
LAPORAN KERJA PRAKTEK 

PT. WIKA KARAGA, KSO 

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PEKANBARU-SC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

MASROF 

4103181191 

  

 

 

 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 

BENGKALIS-RIAU 

2020 

 





KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikan berupa 

kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan laporan kerja 

lapangan ini. 

Laporan kerja lapangan ini berjudul Praktek Kerja Lapangan  Instalasi Pengolahan Air 

Limbah Kota Pekanbaru Kec.Sukajadi Area Selatan. Kerja praktek ini telah penulis 

laksanakan dengan baik. 

Tujuan utama dari Kerja Lapangan ini adalah untuk memantapkan teori dan praktek yang 

telah di pelajari di kampus dan dapat di selesaikan dengan serta di aplikasikan di lapangan. 

Dalam proses pembuatan laporan ini tak lupa saya menghaturkan sujud kepada orang tua 

saya yang telah banyak memberikan saya dorongan semangat dari awal hingga selesai 

laporan ini dan tidak lupa juga saya menucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang telah 

memberikan dorongan secara moril serta informasi.  juga dengan segala hormat saya ucapkan  

banyak terima kasih pada bapak/ibuk dosen Politeknik Negeri Bengkalis sehingga kami bisa 

menerapkan ilmu yang di berikan pada kami.Ucapan terimakasih ini juga saya ucapkan 

kepada : 

1. Bapak Faisal Ananda,ST.,MT Selaku kepala jurusan Teknik Sipil 

2. Bapak Dedi Enda,ST.,MT selaku ketua program studi D-III Teknik Sipil 

3. Bapak Zulkarnain,ST.,MT selaku koordinator Kerja Praktek (KP) 

4. Bapak Efan Tifani M.Eng selaku dosen pembimbing 

5. Bapak Lutfi Bina selaku manager proyek 

6. Bapak Azwar Anas selaku pelaksana utama 

Penulis menyadari bahwa laporan ini  jauh dari kata kesempurnaan dengan segala 

kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak 

demi kesempurnaan dari Laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata penulis berharap, semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan  mahasiswa-mahasiswi dan pembaca sekaligus 

demi manambah pengetahuan tentang Praktek Kerja Lapangan. 

                            Pekanbaru, 31 Agustus 2020 

           Penulis 

                   MASROF 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR .......................................................................................   i  

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

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................   v 

DAFTAR LAMPIRAN  ....................................................................................  vi  

 

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

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

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

1.3     Tujun kerja Praktek ................................................................................... 2 

1.4     Skema proyek  ........................................................................................... 3 

1.5     Struktur Organisasi Perusahaan  ............................................................... 8 

 

BAB II  DATA PROYEK ................................................................................. 9 

2.1     Proses Pelelangan ...................................................................................... 9 

2.2     Data Proyek  .............................................................................................. 10 

 2.2.1    Data Umum proyek  ............................................................................... 10 

          2.2.2    Data Teknis Proyek ....................................................................... 11 

 

BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK ............ 12 

3.1     Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan  ...................................................... 12 

3.2     Tahapan Pekerjaan .................................................................................... 12 

          3.2.1    Pekerjaan Persiapan  ..................................................................... 12 

          3.2.2    Alat Berat Yang Digunakan  ......................................................... 15 

          3.2.3    Pekerjaan Pemasangan Pipa  ......................................................... 18 

          3.2.4    Pekerjaan Mainhole ....................................................................... 21 

          3.2.5    Cor Top  Slab  ...............................................................................   23 

          3.2.6    Sand cone   ....................................................................................   24 

 

3.3     Target Yang Diharapkan ........................................................................... 25 



iv 
 

3.4     Perangkat Lunak/ Keras Yang Digunakan ................................................ 25 

3.5     Data-Data Yang Diperlukan ...................................................................... 25 

3.6     Dokumen Dan File Yang Dihasilkan  ....................................................... 26 

3.7     Kendala-Kendala Yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Proyek ............... 26 

3.8     Hal-Hal Yang Dianggap Perlu  ................................................................. 26 

 

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 27 

4.1     Kesimpulan  .............................................................................................. 27 

4.2     Saran  ......................................................................................................... 27 

 

 



v 

 

 DAFTAR GAMBAR  

Gambar 1.1.   Skema Proyek     3  

Gambar 1.2.   skema proyek........................................................................  4   

Gambar 1.3.   Struktur organisasi Proyek ...................................................  5 

Gambar 2.1    Foto area kawasan proyek   ..................................................  7 

Gambar 2.2.   Foto jenis pekerjaan proyek .................................................  8 

Gambar 3.1.   Pipa pvc 160-200 mm ..........................................................  9 

Gambar 3.2.  Geotek uttuk bantalan............................................................  9 

Gambar 3.3.  Tanah untuk penimbunan ulang ............................................  10 

Gambar 3.4.  Material tulangan...................................................................  10 

Gambar 3.5.  Exacavator .............................................................................  11 

Gambar 3.6   Dumtruck ...............................................................................  12 

