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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

1.1 Latar Belakang Perusahaan  

1.1.1 Latar belakang perusahaan 

Dimulai sebagai sub-kontraktor, di akhir 1960-an WIKA berkembang menjadi 

pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 

1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan 

perumahan.Perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972. Melalui Akta No. 110, 

dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas 

Wijaya Karya (Persero). 

 

1.1.2 Latar belakang proyek  

     Kota Pekanbaru sangat perlu diterapkan di Kota Bertuah Madani ini. Alasannya, karena 

Kota Pekanbaru saat ini merupakan salah satu kota padat penduduk dan pertumbuhan 

permukiman sangat tinggi. "Tentunya, peningkatan penduduk dan permukiman yang padat ini, 

membutuhkan sarana dan prasarana yang merupakan suatu persyaratan bagi kesehatan 

masyarakat,  kesehatan lingkungan. Oleh karna itu di laksanakan kegiatan pembangun perpipaan 

air limbah kota pekan baru-Area Selatan (paket SC-1) dengan perkerjaan pemasangan perpiaan 

untuk mengalirkan air limbah dari perumahan warga menuju ke sistem IPAL. Tiga jaringan 

tersebut jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier. 

 

1.2. Tujuan Proyek   

       Tujuan dibuatnya proyek Instalasi Perpipaan Air Limbah ini sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengurangiwabah penyakit. 

b. Meningkat nya lingkungan yang bersih, drainase yang bersih. 

c. Melindungi kualitas air. 

d. Tersedianya sarana pendukung yang memadai yang terdapat di lingkungan untuk 

meningkatkan masyarkat umumnya. 
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1.3 Persyaratan Teknis dan Administrasi 

     Persyaratan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perpipaan      

Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1) sebagai berikut : 

a. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sefty dalam perkerjaan proyek ipal 

b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk pipa yang akan pasang 

c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Beton yang di pakai 

      1.4  Skema Proyek 

            1.4.1 Pemilik Proyek (Owner)  

             Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki proyek 

dan penyediaan dan untuk merealisasikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) adalah Pemilik Proyek (Owner) dalam proyek ini. Tugas Dan kewajiban Pemilik 

Proyek (Owner) antara lain:  

      SKEMA PROYEK 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

owner

 

PUPR 

Konsltan perencana 

 

PT. SMEC Denka 

indonesia 

Konsultan pengawas  

 

PT. SMEC Denka 

indonesia 

 

Kontraktor 

 

Pt.wika-karaga,KSO 

Gambar 1 : Skema Proyek 

Sumber : Dokumen PT WIKA-KARAGA,KSO 
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1.4. 2. Pemilik proyek(awner) 

Pemilik proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau 

pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu melaksanakanya sesuai dengan 

perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu 

menyediakan dana untuk membiayai proyek 

Tugas pemilik proyek atau owner adalah: 

a.   Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek. 

b. Mengadakan kegiatan administrasi 

c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek 

d. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi 

(MK) 

 

1.4. 3. Konsultan Perencana 

     Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan 

pekerjaan perencanaan, perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun 

pemerintah. Konsultan perencana bertugas merencanakan struktur, mekanikan elektrikal, 

arsitektur, lanscape, rencana anggaran biaya (RAB) serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya. 

Konsultan perencana mendapatkan proyek melalui proses lelang yang diadakan panitia tender 

pekerjaan konstruksi. Berikut ini untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang konsultan 

perencana dalam pelaksanaan proyek konstruksi. 

a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek (bisa pihak 

swasta maupun pemerintah). 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – sayarat 

pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan. 

c. Membuat rencana anggaran biaya (RAB). 

d. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek ke dalam desain  

bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan 

dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. 

e. Mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan 

konstruksi. kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada konsultan pengawas.  

 

https://www.pengadaan.web.id/2019/03/rencana-anggaran-biaya-rab.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/07/tender-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/07/tender-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2020/02/rks-proyek-adalah.html
https://www.pengadaan.web.id/2020/02/rks-proyek-adalah.html


4 

 

 

1.4. 4. Konsultan Pengawas 

      Konsultan pengawas secara umum bertugas mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi 

biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan bertanggungjawab secara 

profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode etik profesi 

atau keahliannya masing-masing yang berlaku. 

Tugas Teknis Konsultan Pengawas dalam suatu proyek konstruksi 

a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum dan menyeluruh, pengawasan 

lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan proses pembangunan proyek 

supaya pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus 

menerus.  

b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, 

peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja 

lainnya.  

c. Mengawasi progres kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, 

agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.  

d. Memberikan masukkan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan biaya dan 

waktu pekerjaan serta pengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan 

dari Pengguna Jasa. 

e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan 

biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung 

disampaikan kepada kontraktor, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola Proyek.  

f. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada kontraktor dalam mengusahakan perijinan 

sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.  

 

 

 

1.4. 5. Kontraktor pelaksana 

     Pelaksana adalah suatu badan hukum atau penawar yang memiliki klasifikasi dan 

keahlian dalam pelaksanaan yang telah ditunjuk oleh pemilik atau pemimpin 
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proyek/pemimpin bagian proyek dan menandatangani kontrak untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

Adapun tugas dan tanggung jawab pelaksana adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan fasilitas dan sarana demi kelancaran pekerjaan; 

b. Mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan memenuhi persyaratan 

seperti yang tercantum dalam bestek; 

c. Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuia dengan Rencana 

Kerja dan Syarat-syarat; 

d. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan surat 

perjanjian kontrak; 

e. Mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam tanggung jawab 

pelaksana; 

f. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan pada saat 

pelaksana pekerjaan. 

g. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan 

 

1.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi 

yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 

operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Struktur organisasi perusahaan PT. WIKA-KARAGA,KSO ialah sebagai berikut : 
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 Gambar 2. Struktur organisasi pada proyek 

    Sumber : Dokumen PT. WIKA-KARAGA,KSO 

 



7 

 

1.5.1. 1. Manajer proyek 

             Manajer projek adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan 

dan penutupan proyek. Manajer projek adalah seorang profesional khusus terlatih dengan 

kemampuan yang luar biasa dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan proyek. 

