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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

  

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

Cv. Multi cipta konsultan  didirikan pada tahun 1995 di pekanbaru dan telah 

diikuti oleh badan hukum yang sah. Adapun lingkup pekerjaan bergerak 

diberbagai kegiatan dalam bidang jasa konsultan. 

Dalam perkembangannya  saat ini cv. Multi cipta  konsultan telah berubah 

menjadi pt. Riau multi cipta dimensi dan berkembang menjadi suatu perusahaan 

yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya  yang bergerak 

dibidang yang sama dan untuk itu kami  siap  menerima tanggung jawab dengan 

segala konsekuensinya untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pt. Riau multi 

cipta dimensi dapat dijadikan mitra bidang usaha dan kami bertekad menghasilkan 

karya visioner, inovatif dan solusi yang efektif. 

Pt. Riau multi cipta dimensi merupakan konsultan nasional yang berperan 

serta menduduki program pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah pt. 

Riau multi cipta dimensi didirikan dengan dilandaskan oleh idealisme paramuda 

yang menyadari bahwa tantangan pembangunan nasional yang semakin berat dan 

kompleks hanya dapat dihadapi dengan sikap profesional pula, yaitu dengan 

memadukansecara optimal unsur-unsur waktu, dana dan sumber daya lainnya. 

Jasa konsultan yang mampu kami lakukan meliputi aspek yang luas, didukung 

personil dari berbagai bidang keahlian. Namun saat ini kami menitikberatkan jasa 

kami dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu architects, planners, 

engineering and management. Sebagai mana beberapa proyek yang telah kita 

kerjakan selama ini baik dibidang jalan, jembatan, arsitektur, perencanan kota, 

dan lain- lainnya. 
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1.2 Tujuan Proyek 

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

ditargetkan pada proyek ini dapat tercapai dengan baik. 

Adapun tujuan Proyek pembangunan gedung kuliah terpadu politeknik negeri 

bengkalis adalah sebagai berikut : 

1. Tersedianya sarana pendukung yang memadai yang terdapat di 

lingkuungan Politeknik Negeri Benkalis untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap mahasiswa dan masyarakat umumnya. 

2. Meningkatkan daya tampung mahasiswa. 

3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan pada 

politeknik negeri bengkalis sebagai PTNB di daerah 3T (terluar) 

  

1.3Struktur organisasi perusahaan 

1.3.1.Pengertian umum 

Organisasi merupakan suatu alat atau cara untuk menentukan pembagian 

tugas sesuai dengan keahlian. Dengan adanya organisasi dan pembagian tugas ini, 

maka diharapkan pelaksanaan kegiatan suatu proyek dapat diselesaikan secara 

efektif dan efisien. Untuk mengoptimalkan kerja suatu organisasi, perlu dipahami 

tentang prinsip-prinsip organisasi, diantaranya: 

1. Tingkat pengawasan. 

2. Kesatuan perintah dan tanggung jawab 

3. Adanya tujuan yang jelas 

4. Adanya pembagian kerja 

5. Pelimpahan wewenan 

6. Koordinasi yang baik 

Organisasi proyek adalah organisasi yang bersangkutan untuk tugas khusus 

pengelolaan proyek, misal organisasi fungsional dan organisasi proyek matriks 

(Soeharto, 1999). 
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1.3.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi Perusahaan yang ada dilapangan adalah seperti gambar di 

bawah ini : 

 

Bentuk Struktur Organisasi yang ada di managamen kontruksi 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 struktur perusahaan PT. Multi Cipta Dimensi 
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1. Direktur Utama 

Direktur utama adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan organisasi di perusahaan dan pelaksanaan proyek pada suatu daerah 

yang ditangani oleh perusahaan tersebut. 

 

2.Team Leader 

Team leader merupakan seorang pemimpin yang mampu memberikan 

bimbingan,instruksi , arahan dan kepemimpinan kepada sekelompok individu 

lain demi mencapai hasil yang baik dalam sebuah pekerjaan. 

Tugas sebagai Team Leader adalah membuat team work kepada para anggota 

yang terdiri dari bermacam-macam keahlian, dan harus mampu masuk dalam 

sebuah kerja sama dan merumuskan satu tujuan yang sama. Agar dapat 

mengatur tim untuk masa depan yang suskes. 

3. Administrasi 

Tugas administrasi adalah : 

a. Melakukan Proses Data Entry 

Data yang berkaitan dengan segala hal di dalam proyek baik itu dari segi 

tanggal,nama data, penanggung jawab, dll. Yang bertujuan agar data tersebut 

bisa segera diakses sebagai bahan rujukan apabila terdapat kesalahan dalam 

proses proyek konstruksi yang berlangsung. 

1. Melakukan Sesi Dokumentasi 

2. Menjaga dan Mengecek Inventory Kantor 

3. Mengecek Biaya Operasional dan Membuat Reiburstment Ke Pusat 

4. Membuat Surat Jalan 

5. Membuat Data Absensi dan Lembur 

6. Membuat Laporan Mingguan/Bulanan 

7. Merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap dokumenyang ada  
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4. Drafter  

a. Membuat kerangka umum/konsep rencana gambar dan pengembangan 

desainnya 

b. Melakukan analisa yang berkenaan dengan perencanaan teknis arsitek 

gedung/bangunan. 

c. Melakukan tahapan konsultansi dengan owner atau instansi terkait 

dengan proyek. 

d. Membuat/menyusun perencanaan dan prarancangan (schematic 

Design),dari awal. 

e. Pengembangan rancangan dan gambar kerja,dll. 

