
LAPORAN KERJA PRAKTEK 

PT.PUTRA SAKTI SEMPURNA 

PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

YOSUA SIMANJUNTAK 

4103181225 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

KONSENTRASI BANGUNAN GEDUNG 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

TA 2020 



 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya 

sehingga laporan kerja praktek ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancer. Ucapan 

trimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung 

proses kerja praktek dan membantu terselenggaranya laporan akhir ini, antara lain 

kepada : 

1. Kedua OrangTua yang telah memberikan dukungan dan doa dalam 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini. 

2. Bapak Faisal Ananda, S.T,M.T Selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

3. Bapak Dedy Enda, S.T,M.T Selaku Ketua Program Study DIII Teknik Sipil 

4. Bapak Zulkarnaen,S.T,M.T Selaku Koordinator Kerja Praktek (KP) 

5. Ibuk Indriyani Puluhulawa M.Eng selaku Dosen Pembimbing Laporan Kerja 

Praktek (KP) 

6. Bapak Samsul M.Eng dan Husaini S.Tr.T Sebagai Pembimbing Selama Kerja 

Praktek. 

Laporan Akhir Kerja Praktek yang merupakan hasil dari kegiatan kerja praktek 

selama 60 hari kerja di PT.Putra Sakti Sempurna. 

 Penulis memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam 

penulisan dan penyusunan Laporan Kerja Praktek ini. Oleh karena  itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran agar dapat mengevaluasi Kembali dan penulis dapat 

menjadi lebih baik dalam hal penulisan laporan. 

 

Bengkalis, 15 Oktober 2020 

 

Yosua Simanjuntak           



DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGENGSEHAN 

KATA PENGANTAR ............................................................................... ii 

DAFTAR ISI .............................................................................................. iii 

DAFTAR TABEL...................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. vi 

BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ...................................... 1 

1.1 Latar Belakang  ..................................................................................... 1 

1.2 Tujuan Proyek ....................................................................................... 2 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan ............................................................ 2 

1.3.1 Pemilik proyek/Owner ........................................................... 2 

1.3.2 Konsultan perencana .............................................................. 3 

1.3.3 Konsultan pengawas .............................................................. 3 

1.3.4 Kontraktor pelaksana ............................................................. 4 

1.4 Skema Hubungan Kerja ........................................................................ 10 

1.5 Ruang lingkup perusahaan/Proyek ........................................................ 15 

BAB II DATA PROYEK .......................................................................... 16 

2.1 Proses Lelang Proyek/Tender ............................................................... 16 

2.2 Data umum dan Data teknis proyek ......................................................  17 

2.2.1 Data umum proyek ................................................................. 17 

2.2.2 Data Teknis Proyek ................................................................ 19 

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP ................................. 20 



3.1 Spesipikasi tugas yang dilaksanakan .................................................... 20 

3.1.1 Site Safety inductions ............................................................. 20 

3.1.2 Tahap Perkenalan ................................................................... 23 

3.1.3 Inspeksi Area Proyek ............................................................. 24 

3.1.4 Kegiatan Selama Kerja Praktek .............................................. 38 

3.1.5 Scope Of work ........................................................................ 38 

3.2 Target yang Diharapkan ........................................................................ 38 

3.2.1 Target yang diharapakan selama kerja pratek ........................ 38 

3.2.2 Target perusahaan terhadap proyek ........................................ 39 

3.3 Perangkat lunak/keras yang digunakan ................................................. 39 

3.3.1 Perangkat Lunak ..................................................................... 39 

3.3.2 Perangkat Keras ...................................................................... 39 

3.4 Dokumen yang dihasilkan ..................................................................... 42 

3.5 Kendala Selama Kerja Praktek (KP) ..................................................... 42 

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 43 

4.1 Kesimpulan ........................................................................................... 43 

4.2 Saran  .................................................................................................... 43 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  



 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Data Umum Proyek ..................................................................... 18 

Tabel 2.2 Data Teknis Proyek ..................................................................... 19 

Tabel 3.3 Perangkat Keras .......................................................................... 42 

  



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Struktur organisasi perusahaan................................................ 5 

Gambar 1.2 Skema hubungan kerja ............................................................ 11 

Gambar 2.1 Papan nama proyek pembangunan gedung kuliah terpadu ..... 18 

Gambar 3.1 Safety shoes ............................................................................. 20 

Gambar 3.2 Safety Helmet........................................................................... 21 

Gambar 3.3 Rompi kerja ............................................................................. 21 

Gambar 3.4 Safety Gloves ........................................................................... 22 

Gambar 3.5 Safety Glasess .......................................................................... 22 

Gambar 3.6 Body Harness .......................................................................... 23 

Gambar 3.7 Masker ..................................................................................... 23 

Gambar 3.8 Proses pembacaan denah rencana & survey ............................ 24 

Gambar 3.9 Proses pembuatan Bowplank ................................................... 25 

Gambar 3.10 Proses pengeboran Bore pile ................................................. 26 

Gambar 3.11 Penulangan Bore pile ............................................................ 26 

Gambar 3.12 Sket tulangan bore pile .......................................................... 28 

Gambar 3.13 Proses uji slump ..................................................................... 29 

Gambar 3.14 Proses Pengecoran ................................................................. 29 

Gambar 3.15 Proses penggalian Pile Cap ................................................... 30 

Gambar 3.16 Proses penulangan Pile Cap .................................................. 31 

Gambar 3.17 Proses pemasangan bekisting pile cap .................................. 31 

Gambar 3.18 Proses pengecoran pile cap ................................................... 32 



Gambar 3.19 Proses penentuan titik kolom pedestal .................................. 33 

Gambar 3.20 Proses penulangan kolom pedestal ........................................ 34 

Gambar 3.21 Proses pemasangan bekisting kolom pedestal ....................... 34 

Gambar 3.22 Pengecoran Kolom pedestal .................................................. 34 

Gambar 3.23 Penancapan kayu cerocok ..................................................... 35 

Gambar 3.24 Lantai Kerja ........................................................................... 36 

Gambar 3.25 Rollag Bata ............................................................................ 36 

Gambar 3.26 Hammer test pada titik PDA ................................................. 37 

Gambar 3.27 PDA (Pile Driving Analyze) Test .......................................... 37 

 



BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1. Latar Belakang Perusahaan 

Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan yang di pilih 

sebagai pelaksana untuk pekerjaan proyek yang berdasarkan keahlian masing-

masing. Kontraktor pelaksana juga bertanggung jawab langsung kepada pemilik 

proyek untuk melaksanakan pekerjaan yang diawasi oleh tim pengawas dan 

pemilik proyek jika ada masalah di lapangan pelaksana bisa berdiskusi dengan 

pengawas atas masalah yang terjadi di lapangan dan apa solusinya. Dalam proyek 

pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis 2020 ini yang 

menjadi pelaksana adalah PT. Putra Sakti Sampurna. 