 

1.5.2. 2. Deputi manajer proyek (wakil manajer) 

              Deputi Manajer Proyek (wakil manajer) orang yang di percaya untuk menjalan kan apa 

bila manajer berhalangan. 

 

1.5.3. 3. Safety and health environment (SHE) 

           Orang yang dalam memberikan jaminan   keselamatan dan kesehatan kerja   mengharapkan 

semua itu dilakukan untuk memberikan  kenyamanan dan memudahkan operasional perusahaan.  

 

1.5.4. 4. Structure engineering 

              Rekayasa Struktur orang yang telah telah memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pengembangan peraturan pada saat tahap kontruksi. 

 

1.5.5. 5. Pelaksana utama 

              Pelaksana utama adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab  

terhadap pelaksanaan teknik dilapangan. 

 

1.5.6. 6. Pelaksana 

             Pelaksana orang yang bertanggung jawab di lapangan untuk memberi arahan pada 

prkerjaan. 

 

1.5.7. 7. Surveyor 

             Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan 

mengamati suatu pekerjaan lainnya. 
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1.5.8. 8. Drafter 

              Orang yang tugas utamanya adalah menggambar atau memvisualisasikan apa yg 

direncanakan melalui suatu bidang gambar dan ukuran yang dapat di pahami dan di mengerti. 

 

1.5.9. 9. Geoteknik 

              Geoteknik orang yang bertugas sangat krusial dalam pembangunan suatu infrastruktur. 

karena geoteknik ilmu tanah dimana didalam ilmu ini akan dipelajari kemampuan tanah menahan 

beban yang ada diatasnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat direncanakan sebaik 

mungkin agar dapat berdiri kokoh sesuai umur rencana. 

 

1.5.10. 10. Road engineering 

                 Orang yang betugas yang melibatkan perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan 

pemeliharaan jalan , jembatan , dan terowongan untuk memastikan transportasi orang dan barang 

yang aman dan efektif. 

 

1.5.11. 11. Sistem manejemen mutu 

                  Manajemen Mutu adalah orang yang bertugas tindakan mengawasi semua kegiatan dan 

tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat mutu yang diinginkan. Ini termasuk 

penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan mutu dan jaminan, dan 

kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. 

 

1.5.12. 12. Quality control 

                  Orang yang Tugas dan Tanggung Jawab Quality Control 

a. Memantau dan menguji perkembangan semua produk yang diproduksi oleh perusahaan. 

b. Memverifikasi kualitas produk. 

c. Memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk. 

d. Memastikan kualitas barang produksi sesuai standar agar lulus pemeriksaan. 

e. Merekomendasikan pengolahan ulang produk-produk berkualitas rendah 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Road&usg=ALkJrhjysB4tBUOBcM1LFfNywq4d6iz-gA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bridge&usg=ALkJrhjzwTLPgh_W_0YqeHaMuUnK7hEOmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tunnel&usg=ALkJrhht1OEKk44Eeo5zTxEBmX2MXtvf6g
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1.5.13. 13. Quantity Surveyor (QS) 

                  Orang yang bertugas perhitungan volume dan Memberikan saran yang berkaitan 

dengan pengendalian biaya pembangunan/proyek agar tidak melampaui rencana anggaran yang 

ditetapkan oleh pemilik proyek (owner) 

a. Menangani aspek legal pelaksanaan proyek 

b. Membantu pekerjaan Kontraktor sebagai estimator atau manager kontrak. 

 

1.5.14. 14. Manajemen komersial 

                 Orang yang bertugas manajemen komersial : 

a. Melaksanakan pengusahaan jasa angkutan penumpang, angkutan barang dan pengusahaan 

asset. 

b.  Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang :melakukan survei riset pemasaran 

pengembangan produkjasa termasuk pemaketan layanan, mengelola basis data pemasaran, 

membuat peramalan, program penjualan dan evaluasinya, menjaga promosi dan 

komunikasi pemasaran, mengelola logistik penjualan angkutan penumoang, mengelola 

saluran distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket perjalanan. 

c. Mengusahakan asset stasiun dan sarana, mengelola pengusahaan asset Right of Way ROW 

dan asset di luar stasiun, melakukan rencana, evaluasi dan pengendalian pengusahaan asset 

dan kerjasama operasi.  

d. Mengelola cutomer care dan customer retetion, termasuk penyelesaian klaim asuransi, 

service recovery serta penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa. 

e. Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hardware dan jaringan yang 

mendukung implementasi sistem informasi yang ada di wilayahnya 

 

1.5.15. 15. Staff Komersial 

 Orang yang bertugas sebagai ikut mengatur dan pemasukan perusahaan  dan mendata 

pemasukkan serta penggeluaran 

1.5.16. 16. Pengadaan 

     Orang yang bertugas sebagai pengadaan yaitu : 

a. Menyusun program dan kegiatan Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa sebagai pedoman 

b. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai hasil kerja 
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1.5.17. 17. Keuangan 

 Tugas utama keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis 

dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Bekerja sama 

dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam 

perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan 

 

1.5.18. 18. Akuntansi 

     Akuntan orang yang bertugas membuat catatan keuangan suatu perusahaan. Akuntan 

dapat bekerja untuk pemerintah, perusahaan, atau organisasi. Akuntan menyiapkan laporan 

keuangan seperti perpajakan, dan memastikan pajak dibayarkan tepat waktu. Para akuntan 

dengan jam kerja yang lebih panjang mendapatkan bayaran lebih tinggi 

 

1.5.19. 19. Sektariat 

                  Orang yang bertugas Sekretariat : 

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian. 

c. pelaksanaan urusan keuangan. 

d. pengelolaan barang milik perusahaan dan umum. 

e. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan. 

f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha 

 

1.5.20. 20. Kasier 

Kasir  adalah seseorang yang bertugas pekerjaannya meliputi buku kas buku bank yang 

di laporkan penerimaan atau pengeluaran. 