5. Ahli Struktur 

Tugas Ahli Struktur adalah : 

a. Bertanggung jawab kepada Team Leader 

b. Sebagai penangung jawab teknis tertinggi pelaksanaan 

c. Penngendalian Rencana Desain Struktur dalam Konstruksi 

d. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi Rencana Desain 

Struktur yang dihasilkan oleh Perencana Struktur 

e. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi Gambar shop 

Drawing dan Gambar Asbuilt Drawing Struktur yang diajukan oleh 

Kontraktor 

f. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam 

organisasi tim Konsultan MK 

g. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas implementasi di 

lapangan untuk bidang Struktur Bangunan  

6. Ahli Geoteknik 

Tugas  Ahli Geoteknik adalah : 

a. Menerapkan UUJK,SMK3 

b. Mengevaluasi data dan daerah geoteknik yang akan diselidiki 

c. Merencanakan sumber daya 

d. Merencanakan dampak lingkungan 

e. Mengevaluasi pelaporan hasil pelaksana penyelidikan geoteknik 
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7. Quantity Control 

Tugas Quantity Control adalah : 

a. Memeriksa kelayakan peralatan pengendalian mutu yang digunakan 

b. Melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang 

digunakan 

c. Melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan ataupun 

di laboratorium 

d. Mempelajari metode kerja yang digunakan agar sesuai spesifikasi 

teknis yang dipakai 

e. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan mutu yang dibutuhkan 

oleh Quality Assurance 

8. Ahli Elektrikal 

Tugas Ahli Elektrikal adalah : 

a. Melakukan perencanaan sistem elektrikal yang berdasarkan pada 

perhitungan kebutuhan 

b. Melakukan analisa dan perhitungan kebutuhan 

c. Melakukan koordinasi dengan Team Leader, tenaga ahli yang lain dan 

tenaga pendukung yang ada 

d. Menyusun,mengatur, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan seluruh instalasi listrik perusahaan dan peralatan yang 

menggunakan tenaga listrik untuk menjamin kelancaran jalannya 

operasi pekerjaan 

9. Ahli K3 Konstruksi 

Tugas Ahli K3 Konstruksi 

a. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan 

pekerjaan, prosedur kerja dan instruksi kerja K3 

b. Mengelola laporan penerapan SMK3dan pedoman teknis K3 

Konstruksi 

c. Mengelola penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

serta keadaan darurat, dll. 
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10. Inspektor/Pengawas TA.Struktur 

Tugas Inspektor/Pengawas TA.Struktur 

a. Bertanggung jawab kepada Ahli Struktur 

b. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam 

organisasi tim Konsultan MK 

c. Bertanggung jawab atas sistem pelaporan kemajuan pekerjaan di 

lapangan untuk bidang Struktur Bangunan atau Gedung, dll. 

11. Inspektor/Pengawas TA.Arsitektur 

Tugas Inspektor/Pengawas TA.Arsitektur adalah : 

a. Bertanggung jawab kepada Ahli Arsitektur 

b. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam 

organisasi tim Konsultan MK 

c. Bertanggung jawab atas sistem pelaporan kemajuan pekerjaan di 

lapangan untuk bidang Struktur Bangunan atau Gedung, dll. 

 

 

 

1.4RuangLingkup Perusahaan 

 PT. Riaumulti cipta dimensi merupakan konsultan nasioanal yang 

berperan sertamenduduki program pembangunan baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. 

 

1.5Lingkup layanan 

a) Bidang perencanaan arsitektur 

b) Bidang perencanaan rekayasaa 

c) Bidang perencanaan penataan ruang 

d) Bidang pengawasan rekayasa 

e) Bidang konsultansi lainya 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

 

2.1. Proses Pelelangan Proyek 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana 

yang akan melaksanakan konstruksi di lapangan. Tujuan dari pelelangan adalah 

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

dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan yang diinstruksikan, 

pelelangan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Pelelangan Umum atau Terbuka 

Pelelangan umum atau pelelangan terbuka adalah pelelangan yang dilakukan 

secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan atau 

papan pengumuman resmi, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat 

dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pada metode ini, peserta yang ikut 

lelang jumlahnya tidak terbatas tetapi sebelumnya harus lolos prakualifikasi. 

Acara pelelangan biasanya ditemukan melalui media massa, dimana 

pemberitahuan paling lambat dilakukan 14 hari sebelumnya. Pada hari yang telah 

ditentukan, semua peserta membawa penawarannya dan dimasukkan kedalam 

kotak pelelangan yang telah disediakan dan dilakukan sebelum tender dibuka. 

Pada jam yang telah ditentukan, dimana pemasukan surat-surat penawaran 

dinyatakan ditutup, masing-masing amplop penawaran dibuka satu per satu 

dihadapan peserta yang hadir. Harga penawaran beserta dengan kelengkapan-

kelengkapan dokumen administratif dibaca dengan jelas dan dituliskan pada 

papan tulis. Bilamana terdapat kelalaian pada salah satu persyaratan 

administratifnya, maka peserta dapat dinyatakan gagal dan didiskualifikasi dari 

calon pemborong, yang berarti penawarannya gugur. Tahap berikutnya, panitia 

lelang mengevaluasi semua penawaran yang masuk dan menentukan 

pemenangnya. Harga penawaran yang paling murah tidak selalu  menjadi 
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pemenang. Penentuan pemenangnya didasarkan pada penawaran yang masih 

dalam batas-batas harga standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilik 

proyek pada umumnya sudah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (EO) dari proyek 

yang akan dibangun sebagai pembanding, namun tidak dapat dijadikan sebagai 

daftar untuk menggugurkan penawaran.  