PT. Putra Sakti Sampurna adalah salah satu perusahaan swasta murni yang 

bergerak dalam bidang kontruksi gedung, jalan, dan jembatan. Pada awal 

perusahaan ini berdiri pada 19 November 2001 dengan nama Cv. Putra Sakti 

Sampurna kemudian Cv ini berubah menjadi PT. Putra Sakti Sampurna pada 30 

september 2010 dengan pemegang saham utama Tuan Syahrizal Putra dan 

komisaris Tuan Samsul,ST.M.Eng . PT. Putra Sakti Sampurna berdiri di Kota 

Pekanbaru,Riau. 

Politeknik Negeri Bengkalis khususnya jurusan Teknik Sipil, berusaha 

menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi 

dan memiliki pengalaman praktek kerja lapangan, sehingga diharapkan lulusan 

Politeknik Negeri Bengkalis dapat bersaing memanfaatkan ilmunya dengan baik 

pada dunia kerja. Dengan adanya mata kuliah praktek kerja lapangan atau yang 

lebih dikenal dengan magang, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah didapatkan bangku kuliah dan dapat mengaplikasikannya 

dilapangan. 

 

 

 



1.2.  Tujuan Proyek 

 Tujuan proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis ini sebagai berikut : 

a. Tersedianya sarana pendukung yang memadai yang terdapat di 

lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis untuk meningkatkan 

pelayanan terhadap Mahasiswa dan masyarkat umumnya. 

b. Meningkatnya daya tampung mahasiswa. 

c. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan 

pada Polbeng sebagai PTNB di daerah 3T (Terluar) 

 

1.3.     Struktur Organisasi Proyek 

Dalam penyelengaraan suatu proyek, kegiatan yang akan di hadapi sangat 

kompleks. Hal ini memerlukan suatu menajemen yang baik sehingga pada 

akhirnya proyek dapat berjalan dengan sesuai rencana. Hal ini dimaksudkan agar 

pelaksanaan proyek tersebut biasa dikelola serta terkontrol dan terlaksana dengan 

baik. 

 

1.3.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang 

memiliki proyek dan penyediaan dan  untuk merealisasikan. Politeknik Negeri 

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

kewajiban Pemilik Proyek (Owner) antara lain: 

1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai baik segi kualitas 

fisik proyek maupun batas waktu yang telah di tetapkan. 

2. Mengadakan Perjanjian kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur. 

3. Menyediakan dana yang di perlukan dalam proyek  



4. Memberi tugas pada perencana untuk merencanakan proyek tersebut. 

5. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek 

tersebut. 

6. Memberikan informasi yang di perlukan oleh kontraktor dan konsultan 

perencana terhubung dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

7. Menerima proyek yang sudah selesai di kerjakan oleh kontraktor 

 

1.3.2 Konsultan Perencana 

Konsultan perencana mempunyai kewajiban atau tugas yang 

merencanakan suatu rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan 

mekanikal/elektrikal, dengan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik proyek. 

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencan pelaksanaan dan lainnya. 

2. Membuatgambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan 

konstruksinya. 

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

biaya (RAB). 

4. Tempat berkonsultasi jika ada hal-hal yang meragukan dibidang 

arsitektural dan struktur. 

 

1.3.3 Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang 

berbadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan), yang mengadakan 

pengawasan utama dalam peleksanaan sesuai dengan gambar- gambar kerja. 

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain: 

1. Mengendalikan pengawasan menyeluruh atas penyimpangan dan 

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 

2. Menyelenggarakan koordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek. 

3. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

kontraktor serta pembuatan berita acara penyerahan.  



4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan. 

5. Melakukan pengawasan atas kualitas bahan, peralatan dan tenaga kerja. 

6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yanag sedang berlangsung. 

7. Meneliti dan mencatat semua pekerjaan tambahan dan kurang yang terjadi, 

termasuk melakukan evaluasi pehitungan biaya pekerjaan tambahan serta 

pengaruh waktu pekerjaan. 

 

1.3.4 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam 

bidang pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum 

baik pemerintah maupun swasta. Yang telah ditetapkan dari pemilik proyek serta 

telah mentandatangani surat perjanjian kerja (SPK). Kontraktor pelaksana ini 

bekerja dengan mengacu pada gambar kerja (bestek), rencana kerja dan syarat-

syarat (RKS) yang telah disusun sebelumnye. Adapun kegiatan dari Kontraktor 

pelaksana yaitu : 

1. Melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam kontrak kerja, baik dari 

segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

2. Mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh Direksi. 

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

4. Menyediakan tenaga kerja, bahan, perlengkapan dan jasa yang diperlukan 

sesuai dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan : 

a. Biaya pelaksana 

b. Waktu pelaksana 

c. Kualitas pekerjaan 

d. Kuantitas pekerjaan 

e. Keamanan kerja 
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Gambar 1.1. Struktur organisasi perusahaan 



1. Project manager 

Pengertian Project Manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk 

menggerakan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan 

proyek dimana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek.Project 

Manager memiliki tugas dalam hal pengelolaan sebuah proyek berupa 

koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait di dalamnya berupa kebutuhan 

tugas, kebutuhan team, dan kebutuhan individual. 

2. Healty environtment and safety (K3) 

Health Safety and Environment (HSE) adalah suatu ilmu pengetahuan dan 

penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerjaMenyelenggarakan kegiatan pelaksanaan proyek 

sampai rencana yang di tetapkan. 

kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari 

gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan 

kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan dan pemberian bantuan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun 

perusahaan dimana mereka bekerja. 

 

3. Manager keuangan  

Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu 

perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat 

keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer keuangan yang lainnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta 

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan 

umum keuangan perusahaan. 

b) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien 

dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer 

lainnya. 



c) Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan 

serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. 

d) Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan 

dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat 

diperdagangkan. 

4.  Manager teknik elektrikal 

Manager teknik elektrikal adalah salah satu profesi sebagai ahli yang 

mempunyai job pekerjaan dibidang perawatan dan perbaikan sebuah mesin 

produksi dibidang elektrikal. Tugas manager teknik elektrikal sebagai berikut: 

a) Mengkoordinasi kepada bahwahan atas pekerjaan dari segi perawatan dan    

perbaikan mesin produksi dibidang elektrikal. 

b)    Menginformasikan kepada atasan tentang perkembangan dilapangan dari s

 egi safety, adanya masalah mesin produksi yang menyangkut elektrikal. 