Gambar 3.7   Concrete mixer truck .............................................................  12  

Gambar 3.8 Half crane ................................................................................  13 

Gambar 3.9 Tandem Roller .........................................................................  13 

Gambar 3.10 Cutting aspal ..........................................................................  14 

Gambar 3.11 Galian dan pemasangan shoring ............................................  14 

Gambar 3.12 Dewatering ............................................................................  15 

Gambar 3.13 Pemasangan Geotex ..............................................................  15  

Gambar 3.14 Pemasangan pipa ...................................................................  15 

Gambar 3.15 Penguncian pipa ....................................................................  16 

Gambar 3.16.Penimbunan ulang .................................................................  16 

Gambar 3.17. Pemasangan slab beton.........................................................  16 



v 

 

Gambar 3.18. Mainhole...............................................................................  17 

Gambar 3.19. Pemasangan precast..............................................................  17 

Gambar 3.20. Pemasangan chamber mainhole ...........................................  18 

Gambar 3.21. Pamasangan mall ..................................................................  18 

Gambar 3.22. Pengecoran lc  ......................................................................  18 

Gambar 3.23. Pengecoran pengunci chamber .............................................  19 

Gambar 3.24. Galian yang akan di cor ........................................................  19 

Gambar 3.25. Stamper pemadatan ..............................................................  19 

Gambar 3.26. Sandcone test ........................................................................  20 

Gambar 3.27. Pemasangan Tulangan ..........................................................  20 

Gambar 3.28. Pengecoran top slab ..............................................................  20 

Gambar 3.29. Top Slab Selesai di cor .........................................................  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Latar Belakang Perusahaan 

 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) adalah salah satu perusahaan 

konstruksi milik Pemerintah Indonesia. WIKA didirikan berdasarkan UU no. 19 

tahun 1960 junto PP. no. 64 tahun 1961 tentang Pendirian PN “Widjaja Karja” 

tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan PP ini juga, perusahaan konstruksi milik 

Belanda yang bernama NV Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis 

en Co. yang telah nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia, dilebur ke dalam PN 

Widjaja Karja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Latar Belakang Proyek 

 Proyek merupakan sebagian atau keseluruhan rangkaian kegiatan 

perencanaan dan pelaksaan pekerjaan yang harus di selesaikan dalam suatu 

periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas. 

Dalam proyek pembangunan di butuhkan beberapa macam lingkup pekerjaan dan 

disiplin ilmu untuk mewujudkan suatu bangunan yang bermutu. Pembangunan di 

PT.WIKA KARAGA,KSO berupa pembangunan fisik proyek seperti 

pembangunan fasilitas jaringan air,pembangunan perpipaan air limbah dan lain 

sebagainya 
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 Demi kelancaran sebuah proyek di perlukan sebuah perencanaan yang baik 

untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir. Proyek mempunyai sifat 

istimewa,di mana waktu kerja di batasi oleh jadwal yang telah di tentukan oleh 

industri dan konstruksi. 

 

1.2 Tujuan Proyek 

Untuk saat ini tujuan proyek IPAL PT.Wika –Karaga`KSO semata-mata 

agar masyarakat lebih mengerti tentang manfaat IPAL ini. 

Kita inginkan tujuan,aspek pekerjaan,serta tahapan tahapan proyek ini di 

mengerti oleh warga.Memang selama pekerjaan,ada kenyamanan warga 

terganggu. Tapi ada tahapannya hingga selesai, sehingga banyak keuntungan yang 

di dapatkan oleh masyarakat sendiri. Berikut tujuan Proyek IPAL  

1) Mengolah limbah kotor pembuangan rumah masyarakat 

2) Mencegah terjadinya banjir kecil 

3) Memudahkan masyarakat dalam pembungan limbah kotor 

4) Memberi kemudahan pada setipa rumah masyarakat dalam saluran 

pembuangan limbah  

 

  1.3 Tujuan kerja praktek : 

1) Menambah wawasan Mahasiswa 

2) Membina hubungan baik antara kampus dan Perusahaan 

3) Meningkatkan kualitas Mahasiswa 

4) Memaksimalkan potensi Mahasiswa 

5) Membangun hubungan baik dengan intansi Penyelenggara 
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1.4 Skema Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 skema proyek ( a ) 

 

1.4.1 Pemilik Proyek 

 Adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan 

memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan 

perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek. 

1.4.2 Konsultan Suvervisi 

 Orang yang bertugas mengawasi/mensuverpisi pelaksanaan pekerjaan 

yang dilakukan oleh kontraktor sehari-hari. Dengan demikian hasil pekerjaan akan 

terlaksana benar-benar sesuai gambar dan memenuhi spesifikasi 

1.4.3 Kontraktor 

 Orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau di 

sewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang di 

menangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi/lembaga 

pemerintahan. 