Keuntungan dari metode ini:  

a. Terjadi kompetisi yang maksimum antara peserta lelang, sehingga harga 

pelelangan dapat ditekan. 

b. Timbul persaingan yang sehat antara peserta lelang.  

Kerugian metode ini:  

a. Hilangnya kontrol terhadap penawar-penawar yang tidak bonafit dan kurang 

pengalaman. 

b. Dengan banyaknya peserta yang memberi penawaran, maka tidak mustahil bila 

suatu atau lebih dari mereka melakukan pemotongan harga sehingga 

kemungkinan besar penawaran yang lebih bonafit enggan melakukan 

penawaran. 

c. Adanya kemungkinan pekerjaan yang dilakukan kontraktor tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, akibat harga yang semula rendah akan menjadi tinggi karena 

perbaikan dan keterlambatan.  

2. Pelelangan terbatas  

Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan yang kompleks yang 

digunakan apabila jumlah kontraktor yang mampu melaksanakan proyek diyakini 

terbatas. Untuk memperoleh kontraktor yang qualified dan bonafit, maka 

ditempuh prakualifikasi yang dapat disamakan dengan penyaringan kontraktor. 

Melalui pengumuman para peserta diminta kualifikasinya melalui 

persyaratansebagai berikut:  

a. Memiliki Akte Pendirian Usaha. 

b. Memiliki Surat Ijin Usaha. 

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

d. Memiliki alamat yang jelas, sah, dan nyata. 

e. Memiliki refrensi bank.  
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f. Memiliki kemampuan modal usaha (sisa kemampuan nyata). 

g. Berada dalam keadaan mampu (tidak pailit). 

h. Mempunyai refrensi pengalaman untuk bidang usaha yang diprakualifikasikan.  

Berdasarkan data tersebut, pemilik modal dan para ahli akan menilai 

kualifikasi dari kontraktor tersebut. Pada metode ini, kontraktor yang diundang 

adalah kontraktor tertentu saja, biasanya yang tergolong bonafit, qualified, dan 

sudah termasuk dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Jumlah peserta lelang 

juga dibatasi, tetapi tidak boleh kurang dari 10 peserta. Dari 10 rekanan, dipilih 5 

rekanan yang akan masuk dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) dan minimal 3 

diantaranya sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Keuntungan metode ini:  

a. Kompetisi dapat dipertahankan dalam batas yang wajar. 

b. Keterlambatan seperti dalam proses pelelangan terbuka dapat dihindari. 

Kerugian metode ini: 

a. Kemungkinan terjadi opset perencana, yaitu semua perencana mufakat 

menaikkan harga penawaran sampai harga tertentu, sehingga penawaran 

menjadi tidak wajar. 

b. Kemungkinan terjadi pelanggaran ulang yang diakibatkan karena: 

1. Penawaran yang memenuhi syarat kurang dari 3 peserta. 

2. Dilampauinya harga perkiraan sendiri. 

3. Dana yang tersedia tidak cukup. 

4. Harga yang ditawarkan tidak wajar. 

5. Sanggahan dari rekanan tidak wajar. 

6. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan dokumen lelang.  

3. Penunjukan Langsung  

Penunjukan langsung dapat dilakukan dalan keadaan tertentu dan keadaan 

khusus terhadap 1 penyedia barang/jasa. Pemelihan penyedia barang/jasa dapat 

dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik secara teknik maupun 

biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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Dalam lelang kali ini di ikuti 130 perusahaan dan di menangkan oleh 

PT.PSS(Putra sakti sempurna) dengan memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Memiliki surat izin usaha yang sah 

2. Memiliki TDP atau NIB 

3. Memiliki NPWP 

4. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir  

5. Mempunyai tempat usaha/kantor yang benar 

6. Tidak masuk kedalam daftar hitam 

7. Memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dokumen 

8. Memiliki SDM tenaga ahli 

9. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan 

10. Laporan neraca keuangan perusahaan 

11. Memiliki SKN paling kurang dari 10100 sama dengan dari nilai HPS 

diserati dengan laporan keuangan. 

2.2 Bagan Alur Proses Lelang 

Proses lelang yang dilaksanakan oleh PPK dan diikuti oleh PT. Riau 

Multi Cipta Dimensi. 
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Gambar 2.1Flowchatbaganalur proses lelang 
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Keuntungan dari metode ini: 

a. Pemborong yang menangani pekerjaan tersebut betul-betul baik dan terampil. 

b. Kualitas pekerjaan relatif lebih baik. 

c. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk memulai pekerjaan. 

Kelemahan dari metode ini:  

Tidak adanya harga pembanding dalam penawaran, sehingga harga penawaran 

umumnya menjadi lebih tinggi dan pemilik proyek sulit untuk mengontrolnya. 

Pada proyek Pembangunan RumahSusunMahasiswa Riau 2 ini pelelangan 

dilakukan secara terbuka. 