 

1.5.21. 21. Staf Pajak   

     Tugas seorang staf pajak menangani, mencatat, melakukan anlisa dan kalkulasi, 

hingga membuat strategi pajak yang berkaitan dengan ekonomi bisnis suatu perusahaan.  
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1.5.22. 22. Staf Gudang 

      Orang yang berugas staff gudang terkait dengan penyimpanan barang untuk produksi 

atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian 

didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan 

 

1.5.23. 23. Humas 

 Humas yang bertugas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi , 

mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien 

ataupun para investor. Ia mengedukasikan kepada khalayak serta memperkenalkan 

kelebihan serta keunggulan sebuah organisasi. 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Perusahaan  

          Ruang lingkup perusahaan adalah salah satu perusahaan bergerak dalam bidang 

kontruksi salah satu nya adalah proyek IPAL ( Instalasi perpipaan air limbah ). PT 

WIKA-KARAGA,KSO yang mempunyai bnyak kegiatan dari perencanaan, produksi 

mau pun penggolahan
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BAB II  

DATA PROYEK  
  

  

2.1 Proses Pelelangan 

  Proses pelelangan adalah suatu proses kegiatan tawar-menawar harga pekerjaan 

antara pihak owner dan pihak pelaksana sehingga mencapai  kesepakatan harga atau nilai 

proyek yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan persyaratan (specification) yang 

dibuat oleh panitia pelelangan. 

a. Pelelangan   umum, yaitu  pelelangan  yang  di  umumkan  melalui  media massa atau 

publikasinya 

b. Pelelanganterbatas,yaitu    pelelangan   yang   hanya diundang beberapa pemborongan 

yang di anggap mampu. 

c. Pemilihan langsung. 

d. Penunjukan  langsung. 

    Adapun pelelangan yang diadakan dinas pekerjaan  umum  dan  penataan ruang yaitu 

pelelangan terbuka/umum. Dalam pelaksanan suatu pelelangan, panitia lelang mempunyai 

tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a.  Pelaksanaan Kualifikasi 

b. Pengumuman dan/atau Undangan 

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 

d. Pemberian Penjelasan. 

e. Penyampaian Dokumen Penawaran. 

f. Evaluasi Dokumen Penawaran.  

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang. Pada tahap ini diumumkan hasil masing-

masing calon Penyedia dan ditetapkan pemenang tender. 

 

2.2 Bagan alir proses lelang 

 Proyek lelang yang di laksanakn oleh PT WIKA-KARAGA,KSO 
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          Gambar 3. Flowchart bagian alir proses lelang 

         Sumber : Dokumen PT.WIKA-KARAGA,KSO 
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         2.3 Data Proyek 

     Data umum dan data teknis adalah segala data-data yang kita dapat selama 

melakukan Kerja Praktek pada perusahaan dan melalui bimbingan koordinator 

pihak perusahaan.  

Data-data proyek perpipaan air limbah Kota Pekan Baru Area Selatan (Paket 

SC1) sebagai berikut : 

Nama Kegiatan  : Pembangunan Perpipaan Air Limba Kota 

Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-1) 

Lokasi Kegiatan  : Kota Pekanbaru, Riau 

Konsultan Supervisi : SMEC International Pty in Joint Venture 

with Stantec Australia Pty Ltd with PT. 

Infratama Yakti, PT. SMEC Denka 

Indonesia, PT. Amurwa Internasional and 

PT. Widyagraha Asana. 

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan  : 900 (Sembilan Ratus) Hari Kalender 

  Yang di amandement jadi 780 (Tujuh 

Ratus Delapan Puluh) Hari Kalender 

 

 Nilai Kontrak Total                                   : Rp. 28.252.996.000,-  (Dua Puluh  

Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh 

Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Enam Ribu Rupiah).  
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a. Sumber Dana                           :  APBN T.A 2018 s.d2020 

b. Uraian Pekerjaan                     :  Pekerjaan Perpipaan Air Limbah 

     :  Pekerjaan Mantainance Hole 

             :  Pekerjaan Sambungan Rumah 

       : Pekerjaan Pembongkaran dan Perbaikan Kembali      

Jalan Aspal                         

c. Nama & alamat Penyedia jasa : WIKA-KARAGA, KSO Jalan Mekarsari  

                                            :No.69/115,Tangkerang Selatan,Bukit serang                 

: Raya, Kota Pekan Baru 

d. Sistem Kontrak                           :  Harga Satuan 

e. Cara pembayaran              : Monthly Certificate (MC) 

 

2.4 Papan Nama Proyek                                                                                         

   Papan IMB adalah papan nama proyek yang berisi informasi tentang nomor dan 

tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, 

identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan. 

 

Gambar 4. Papan Nama Proyek Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru 

Area Selatan (Paket SC1) 

                                                              (sumber : Perkantoran Proyek) 
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2.5 Data Umum proyek 

                                                Tabel 2.1 Data Teknis proyek 

 

No 

 

 

Jenis Material 

 

Standar 

 

Standar yang dapat diberlakukan 

1 Pipa 

PVC 

- Semua material 

yang ditawarkan 

harus produksi 

dalam negeri 

sesuai dengan 

standar SNI 06-

0162-1987 

- Semua material 

yang dikirim 

harus seratus 

persen baru 

(bukan material 

bekas), dalam 

keadaan baik 

dan memenuhi 

syarat 

spesifikasi 

teknis yang 

ditentukan. 