 

PEMILIK PROYEK 

 

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) 

KONSULTAN SUPERVISI 

 

SMEC 

KONTRAKTOR 

 

WIKA-KARAGA KSO 
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Gambar 1.2 skema proyek ( b) 

1.5 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan 

Perpipaan Air Limbah Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC1), terdiri dari 

struktur organisasi tim pelaksana kegiatan dan struktur organisasi dalam kaitannya 

dengan pihak Pengguna Jasa 

 

a. Struktur Organisasi Pengguna Jasa 

Struktur Organisasi Pengguna Jasa dalam hal ini adalah Struktur 

Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan 

Lingkungan Permukiman Riau, Pejabat Pembuat Komitmen, dan 

Direksi Pekerjaan. 

b. Struktur Organisasi Penyedia Jasa 

Struktur Organisasi Penyedia Jasa dalam hal ini adalah Strukur 

Organisasi dari Kontraktor Pelaksana WIKA-KARAGA,KSO.  
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STRUKTUR ORGANISAS PT.WIKA-KARAGA.KSO 

PROYEK IPAL PEKANBARU SC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.3 Struktur Organisasi 
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1. Manager Proyek 

orang yang memegang tanggung jawab terhadap proyek IPAL, disamping itu 

Manager proyek juga dapat jadi penentu keberhasilan sebuah proyek. Proyek 

berhasil,maka perusahaan akan berubah jadi lebih baik dan mendapat untung 

begitu juga sebalik nya 

2. SHE ( Safety,healty and enverontment ) 

Orang yang  menjaminan keselamatan kerja yang bertanggung jawab dalam 

memberikan jaminan bagi para pekerja jaminan tersebut di berikan selama 

pekerja bekerja di perusahaan PT.WIKA KARAGA,KSO Proyek instalasi 

pengolahan air limbah  

3. Deputi manager proyek 

wakil manager proyek di mana orang ini di percaya menjalankan tugas 

apabila manager berhalangan 

4. Strukture engginering 

 orang yang memastikan suatu struktur benar-benar aman untuk di lanjutkan 

ketahap konstruksi 

5. Engginering  

 Orang yang melaksanakan dan mengawasi berjalan nya suatu proyek 

tersebut.serta merancang konsep, pengembangan sistem,dan mensuvervasi 

pekerjaan teknisi dan pekerja 

6. Pelaksana 

  orang yang bertanggung jawab dalam proses berjalan nya pekerjaan proyek 

dan mengatasi jika adanya kendala yang menghambat berjalan nya pekerjaan. 

7. Drafter 

 Orang yang bekerja sama dengan engginer di pekerjaan proyek dengan 

spesifikasi penanggung jawab dalam hal membuat,mengatur,melaksanakan 

kegiatan drawing. Adapun tugas dari drafter sebagai berikut: 

 a. merencanakan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

 b. mengatur filling sofcopy di komputer dan hardcopy 

 c.membuat gambar-gambar kerja sesuai dengan pengarahan yang di tetapkan 
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8. Surveyor 

 Seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati 

suatu pekerjaan lainnya. Contohnya dalam mengawasi pekerjaan pemasangan 

pipa dan elevasi pipa 

9. Geoteknik  

 Orang yang termasuk dalam perencanaan atau Design sebuah bangunan 

proyek 

10. Road Engginering 

 Seseorang yang melibatkan perencanaan,desain,konstruksi,operasi,dan 

pemiliharaan memastikan orang dan barang yang aman dan efektif 

11. Sistem Manajemen Mutu 

 Orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian mutu, jaminan mutu dan 

perbaikan mutu. Manajemen mutu tidak hanya berfolus pada mutu produk, 

tapi juga cara untuk mencapainya. 

12. Quantity Surveyor 

 Seorang professional industri konstruksi dengan pengetahuan ahli 

managemen proyek yang meliputi managemen biaya dan managemen kontrak 

dalam suatu proyek. 

13. Komersial 

 Seseorang yang bertanggung jawab dalam bagian pengadaan barang. 

14. Keuangan 

 Seseorang yang mengetahui berbisnis individu meningkatkan organisasi, 

dengan lokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, 

dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya juga mengatur 

keuangan dan aset lainnya 

15. Pelaksana Utama  

 Seseorang bagian dari kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan teknik. 

16. Quality Control 

 Orang yang pada intinya sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang 

terlibat dalam suatu kegiatan produksi ataupun konstruksi 
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1.5 Ruang Lingkup Perusahaan 

  Ruang lingkup perusahaan adalah pekerjan-pekerjaan kosntruksi, Hal ini 

banyak sekali jangkauan yang dapat di laksanakan berbentuk proyek-proyek 

pembangunan contoh nya adalah Proyek IPAL 
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  BAB II 

DATA PROYEK 

 Pelaksanaan suatu proyek biasanya dimulai dengan pemberian tugas oleh 

pemilik proyek (owner ) kepada pelaksana (kontraktor) melalui suatu proses yang 

disebut pelelangan. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, owner akan mencari konsultan pengawas sebagai wakilnya untuk 

memantau proses pekerjaan di lapangan.  

