 1.00 lot

C 1.00 lot

0

STEEL STRUCTURES BUILDING 

TOTAL (IDR)

DESCRIPTION 

PREPARATION WORKS 

CIVIL WORKS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT KAWASAN INDUSTRI DUMAI

DRY COAL SHED (66 m x 80 m)

PELINTUNG

No QTY UNIT UNIT PRICE AMOUNT REMARKS 

A

1 1.00 Is 0

2 1.00 Is 0

3 1.00 Is 0

4 1.00 Is 0

5 1.00 Is 0

6 1.00 Is 0

7 1.00 Is 0

0Sub total -A

Safety / BPJS

Scaffolding

Finishing & cleaning

Crane 

DESCRIPTION 

PREPARATIONS WORKS 

Mob / demob

Direksi Keet 

Marketing line / survey



 

 

 

 

PT KAWASAN INDUSTRI DUMAI

DRY COAL SHED (66m x 80 m)

PELINTUNG

NO QTY UNIT UNIT PRICE AMOUNT REMARKS

B.

1 16.00 pcs -                               upah saja

2 110.00 pcs -                               upah saja

3 411.85 kg -                               material by kontraktor

4 7.35 m3 -                               material by KID

5 178.62 kg -                               material by kontraktor

-                               

24.00 unit -                               

1 214.03 m3 -                               

2 144.43 m3 -                               

3 1.92 m3 -                               material by kontraktor

4 3.84 m3 -                               material by kontraktor

5 377.52 m2 -                               material by kontraktor

6 11429.88 kg -                               material by kontraktor

7 69.60 m3 -                               material by KID

8 192.00 pcs -                               material by kontraktor

9 0.43 m3 -                               material by kontraktor

10 270.00 m2 -                               material by kontraktor

-                               

10.00 unit -                               

1 178.61 m3 -                               

2 134.51 m3 -                               

3 2.21 m3 -                               material by kontraktor

4 4.41 m3 -                               material by kontraktor

5 771.79 m2 -                               material by kontraktor

6 42883.86 kg -                               material by kontraktor

7 189.75 m3 -                               material by KID

8 40.00 pcs -                               material by kontraktor

9 3.60 m3 -                               material by kontraktor

10 318.39 m2 -                               material by kontraktor

16.00 unit -                               

1 56.45 m3 -                               

2 53.57 m3 -                               

3 0.29 m3 -                               material by kontraktor 

4 0.58 m3 -                               material by kontraktor 

5 38.40 m2 -                               material by kontraktor 

6 406.02 kg -                               material by kontraktor 

7 2.88 m3 -                               material by KID

278.00 m -                               

1 97.30 m3 -                               

2 55.60 m3 -                               

3 4.17 m3 -                               material by kontraktor 

4 8.34 m3 -                               material by kontraktor 

5 278.00 m2 -                               material by kontraktor 

6 15291.60 kg -                               material by kontraktor 

7 41.70 m3 -                               material by KID

-                               Sub total - C 

Sand Compacted t= 10 mm 

Sand Compacted t= 10 mm 

Form Work Plywood 

Lean concrete, t= 5mm 

Sand Compacted t= 10 mm 

Finishing foundation 

Foundation PC.1 + Pile Cap

Soil excavation 

Refill with local Excavated soil + compacted

Lean concrete, t= 5mm 

Concrete K350

Form Work Plywood 

Reinforcement bar

Concrete K350

Ground Beam (500x300)mm

Soil excavation 

Refill with local Excavated soil + compacted

Form Work Plywood 

Reinforcement bar

Reinforcement bar

Concrete K350

Anchor Bolt M25 x 700 mm

Grouting Ex-Sika 50 mm thk

Finishing foundation 

TIANG TENGAH 

Foundation PC.4 + Pile Cap 

Soil excavation 

Refill with local Excavated soil + compacted

Lean concrete, t= 5mm 

Grouting Ex-Sika 50 mm thk

Concreting for filling top pile K350

Cover MS Plate t=3mm in top Pile 

LINE-1 s/d LINE 1-2

Foundation PC.2 + Pile Cap 

Soil excavation 

Refill with local Excavated soil + compacted

Lean concrete, t= 5mm 

Sand Compacted t= 10 mm 

Form Work Plywood 

Reinforcement bar

Concrete K350

Anchor Bolt M25 x 700 mm

Reinforcement bar

DESCRIPTION

CIVIL WORKS

PILING

Cut Pile Head dia. 300 mm

Cut Pile Head dia.400 mm



 

PT KAWASAN INDUSTRI DUMAI

DRY COAL SHED (66 m x 80 m)

PELINTUNG

No QTY UNIT UNIT PRICE AMOUNT REMARKS 

C.