- Pipa harus PVC 

kaku dan harus 

sesuai dengan 

JIS K6741 

Kelas VU untuk 

 SNI06-0162-1987 Pipa PVC untuk 

saluran air buangan didalam dan   

diluar bangunan. 

 SNI06-0178-1987 Sambungan Pipa 

PVC untuk saluran air buangan 

didalam dan diluar bangunan. 

 SNI06-2548-1991 Metode Pengujian 

Diameter Luar Pipa PVC untuk Air 

Minum dengan Jangka Sorong. 

 SNI06-2549-1991 Metode Pengujian 

Kekuatan Pipa PVC untuk Air Minum 

terhadap Hidrostatik. 

 SNI06-2550-1991 Metode Pengujian 

Ketebalan Dinding Pipa PVC untuk 

Air Minum. 

 SNI 06-2551-199 Metode Pengujian 

Bentuk dan Sifat Tampak Pipa PVC 

untuk Air Minum 

 SNI 06-2552-1991 Metode 

Pengambilan Contoh Uji Pipa 

PVCuntuk Air Minum 

 SNI06-2553-1991 Metode Pengujian 

Perubahan Panjang Pipa PVC untuk 

Air Minum dengan Uji Tungku  
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pipa lateral dan 

VP Kelas untuk 

pipa tekanan 

yang terhubung 

dari pompa 

submersible di 

pit basah kecuali 

ditentukan lain. 

 SNI06-2554-1991 Metode Pengujian 

Ketahanan Pipa PVC untuk Air 

Minum terhadap Metilen Khlorida 

 SNI06-2555-1991 Metode Pengujian 

Kadar PVC pada Pipa PVC Air 

Minum dengan THF 

 SNI06-2556-1991 Metode Pengujian 

Diameter Luar Pipa PVC untuk Air 

Minum dengan Pita Meter 

 SNI06-0084-2002 Pipa PVC untuk 

saluran air minum 

 SNI19-6783-2002      Spesifikasi 

desinfeksi perpipaan air bersih 

 JISK6741 

 AS1260 

 

2 Pipa 

RCP 

- Semua material 

yang ditawarkan 

harus produksi 

dalam negeri 

dengan standar 

SNI 03-6368-

2000 atau AS 

4058-2007. 

- Semua material 

yang dikirim 

harus seratus 

persen baru 

(bukan material 

bekas), 

 SNI03-6368-2000 Spesifikasi Pipa 

Beton Untuk Saluran Air Limbah, 

Saluran Air Hujan dan Gorong-

gorong 

 SNI03-2457-1991 Metode Pengujian 

Agregat untuk Beton Penahan Radiasi 

 SNI03-2494-1991 Spesifikasi   Abu   

Terbang    untuk   Sebagai   Bahan 

Tambahan untuk Campuran Beton 

 SNI03-2915-1992 Spesifikasi Beton 

Tahan Sulfat 

 ASTM C33 Specification for 

Concrete Agregates 
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Penyedia barang/ 

jasa harus 

menyediakan dan 

menyertakan 

semua pipa dan 

fitting, valve, 

coupling, meter, 

mur, baut, gasket, 

material 

penyambung dan 

bahan pelengkap 

 ASTM C150 Specification for 

Portland Cement 

 ASTM C309 Specification     for     

Liquid membran forming 

Compoundfor Curing Concrete 

 ASTM C443 Specification for  Joint 

Circular Concrete Sewerand Culvert 

Pipe Using Rubber Gasket 

 ASTM C497 Specificationfor 

BlendedHydraulic Cements 

 ASTM C618 Specificationfor Fly 

Ashand Row Calcined Natural 

Pozzolanfor Useas Mineral 

Admixturein Portland 

CementConcrete 

 ASTM C882 Terminology RelatingIn 

Concrete Pipeand Related Products 

 BS5911-Part100 – 1988 

Precastconcretepipes,fittings and 

ancillary products 

 AS-4058.1992 Precast concrete pipes 

(pressureand non-pressure) 

 AS-4055.1992 Windloads forhousing 

 AS4196. 

 AS4198-1994 Precast concrete access 

chambers for sewerage applications 

 JISA5372. 
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 BS1047 Specification forair-cooled 

blast furnaces lagaggregate forusein 

construction 

 SII-0013-84 Sulfateresisting 

 WSAPS-233 Reinforced Concrete 

(RC) Plastics-Lined Pipes for Non-

PressureApplications 

 AS4058-2007 Precastconcretepipes 

(pressureandnon-pressure) 

 WSA113-2002 Industry Standard for 

Concrete Pipes with Flexible 

Thermoplastic Linings 

 BS5911 Part200 Specification   for   

unreinforced   and   reinforced 

manholes and soakwaysof 

circularcross-section 

 

 

3 Urungan - Bahan-bahan untuk urugan harus dipilih 

dari tanah pilihan, dipadatkan hingga 

tercapai 95% kepadatan kering 

maksimum menurut SNI-03-2828: 

2011. Bahan untuk urugan umum harus 

dihampar berlapis dengan tebal yang 

tidak melebihi 300 mm dimana 

ketebalan yang dimaksud adalah 

sebelum pemadatan. 
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4 Urungan 

Tanah  

Pilihan  

- Mengandung tanah liat (diameter 

dibawah 5 mikron) kurang dari 30% 

berat. 

- Tanah ini terdiri dari tanah mineral yang 

secara substansial bebas dari bahan 

organik, humus, kayu, sampah dan 

bahan-bahan lainnya yang tidak dapat 

dipadatkan dengan baik 

- Urugan pilihan tidak boleh mengandung 

bebatuan lebih besar dari 50 mm dalam 

dimensi apapun 

5 Urugan Pasir - Mengandung lumpur dan tanah liat 

(diameter dibawah 75 mikron) kurang 

dari 30% berat totalnya. 