2.1 Proses Pelelangan 

2.1.1. Informasi Lelang 

Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa 

dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyediaan 

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat.  Proses pelelangan adalah proses 

kegiatan penawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh pemilik proyek (owner) 

kepada rekanan (kontraktor), yang bertujuan untuk memilih salah satu 

pelaksana pekerjaan yang memenuhi syarat. Berdasarkan metode dan tata cara 

tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara 

taat sehingga terpilih penyedia terbaik. Penentuan pelaksanaan kegiatan pada 

dasarnya dapat dilakukan dengan cara:  

1. Pelelangan umum, yaitu pelelangan yang di umumkan melalui media 

massa atau publikasinya. 

2. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan yang hanya diundang beberapa 

pemborongan yang di anggap mampu. 

3. Pemilihan langsung. 

4. Penunjukan langsung.  

5. Penunjukan langsung. Adapun pelelangan yang diadakan dinas 

pekerjaan umum dan penataan ruang pada proyek instalasi 

pengolahan air limbah ini  jenis pelelangannya adalah pelelangan 

terbuka/umum. 

Adapun pelelangan yang diadakan Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yaitu pelelangan terbuka/umum 
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2.1.2. Bagan Alir Proses Lelang 
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Gambar 2.1 bagan alir proses pelelangan 

2.2 Data Proyek 

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

melakukan Kerja Praktek pada perusahaan dan melalui bimbingan koordinator 

pihak perusahaan. Adapun data-data yang di dapat sebagai berikut : 

2.2.1. Data Umum Proyek . 

Nama Kegiatan  : Pembangunan Perpipaan Air Limba 

Kota Pekanbaru-Area Selatan (Paket SC-

1) 

Lokasi Kegiatan  :Kota Pekanbaru, Riau 

Konsultan Supervisi : SMEC International Pty in Joint Venture 

with Stantec Australia Pty Ltd with PT. 

Infratama Yakti, PT. SMEC Denka 

Indonesia, PT. Amurwa Internasional 

and PT. Widyagraha Asana. 

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

di amandement jadi 780                                

(Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hari 

Kalender 

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

Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh 

Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Enam Ribu Rupiah).  
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Gambar 2.2. Foto Area kawasan Proyek 

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Data Teknis Proyek 

1. Total Starting Pit untuk Metode Boring = 127 Titik 

2. Total Arriving Pit untuk Metode Boring = 119 Titik 

3. Total Starting Pit untuk Metode Jacking = 17 Titik 

4. Total Arriving Pit untuk Metode Jacking = 13 Titik 

5. Total Maintenance Hole     = 522 Titik  

6. Total Property Connection  = 1000 Unit 

Tipe

Dia 150 200 250 300 400 450 600

< 3m 1,002.00 

3 - 4 m 1,384.00 526.00    Open Trench = 8,596.00   m

4 - 5 m 976.00    249.00    79.00      Boring = 9,629.00   m

5 - 6 m 806.00    726.00    64.00      Jacking = 1,470.00   m

6 - 7 m 232.00    623.00    304.00    Total = 19,695.00 m

7 - 8 m 350.00    133.00    

8 - 9 m 225.00    670.00    

9 - 10 m 299.00    

Total (m) 4,975.00 1,501.00 623.00    79.00      368.00    1,102.00 

Resume

11,047.00       

7,594.00          

2,550.00          

752.00             

151.00             

PVC RCP
Depth (m)
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No Jenis Material Standar Standar yang dapat diberlakukan 

1 Pipa PVC - Semua material yang 

ditawarkan harus 

produksi dalam 

negeri sesuai dengan 

standar SNI 06-0162-

1987 

- Semua material yang 

dikirim harus seratus 

persen baru (bukan 

material bekas), 

dalam keadaan baik 

dan memenuhi syarat 

spesifikasi teknis 

yang ditentukan. 

- Pipa harus PVC kaku 

dan harus sesuai 

dengan JIS K6741 

Kelas VU untuk pipa 

lateral dan VP Kelas 

untuk pipa tekanan 

yang terhubung dari 

pompa submersible di 

pit basah kecuali 

ditentukan lain. 

 SNI06-0162-198 Pipa PVC untuk saluran air 

buangan di dalam dan di luar bangunan. 

 SNI06-0178-1987Pipa PVC untuk saluran air 

buangan di dalam dan di luar bangunan. 

 SNI06-2548-1991 Metode Pengujian Diameter 

Luar Pipa PVC untuk Air Minum dengan 

Jangka Sorong. 

 SNI06-2549-1991 MetodePengujian Kekuatan 

Pipa PVC untuk Air Minum terhadap 

Hidrostatik. 

 SNI06-2550-1991Metode Pengujian Ketebalan 

Dinding Pipa PVC untuk Air Minum. 