5.   Manager teknikarsitektur 

Arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang 

bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, merancang, dan 

mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan 

yang memengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi astetika, budaya, atau 

masalah sosial. Tugas seorang arsitek, ialah : 

a) Menciptakan desain bangunan dan gambar yang sangat rinci baik dengan   

tangan dan dengan menggunakan komputer-aided design (CAD) aplikasi 

spesialis. 

b) Penghubung dengan profesional konstruksi tentang kelayakan proyek    

potensial. 

c) Perencanaan bangunan, dampak lingkungan dan anggaran proyek.  

d)  Bekerja sama dengan tim professional lain seperti insinyur bangunan, 

manager kontruksi dan surveyor kuantitas. 



6.  Manager teknik struktur 

Ahli teknik struktur adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu yang 

berhubungan dengan analisis dan desain struktur yang menyokong atau menahan 

beban. Tugas ahli teknik struktur ialah: 

a) Bertanggung jawab kepada team leader. 

b) Penanggung jawab teknis tertinggi pelaksanaan pengendalian rencana 

desain struktur dalam kontruksi, 

c) Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi gambar shop drawing 

struktur yang diajukan oleh kontraktor, 

d) Melakukan koordinasi antar bidang secara internal dalam organisasi tim 

konsultan MK, 

e) Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas imolementasi dilapangan 

untuk bidang struktur bangunan. 

 

7.Manager teknik mekanikal 

Ahli teknik mekanika adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk 

dan struktur mekanikal pada bangunan atau luar bangunan,melaksanakan dan 

mengawasi pekerjaan kontruksi mekanikal. Tugas ahli teknik mekanikal ialah: 

Menentukan titik titik batas area proyek, diperlukan untuk pembuatan alur pagar 

proyek, dan penentuan koordinat gedung. 

a) Membaca gambar dengan melihat bentuk dan ukuran bangunan untuk 

diaplikasikan di lapangan. 

b) Menentukan as bangunan untuk mencari lokasi titik tiang pancang dan pile 

cap. 

 

8.  Drafter  

Drafman bekerja sama dengan engineer dipekerjaan proyek dengan spesifikasi 

penanggung jawab dalam hal membuat, mengatur, melaksanakan, kegiatan 

draing. Adapun tugas dari drafman adalah sebagi berikut: 



a) Merencanakan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 

b) Mengatur filling soft copy di komputer dan hard copy. 

c) Membuat gambar-gambar kerja sesuai dengan pengarahan yang di 

tetapkan. 

d) Menyusun dan menyiapkan dokumen As Built Drawing 

e) Memelihara semua gambar yang menjadi arsip diproyek. 

f) Mengajukan usulan-usulan perbaikan. 

 

9.  Pelaksana  

Pelaksana merupakan badan yang bertanggung jawab atas kerja pembangunan 

dilapangan, badan ini yang mengontrol pekerjaan yang dilakukan dan 

memberikan arahan kepada mandor. Adapun tugas dari pelaksana antara lain: 

a) Bertanggung jawab memenuhi target-target kerja. 

b) Mengawasi pekerjaan sesuai dengan bestek. 

Menyimpan gambar kerja dengan baik dan tidak berubah. 

 

10.  Quality control  

Quality control adalah pengendalian mutu yang sangat diperlukan dalam bebagai 

sektor dilapangan,mulai dari kualitas pekerja dan kuaitas bahan yang digunakan 

dalam pekerjaan di lapangan. Tugas umumnya adalah menguji produk dapat 

berlangsung atau sebelum. 

 

11.  Logistik  

Logistik merupakan perorangan atau kelompok yang bertanggung jawab dalam 

hal pengadaan peralatan maupun bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan suatu proyek. Tanggung jawab logistik antara lain: 

a) Mengawasi keluar masuk material proyek. 

b) Terlaksana nya kegiatan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 



c) Mengajukan permintaan kebutuhan bahan, alat, dan tenaga kerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

d) Menyiapkan berita acara pengunaan alat. 

e) Mengawasi administrasi gudang. 

f) Mengatur penempatan material dilapangan gudang. 

 

12.  Administration/humas 

Merupakan perorangan atau kelompok orang yang mengatur kegiatan administrasi 

yang berkaitan dengan penanganan proyek dan pengadalian mutu jenis pekerjaan 

utama serta pengolahan gambar (shop drawing) untuk kebutuhan pelaksanan 

proyek. Tugas-tugas administrasi antara lain: 

a) Menyelengarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan 

proyek. 

b) Mengupayakan terlenggaranya administrasi yang tertib. 

c) Menyelenggarakan tata usaha surat menyurat. 

d) Mengatur dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek 

 

 

1.4.Skema Hubungan Kerja 

Struktur organisasi proyek adalah skema atau gambaran alur kerjasama yang 

melibatkan banyak pihak dalam sebuah proyek. Struktur organisasi ini dibuat 

untuk menjabarkan fungsi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. 

Pada proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis ini ada beberapa unsur atau pihak yang terlibat di dalam proyek 

tersebut. Unsur-unsur tersebut memiliki hubungan kerja satu sama lain dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. 



 

Gambar 1.2 Skema hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam proyek 

  Jalur Perintah 

 Jalur Koordinasi 

 

Tugas dan Wewenang : 

1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang bertanggung jawab 

atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Tugas dan wewenang Pejabat 

Pembuat Komitmen ialah : 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana 

berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

c. Melaksanakan kegiatan swakelola 

d. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) 

atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya 

e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak 

f. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada 

negara 



g. Membuat dan menandatangani SPP 

h. Melaporkan pelaksana/penyelesaian kegiatan kepada KPA 

i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA 

dengan Berita Acara Penyerahan 

j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan 

k. Melaksanakan tugas dan wewenang ainnya yang berkaitan dengan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau 

klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini 

bangunan. Tugas dan wewenang konsultan perencana ialah : 

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. 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. 

f. Pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak 

sesuai dengan rencana. 



g. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

3. Tim Teknis 

Tim Teknis merupakan suatu tim yang dibentuk dari unsur 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah untuk membantu, memberikan 

masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh 

tahapan pengadaan barang/jasa.  

4. Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah suatu badan usaha atau perorangan yang ditunjuk 

oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Tugas dan 

wewenang Konsultan Pengawas  ialah: 

a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan 

kontrak kerja. 

b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan 

pelaksanaan proyek. 

c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan 

teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik 

proyek. 

d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada 

pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaaan. 

e. Mengoreksi dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi,tipe 

dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan 

harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak 

kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. 

f. Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor 

g. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor 

tidak memperhatikan peringatan yang diberikan. 

h. Memperhatikan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi 

penyimpangan terhadap kontrak kerja. 

i. Memeriksa gambar shopdrawing dan spesifikasinya peaksana proyek. 

j. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan. 



k. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. 