 

2.3. Data Umum Proyek 

Data umum proyek Pembangunan GedungPoltek adalah sebagai berikut : 

1. Nama Proyek  : Pembangunan gedungkuliahterpadu 

2. Provinsi   : Riau 

3. Lokasi   : Politeknik Negeri Bengkalis 

4. Pemilik   : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 

5. Konsultan MK  : PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI 

6. Kontraktor Pelaksana : PT. PUTRA SAKTI SAMPURNA 

7. Sumber Dana  : APBN Tahun Anggaran 2020 

8. Nilai Kontrak  : Rp. 61.000000.000 

9. Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender 

10. Waktu pemeliharaan :180 Hari Kalender 

 

2.4 Data Teknis Proyek 

Data umum proyek Pembangunangedungadalah sebagai berikut : 

 

a. Jenis bangunan  : gedung bertingkat 

b. Fungsi bangunan  : gedungkuliah 

c. Jenis struktur  : struktur beton bertulang 
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d. Jenis pondasi  : bore pile(pondasidalam) 

e. Jenis semen   : pcc (semen padang) 

f. Mutu Beton    

1. Pondasi bore pile : K350 

2. Pile cap   : K275 

3. Kolom pedestal  : K275 

4. Kolom   : K275 

5. Balok   : K275 

6. Sloof   : K275 

g. ukuranelemenstruktur  

1. Pile cap 1  : 1,5 x 1,5 m 

Pile cap 2  : 2 x 2 x 15 m 

2. Slof 1   : 30 x 50 cm 

Slof 2   : 30 x 60 cm 

3. Kolom   : 50 x 50 cm 

 

2.5 Unsur-Unsur Proyek 

Unsur-unsur proyek Pembangunan gedungkuliahterpaduadalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilik proyek (owner) :POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

2. Konsultan Perencana : PT. NADHIRA UTAMA 

3. Konsultan MK  : PT. MULTI CIPTA MANDIRI 

4. Kontraktor Pelaksana : PT. PUTRA SAKTI SAMPURNA 
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Ini adalah bentuk skema hubungan antara pihak yang terlibat dalam proyek : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema hubungan antara pihak yang terlibat dalam Proyek  Pembangunan gedung 

kuliah terpadu politeknik negeri bengkalis 

Keterangan: 

---------------------  Hubungankontrak 

Hubungan koordinasi 

Secaragarisbesartugas dan 

wewenangdarikeempatunsurdalamsebuahproyekantara lain: 

1. PemilikProyek (owner) 

Pemilik proyek adalah seseorang yang memiliki kebijakan dan berbadan 

hukum atas apa saja yang akan dilakukan baik swasta atau pemerintah yaitu dalam 

hal memberikan pekerjaan dan membiayai seluruh pekerjaan proyek. Untuk 

Proyek pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Riau 2, yang bertindak sebagai 

Pemilik Proyek adalah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemilik Proyek, yaitu : 

KONSULTAN PERENCANA 

PT. NADIRA UTAMA 

KONSULTAN MK 

PT.MULTI CIPTA MANDIRI 

KONTRAKTOR PELAKSANA 

PT. PUTRA SAKTI SAMPURNA 

PEMILIK PROYEK/OWNER 

POLITEKNIK NEGERI 

BENGKALIS 
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1. Memiliki wewenang penuh atas keseluruhan proyek. 

2. Mempersiapkan dana yang diperlukan untuk pembangunan proyek. 

3. Memilih/menunjuk tim pengawas proyek untuk mengawasi pelaksanaan 

proyek secara lansung (MK). 

4. Membuat surat perintah kerja. 

5. Memilih/menunjuk tim pelaksana (kontraktor) dimana sebagai pelaksana di 

lapangan. 

6. Mengadakan pertemuan agar terjadi kesepakatan antara perencana, pengawas 

dan pihak pelaksana mengenai tugas, dan kewajiban serta bertanggung jawab 

apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

 

2. Konsultanperencana 

Konsultan perencana dalam hal ini adalah sebagai pihak yang diberi tugas oleh 

pemilik proyek untuk merencanakan bangunan sesuai apa yang diinginkanpemilik 

proyek. Dalam Proyek pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Riau 2, yang 

bertindak sebagai Konsultan Perencana yaitu, PT. Parigraha Konsultan. 

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Konsultan Perencana : 

1. Membantu dalam mengurus surat-surat izin proyek yang diperlukan untuk 

pembangunan proyek itu sendiri. 

2. Melakukan pengumpulan data proyek dalam hal yang menyangkut proyek. 

3. Melakukan perencanaan sesuai dengan keinginan pemilik proyek, adapun 

perencanaan tersebut sebagai berikut : 

a. Gambar-gambar struktur dan arsitektur 

b. Perhitungan konstruksi 

c. Perhitungan Perkiraan Rencana Anggaran Biaya dan membuat Bill of  

Quantity oleh Engineer Estimate 

d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 
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1. Melakukan pengawasan secara rutin agar mengetahui apakah pelaksanaan 

sesuai dengan perencanaan. 

2. Pada pemilik proyek konsultan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan di 

lapangan dalam segala rancangan baik itu struktur maupun arsitektur yang akan 

dilaksanakan. 

3. Membuat revisi gambar jika ada perubahan pada gambar rencana. 

4. Melakukan pelaksanaan pembangunan konsultan bertindak sebagai perwakilan 

owner di lapangan. 