 SNI06-2551-199 Metode Pengujian Bentuk dan 

Sifat Tampak Pipa PVC untuk Air Minum 

 SNI06-2552-1991 Metode Pengambilan 

Contoh Uji Pipa PVC untuk Air Minum 

 SNI06-2553-1991 Metode Pengujian 

Perubahan Panjang Pipa PVC untuk Air 

Minum dengan Uji Tungku  

 SNI06-2554-1991 Metode Pengujian 

Ketahanan PipaPVCuntukAirMinum terhadap 

Metilen Khlorida 

 SNI06-2555-1991 Metode Pengujian Kadar 

PVC pada Pipa PVC Air Minum denganTHF 

 SNI06-2556-1991 Metode Pengujian Diameter 

Luar Pipa PVC untuk Air Minum dengan Pita 

Meter 

 SNI06-0084-2002 Pipa PVC untuk saluran air 

minum 

 SNI19-6783-2002      Spesifikasidesinfeksi 

perpipaan air bersih AS1260 

 

  



14 
 

 

Gambar 2.3. Foto jenis pekerjaan proyek 

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 

 

1.Bongkaran aspal 

Untuk menggali parit terbuka yang akan di pasang pipa yang memiliki       

kedalaman bervariasi ada 1.6 meter sampai 3 meter 

2.Galian tanah 

Galian tanah yang kemudian di bawa oleh dumtruk lalu di buang ke  

pembuangan yang sudah di tentukan lokasi nya 

3.Shoring 

    Untuk menahan dinding bekas galian agar tidak terjadi longsor 

4.Dewatering 

 Proses pembungan air dari dalam galian air berasal dari hujan maupun dari 

dinding galian 

5.Geotextil 

 Untuk membuat bantalan pipa yang dalam nya berisi pasir cor dan juga untuk 

menutup pipa yang sudah terpasang 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

 Dalam melaksanakan Kerja Praktek (KP) pada proyek IPAL (Instalasi 

pengolahan Air limbah), spesifikasi tugas yang dilaksanakan penulis adalah 

semua pekerjaan yang diberikan selama proses kerja praktek. 

3.2 Tahapan Pekerjaan 

 Adapun tahapan pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek (KP) 

dimulai dari pekerjaan Marking,Cuttingan,galian parit terbuka,pemasangan 

shoring,pemasangan geotex,pemasangan pipa,penimbunan ulang,pemasangan slab 

beton,pengujian sandcone,pengecoran top slab mainhole dan ada juga pekerjaan 

mainhole 

 

3.2.1 Pekerjaan Persiapan 

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

tenaga kerja sesuai dengan jadwal kebutuhan lapangan. 

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

pelayanan lalu lintas serta pengaturan ijin penutupan jalan. 

c. Pekerjaan pengukuran dan pematokan pipa 

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

keberadaan utilitas di bawah permukaan perkerasan atau badan jalan, terlebih 

apabila informasi mengenai keberadaan utilitas tersebut kurang memadai. 

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

informasi proyek 

 

1. Bahan  yang digunakan 

Adapun bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas dan sesuai 

dengan bestek. Adapun bahan  yang digunakan yaitu: 
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a. Pipa PVC 

 

Gambar 3.1. Pipa pvc 160-200 mm 

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 

 

b. Geotekstil 

   Geotekstil  adalah  lapisan untuk membuat sebuah bantalan 

pipa,dan juga untuk menutupi pipa yang akan di pasang sepanjang 3 meter 

pipa diameter 150-200 mm. Cara memasang geotekstil dengan 

membentang geotekstil tersebut selebar 1 meter dan panjang 3 meter di 

dalam galian dan kemudian di isi pasir untuk membuat bantalan pipa 

kemudian di tutup kembali dan di lanjuti memasang geotekstil kembali 

lalu tarok pipa sepanjang 3 meter di atasnya kemudian pipa di tutup 

geotekstil kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.Geotekstil untuk bantalan 

  (Sumber: Dokumentasi Proyek) 
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c. Tanah timbun 

Tanah timbun yang di ambil dari gudang dan di bawa kelapangan 

untuk menimbun ulang bekas galian tanah timbun  tersebut di bawa pakai 

dumptruck kemudian di curahkan pada tempat tertentu lalu menimbun 

bekas galian menggunakan excavator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Tanah untuk peniumbunan ulang   

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 

 

d. Tulangan 

Tulangan yang di gunakan untuk pengecoran top slab mainhole 

menggunakan tulangan diameter 13 mm. Tulangan di susun terlebih 

dahulu dengan jarak 20 cm setiap tulangan lalu melakukan pengikatan besi 

atau tulangan tersebut untuk melakukan pengecoran 

 

Gambar 3.4. Material Tulangan 

(Sumber: Dokumentasi Proyek) 
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e. Air  berasal dari dinding bekas galian atau berasal dari hujan 

f. Pasir,semen,kerikil berasal dari gudang yang kemudian di bawa kelapangan 

g. Geotekstil di beli dari sebuah toko yang kemudian di gunakan untuk penutup 

pipa dan pasir bantalan 

 