6 Urungan 

Butiran/granular 

- Berjenjang halus sampai kasar dalam 

gradasi seragam yang wajar (5 ~ 50mm) 

- Tidak boleh ada bebatuan yang lebih 

besar daripada 100 mm dalam dimensi 

apapun. 

Material ini harus bebas dari terak, abu, 

atau bahan merusak lainnya serta 

mengandung tanah liat kurang dari 5% dari 

berat. 

7 Urungan 

Pasir untuk 

Struktur dan 

Alat pipa 

- Mengandung lumpur dan tanah liat 

(diameter dibawah 75 mikron) kurang 

dari 10% beratnya 

- Tidak ada bebatuan yang lebih besar 

daripada 50 mm dalam dimensi apapun 

yang terkandung di dalam urugan pasir 

untuk struktur dan alas pipa. 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

 Pada pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan perlu menentukan dan mengatur 

langkah-langkah setiap jenis pekerjaan diawal hingga selesai pekerjaan, hal ini 

menyangkut dengan penentuan rencana kerja yang disusun berdasarkan jenis 

dan volume pekerjaan. Sehingga dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang 

sesuai dengan perkerjaan yang akan di berikan selama proses kerja praktek. 

3.2 Tahapan Pekerjaan 

 Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek (KP) dimulai 

dari pekerjaan yaitu : 

a. marking 

b. cutting  

c. galian terbuka 

d. pemasangan ssp (steel sheet pile) 

e. pemasangan geotek  

f. pemasangan pipa 

g. penimbunan galian  

h. pemadatan galian 

i. pengujian sandcone 

j. pemasangan sleb beton 

 

 

 



23 

 

3.3 Perkerjaan persiapan 

a. Mobilisasi alat dan personil. Pekerjaan ini meliputi Mobilisasi peralatan, tenaga 

kerja sesuai dengan jadwal kebutuhan lapangan. 

b. Manajemen lalu lintas. Pekerjaan ini meliputi penyediaan perlengkapan dan 

pelayanan lalu lintas serta pengaturan ijin penutupan jalan. 

c. Pekerjaan pengukuran dan pematokan pipa 

d. Test Pit dan pengamanan utilitas. Tes ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan 

utilitas di bawah permukaan perkerasan atau badan jalan, terlebih apabila 

informasi mengenai  keberadaan utilitas tersebut kurang memadai 

e. Pembuatan fasilitas penyedia jasa meliputi direksi keet, gudang, dan papan 

informasi proyek 

 

 

 

1. Bahan yang di gunakan  

Ada pun bahan yang di gunakan adalah bahan yang berkualitas dan sesuai 

dengan bestek. Ada pun bahan yang di gunakan yaitu: 

a. Pipa PVC 

  Pipa pvc merupakan pipa dengan bahan dasar resin pvc yang fungsi nya pipa 

jenis ini di gunakan untuk mengalir kan pembuangan air limbah. Pipa yang di 

pakai pipa pvc 250 mm berdiameter 25 cm panjang dari pipa tersebut 6 m. Yang 

di angkut dari gudang Pt wika-karaga,kso yang di bawa ke lokasi proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1. pipa pvc 160-250 mm 

       ( sumber : dokumentasi proyek) 
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b. Pasir urung 

Pada dasar nya pasir urung berfungsi untuk menstabilkan permukaan tanah 

asli dan menyebar kan beban, sehingga beban yang di pikul merata. Pasir 

urung yang di angkut dari tempat gudang PT Wika-Karaga,Kso yang di 

angkat menggunakan mobil dumtruck ke lokasi proyek. Pasir urung yang 

berasal dari Quary jl. Garuda sakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2. Tanah untuk penimbunan ulang 

( sumber : dokumentasi proyek) 

 

c. Geotex  

    Salah satu fungsi dari geotek sebagai separator atau pemisah untuk mencegah 

tercampurnya material dengan yang lain nya. Lebar dari geotek 2.40 cm yang 

panjang nya 6 m. geotex yang di ambil berasal dari gudang Pt Wika-Karaga,kso. 

 

 

Gambar 3.3 Pemasangan geotex pada pipa  

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 
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d. Tulangan 

    Tulangan yang di gunakan untuk besi beton fungsi utama dari penulangan 

menambah kekuatan Tarik sehingga beton mampu menahan gaya Tarik. 

Tulangan yang di pakai 10 mm panjang dari tulangan 5.5 m. jarak antar tulangan 

10 cm. 

 

Gambar 3.4 Pemasangan Tulangan 

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 

 

 

 

1. Peralatan yang digunakan 

  Untuk kelancaran suatu pekerjaan, peralatan yang digunakan harus benar-benar 

bagus (berkualitas) untuk membantu mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. alat-

alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Gerobak sorong, 

b. Meteran 

c. shoring 

d. Sekop 

e. Cangkul 

f. Sendok Semen  
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3.4 Alat Berat Yang Digunakan 

Alat berat yang digunakan dalam pekerjaan Open trench(galian terbuka) antara lain 

sebagai berikut :  

a. Excavator 

Excavator PC 200 adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan 

pekerjaan galian terbuka. Excapator merupakan salah satu alat berat yang di 

gunakan untuk pengalian, tujuan nya adalah untuk membantu suatu perkerjaan yang 

sulit menjadi mudah. Seperti mengangkat besi ssp ( steel sheet pile ), pemasangan 

ssp ( stell sheet pile ) serta pencabutan ssp dan untuk membantu penimbunan. 