 

3. Kontraktor Pelaksana 

 Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan yang dipilih 

untuk melaksanakan pekerjaan proyek yang dipilih berdasarkan keahlian masing-

masing. Tanggung jawab kontraktor pelaksanan lansung kepada pemilik proyek 

dalam melaksanakan pekerjaan yang diawasi oleh tim pengawas(Konsultan 

Pengawas) serta pemilik proyek dan jika ada masalah dilapangan pelaksana bisa 

berdiskusi dengan pengawas atas masalah yang terjadi dilapanganagar dapat 

mencari solusi dan jalan keluarnya. Dalam proyek Pembangunan Rumah Susun 

Mahasiswa Riau 2 ini yang menjadi pelaksana adalah PT. Putra Meranti. 

Adapuntugas, wewenang, dantanggungjawabKontraktorPelaksana, yaitu : 

1. MelaksanakanPekerjaan Konstruksi dengan peraturan dan spesifikasi yang ada 

dan telah ditetapkan di dalam kontrak perjanjian. 

2. Membuat jadwal pelaksaan, metode kerja dan rencana kerja agar pelaksanaan 

tidak terjadi keterlambatan. 

3. Memberikan bukti  kemajuan proyek yang dipertanggung jawabkan pada 

laporan harian, mingguan dan bulanan dilapangan kepada pemilik proyek 

antara lain memuat yakni, 

a. Pelaksanaan pekerjaan 

b. Prestasi kerja yang dicapai 

c. Jumlah tenaga kerja yang digunakan 
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d. Jumlah bahan material yang masuk 

e. Keadaan cuaca dan lain-lain yang menghambat pekerjaan pembangunan 

selama proyek berjalan.  

4. Mempunyai kewajiban untuk menyediakan perlengkapan pertolongan pertama 

keselamatan untuk penggantian rugi akibat kecelakaan sewaktu pelaksanaan 

berlansung. 

5. Melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah di setujui bersama. 

6. Kontraktor berhak meminta kepada pemilik proyek sehubungan dengan 

pengunduran waktu penyelesaian proyek pembangunan yaitu dengan 

memberikan penjelasan secara logis dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi 

dilapangan. 

7. Bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode 

pelaksanaan proyek di lapangan dan selalu memberikan laporan apa saja 

masalah yang terjadi dilapangan kepada MK sebagai perwakilan owner di 

lapangan yang akan mengambil keputusan jika terjadi sesuatu masalah di 

dalam proyek. 

2.6 Data struktur 

1. Fondasi 

Fondasi yang digunakan pada proyek ini adalah fondasi dalam(bore pile) dan 

pile cap, dengan data karakteristik seperti berikut ini. 

a. Fondasi dalam ( bore pile ) dengan kedalaman 20 m muka tanah asli, mutu 

beton K350dengan mutu beton K275 (22,83 Mpa) dan tulangan tulangan 

yang dipakai pada fondasi ini adalah tulangan baja ulir dengan diameter 19 

mm (D19). 

b. Fondasi pile cap 

Beberapa tipe fondasi tiang pancang dan pile cap yang digunakan pada struktur 

gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis dapat dilihat pada : 
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Tabel 2.1 Tipe – tipe fondasi bore pile 

Tipe Dimensi (m) 

1 Tiang 1,5x1,5 

2 Tiang 1,5x1,5 

 

Tabel 2.2 Tipe – tipe fondasi pile cap 

No. Tipe 
Dimensi (mm) 

B H L 

1. PC-1 1500 800 1500 

2. PC-2 1500 800 1800 

 

2.7Peralatan dan Logistik 

2.7.1 Peralatan 

Setelah mengetahui pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di lapangan, maka 

dapat di identifikasi peralatan yang akan diperlukan selama pelaksanaan proyek 

konstruksi. Penggunaan alat bantu sangat dibutuhkan dalam pekerjaan ini, karena 

dengan penggunaannya bisa memperlancar pekerjaan, mempersingkat waktu, dan 

untuk mencapai mutu dan tujuan lain yang diinginkan. 

Adapun peralatan yang digunakan dalam proyek ini antara lain : 

1. Dump Truck, berfungsi sebagai alat pengangkut material. 

2. Batching Plant, berfungsi untuk membuat campuran beton jadi (Ready Mix). 

3. Concrete Mixer, berfungsi sebagai alat pengaduk beton dan pengangkut beton 

hasil adukan ke lokasi proyek. 

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

5. Concrete Pump, berfungsi sebagai alat bantu pengecoran beton jadi (Ready 

Mix). 

2.7.2 Logistik 

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan Material/Bahan 

untuk keperluan pelaksanaan proyek. Material yang digunakan harus memenuhi 

standar yang ada, supaya kualitas dan mutu terjamin. 

 

Adapun material/bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah : 

1. Semen padang 
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2. Agregat Halus (Pasir) 

3. Agregat Kasar (kerikil atau batu pecah) 

4. Baja Tulangan Ulir D 19 dan D16 

5. Dan bahan material lainnya. 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

3.1. Spesifikasi pekerjaan yang diberikan 

3.1.2.Pekerjaan pondasi bore pile 

Pondasi merupakan suatu bagian dasar dari kontruksi bangunan yang berfungsi 

untuk meneruskanbebandaribagianatasstrukturkelapisan paling bawah. 