2. Peralatan yang digunakan 

 Untuk kelancaran suatu pekerjaan, peralatan yang digunakan harus benar-

benar bagus (berkualitas) untuk membantu mempercepat proses pelaksanaan 

pekerjaan. alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Gerobak sorong, 

b. Meteran 

c. shoring 

d. Sekop 

e. Cangkul 

f. Sendok Semen  

 

3.2.2 Alat Berat Yang Digunakan 

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

antara lain sebagai berikut :  

a. Excavator 

Excavator adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan 

galian terbuka excavator PC 75 excavator juga berfungsi untuk melakukan 

penimbunan ulang bekas galian parit terbuka tersebut yang di gali 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.Excavator 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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b. Dumptruck 

Dumtruck adalah alat berat yang di gunakan untuk membuang tanah yang di 

gali juga membawa tanah untuk penumbunan ulang hasil galian parit terbuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.dumptruck 

(Sumber: Dokumentasi lapangan) 

 

c. Concrete mixer truck 

Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu 

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

mainhole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. concrete mixer truck 

(Sumber: Dokumentasi Internet) 
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d. Half  Crane 

Crane  adalah peralatan yang digunakan untuk pekerjaan membawa 

preacast,chember dan slab beton 

 

 

Gambar 3.8.  Half Crane 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

e. Tandem roller 

Tandem  Roller merupakan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan 

proses pemadatan perkerasan pada jalan. 

 

 

Gambar 3.9. Tandem roller 

(Sumber: Dokumentasi internet) 
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3.2.3 Pekerjaan pemasangan pipa 

a.  Pemasangan Pipa Sistem Open Trench 

Secara umum wilayah pekerjaan terdiri dari kawasan tempat tinggal, 

kawasan bisnis perhotelan dengan lebar jalan relatif tidak terlalu lebar yaitu 

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

tanah eksisting. Adapun lingkup pekerjaan meliputi: 

 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah: 

- PVC Ø 150 mm ; PVC Ø200 mm 

 Pengembalian Kondisi Badan Jalan dan Pengaspalan 

b. Pekerjaan Cutting 

pekerjaan ini terlebih dahulu melakukan pekerjaan marking membuat garis 

dimana garis tersebut menentukan yang akan di gali setelah selesai membuat garis 

tersebut lalu melanjutkan pekerjaan cutting atau pemotongan aspal agar 

memudahkan dalam pekerjaan galian  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Cutting aspal memotong garis marking yang akan di gali dengan 

excavator (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

c. Pekerjaan galian dan pemasangan shoring 

sebelum pemasangan shoring pekerjaan ini terlebih dahulu melakukan 

pekerjaan galian setelah selesai menggali lalu melakukan pemasangan shoring 

dengan excavator lalu pekerja menyesuaikan posisi shoring pada posisi yang di 

tentukan, kedalaman shoring tersebut mencapai 3 meter 
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Gambar 3.11. Galian dan pemasangan shoring untuk pemasangan pipa kemudian 

berfungsi menahan dinding agar tidak terjadi longsor  

                                   (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

d. Pekerjaan dewatering 

pekerjaan ini menggunakan mesin genset yang menyedot air yang di 

dalam galian kemudian di buang keluar atas galian tersebut 

 

 

Gambar 3.12. dewatering berfungsi untuk mengeluarkan air dari bekas galian,air 

berasal dari air hujan maupun dari dinding galian  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

 

e. Pekerjaan  pemasangan geotekstil 

berfungsi untuk mebuat bantalan dan menutup pipa agar pipa bisa di 

elevasi dan di kunci dan fungsi geotekstil untuk menutup pipa agar air tidak 

masuk, cara memasang geotekstil langkah pertama yang dilakukan adalah 

geoteksti di bentang dan diikat tiap sudut geotekstil pada shoring setelah diikat 
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dimasukkan pasir cor kemudian ikatan geotekstil di buka lalu geotekstil dilipat 

sehingga pasir tidak keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Pemasangan geotekstil dan bantalan  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

f. Pekerjaan pemasangan pipa 

pekerjaan pemasangan pipa ini masih cara manual dimana setelah 

memasang pipa lalu menentukan elevasi kemiringan pipa menggunakan 

waterpass jika elevasi pipa sudah dapat lalu melakukan penguncian pada pipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. pemasangan pipa untuk instalasi air limbah pipa yang di 

pasang adalah pipa yang diameter nya 160 mm panjang satu batang pipa 

adalah 3 meter proses  

         (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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g. Pekerjaan penguncian pipa 

pekerjaan  penguncian pipa dilakukan setelah di elevasi agar pipa tidak 

terjadi perubahan elevasi yang sudah di tentukan jika elevasi pipa berubah maka 

aliran tidak akan lancar,penguncian pipa ini menggunakan pasir dimana pipa 

tersebut di timbun dengan pasir lalu pipa di tekan dengan cara manual. 

