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BAB I 

 

GAMBARAN UMUMM PERUSAHAAN 

1.1. Latar belakang kerja praktek. 

 
 

Dunia kerja pada masa sekarang ini memerlukan tenaga kerja yang 

terampil dibidangnya. Kerja praktek adalah salah satu usaha 

untukmembandingkan ilmu yang didapat dibangku kuliah dengan yang ada 

dilapangan.Kerja praktek ini merupakan langkah awal untuk memasuki dunia 

kerja yangsebenarnya. Dengan bimbingan dari staf pengajar dan bimbingan dari 

pekerja-pekerja dilapangan yang berpengalaman mahasiswa dapat 

menambahpengetahuan, kemampuan serta pengetahuan langsung bekerja 

dilapangan dengan mengadakan studi pengamatan dan pengumpulan data. 

Kerja praktek ini meliputi survey langsung kelapangan, wawancara 

langsung dengan pelaksana proyek atau pengawas dilapangan setra pihak-pihak 

yang terkait didalam proyek pembangunan serta mengumpulkan data-data teknis 

dan non-teknis yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk laporan, sehingga dapat 

memperluas wawasan berfikir mahasiswa untuk dapat mampu menganalisa dan 

memecahkan masalah yang timbul dilapangan serta berguna dalam mewujudkan 

pola kerja yang akan dihadapi nantinya. 

1.2. Latar belakang perusahaan 

 

PT Vadhana International berdiri pada tanggal 05 Januari 2007 

berdasarkan Akta Notaris Fery Bakti, SH Nomor 09, dengan berbekal pengalaman 

lebih dari 10 tahun Vadhana semakin mengembangakan usaha di bidang usaha 

electrical & instrumentation, well test services, tank cleaning services, coating & 

protective services, valve repair services, scaffolding and insulation services dan 

solid waste transportation. 
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1.3. Tujuan proyek 

 

Adapun tujuan pembangunan pondasi untuk perletakan IRC19 Expander 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai penahan atau penopang beban bangunan yang ada 

diatasnya(ORC19 Expander) untuk diteruskan ke lapisan tanah yang ada 

dibawahnya. 

2. Sehubungan dengan peningkatan kapasitas produksi listrik tenaga panas 

bumi maka kuantitas ORC Expander juga harus ditambah sebagai alat 

pendingin. 

1.4. Struktur organiasi perusahaan 

 

Gambar 1.1(Sruktur organisasi perusahaan) 
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1. General manager 
 

General Manager adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada 

seluruh bagian / fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. General 

manager memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai 

beberapa atau seluruh manager fungsional. General manager bertugas untuk 

mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan 

serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan 

General Manager merupakan jabatan idaman seorang Manager, bahkan untuk 

para calon lulusan perguruan tinggi. General Manager adalah puncak 

pimpinan dari sebuah struktur manajemen dalam suatu perusahaan. 

juga harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. 
 

3. Support operation 
 

Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan 

oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam 

ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh 

para manajer. Pemrosesan lebih jauh oleh sistem informasi manajemen 

biasanya dibutuhkan. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis 

adalah untuk secara efisien memproses transaksi bisnis, mengendalikan proses 

industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan,serta 

memperbarui database perusahaan. 

2. Project manager 
 

Project manager adalah orang yang menentukan sendiri tujuan dari proyek 

yang ia jalankan.Di samping itu, project manager juga dapat jadi penentu 

keberhasilan sebuah proyek.Maka, project manager bisa dianggap sebagai 

sebuah agen perubahan.Proyek berhasil, maka perusahaan akan berubah jadi 

lebih baik dan mendapatkan untung. Proyek gagal, maka hal sebaliknya yang 

justru akan terjadi.Maka. orang yang menjadi project manager, selain harus 

memahami apa itu project manager, juga adalah orang yang harus memiliki 

pengalaman mumpuni.Bukan hanya memahami apa itu project manager, ia 
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4. Site manager 
 

Tugas-tugas dari Site Manager adalah bertanggungjawab pada pelaksanaan 

pembangunan keseluruhan baik biaya, waktu dan mutu, dapat diberikan dalam 

beberapa bagian: 

a. Tugas Perencanaan 
 

b. Tugas Dan Controlling Pengarahan 
 

c. Tugas – Tugas Komunikasi dan Administrasi 
 

d. Tugas Laporan 
 

e. Tugas Pengaturan Tenaga 
 

bantuan teknologi. Tergantung dari sektor industri di mana QC tersebut 

bekerja, pada dasarnya QC dapat melakukan pengecekan untuk menjamin 

mutu produk. 