Dalamhalinipondasi yang dipakaimenggunakanpondasi bore pile, 

Pekerjaanpondasi bore pile dengan diameter 30 cm kedalaman 20 m, mutubeton 

K350 dengan diameter tulangan 16 mm (D16)  

 

1. Penulangan bore pile 

a. Alat 

1. Gunting besi   : 1 unit 

2. Barbending   : 1 unit 

3. Meteran (5m)   : 1 unit 

4. Kakak tua   : 6 unit 

5. Roller    : 1 unit  

b. Bahan 

1. Tulangan D16 Vertikal : 16 batang (ulir) 

2. Kawat Pengikat (bendrat) : 8 gulung 

3. Jarak tulangan   : 20 cm 

4. Diameter bore pile  : 30 cm 

5. Panjang bore pile  : 20 m 

c. Tenaga kerja 

1. Kepala tukang besi  : 1 orang  

2. Tukang besi   : 6 orang  

d. Langkah Kerja  
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1. potong tulangan Ø19 mm dengan panjang 9 m sebanyak 16 batang dan 9 m 

sebanyak 16 bantang untuk setiap satu bore pile sesuaigambarkerja. 

2. kemudian bentuktulanganspiral Ø8 mmdengan ukuran diameter spiral 

25cm.  

3. Setelah pembengkokkan selesai selanjutnya rakit tulangan. 

4. Di lakukan penyambungan tulangan dengan overlap 40D dan jarak 

sengkang 9 cm. 

5. Selanjutnya di ikat menggunakan kawat benrat sehingga membentuk 

rangkaian tulangan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.1 penulangan pondasi bore pile 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

2. pengeborantanahpondasi bore pile 

a. Alat 

1. Mata bortanah  : 2 unit 

2. Mesinbor   : 1 unit 

3. Pipabor   : 1 unit 

4. Mesin air   :1 unit 

5. Selang air   : 1 unit 

b. Tenagakerja 

1. Kepalatukang                : 1 orang 

2. Tenagapekerja              : 6 orang 
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c. Langkahkerja 

1. Persiapkanalatpengeboran dan di rakit menjadi satu bagian. 

2. Dirikanpadaposisi yang akan di bor. 

3. Tanah di bordenganmenggunakanmatabor spiral dengankedalam yang 

ditentukansesuaigambar. 

4. Pengeborandengansistemtanahdikikisdenganmenggunakanmatabor yang 

berputarmenggalipingirantanahsehinggamataborbisamendorongmasukke

dalamtanah. 

5. Setelahselesai. Air yang berada di dalamlubangpengeboran di 

buangmenggunakanmesinpenyedot air. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.2 pengeboran titik pondasi bore pile 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

3. pengecoranpondasi bore pile 

a. Alat 

1. Mixer    : 1 unit (1,4 m3) 

2. Gerobak sorong  : 5 unit 

b. Bahan 

1. Agregatbeton   : 1.14 m3 

2. Besitulangan   : 1 unit 
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c. Langkahkerja 

Setelah beton ready mix tiba dilapangan, diadakan slump test untuk menguji 

kekentalan beton apakah sesuai dengan yang direncanakan. 

1. Peengujian slump 

2. Jika nilai slump sudah sesuai dengan yang direncanakan, siapkan beton 

untuk cetakan kubus, untuk pengetesan kuat tekan beton nantinya dan 

pengecoran bisa dilaksanakan. 

3. . Dari Concrete Mixer Truck, beton dituangkan kedalam gerobak sorong 

lalu angkat beton keposisi pengecoran. 

4. Masukanpiparemikedalamlubang bore pile dan di ikutidenganagregat 

beton yang masukmelaluipiparemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 Pengecoran pondasi bore pile menggunakan pipa tremi 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

No. Nama alat Gambar alat jumlah 

1. Corong tremi   

 
9 buah 

2. Pipa tremi   

 
 
9 buah 

3. Gerobak dorong  20 buah 

 

4. 

 

Mutu beton k-350 

  

 
1.4 kg/m³ 

 

3.2.2.Pekerjaan pile cap  

Pile cap adalah sebagai penerima beban dari kolom yang kemudian akan di 

teruskan pada tiang bore pile.Pekerjaan strukturpile cap dengan mutu beton 
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K275(25 Mpa) dan tulangan yang dipakai pada fondasi ini adalah tulangan baja 

ulir dengan diameter 19 mm (D19). 

Beberapa tipe fondasi tiang pancang dan pile cap yang digunakan pada 

struktur Rumah Susun Mahasiswa Riau 2 Politeknik Negeri Bengkalis dapat 

dilihat pada : 

Tabel 3.1 Tipe – tipe fondasi tiangbore pile 

Tipe Dimensi (mm) 

1 Tiang 150 x 150 mm 

 

Tabel 3.2 Tipe – tipe fondasi pile cap 

No. Tipe 
Dimensi (mm) 

B H L 

1. PC-1 1500 800 1500 

2. PC- 1500 800 1800 

 

1. Penulangan Pile cap 

a. Alat 

1. Gunting besi   : 1 unit 

2. Barbending   : 1 unit 

3. Meteran(5m)   : 4 unit 

4. Kakak tua   : 8 unit 

b. Bahan 

1. Tulangan D16 Vertikal  : 7 batang (ulir) 

2. Tulangan D13 horizontal :7 btang (ulir) 

3. Kawat Pengikat (bendrat) : 5 gulung 

4. Jarak tulangan horizontal : 20 cm 

5. Jarak tulangan vertikal  : 20 cm 

6. Lebar pile cap   : 1,5 m 

7. Panjangpile cap  : 1,5 m 

c. Tenaga kerja 

3. Kepala tukang besi  : 1 orang  

4. Tukang besi   : 6 orang  
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5. Pekerja    : 2 orang 

d. Langkah Kerja  

6. potong tulangan Ø19 sesuai gambar kerja. 