 

5. Kontraktor Pelaksana  

Kontraktor pelaksana proyek adalah entitas hukum atau individu yang 

ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. 

Tugas dan wewenang kontraktor pelaksana ialah: 

a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak 

Perjanjian Pemborongan.  

b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, 

mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek yang berisi antara lain : 

Pelaksanaan pekerjaan, Prestasi kerja dicapai, Jumlah tenaga kerja 

yang digunakan, Jumlah bahan-bahan yang masuk, Keadaan cuaca dan 

lain-lain.  

c. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, tempat kerja, dan alat-alat 

pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan 

spesifikasi set memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan 

keamanan.  

d. Sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan 

metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  

e. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan jadwal (schedule) yang telah 

disepakati.  

f. Melindungi semua peralatan, bahan, dan bekerja terhadap kerugian dan 

kerusakan sampai dengan serah terima pekerjaan.  

g. Kontraktor dapat meminta kepada pemilik proyek untuk memberikan 

perpanjangan waktu penyelesaian proyek dengan memberikan alasan 

yang masuk akal dan sesuai dengan kenyataan yang menyebabkan 

perlunya waktu tambahan tersebut.  



h. Mengganti semua kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan selama 

pelaksanaan pekerjaan, serta menyediakan perlengkapan wajib 

pertolongan pertama pada kecelakaan. 

 

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan / Proyek 

PT. Putra Sakti Sampurna bergerak dalam bidang kontruksi gedung dan bangunan 

sipil. berikut proyek yang telah diselesaikan oleh PT. Putra Sakti Sampurna 

diantaranya adalah : 

a. Gedung paska sarjana Universitas Islam Riau tahun 2011 

b. Gedung fakultas agama islam Universitas Islam Riau tahun 2012 

c. Gedung fakultas hukum tahun 2013 

d. Gedung pertanian Universitas Islam Riau tahun 2013 

e. Balai latihan masyarakat Pekanbaru tahun 2016 

f. Gudang obat RS. Tentara Pekanbaru tahun 2017 

g. Gedung madrasah Pekanbaru-Dumai tahun 2019 

h. Stadion mini Universitas Islam Riau tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan Proyek/Tender 

Tahap ini melibatkan panitia tender/pelelangan, yaitu owner, tim teknis, dan 

beberapa konsultan. Macam-macam proses Pelelangan/Tender sendiri dibedakan 

menjadi 3, antara lain : 

1. Tender terbuka  

Tender terbuka adalah tender yang diumumkan kepada publik, dimana 

pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan oleh umum. Tentunya oleh badan-

badan- badan yang sudah lulus prakwalifikasi. Biasanya tender terbuka 

dilakukan oleh proyek-proyek pemerintah dan perusahaan swasta yang besar . 

Prakwalifikasi itu sendiri untuk mengidentifikasi kemampuan dan ruang 

lingkup pekerjaan, maka diperlukan prakwalifikasi badan-badan atau organisasi 

seperti konsultan perencana, pengawas maupun pemborong. Yang dimaksud 

dengan kemampuan dapat dijabarkan seperti : modal kerja, jumlah tenaga ahli, 

jumlah peralatan, pengalaman kerja dan fasilitas kerja. Sedangkan ruang lingkup 

pekerjaan meliputi bidang-bidang keahlian pekerjaan yang dikuasi oleh badan-

badan tersebut. 

Dalam undangan untuk tender terbuka yang diiklankan, disebut antara lain 

apa hakekat pekerjaannya, siapa pemiliknya, dan siapa pemberi dananya 

(misalnya dana proyek yang dipinjam dari bank luar negeri). Para peminat dapat 

mengambil dokumen tender dari proyek yang akan dilelang dan setelah 

mempelajarinya sampailah pada tahapan yang ketiga yaitu Rapat Penjelasan 

Pekerjaan (AAANWYZING) 

2. Tender tertutup 

Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, dimana pekerjaan 

yang akan dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan/ organisasi 

yang sudah dikenal dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang 

belum dimiliki badan/organisasi lain). Pemberitahuannya lewat 



suratundangan/secara lisan, lewat telepon, dan lain sebagainya. Proyek 

konstruksi dengan cara tender tertutup ini banyak dilakukan oleh pihak swasta 

dan pemerintah yang membangun proyek bersifat rahasia. 

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. 

  

2.2  Data Umum dan Data Teknis Proyek 

  2.2.1   Data Umum Proyek 

1.  Papan Nama Proyek 

Papan nama proyek berfungsi sebagai komponen pelengkap suatu pekerjaan 

dan menjadi identitas ekstitensi proyek itu sendiri. Isi dari Papan nama 

proyek adalah nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan 

pekerjaan, biaya, konsultan pelaksana dan konsultan pengawas, volume. 

Berikut ini adalah data umum proyek pembangunan gedung kuliah terpadu di 

politeknik negeri bengkalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Papan nama proyek pembangunan gedung kuliah terpadu 

(sumber : lapangan proyek) 



Data-data proyek pembangunan gedung kuliah terpadu  di politeknik 

negeri bengkalis adalah sebagai berikut: 

 

Nama Proyek  : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik 

Negeri Bengkalis  

Lokasi  : Kabupaten Bengkalis  

Nomor Kontrak : 1281/PL31.23/LL/2020 

Nilai Kontrak : RP.61.559.100.000 

Tanggal SPMK : 09 Juni 2020 

Masa Pekerjaan  : 206 (Dua Ratus Enam) Hari Kalender 

Sumber Dana  : SBSN T.A 2020 

Kontrak Pelaksana : PT.Putra Sakti Sempurna 

Konsultan MK : PT.Riau Multi Cipta Dimensi 

Tabel 2.1Data Umum Proyek 

 

2.2.2 Data Teknis Proyek 

Jenis Proyek : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 

Fungsi : Pembangunan gedung kuliah terpadu ini 

dilaksanakan untuk menambah gedung 

maupun ruangan belajar bagi para 

mahasiswa/i 

 

Mutu Beton : 1. Pondasi BorePile : K-350 

2. PileCap : K-275 

3. Kolom Pedestral : K-275 

4. Kolom : K-275 

5. Balok : K-275 

6. Sloof  : K-275 

Jenis Beton  Beton Ready Mix 

Jenis Pondasi  Pondasi Dalam (BoredPile) 