 

 

Gambar 3.5 Excavator 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

b. dumtruck 

Dumtruck adalah alat berat yang di gunakan untuk membatu perkerjaan 

galian pemasangan pipa, tanah yang di gali akan di masuk kan di dalam bak dumtruk 

untuk di buang tanah galian tersebut. Dan membantu membawa tanah timbunan 7-

8 kubik tanah timbunan yang di angkut. 
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Gambar 3.6 dumtruck 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

c. Concrete mixer truck 

Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu 

bentuk dan ukuran yang diinginkan.juga berfungsi untuk pengecoran pada top slab 

mainhole. Concrete mixer truck adalah merupakan kendaraan yang di gunakan 

untuk mengangkut adukan beton ready mix dari tempat pencampuran beton ke 

lokasi proyek di mana selama dalam pengangkutan mixer terus berputar dengan 

kecepatan 8-12 putaran permenit agar beton tetap homogen serta tidak mengeras. 

 

 

 

Gambar 3.7 concrete mixer truck 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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d.  Mobil  Crane 

Crane adalah sebuah alat pengangkat yang langsung di lengkapi dengan 

mobil (truck)  sehingga menuju ke lokasi lebih mudah tanpa harus memerlukan 

transportasi angkut lain nya, yang digunakan untuk pekerjaan membawa 

preacast,chember dan slab beton. 

 

 

Gambar 3.8  Half Crane 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

e. baby roller 

Baby roller adalah alat pemadatan tanah dan meratakan tanah yang sudah di 

timbun. Baby roller mempunyai kemampuan daya tekan atau daya memadat 

kan sampai beberapa ton. 
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Gambar 3.9 baby roller  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

3.5 Pekerjaan pemasangan pipa 

a. Pemasangan Pipa Sistem Open Trench 

Secara umum wilayah pekerjaan terdiri dari kawasan tempat tinggal, kawasan 

bisnis perhotelan dengan lebar jalan relatif tidak terlalu lebar yaitu sekitar :3 m 

- 7 m dan kedalaman pipa pada metode ini ialah < 3 m dari muka tanah 

eksisting. Adapun lingkup pekerjaan meliputi: 

a. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah: 

- PVC Ø 200mm ; PVC Ø250 mm 

- Maintanence hole 

b. Pengembalian Kondisi Badan Jalan dan Pengaspalan 

1. Perkerjaan marking 

Marking adalah salah satu item pekerjaan surveyor di lapangan yang 

seringkali dibutuhkan pada setiap pekerjaan struktur dan arsitektur, sebagai 

panduan dilapangan untuk memulai pekerjaan yaitu memplot gambar dan 

ukuran pasangan dinding unit dan gambar kerja. Perkerjaan marking sebagai 

panduan di lapangan untuk memulai perkerjaan  yaitu memberi tanda garis dan 
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ukuran untuk pengalian perkerjaan open tren  yaitu menggunakan alat 

waterpass dan menggunakan cat pilox untuk membuat garis 

 

 

Gambar 3.10 Perkerjaan marking 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

2. Perkerjaan cuthing 

     Perkerjaan cuthing ialah  pomotongan aspal yang di gunakan menggunakan 

mesin cutter aspal untuk membuat garis panduan agar tidak terjadi pergeseran 

bidang yang akan di potong. Peralatan Mengunakan Alat Cutter Untuk Aspal 

yang Sudah terstandart, pemotongan aspal mengikuti garis yang sudah 

ditandai mengunakan cat pilox agar tidak terjadi kesalahan pada saat 

pemotongan aspal. 

 

Gambar 3.11 Cutting aspal 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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3. Perkerjaan pembongkaran aspal 

Pembongkar perkerasan aspal dengan menggunakan alat bantu, menggunakan 

alat excavator. apabila Pembongkaran perkerasan beraspal tidak hanya bagian 

lapis permukaan saja tapi harus mencakup tanah dasar dengan kedalaman sesuai 

dengan gambar rencana atau petunjuk direksi pekerjaan. Pembongkran aspal untuk 

pengalian pemasangan yang kedalaman 3-4 m menggunakan excapator pc 200. 

Agar membantu perkerjaan lebih cepat di kerja kan. 

 

Gambar 3.12 Galian pembongkaran aspal 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

4. Pemasangan ssp ( steel sheet pile ) 

Pemasangan steel sheet pile untuk pengalian menahan tanah agar tanah tidak 

longsor. Panjang ssp 6-8 untuk pemasangan dinding galian. Kedalaman 

galian 3-4 . konstruksi steel sheet pile disusun menyerupai bentuk dinding 

yang terdiri dari beberapa lembaran turap yang dipancangkan ke dalam 

tanah, untuk menahan timbunan tanah atau tanah yang memang berlereng. 

Steel Sheet pile disusun sebagai struktur penahan tanah pada tebing jalan 

raya, pemanfaatan steel sheet pile sebagai penahan di dinding tanah 

pengalian, dan struktur penahan tanah yang berlereng agar tanah tersebut 

tidak longsor. 
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Gambar 3.14 pemasangan ssp 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

5. Dewatring 

        Dewatring ialah penyedotan air di dalam galian yang di salur kan ke drainase, 

pembungan air menggunakan alat mesin jengset, agar bisa untuk pemasangan pipa. 

tujuan dewatering merujuk pada suatu cara yang dilakukan untuk membebaskan 

area konstruksi dari aliran air tanah. Tujuannya tak lain untuk menjaga kestabilan 

lereng galian dan menjaga area galian proyek tetap kering selama proses konstruksi. 