1 845.54 Kg material by kontraktor

2 192.17 Kg material by kontraktor

3 912.00 Kg material by kontraktor

1 1201.20 Kg material by kontraktor

2 920.63 kg material by kontraktor

3 321.35 kg material by kontraktor

4 288.00 pcs material by kontraktor

1 384.34 kg material by kontraktor 

2 72.06 Kg material by kontraktor 

3 22963.84 Kg material by kontraktor 

4 2648.03 Kg material by kontraktor 

5 279.77 Kg material by kontraktor 

6 216.00 pcs material by kontraktor 

1 42.70 Kg material by kontraktor

2 8.01 Kg material by kontraktor

3 4331.28 Kg material by kontraktor

4 294.23 Kg material by kontraktor

5 31.09 Kg material by kontraktor

6 24.00 pcs material by kontraktor

7 46.51 Kg material by kontraktor

1 764.40 Kg material by kontraktor

2 585.86 Kg material by kontraktor

3 204.50 Kg material by kontraktor

4 168.00 pcs material by kontraktor

1 920.64 Kg material by kontraktor

2 491.90 Kg material by kontraktor

3 127.66 Kg material by kontraktor

4 116.86 Kg material by kontraktor

5 96.00 pcs material by kontraktor

1 46032.00 Kg material by kontraktor

2 9979.20 Kg material by kontraktor

3 6808.32 Kg material by kontraktor

4 9788.04 Kg material by kontraktor

5 576.00 pcs material by kontraktor

6 33120.08 Kg material by kontraktor

7 797.61 Kg material by kontraktor

8 4704.00 pcs material by kontraktor

9

10 718.08 m material by kontraktor

11 52385.00 pcs material by kontraktor

12

13 207.20 m material by kontraktor

14 1011.96 kg material by kontraktor

15 material by kontraktor

6422.40 Kg material by kontraktor

1562.66 Kg material by kontraktor

1152.00 pcs material by kontraktor

576.00 pcs material by kontraktor

1 7943.68 m2 material by kontraktor 

Finished Coat 50 microns (Polyurethane),warna SILVER GREY RAL 7001

Tie beam (Truss 3) = 11 unit 

2L 60.60.5 - 4,55 kg/m'

2L 50.50.5 - 3,77 kg/m'

Plate Ms t=6mm

Bolt & nut M22 c/w washer

TIANG TENGAH 

DESCRIPTION 

STEEL STRUCTURES BUILDING 

LINE-A & LINE-Q

Base plate MS t=20mm thk (column)

Rib plate MS t=12mm 

Column=WF 450x200x9x14-76kg/m'

Column

Msplate t=12mm

Bolt & nut M22 c/w washer

LINE-1

Column

Base plate MS t=20mm thk (column)

Rib plate MS t=12mm 

LINE-2,4,5,6,7,8,9,11,12

Column

Base plate MS t=20mm thk (column)

Rib plate MS t=12mm 

Comun=WF 600x200x11x7 - 106 kg/m'

Support=WF 200x100x5,5x8 - 21,3 kg/m'

Tie Beam (Truss 3) = 7 unit 

2L 60.60.5 - 4,55 kg/m'

2L 50.50.5 - 3,77 kg/m'

Plate Ms t=6mm

Bolt & nut M22 c/w washer

Tie Beam (Truss 2) = 4 unit 

Column= WF 600x200x11x7- 106 kg/m'

Support=WF 200x100x5,5x8 - 21,3 kg/m'

Msplate t=12mm

Bolt & nut M22 c/w washer

Plate Ms t=6mm

TRUSS (LINE TENGAH)

Truss 1

2L 90.90.7 - 9,59 kg/m'

2L 80.80.6 - 7,32 kg/m'

L 65.65.6 - 5,91 kg/m'

Gusset plate MS t=8mm

Bolt & nut c/w washer  M16 (HTB A325)

2L 90.90.7 - 9,59 kg/m'

2L 80.80.6 - 7,32 kg/m'

L 65.65.6 - 5,91 kg/m'

Plate Ms t=6mm

Bolt & nut M22 c/w washer

Rafter+Roofing Sheet (Line-1 s/d Line-12)

Transparant sheet t=2mmx680mmx2400mm

Self driling screw dia.12mmx65mm

Ridge Flashing (Nok) Mega 

Deck Natural (500 MM)

t=0,45 mmTCT

Flashing Mega Deck (300 MM) t=0,45 mm TCT 

CNP 150x50x20x2,3mm-4,97 kg/m' (purlin)

Cleat plate Ms t=6mm

Bolt & nut c/w washer dia. 3/8" (HTB A325)

Roofing sheet Mega Deck

AZ 150 TCT 

t=0,45 mmx680mm

Painting 

Painting Work;Steel Structure 

Sandblast SA 2 1/2 

Primer coat 100 microns( epoxy)

Intermediate Coat  100 microns (epoxy)

Sag rod dia.12mm

Bracing R.bar 

R.bar dia.19mm

plat MS t=12mm

Bolt & nut dia.19mm

Turn buckle dia.3/4"

6548.16

68.00

m2

material by kontraktor

m

material by kontraktor
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LAPORAN HARIAN BULAN JULI 
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LAPORAN HARIAN BULAN AGUSTUS 
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Lembar Asistensi 

 



Daftar Hadir Seminar 

 

 



Nilai Dari Perusahaan 
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