7. kemudian bengkok tulangdengan ukuran sesuai gambar kerja. 

8. Setelah pembengkokkan selesai selanjutnya susun tulangan horizontal dan 

vertikal. 

9. Tentukan jarak antar tulangan vertikal dan horizontal. 

10. Rakit dan ikat antara tulangan vertikal dan horizontal sesuai jarak pada 

gambar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.4 penulangan pile cap 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

2. penggalian pile cap dan pembobokan pile 

 Pada hal ini sebelum pembobokan pile maka terlebih dahulu melakukan 

penggalian lubang untuk pile cap sesuai ukuran pada gambar rencana. 

a. Alat 

1. Cangkul   : 3 unit 

2. Palu bobok   : 2 unit 

3. Meteran    : 2 unit 

4. Benang    : 2 unit 

b. Langkah kerja 

1. Persiapkan alat pekerjaan. 

2. Perhatikan bentuk rencana pile cap sesuai dengan tipe pondasi. 
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3. Setelah memahami bentuk maka selanjutnya gali lubang pile cap tipe 1 

pile dengan kedalaman 70 cm, panjang 1,5 m dan lebar 1,5 m. 

4. Selanjutnya di teruskan dengan membobok pile hingga sampai ke muka 

tanah pile cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 3.1.5 penggalian lubang pile cap 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

3. Bekisting Pile cap 

a. Alat 

1. Gergaji   : 8 unit 

2. Meteran   : 8 unit 

3. Palu   : 8 unit 

b. Bahan 

1. Tripleks   : 12 mm ( 70 keping ) 

2. Paku   : 2-3 inci ( 3 kotak ) 

3. Kayu   : 2x2  

c. Tenaga kerja 

1. Mandor   : 1 orang:  

2. Tukang kayu  : 5 orang 

3. Pekerja   : 8 orang 

d. Langkah Kerja : 

1. Pekerjaan pemasangan bekisting pile cap dilakukan setelah pembesian pile 

cap sudah selesai. 
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2. Sebelum bekisting dipasang, dilakukan pemasangan benang di bouwplank 

sebagai penanda terlebih dahulu untuk menentukan posisi bekisting. 

3. Tripleks dan kayu yang digunakan dipotong sesuai ukuran pile cap yang 

akan dibuat. 

4. Pasang bekisting. 

5. Pasang skor bekisting (kayu) disisi-sisi pile cap dan pakumenggunakanpalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Pengecoran pondasi bore pile menggunakan pipa tremi 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

4. Pekerjaan Pengecoran Pile cap 

a. Alat 

1. Concrete Mixer Truck  :2 unit 

2. Concrete Vibrator  :1 unit 

3. Gerobak dorong   :8 unit 

b. Bahan 

1. Beton K-275   : 1,575m
3
 

c. Tenaga yang digunakan 

1. Mandor    : 1 orang 

2. Operator    : 1 orang 

3. Pekerja    : 10 orang 

d. Langkah Kerja : 

Setelah beton ready mix tiba dilapangan, diadakan slump test untuk menguji 

kekentalan beton apakah sesuai dengan yang direncanakan. 

11. Peengujian slump 
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12. Jika nilai slump sudah sesuai dengan yang direncanakan, siapkan beton 

untuk cetakan kubus, untuk pengetesan kuat tekan beton nantinya dan 

pengecoran bisa dilaksanakan. 

13. Dari Concrete Mixer Truck, beton dituangkan kedalam gerobak sorong 

lalu angkat beton keposisi pengecoran  

14. Tuang kedalam gerobak sorong dan bawa keposisi pengecoran tuang 

kebekisting. 

15. Padatkan dengan Concrete Vibrator dan tusuk dengan kayu 

16. Ratakan permukaan dengan skrap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.7 Pengecoran pondasi bore pile menggunakan pipa tremi 

(Sumber : Dokumentasi Proyek, 2020) 

 

No  Nama alat Gambar alat Jumlah 

1 Triplek bakesting pile 

cap 

 4 buah 
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2. Tulangan 

 

 

 

16 batang 

3. Mutu beton k-275 

 

 

1.5 kg/m³ 

 

 

3.3. Target yang diharapkan 

3.3.1. Target yang diharapkan selama kerja praktek 

Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

a. Selama kerja praktek diharapkan mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dilapangan. 

b. Mahasiswa diharapkan mampu mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang luas 

tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan selama melakukan kerja 

praktek. 

c. Diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan dibangku perkuliahan kepada perusahaan selama melakukan kerja 

praktek. 

3.3.2. Target yang diharapkan dalam proyek 

Adapun target yang diharapkan dalam proyek ini adalah : 

a. Selama berlansungnya proyek Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Riau 2 

ini diharapkan berjalan dengan baik 
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b. Hasil dari pekerjaan proyek Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Riau 2 ini 

sesuai dengan perencanaan dan tetap memperhatikan mutu dan standar 

pekerjaan. 

c. Pekerjaan proyek ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

3.4. Perangkat lunak/keras yang digunakan 

3.4.1. Perangkat keras 

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan proyek 

Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Riau 2 adalah sebagai berikut : 

a. Dump Truck, berfungsi sebagai alat pengangkut material. 

b. Batching Plant, berfungsi untuk membuat campuran beton jadi (Ready Mix). 

c. Concrete Mixer, berfungsi sebagai alat pengaduk beton dan pengangkut hasil 

adukan ke lokasi proyek. 