 

 

Gambar 3.15 Dewatring 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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6. Pemasangan geotex 

         Pemasangan geotektile berguna untuk sebagai alas bantalan dan untuk penutup 

pipa langkah dasar yang harus dilakukan: 

1. Persiapan subgrade / tanah dasar 

2. Bersih kan lokasi dari benda-benda tajam  

3. Penggelaran geotektile dan penyambungan secara umum, goetektile harus di gelar 

sejajar jalan di atas tanah dalam keadaan terhampar tanpa gelombang. 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Pemasangan geotex dan bantalan pipa 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

7.  Pekerjaan pemasangan pipa 

   Pemasangan pipa yang di di pasang pipa 250 mm diameter 25 cm 

a.    Metode Kerja 

1.   Pipa yang akan dipasang terlebih dahulu diperiksa,  harus bersih dari segala 

kotoran, minyak dan gomok 

2. Pemasangan kita lakukan sedemikian rupa kita sesuaikan dengan yang 

dimintakan dalam dokumen perencanaan 

3. Selama Proses pemasangan kita pergunakan peralatan yang sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga proses pemasangan berjalan lancar dan berlangsung 

dengan baik 
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b. Metode pemasangan pipa 

1. Pastikan terlebih dahulu bahwa timbunan alas pipa sudah sesuai dengan 

elevasi rencana. 

2. Pada saat pemasangan pipa langsung di bawah tanah pasti kan dulu ujung 

pipa masuk ke dalam socket pada posisi/ sudut yang tepat 

3. Dorong pipa ke dalam socket hingga tercapai batas kedalaman entri jangan 

melebih, lakukan secara manual menggunakan linggis, bila perlu lindunggi 

ujung pipa dengan kayu atau menggunakan backet alat berat (excapator) 

sebagai pengkuat dorongan. 

 

 

 

Gambar 3.17 pemasangan pipa  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

8. Perkerjaan perbaikan kembali 

Penimbunan pasir urung yang di angkut dari tempat gudang Pt Wika-Karga, KSO 

yang di angkut dengan mengunakan dengan bantuan mobil ducm truck ke lokasi 

perkerjaan proyek yang di laksanakan. 

Pengembalian ke kondisi semula meliputi perkerjaan  : 



35 

 

a. Timbunan pasir urung di galian  

b. Timbunan menggunakan pasir urung  

c. Timbunan  di lakukan sambil melepas kan ssp (stel sheet pile) di angkat 

bertahan menggikuti timbunan sebelum di padat kan 

d. Timbunan di lanjut kan  sampai elevasi rencana dengan minimal panjang 20 

meter 

 

 

 

Gambar 3.18 penimbunan kembali 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

9. Pengujian sandcone 

Pengujian sandcone untuk tes pengujian dalam hal ini untuk menentukan 

kepadatan lapisan tanah di lapangan dengan menggunakan pasir baik itu lapisan 

tanah atau perkerasan lapisan tanah yang di padat kan. Kepadatan yang di uji 

minimal 95%-100%. 

Jika dalam sehari ada 5 titik maka harus di test sandcone semua. Setiap antar 

mainhole ada 2 titik pengujian sandcone Kedalam nya 10-15 cm yang di sandcone 

dan hasil dari pengujian kepadapat tanah 97 %. 
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a. Peralatan Dan Bahan 

Dalam praktek tes sand cone harus mempersiapkan peralatan dan bahan, adapun peralatan 

dan bahan tersebut meliputi: 

 

Gambar 3.19 :Alat Pengujian Sand Cone 

Sumber: Dokumentasi Lapangan 

b. Peralatan: 

1)  Kerucut yang dilengkapi dengan kran pengunci 

2)  Botol transparan dengan kapasitas 9 kg 

3)  Alat perata (Scraper) 

4)  Timbangan 

5)  Wadah 

6)  Oven 

7)  Palu 

8)  Sekop kecil 

9)  Paku 

10)Kuas 

c. Bahan 

1)  Pasir (kuarsa) 

2)  Tanah dilapangan 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Z6XSotmSyPE/WwVmGX7rRVI/AAAAAAAACQA/Jrx2OqrJ0ssefB2iGCeWH8isRwyVzW7nACLcBGAs/s1600/PERALATAN+PENGUJIAN+sabd+cone.jpg
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Gambar 3.19 pengujian sandcone 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

 

 

10. Perkerjaan pemasangan sleb beton 

      Pemasangan sleb beton precast dengan mutu k-300 dan tebal 20 cm di atas 

timbunan pasir urung yang telah di padat kan. Dan di lakukan pengaspalan setebal 

4 cm di atas permukaan slab beton yang telah di susun. Lebar dari sleb beton 1 m. 

panjang dari sleb beton 124 cm dan tinggi dari sleb beton 10 cm. 

 

 

 

Gambar 3.20 Pemasangan slab beton  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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11. Perkerjaan pemasangan mainhole 

Mainhole adalah tempat kontrol saluran, jika terjadi tersubat pada aliran. 

Tahapan pemasangan maihole yaitu : 

a. Cor LC ( lantai kerja ) 

Berguna untuk pondasi lapisan bawah untuk memperkuatlantai kerja agar 

cukup kuat menahan gaya tekan dan untuk menentukan elevasi yang di perlukan 

untuk lantai kerja. Tebal dari pengecoran lantai kerja 10-15 cm untuk kedudukan 

basement mainhole. 

 

 

Gambar 3.21 Lantai kerja(LC) 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

b. Basement Mainhole 

    Basement Mainhole bagian bawah yang merupakan bagian kedudukan 

kedudukan untuk chamber yang berukuran tinggi 50 cm, panjang 16 cm 



39 

 

 

Gambar 3.22 Pemasangan basement MH 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

c. Chamber 

      Dinding untuk mainhole salah satu bangunan pelengkap sistem penyaluran air 

buangan yang yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan 

membersih kan saluran kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut, 

serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dari ketinggian yang 

sama. 

 

Gambar 3.23 Pemasangan chamber  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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d. Pemadatan tanah 

Pemadatan tanah menggunakan alat stamper dengan meningkat kan kekuatan 

pada tanah, memperkecil daya rembes air pada tanah, memperbaiki daya dukung 

tanah, memperkecil penurunan pada tanah, dan mengontrol perubahan volume relatif. 