 

 

                   Gambar 3.15. proses penguncian pipa 

 (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

h. pekerjaan penimbunan ulang 

penimbunan  ulang  galian ini menggunakan excavator sesudah menimbun 

kemudian melakukan pencabutan shoring tersebut yang masih berada di dinding 

galian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Penimbunan ulang berfungsi untuk menimbun bekas galian yang 

sudah terpasang pipa 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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i. Pekerjaan pemasangan slab 

pekerjaan pemasangan slab beton berfungsi untuk pengganti beton atau 

aspal yang sudah di cutting dengan alat jack hammer agar bisa melakukan 

pengecoran atau pengaspalan ulang. Pekerjaan ini di mulai dengan menggali 

sedalam 24 cm kemudian di lanjut pekerjaan baby roller untuk meratakan atau 

memdatkan galian 24 cm tersebut agar bisa memsang slab beton dengan rapi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Pemasangan slab beton  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

3.2.4 Pekerjaan mainhole 

1. Mainhole  

Mainhole adalah lubang kontrol atau pemiliharaan,dan juga  

memiliki tangga yang  berguna untuk operasional atau pengujian pipa 

tinggi mainhole tergantung kedalaman galian ada yang 2.5 meter,3 meter, 

chamber mainhol berdiameter 450-600 mm 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.18. Mainhole 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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2. pemasangan preacast 

pemasangan preacast adalah sebagai lantai kerja untuk pemasangan 

selanjutnya yaitu pemasangan chember pemasangan preacast ini 

menggunakan excavator di angkat lalu di turunkan ke lubang galian 

mainhole dan meletakan preacast pada tempat yang sudah di tentukan 

kemudian melakukan pengelevasian dengan menggunkan waterpass, 

Ukuran mainhole 2X2 meter. Tinggi mainhole tergantung kedalaman 

galian, kedalaman galian mencapai 3 meter 

 

 

Gambar 3.19. pemasangan  preacast yang sudah di cetak 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan)  

 

3.  Pemasangan chamber mainhole 

untuk pengumpulan air atau pengontrol jika terjadi hambatan atau 

tersumbat pemasangan chamber pertama kemudian melakukan pengecoran 

untuk pengunci chamber pemasangan ini menggunakan excavator setelah 

melakukan penguncian untuk chamber pertama lalu menlajutkan 

pemasangan chamber selanjutnya 
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Gambar 3.20. pemasangan chamber mainhole  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

4. Pekerjaan pemasangan mall 

Pekerjaan pemasangan mall berfungsi untuk pengunci chamber mall ini 

menggunakan papan kayu biasa yang di mana harus mencetak atau memotong  

papan  agar sesuai ukuran mall pada preacast lalu melakukan pengecoran di atas 

preacast dan sekeliling chamber pertama yang sudah di pasang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Proses pekerjaan pemasangan mall 

 (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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5. Pekerjaan pengecoran LC 

pengecoran LC adalah pengecoran lantai kerja chamber  untuk mengunci 

preacast yang sudah di pasang setelah mall di pasang lalu melakukan pengecoran 

pada lantai kerja pengecoran ini menggunakan cara manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Proses pengecoran LC 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

3.2.5  Cor top slab  

 Cor top slab ini berfungsi untuk menjaga mainhole yang di bawah tetap 

kuat dari efek lalu lintas yang lewat di atas nya agar tidak terjadi pergeseran atau 

retak pada bagian chamber mainhole 

a. Pekerjaan galian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24.Pekerjaan galian lahan yang di cor lebar 2X2 meter, tinggi 25 cm 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 
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b. pekerjaan stamper 

pekerjaan ini menggunakan alat stamper yang di lakukan sebanyak 30 kali 

stamper, sampai tanah mencapai kepadatan maksimal agar mempermudah tahap 

pekerjaan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. stamper untuk pemadatan untuk pemadatan tanah yang akan di uji 

sand cone (Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

3.2.6 Sandcone Test 

 Pengujian sandcone adalah untuk mengetahui kepadatan tanah dan kadar 

air sebelum di lakukan pengecoran, pada pengujian di lokasi tersebut hasil dari uji 

sancone ialah 97% , uji sancone ini dilakukan setiap titik mainhole. Dalam satu 

jalan tersebut 2 -3 titik sandcone test dengan jarak antar titik 20 meter tahap 

pekerjaan  sandcone meliputi: tahap pertama di lakukan pemasangan acuan segi 

empat lalu gali sesuai lubang acuan sedalam 12 cm tanah yang di gali di timbang 

dan di masukan kedalam form data pengujian setelah itu di timbang juga pasir 

sebelum di masukan kedalam lubang, lalu pasir di masukan ke dalam lubang dan 

tunggu sampai penuh dan kemudian melakukan uji speady test untuk menentukan 

kadar air tanah 

 

 

 

 



29 
 

a. Pekerjaan sandcone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. proses sandcone test 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan 

b. Pemasangan tulangan 

pekerjaan ini terlebih dahulu melakukan peletakan besi atau tulangan 

horizontal dan vertikal dengan jarak 20 cm dan kemudian melakukan pengikatan 

pada besi atau tulangan tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. pemasangan tulangan diameter 13 mm untuk memperkuat 

pengecoran top slab mainhole  

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

c. Pengecoran top slab 

Pengecoran top slab ini menggunakan truck mixer  , pengecoran di 

lakukan sesuai dengan cetakan mall pada lubang mainhole agar  pada saat 

pengecoran adukan semen tidak masuk ke dalam  lubang mainhole 
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Gambar 3.28. pengecoran top slab agar tidak terjadi nya pergeseran pada 

mainhole akibat pergerakan lalu lintas yang lewat di atas nya 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

d. Finishing pengecoran 

 Setelah coran diratakan coran dikasi air sedikit untuk menjaga kelembapan 

coran top slab agar tidak cepat kering.  