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

e. Concrete Pump, berfungsi sebagai alat bantu pengecoran beton jadi (Ready 

Mix). 

3.4.2. Perangkat lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan proyek 

Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Riau 2 adalah sebagai berikut : 

a. Microsoft Word. 

b. Microsoft Exel. 

c. AutoCAD 2010 

3.5. Data-data yang diperlukan 

a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

b. Time Schedule. 

c. Job Mix Formula (JMF) 

d. Bestek 

 

3.6Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

Pada saat Kerja Praktek dilapangan tidak ada menghasilkan dokumen atau 

file,dikarenakan pada saat Kerja Praktek haanya fokus dilapangan dan tidak ada 
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mendapat atau menghasilkaan dalam bentuk doumen atau file. Hanya laporan 

harian yg di dapatkan pada saat selama Kerja Praktek. 

 

3.7Kendala yang dihadapi 

Dalam melaksanakan pekerjaan ataupun tugas yang di berikan, praktikan  

selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaan. Namun 

tentu saja tidak semua rencana pekerjaan dapat terlaksana dengan baik ataupu 

lancar. Terdapat beberapa kendala atau masalah yang di hadapi dalam melakukan 

praktikum yaitu: 

a. Kurangnya pengaman atau safetey pada saat pekerjaan sedang 

berlangsung, Contohnya helem, sepatu saftey, dan rompi. 

b. Time scadule yang tidak terjadual. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan selama empat 

puluh hari, mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus tahun 2020 diproyek 

pembangunan gedung . Secara garis besar dapat disimpulkan khususnya pada : 

1. Pekerjaanpengeboran lubang bore pile 

bored Pile merupakan sejenis pondasi dengan elemen beton bertulang 

yang dimasukan ke dalam lubang bor dan bertujuan sebagai penerus 

beban dari struktur di atasnya. 

2. Pekerjaanpenulanganbore pile 

Penulangan bore pile bertujuan sebagai perkuatan pondasi bore pile 

dimana disini menggunakan tulangan utama Ø19 mm sebanyak 16 

batang menggunakan sambungan overlab 40D, panjang tulangan 20 m. 

Ukuran spiral Ø8 mm berdiameter 25 cm. 

3. Pekerjaan pengecoran bore pile 

Pekerjaan pengecoran bore pile di lakukan setelah keadaan lubang 

pondasi telah di masukan tulangan dan tidak ada air di dalam lubang 

bore pile. 

4. Pekerjaan penulangan pile cap 

Pile cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum 

didirikan kolom di bagian atasnya. Pile cap tersusun atas tulangan 

berdiameterØ19, yang membentuk suatu bidang dengan ketebalan 70 

cm dan lebar yang berbeda-beda tergantung dari jumlah tiang yang 

tertanam. 

5. Pekerjaanpengalian pile cap 

Penggalian pile cap digali berdasarkan bentuk rencana. disinidigali 

melebihi dengan ukuran pada gambar, hal ini di lakukan agar untuk 

mempermudah pekerja dalam melakukan pekerjaan setelahnya. 
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6. Pekerjaan bakesting pile cap 

Bakesting pile cap bertujuan sebagai pembentukan sebuah pile cap 

sebelum proses pengecoran agar agregat beton tidak berceceran dan 

sesuai dengan ukuran pada gambar. 

7. Pekerjaan pengecoran pile cap 

Pengecoran sebuah pile cap dilakukan setelah bakesting terpasang dan 

tulangan sudah berada pada sebuah pile cap. 

 Dengan adanya Kerja Praktek penulis banyak mendapat tambahan ilmu 

dan pengalaman dari beberapa sumber  dilapangan yang tidak pernah penulis 

dapatkan diperkuliahan, sehingga menambah wawasan penulis untuk 

mempermudah proses penulisan laporan Kerja Praktek (KP). 

4.1.1 Manfaat Dari Tugas yang di Laksanakan 

a. Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis adalah untuk untuk meningkatkan pelayanan dan daya tampung 

terhadap Mahasiswa.  

b.  Pada Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis dapat mengenal berbagai alat berat yang digunakan antara lain : 

Dump Truck, Concrete Pump Truck, Concrete Mixer Truck  dan lain-lain. 

4.1.2 Manfaat Kerja Praktek (KP) bagi Mahasiswa 

a. Setiap pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi melalui beberapa 

proses tahapan yaitu identifikasi pekerjaan, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

b. Mahasiswa/i mendapatkan pengalaman dan ilmu bahwa segala pekerjaan 

perlu diawasi dan dikontrol, pengawas lapangan harus memastikan segala 

pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan gambar kerja yang sudah 

direncanakan. 

c. Mahasiswa/i mendapatkan mengetahui bahwa pengontrolan mutu material 

serta kesesuaian metode pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan 

struktur sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari mutu pekerjaan. 
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d. Mahasiswa/i dapat mengetahui bahan, peralatan, serta metode pekerjaan 

yang dilakukan dalam pekerjaan pelaksanaaan pembangunan gedung 

kuliah.  

 

4.2. Saran 

1. Untuk mahasiswa/i yang akan melakukan Kerja Praktek  (KP) 

hendaknya lebih mempersiapkan diri dalam melakukan hubungan 

dengan pihak perusahaan. 

2. Pada saat di proyek harus waspada terhadap kondisi di lapangan. Untuk 

itu gunakan alat pelindung diri seperti sepatu safety,helm penutup 

kepala, dan jaket. 
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