Tujuan dari pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki 

sifat- sifat teknisnya, Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting untuk 

diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat keringnya. Pengujian untuk control 

pemadatan dalapangan disfesifikasikan dan hasilnya menjadi standar. 

 

 

Gambar 3.24 Pemadatan tanah 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

e. Penggujian sandcone 

        Test sandcone pada tanah di lakukan untuk menentukan kepadatan di tempat 

dari lapisan tanah yang sudah di padat kan untuk menentukan hasil dari kepadatan 

tanah 97%. Cara pengujian sand cone dengan menggunakan alat dan bahan sebagai 

berikut: 

a. Tabung kalibrasi pasir uji  

b. Botol/silinder tempat pasir uji  

c. Kerucut yang dilengkapi keran  

d. Plat dasar yang berlubang  

e. Sendok  

f. Pahat  
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g. Palu   

h. Perata  

i. Timbangan dengan dengan ketelitian 1,0 gr (dibawa kelapangan)  

j. Pasir uji ( kuarsa ) 

k. Wadah penentuan kadar air  

l. Paku 4 buah untuk menahan plat  

 

 

Gambar 3.25 Pengujian sandcone di mainhole 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

f. Penulangan  

 Pemasangan tulangan di mainhole agar kuat menahan beton yang di bawah 

tekanan. Besi penulangan yang di pakai besi 10 mm dengan jarak 10 cm supaya 

mainhole tetap kokoh tdak terjadi kerusakkan pada tempat mainhole. Untuk 

menjaga retak lebih lanjut serta pecahnya balok tersebut, diperlukan pemasangan 

tulangan-tulangan baja pada daerah yang tertarik dan daerah dimana beton akan 

mengalami retak-retak. Alasan menggunakan tulangan baja ialah karena baja sangat 

baik dan mampu menerima gaya Tarik. 
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Gambar 3.26 Pemasangan penulangan 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

g. Pengecoran 

    Prkerjaan pengecoran adalah prkerjaan beton segar ke dalam suatu cetakan elemen 

struktur yang bertulang.Sebelum pekerjaan pengecoran dilakukan, harus dilakukan 

inspeksi pekerjaan untuk memastikan bekisting dan tulangan telah terpasang sesuai 

rencana Pengecoran pada slab mainhole dengan panjang x lebar 2x2 dengan mutu 

beton k-300 

 

 

Gambar 3.27 Pengecoran MH 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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h. Top slab  

      Pemasangan tob slab untuk sebagai tutup dari mainhole. Agar tidak masuk hal yang 

di ingin kan sehinggal lubang tersumbat seperti sampah-sampah dan tidak menganggu 

pengguna jalan.  

 

 

 

Gambar 3.28 Pemasangan top slab 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

 

 

 

 

3.6 Target Yang Diharapkan 

   Target yang diharapkan bagi mahasiswa yang mengikuti kerja peraktek di PT Donny 

Putra Mandiri adalah sebagai berikut:  

a. Mahasiswa dapat melalukan atau menyesuaikan diri ditempat kerja peraktek  

b. Mahasiswa dapat ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan 

menerapkannya didalam dunia kerja  

c. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan bisa 

berpikir maju  
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d. Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa/mahasiswi agar bisa lebih 

cepat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan  

e. Mahasiswa mendapatkan masukan dari laporan kerja peraktek lapangan yang 

dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep-konsep yang ada di 

perusahaan atau pun dilapangan.  

 

3.7  Perangkat lunak/Keras yang digunakan  

a. Microsoft Word  

    Microsof Word adaalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang di buat 

dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalan pada 

microsoft windows maupun Os. Microsof Word juga sering di gunakan dalam  

pekerjaan kontruksi maupun non kontruksi. perangkat lunak yang digunakan 

hanya untuk pengolahan data seperti Ms. Word, Ms. Excel. 

 

3.8 Data-data yang Diperlukan  

 Dalam pelaksanaan kerja praktektentu  memerlukan data-data teknis yang 

penting seperti absensi dari perusahaan, gambar plan, gambar proyek dan data teknis 

lainnya. Namun ada beberapa data yang tidak bisa dimilki karena bersifat pribadi 

dan rahasia bagi perusahaan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan  

Hasil Kerja Praktek yang dilakukan selama  dua bulan di PT. WIKA 

KARAGA.KSO pada Proyek IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Kota Pekanbaru 

Sc1 secara garis besar dapat disimpulkan bahwa : 

a. Penggunaan alat berat untuk pekerjaan open tren yaitu: excapator, dramtruk, baby 

roller Dengan kondisi alat yang cukup baik dan layak untuk digunakan.  

b. Perkerjaan meliputi jaringan perpipaan yang sesuai dengan elevasi 

c. Dalam perkerjaan IPAL terdapat beberapa perkerjaan yaitu: 

- perkerjaan open tren 

- perkerjaan auger boring 

- perkerjaan jeking 

d. Dana yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek IPAL (Instalasi pengolahan Air 

Limbah) Kota Pekanbaru sc1 sebesar  Rp. 28.252.996.000,-  (Dua Puluh 

Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Enam Ribu Rupiah). 

 

 

 

 

 

4.2 Saran  

Mengingat besarnya manfaat yang didapat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini, 

maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain: 

a. Sebaiknya saat berada dilokasi proyek menggunakan perlengkapan safety 

dalam perkerjaan 
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b. Sudah memahami prosedur dan cara kerja praktek yang akan dilakukan  

c. Harus saling mengutamakan kerja sama antar tim kerja praktek  

d. Pipa yang sudah terpasang harus di cek atau di uji untuk mengantisipasi 

kebocoran atau tersumbat 
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