Jenis Semen  PCC (Semen Padang) 

Ukuran Elemen Struktur  1. PileCap 1 : 1,5 x 1,5 x 0,8 m 

2. PileCap 2 : 1,5 x 1,8 x 0,8 m 

3. Sloof 1     : 30/50 cm 

4. Sloof 2     : 30/60 cm 

5. Kolom      : 50 x 50 cm 

Struktur Beton : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Tulangan ulir 

Mutu Baja : BJ 37 

Alat yang digunakan : BorePile Gawangan, Concrete Mixer Truck, 

Concrete Pump 

Tabel 2.2Data Teknis Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

DESKRIPSI  KEGIATAN SELAMA KP 
 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Proyek Pembangunan Gedung 

Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis di Bengkalis,Riau, Dilaksanakan 

selama Delapan minggu terhitung dari tanggal 1 juli 2020 sampai tanggal 31 

agustus 2020 dengan jamkerja dari jam 08.00 -17.00 Wib diluar jam lembur 

selama satu minggu tidak penuh dari hari senin sampai sabtu. Adapun jenis 

kegiatan yang ada di proyek Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduPoliteknik 

Negeri Bengkalis ialah : 

3.1.1 Site Safety Inductions 

Site safty inductions merupakan pengenalan dasar-dasar keselamatan kerja 

dan keselamatan kerja ( K3 ) kepada keryawan baru atau visitor ( tamu ) dan 

dilakukan oleh keryawan dengan jabatan setingkat supervisory ( dari divisi 

OSHIE / Safty ) induksi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 

pentingnya K3 didalam area proyek, hal ini dikarenakan untuk menghimdari 

adanya kecelakaan saat memasuki area proyek perlengkapan yang digunakan 

yaitu.  

a. Safety shoes 

Sepatu kerja atau safty shoes merupakan perlindungan terhadap kaki setiap 

pekerjaan yang memasuki area kontruksi diwajibkan untuk memakai sepatu 

dengan sol yang tebal dan memiiki pengaman yag cukup keras di area ujun 

sepatu. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Safety Shoes 

(Sumber : Google,2020) 

 



b. Safty helmet 

Helm ( safty helmet ) digunkan untuk melindungi area kepal dan merupakan 

pengamanan yang wajib untuk di gunakan selama berada di area proyek. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Safety Helmet 

(Sumber : Google,2020) 

c. Rompi Kerja 

Rompi kerja terbuat dari bahan Polyester yang dirancang khusus serta di 

lengkapi dengan reflevtor atau pemantulan cahaya. Rompi ini berfungsi untuk 

mencegah terjadinya kontak kecelakaan kerja dan juga agar lebih mudah terlihat 

oleh pekerjaan lain dalam kondisi gelap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rompi Kerja 

(Sumber : Google,2020) 

 

 

 



d. Safety Gloves 

Sarung tangan berguna untuk melindungi tangan dari berbagai benda tejam 

dan mencegah terjadinya cedera dalam pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Safety Gloves 

(Sumber : Google,2020) 

e. Safety Glasses 

Berguna sebagai pelindung mata saat sedang bekerja. Alat ini melindungi 

mata dari partikel-partikel kecil, debu, radiasi, atau sinar yang menyilaukan 

Contoh saat mangelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Safety Glasses 

(Sumber : Google,2020) 

f. BodyHarness 

Bodyharness adalah belt pengaman yang di pasang pada tubuh sehingga 

disaat pekerja terjatuh, ia akan tergantung pada Body harness yang terikat. Alat 

pelindung diri ini digunakan di saat bekerja di area ketinggian > 1,8 m dari 

permukaan. 



 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Body Harness 

(Sumber : Google,2020) 

g. Masker 

Masker kerja berfungsi untuk mencegah terjadi nya dampak negatif yang 

dikarenakan oleh debu yang bercampur dengan kuman-kuman yang berada 

disekitar kita yang terhirup oleh hidung maupun mulut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 3.7 Masker 

  (Sumber : Google,2020) 

3.1.2 Tahap Perkenalan 

Kegitan ini dilakuakan pada hari pertama mulai KP ( Kerja Praktek ), 

dimana pada tahap pada tahap ini mahasiswa malakukan perkenalan kepada staf 

dan pemimpin serta perkenalan dengan pemimpin lapangan agar terjadinya 

komunikasi yang baik untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan selama 

kerja praktik berlangsung. 

 

 

 



3.1.3 Inspeksi Area Proyek 

Inpeksi area proyek dilakukan setelah tahap perkenalan, Sebelum kami di 

perbolehkan kelapangan, kami di berikan arahan terlebih dahulu. Inpeksi area 

proyek dilakukan oleh mahasiswa kerja praktik yang ditemani oleh pembimbing 

lapangan. 

3.1.4 Kegiatan Selama Kerja Praktek 

a. Survey Lapangan Proyek 

 Survey adalah suatu kegiatan pengukuran dalam pemetaan bumi, Pemetaan 

bumi merupakan kegiatan pengukuran, perhitungan, pendataan dan penggambaran 

bumi,khususnya permukaan bumi. 

1. Pengukuran Metode Stake Out  

Dilakukannya pengukuran dengan cara metode stake out agar dapat 

menyesuaikan dengan gambar rencana sesuai dengan apa yang telah di 

rencanakan atau bila ada perubahan dapat ditanggani dengan cepat, supaya apa 

yang di rencanakan dapat terwujud dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8.Proses Pembacaan Denah Rencana& Survey 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

2. Pengukuran Leveling 

Setelah bentuk bangunan telah sesuai dengan gambar denah rencana. 

Leveling (sipatdatar) menentukan beda tinggi membuat bowplank (80 cm) untuk 

bidang datar acuan, menentukan titik as bangunan,  menentukan titik pondasi dan 

arah pondasi dan mengetahui elevasi lantai bangunan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Proses PembuatanBowplank 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020)  

b. Pekerjaan Pondasi Bore Pile 

Pondasi merupakan suatu bagian yang paling dasar dari konstruksi 

bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban dari bagian atas struktur ke 

lapisan paling bawah. Dalam hal ini pondasi yang dipakai pada proyek 

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

pondasi Bore Pile. Pondasi bore pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya 

dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu, kemudian diisi tulangan dan 

dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga 

memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. 

Pemakaian pondasi bore pile ini lebih praktis dalam proses pembuatannya bahkan 

tidak menimbulkan getaran saat pengerjaannya. Pondasi bore pile sering 

digunakan pada daerah yang rapat permukiman penduduk dan lokasi yang tidak 

memungkinkan menggunakan alat berat dalam pelaksanaan pembuatan pondasi 

dalam. Disamping harga yang relatif murah, pondasi bore pile menggunakan bor 

gawangan bisa dikatakan ramah lingkungan. Karena alat yang digunakan tidak 

menimbulkan getaran yang menyebabkan kerusakan pada inding bangunan 

sekitarnya. 