 

 

Gambar 3.29. top slab selesai di cor menggunakan tulangan diameter 13 mm 

(Sumber: Dokumentasi Lapangan) 

 

3.3 Target Yang Diharapkan 

 Dengan adanya kerja praktek bagi mahasiswa mampu menambah 

wawasan, pengalaman dibidang sipil dan memperbanyak koneksi atau relasi untuk 

kedepannya dalam dunia pekerjaan nyata. 
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3.4 Perangkat Lunak/ Keras yang Digunakan 

Dalam Proyek IPAL (Instalasi pengolahan air limbah) Pekanbaru 

menggunakan perangkat keras seperti material dan berbagai macam alat berat. 

Sedangkan perangkat lunak yang digunakan hanya untuk pengolahan data seperti 

Ms. Word,  

 

3.5 Data-data yang Diperlukan  

Dalam pelaksanaan kerja praktek tentu  memerlukan data-data teknis yang 

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

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

pribadi dan rahasia bagi perusahaan.  

 

3.6 Dokumen dan File Yang Dihasilkan 

Dengan melakukan Kerja Praktek di PT. Wika Karaga.kso, dokumen dan 

data yang dihasilkan adalah laporan harian yang berisikan tentang pekerjaan yang 

dilaksanakan setiap harinya, keadaan cuaca, instruksi  pemberi tugas direksi 

pekerjaan yang telah ditanda tangani sebagai dasar proses selanjutnya serta 

kendala kerja yang dihadapi.  

 

3.7 Kendala-kendala Yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Proyek 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Proyek IPAL 

yaitu: 

a. Air yang berasal dari dinding galian maupun karna hujan  

b. Terjadinya kerusakan pada pipa PDAM pas melakukan galian 

c. Juga terjadi kerusakan pada pipa gas  

 

3.8 Hal-Hal yang Dianggap Perlu 

Adapun hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksaan proyek ini adalah 

kesehatan dan keselamatan kerja yang sangat perlu diperhatikan baik untuk para 

pekerja dan peserta Kerja Praktek.  
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BAB IV 

PENUTUP 

   

4.1 Kesimpulan  

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

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

Pekanbaru SC1 terdapat beberapa pekerjaan yaitu sebagai berikut : 

a. Pekerjaan Open Trench pekerjaan menggali parit terbuka yang 

menggunakan alat berat yaitu excavator pc 75 di mana pekerjaan ini 

memiliki pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan galian,pemasangan 

pipa,pemasangan geotekstil dan penimbunan ulang bekas galian. 

b. Pekerjaan mainhole pemasangan bak kontrol terhadap penampungan air 

yang mengalir dari saluran perumahan pekerjaan ini meliputi pekerjaan 

pemasangan chamber,dan pemasangan preacast 

c. Sandcone test melakukan pengujian agar mengetahui kadar air tanah dan 

data kekuatan tanah tersebut agar bisa malaksanakan step pekerjaan 

selanjutnya yaitu melakukan pengecoran pada tempat yang sudah di 

tentukan.  

5. Dana yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek IPAL (Instalasi 

pengolahan Air Limbah) Kota Pekanbaru sc1 sebesar Rp. 28.252.996.000,-  

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

Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).  
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4.2 Saran  

Mengingat besarnya manfaat yang didapat dari pelaksanaan Kerja 

Praktek ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek harus benar-benar 

mendapatkan pengawasan langsung oleh Konsultan Pengawas maupun 

Pelaksana Lapangan secara rutin agar diperoleh hasil yang baik sesuai 

dengan yang direncanakan. 

2. Ujisancone di harapkan di lakukan lebih dari satu titik agar data yang di 

dapatkan lebih akurat. 

3. Tidak melanjutkan pekerjaan ketika kondisi lapangan yang tidak 

memungkinkan akibat cuaca. 

4. Pekerja lebih di awasi untuk disiplinnya pekerja di lapangan 

5. Pada pekerjaan mainhole sebaiknya ketika pemasangan chamber lebih baik 

menggunakan halfcrane daripada excavator 

6. Pada pekerjaan pengecoran top slab sebaiknya bersihkan dahulu area yang 

akan di cor karena sekitar area banyak terdapat tanah timbun 

7. Pada pekerjaan pemasangan slab beton sebaiknya melakukan pengecekan 

terlebih dahulu kedalaman galiannya dan ketika slab sudah terpasang 

kembali memeriksa sisa  
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