 

 



1. Pengeboran Pondasi Bore Pile 

Pengeboran dilakukan pada titik pondasi yang telah ditentukan dengan 

ukuran pondasi D30 cm dan kedalaman 20 m, Pengeboran ini disebut dengan tipe 

water wash yang dibantu dengan air dalam pengeboran agar tanah diangkat 

kepermukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.10 Proses Pengeboran Bore Pile 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

2. Penulangan Bore Pile 

Kerangka baja tulangan dirakit terlebih dahulu terdiri dari 16 batang 

tulangan utama dengan diameter 13 mm ulir kemudian diberi tulangan spiral  

dengan diameter 8 mm polos dengan jarak  9 cm. keseluruhan  nya diikat dengan 

kawat bendrat sehingga membentuk rangkaian tulangan. Kerangka baja tulangan 

yang telah dirakit kemudian diangkat dengan bantuan katrol/diesel winch dalam 

posisi tegak lurus terhadap lobang bor dan diturunkan dengan hati-hati agar tidak 

terjadi banyak singgungan dengan lobang bor. Dilakukan penyambungan tulangan 

12 meter dengan tulangan 9 meter kemudian diikat dengan kawat bendrat/beton 

dengan panjang overlap 30-40D. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.11 Penulangan Bore Pile 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

Kebutuhan tulangan Bored Pile 

 Tulangan Utama 16D13  

Berat per meter   = 1,040 kg/m 

Panjang total    = 16 buah x (20 m + overlap) 

    = 16 x (20 + 0,52) 

    = 328,32 m 

Berat total    = 1,040 x 328,32 

    = 341,4528 kg               

 Tulangan Spiral Ø8 

Berat per meter   = 0,4 kg/m 

Jarak antar sengkang (h1)  = 10 cm 

Diameter sengkang  (D) = 20 cm  

Kedalaman bored pile (h) = 20 m  

Panjang total sengkang  = √(𝜋
ℎ

ℎ1
 𝐷)2 + ℎ2 

     =  √(𝜋
20

0,1
 0,2)2 + 202 

     = 127,18 m  

Panjang besi per batang  = 12 m 

Berat total    = 0,4 x 127,18 

     = 50,872 kg  

Jadi,Berat total besi untuk 1 titik bored pile adalah 341,4528 kg + 50,872 

kg = 392,325 kg. 



 

Gambar 3.12 Sket tulangan bored pile 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020 

 Target : Pemasangan tulangan bore pile dengan 16 batang tulangan 

utama berdiameter 13 mm (ulir) , tulangan spiral berdiameter 8 mm 

(polos) ,panjang overlap 30- 40D dengan panjang penulangan 20 m.  

 Kendala  : pada saat memasukkan tulangan, hendaknya pekerja harus 

hati hati jika tidak tulangan akan jatuh ke dalam lubang sebelum 

penyambungan tulangan yang berikutnya.   

 

3. Pengecoran Bore Pile 

Pengecoran adalah bagian akhir dari pekerjaan bore pile. Setelah 

dimasukkannya tulangan kedalam lubang bor,  kemudian dimasukkan pipa tremie 

dengan panjang 12 meter. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan mutu 

beton k-350 .sebelum penuangan beton ke lubang pondasi, mutu beton diuji nilai 

slumpnya. Penuangan beton melalui corong agar betonyang berada di dalam pipa 

tremie. Setelah pipa tremi penuh biasanya beton tidak dapat mengalir karena ada 

tekanan dari bawah. Untuk memperlancar adukan beton di dalam pipa  tremie, 

dilakukan hentakan-hentakan pada pipa tremie dan  diangkat sedikit supaya 

betonnya keluar. 

    Volume Pengecoran Pondasi Bore Pile 

Volume pengecoran PB 1 =  
1

4 
𝜋𝑑2 = 

1

4 
𝜋 𝑥 0,32x 20 m = 1,413 m³ 

 ( untuk 1 titik borepile). 



Total borepile GKT 1 = 116 buah 

 = 1,413 x 116 buah   = 163,908 m³ 

Total borepile GKT 2 = 72 buah  

= 1,413 x 72 buah   = 101,736 m³ 

Total borepile GKT 3 = 42 buah 

= 1,413 x 42 buah   = 59,346 m³ 

Total borepile GKT 4 = 72 buah  

= 1,413 x 72 buah  = 101,736 m³        + 

     Total    =   426,726 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Proses Uji Slump 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

Sebelum pengecoran dilakukan telebih dahulu Uji Slump untuk mengetahui 

Homogenetis atau kerataan campurana dukan beton segar. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.13 Proses Pengecoran 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 



Tahapan pengecoran dilakukan dengan mengunakan grobak sorong yg 

dituangkan dariTruk Mixer dan dibawah secara manual ketempat bore pile yang 

akan di lakukan pengecoran. 

 

 Target  : Pengecoran pondasi borepile mencapai ketinggian 20 m,mutu 

beton k-350 dengan volume beton 1,4 m³. 

 Kendala : Lahan kerja tergenang air lumpur yang disebabkan oleh 
pembuangan air tanah   dari pengeboran  yang dibuang disaluran 

pembuangan sekitar lokasi. Hal ini menyebabkan concrete mixer truck 

sulit untuk menuangkan beton secara langsung ke corong tremie dan harus 

menggunakan gerobak  dorong  untuk memasukkannya dan itu 

membutuhkan waktu yang lama.  Untuk memperlancar adukan beton 

didalam pipa tremie, maka harus dilakukan hentakan- hentakan pada pipa 

tremi dengan mengayun power winch. 

 

c. Pekerjaan Pile Cap 

 Pile Cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan 

kolom dibagian atasnya, Fungsi dari Pile Cap untuk mendapatkan beban dari 
kolom yang lalu akan terus disebarkan kepondasi Bore Pile. Pile cap ini bertujuan 

agar lokasi kolom benar-benar berapa dititik pusat pondasi sehingga tidak 

menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan beban tambahan pada 

pondasi. Selain itu, seperti halnya pada kolom, pile cap juga berfungsi untuk 

menahan gaya geser dari pembebanan yang ada. 

1. Penggalian Pile Cap 

Pengalian dilakukan sebagai langkah awal dalam pembuatan pondasi. Pile 

cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom 

dibagiana tasnya .Galian pile cap dilakukan pada titik-titik pondasi bore 

pile,kedalaman pile cap mengacu dari bowplank karena kontur tidak sama datar. 

volume galian pile cap  1  = 1,7 m  x 1,7 m x 2,2 m  

volume galian pile cap  2  = 1,7 m  x 2 m x 2,2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.15 Proses Penggalian Pile Cap 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

2. Penulangan Pile Cap 

Pemasangan tulangan adalah lanjutan pada saat telah selesai penggalian 

dengan kata lain adalah rangkaian besi untuk tulangan kolom pedestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Proses Penulangan Pile Cap 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

3. Pemasangan Bekisting Pile Cap 

Bekisting adalah cetakan beton yang bersifat sementara saat pengecoran dan 

untuk mengikat beton mix agar tidak bertumpahan dan padat. Dipasangkannya 

Tahu Beton sabagai spesi dengan ukuran selimut beton yang diinginkan. 

Volume Bekisting Pile Cap 1   = 1,5 m  x 1,6 m  x 0,8 m 

Volume Bekisting Pile Cap 2   = 1,5 m  x 1,9 m  x 0,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.17 Proses PemasanganBekisting Pile Cap 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

     

4. Pengecoran Pile Cap 

Pengecoran tahap  ini bertujuan untuk dimana nanti akan di pasang rangka-

rangka besi diatas coran tersebut untuk kolom pedestal. Pengecoran menggunakan 

mutu beton K275 yang diangkut truk mixer dari bacing plan. 

Volume pengecoran Pile Cap 1   = 1,5 m  x 1,5 m  x 0,8 m 

      = 1,8m³ ( untuk pilecap 1 borepile) 

Volume pengecoran Pile Cap 2   = 1,5 m  x 1,8 m  x 0,8 m 

      = 2,16m³ ( untuk pilecap 2 borepile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Proses Pengecoran Pile Cap 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

  Target :  Pengecoran pile cap 1 dimensi 1,5 x 1,5 x 0,8 m dengan volume 

beton 1,8 m³, pengecoran pile cap 2 dimensi  1,5 x 1,8 x 0,8 m dengan 

volume beton 2,16 m³  mutu beton K-275.  

 Kendala :  Lokasi kerja tergenang lumpur yang mengakibatkan susahnya 

concrete mixer truck masuk dan membutuhkan waktu yang lama. 

 

 

 

 

 

 



d. Pekerjaan Kolom Pedestal 

Kolom Pedestal adalah kolom utama dimana ukuran dan fungsi kolom 

pedestal ini sama dengan kolom utama pada bangunan,kolom pedestal biasanya 

tempat dudukan plat kolom baja dan dimana pada kolom pedestal ini ditanam 

angkur baja. 

 

 

1. Penentuan Letak Kolom Pedestal 

Pekerjaan penentuan letak kolom pedestal dilakukan untuk menuntukan titik 

kolom sebenarnya dengan meluruskan benang dari bowplank sebagai acuan 

kesamaan, Agar sesame antar kolom sejajar dengan satu dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Proses Penentuan Titik Kolom Pedestal 

 (Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

2. Penulangan Kolom Pedestal 

Penulangan Pedestal berfungsi sebagai penahan gaya tarik, kolom pedestal 

menggunakan besi D19 sebanyak 28 tulangan utama. penulangan dilakukan 

lanjutan pada saat telah selesai penulangan pile cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.20 Proses PenulanganKolom Pedestal 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

3. Pemasangan Bekisting Kolom Pedestal 

Bekisting adalah cetakan beton yang bersifat sementara saat pengecoran dan 

untuk mengikat beton mix agar tidak bertumpahan dan padat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Gambar 3.21 Proses Pemasangan Kolom Pedestal 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

4. Pengecoran Kolom Pedestal 

Pengecoran tahap  ini bertujuan untuk dimana nanti akan di pasang rangka-

rangka besi diatas coran tersebut untuk kolom utama. Pengecoran menggunakan 

mutu beton K275 yang diangkut truk mixer dari bacing plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Pengecoran Kolom Pedestal 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 



 Target  : Pengecoran sesuai dengan ukuran yang ada digambar 

50cm  x 50 cm dan tinggi menyesuaikan elevasi  

 Kendala :  Penulangan pada kolom terlalu rapat, jadi pada saat 

pemadatan menggunakan vibrator agak sedikit sulit.  

 

e. Pekerjaan Rollag Bata 

Rollag bata merupakan pondasi sederhana yang fungsinya bukan 

menyalurkan beban bangunan, melainkan untuk menyeimbangkan posisi lantai 

agar tidak terjadi amblas pada ujung lantai. Fungsinya hampir sama dengan sloof 

gantung nama rollag bata tidak sekuat sloof gantung dan tidak semahal sloof 

gantung. 

1. Penancapan Kayu Cerocok 

Cerocok ditanam sedalam 4 m dengan jarak 30 cm. Setelah cerocok 

tertanam, letakkan plastik hitam diatas galian kemudian cor untuk lantai kerjanya 

kemudian pasang rollag.  Rollag merupakan pasangan bata yang dipasang bata 

bersiri. Motif pemasangaan rollag dapat berbentuk setengah lingkaran, gothic atau 

cengkeh. Setelah pemasangan rollag beri acian kasar(reben) pada dinding rollag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Penancapan Kayu Cerocok 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

 

 



2.  Lantai Kerja 

Lantai kerja dilakukan diatas cerucuk setebal 10 cm . Pembuatan lantai kerja 

memudahkan pemasangan rollag agar terlindung dari lumpur/permukaan merata 

agar rollag dipasang dengan kedataran yang sama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Lantai Kerja 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

3. Pasangan Rollag Bata 

Pemasangan Rollag bata untuk menopang berat bebab bangunan, dan untuk 

menyeimbangkan posisi lantai agar tidak terjadi runtuh pada ujung lantai. 

Pekerjaan ini dilakukan sebelum pekerjaan sloof. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Lantai Kerja 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

 

 

 



f. Hammer Test  

Hammer Test merupakan suatu alat yabg digunakan untuk pemeriksanaan 

mutu beton tanpa merusak beton pada suatu banguna. Metode ini dilakukan 

dengan memberikan beban impact (tumbukan) pada permukaan beton dengan 

menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang 

besarnya tertentu.  Diperlukan pengambilan beberapa kali pengukuran disekitar 

lokasi pengukuran, yang hasilnya kemudian dirata-ratakan British Standards (BS) 

mengisyaratkan pengambilan antara 9-25 kali pengukuran untuk setiap daerah 

pengujian seluas maksimum 300 mm².  

 

 
Gambar 3.25 Hammer Test pada titik PDA GKT 1 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan,2020) 

 

g. Pile Driving Analyzer Test  

Pile Driving Analyze atau biasa dikenal dengan sebutan PDA Test termasuk 

salah satu jenis pengujian pondasi dengan pemukulan ulang/re-strike kepada 

pondasi dengan hammer dimana pondasi tersebut telah dipasang sensor Strain 

Transducer (Velocity) dan Accelerometer (Force). Berat/massa hammer untuk 

pengujian PDA Test ini sebesar 1,5 ton . 

 

Gambar 3.26 PDA (Pile Driving Analyze) Test  
(Sumber Dokumentasi Lapangan,2020) 



3.1.5  Scope Of Work 

Jenis pekerjaan yang terdapat di Proyek Pembangunan Gedung 
Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis secara umum meliputi :  

 

a. Pekerjaan Persiapan meliputi: 

 

1. Kantor direksi dan kontraktor 

2. Gudang, los kerja dan barak kerja 

3. Papan nama proyek 

4. Pagar sementara proyek 

5. Air kerja, listrik, dan jaringan wifi 

6. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan 

7. Peralatan keselamatan & kesehatan kerja(K-3) 

 

b. Pekerjaan MEP meliputi: 

1. Plumbing (hanya instalasi) 

2.  Fire fighting (hanya instalasi) 

3. Elektronik (hanyainstalasi) 

4. Elektrical (hanyainstalasi) 

 

 

 

3.2     Target yang diharapkan 

3.2.1 Target yang diharapkan selama kerja praktik 

Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktik ini ialah: 

a. Mahasiswa diharapkan mendapat pengetahuan yang ada dilapangan. 

b. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah di 

pelajari di bangku perkuliahan di dunialapangan. 

c. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

lapangan selama kerja praktik. 
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3.2.2  Target Perusahaaan Dalam Proyek 

Quality target ialah target yang telah di tentukan oleh perusahaan untuk 

menentukan sasaran dalam perencanaan supaya tujuan yang diiginkankan 

perusahaan dapat tercapa. 

1. Selama berlangsungnya proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 

Politeknik Negeri Bengkalis ini diharapkan berjalan dengan baik. 

2. Hasil dari pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 

Politeknik Negeri Bengkalis ini sesuai dengan perencanaan dan tetap 
memperhatikan mutu dan standar pekerjaan. 

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

 

3.3  Perangkat lunal/keras  yang digunakan 

3.3.1 Perangkat Lunak 

 Adapun perangkat lnak yang digunakan dalam pelaksanaan proyek 

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

sebagai berikut : 

1. Mx. Word 

Perangkat ini digunakan untuk penulisan surat. 

2. Mx. Excel 
 

Perangkat ini digunakan untuk mempermudahkan dalam pperhitungan 

rancangan anggaran biaya (RAB). 

3. Auto cadd 

Perangkat ini digunakan untuk menggambar mappingan arsitektur dan 

menentukan letak posisi trap yang mengalami permasalahan di lapangan 

 

 

3.3.2 Perangkat Keras 

 

Adapun perangkat lnak yang digunakan dalam pelaksanaan proyek 

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

sebagai berikut : 
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No Nama Alat Gambar Alat Kegunaan 

1 Truck 

Mixer 

 Mengangkut beton mix dari 

Batching Plan ke lokasi 

konstruksi sambil menjaga 

konsistensi beton agar tetap 

cair,merata dan tidak 

mengeras dalam perjalanan. 

2 Bore Pile  Membor Tanah dengan cara 

melubangi dengan putaran 

mata bore yang dibantu 

dengan aliran air agar tanah 

lembek/basah dan mudah 

dibor. 

3 Concrete 

Pump 

truck 

 Memompa atau menyalurkan 

beton ready mix dari mixer 

truck ke lokasi pengecoran. 
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4 Theodolite   Untuk menentukan titik letak 

bangunan dan menentukan 

elevasi bangunan 
 

 

5 Hammer 

Test 

 Untuk mengetahui 

keseragaman material beton 

pada struktur. 

6 PDA Test    Untuk mengetahui nilai daya 

dukung  aksial tiang/pondasi 
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3.4  Dokumen yang Dihasilkan 

 

Adapun yang didapat selama melaksanakan kerja praktek dalam proyek 

pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis ini ialah, 

sebagai berikut : 

 

1. Data Perusahaan 

2. Data Proyek 

3. Gambar Denah Bangunan 

 

 

3.5 Kendala Selama Kerja Praktik 

 

Adapun kendala yang ditemukan selama melakukan kerja praktek 

dilapangan, ialah sebagai berikut : 

 

1. Adanya faktor alam ( cuaca) yang membuat pekerjaan pengecoran 

terhambat. Hal ini berpengaruh pada time schedule yang telah direncakan. 

2. Kondisi lapangan yang berlumpur akibat pengeboran menghambat 

pekerjaan pengecoran ditik yang telah siap untuk dicor 

3. Gambar rencana yang diawal pekerjaan ada perubahan. Hal ini 

mengakibatkan pekerjaan awal tertunda 

4.  Adanya perubahan rencana pembesian kolom akibat terlalu boros yang 

mengakibat besi yang telah siap dirakit dibuka kembali. 

 

 

 

 

 

 

7 Concrete 

Vibrator 

     Untuk memadatkan beton 

ready mix yang dituangkan 

ke bekisting. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan selama enam puluh 

hari,Mulai tanggal 1 juni sampai 31 agustus tahun 2020 diproyek pembangunan 

gedung kuliah terpadu politeknik negeri bengkalis,riau. Secara garis besar dapat 

disimpulkan khususnya pada : 

1. Pekerjaan Survey Lapangan Proyek 

2. Pekerjaan Pemasangan Bowplank 

3. Pekerjaan  Podasi Bore Pile 

4. Pekerjaan Pile Cap 

5. Pekerjaan Kolom Pedestal 

 

Dengan adanya kerja praktek penulis banyak mendapat tambahan ilmu dan 

pengalaman dari sumber dilapangan yang tidak pernah penulis dapatkan 

diperkuliahan , sehingga meninbah wawasan penulis untuk mempermudah proses 

penulisan laporan Kerja Praktek (KP) 

 

 

4.2 Saran 

 

1. Untuk Mahasiswa/i yang akan melakukan kerja praktek (KP) hendaklah 

untuk mempersiapkan diri dalam melakukan hubungan dengan pihak 

perusahaan. 

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

gunakan alat pelindung diri seperti sepatu safety,helm penutup 

kepala,masker dan  jaket. 

3. Gunakan waktu kesempatan kerja praktik dengan banyak bertanya kepada 

pihak perusahaan maupun pekerja. 
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