6. Project control 
 

Project Controller adalah suatu pekerjaan dan profesi sangat menantang dan 

memiliki peluang karier sangat besar. Project Controller adalah satu-satunya 

posisi, di samping Site Manager atau Project Manager, yang memiliki 

pandangan menyeluruh terhadap suatu project. Dengan posisinya itu dia 

memiliki peluang besar untuk menjadi penasehat utama Site Manager atau 

Project Manager dalam mengendalikan proyek.Menjadi Project Controller 

pada umumnya mulai terlibat sejak awal perencanaan suatu proyek. Dialah 

yang bertugas menyusun project schedule, manpower planing, equipment 

5. Quality control 
 

Quality Control adalah pengendali mutu dalam sektor industri, mulai dari 

suatu manufaktur hingga sebuah produksi tangan.Para QC bisa berasal dari 

dalam maupun dari luar perusahaan yang sengaja diminta untuk mengontrol 

kualitas suatu barang.Tugas QC dalam industri adalah memeriksa secara 

visual untuk bisa menguji produk. Pemeriksaan suatu produk dapat 

berlangsung sebelum, selama dan setelah proses dalam produksi.Kemudian 

pengujian dilakukan baik secara manual, maupun menggunakan sebuah 

https://teropong.id/pengertian-quality-control/
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loading dan project budget bersama dengan project key person yang lain.Pada 

saat eksekusi proyek berjalan, dialah yang berperan utama memasok informasi 

yang diperlukan untuk mengendalikan agar proyek tetap berjalan sesuai 

rencana. Oleh karena itu orang seringkali menyebutnya juga sebagai Project 

Planing & Control. 

 
7. HSE Coordinator 

 
Tugas-tugas HSE coordinator antara lain : 

 
a. Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan melaporkan seluruh 

 

e. Prosedur komunikasi pada saat darurat 
 

f. Safety standard dan prosedur yang terkait dengan pekerjaan yang berisiko 

tinggi 

g. Tindakan pencegahan pada area yang berbahaya 
 

h. Menganalisa serta memastikan tidak adanya potensi bahaya K3 dan aspek 

lingkungan yang akan menyebabkan kecelakaan kerja dan pencemaran 

lingkungan di sekitar tempat kerjanya, serta berpartisipasi dalam proses 

tanggap darurat bila terjadi bencana, mengacu kepada standar dan 

prosedur keselamatan yang diterapkan perusahaan, untuk meminimalisir 

aktivitas safety and health di site project dalam rangka menjamin 

pelaksanaan seluruh aktivitas di site project sesuai dengan Rencana Mutu 

dan K3 ProjectMembuat 

bersangkutan 

mitigasi resiko terhadap project yang 

b. Bekerjasama dengan bagian Diklat untuk mengadakan Pelatihan terhadap 

karyawan yang akan bekerja di Project mencakup Safety Regulations : 

c. Penggunaan alat pelindung diri baik secara umum maupun pada pekerjaan 

tertentu 

d. Tanggap darurat termasuk prosedur evakuasi 
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resiko kerugian baik benda maupun jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan 

kerja maupun bencana tersebut 

i. Menjalankan penugasan khusus atas perintah atasan langsung, dalam 

rangka mendukung operasional divisi 

 

8. HSE Officer 
 

HSE Officer merupakan bagian yang bertanggung jawab atas kesehatan 

dankeselamatan para tenaga kerja di perusahaan, pada deskripsi jabatan HSE 

Officerdikhususkan pada industri Minyak dan Gas atau Pertambangan. HSE 

Officer harusmengawasi dan memastikan tenaga kerja bekerja sesuai dengan 

 
tenagakerja serta lingkungan kerja 

 

f. Meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan 
 

g. Mampu melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan 

melakukanpenyelidikan penyebabnya 

h. Memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP 
 

i. Meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan 

sesuaidengan sistem operasi perusahaan 

9. HRD(Human Resources Development) 
 

HRD (Human Resources Development) adalah bagian atau departemen dari 

perusahaan yang tugas utamanya mengelola sumber daya manusia di 

SOP agar kesehatandan keselamatan tenaga kerja dapat terjamin. Berikut 

deskripsi tugas HSE Officer: 

a. Membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian 

b. Memastikan berjalannya program SMK3 dan membuat 

dokumentasikannya 
 

c. Membuat laporan dan menganalisis data statistik SHE 
 

d. Melakukan peninjauan resiko assessment, SOP/SWP dan JSA 
 

e. Melakukan pemeriksaan pada peralatan kerja, tenaga kerja, kesehatan 
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perusahaan, mulai dari tugas perencanaan yang sering disebut perencanaan 

SDM, rekrutmen sering disebut Rekrutmen dan Seleksi, pengembangan sering 

disebut Pelatihan dan Pengembangan, Manajemen Kinerja sering disebut 

Performance Management, gaji sering disebut Kompensasi dan Benefit dan 

menumbuhkan hubungan kerja yang sering disebut sebagai Hubungan 

Industrial atau hubungan Industrial. 

10. Supervisor 

 
Supervisor adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan 

wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya 

 
terjadi konflik. 

 
11. Mekanik 

 
Tugas dan tanggung jawab : 

 
a. Membuat perencanaan kegiatan operasional Mekanik 

b. Mengatur kegiatan operasional Mekanik 

c. Melaksanakan kegiatan operasional Mekanik 

d. Mengontrol pelaksanaan operasional Mekanik 

dibawah arahan jabatan atasannya.Tugas seorang supervisor berbeda beda 

disetiap perusahaan maupun instansi yang mempekerjakannya, namun secara 

umum supervisor memiliki tugas utama yaitu memonitoring suatu jalannya 

produksi agar berjalan lancar dan terkendali.Supervisor harus bertanggung 

jawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik sehingga 

semua proses produksi berjalan lancar seperti monitoring produksi, 

pengawasah anak buah, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab 

keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam. Ia harus dapat menjalin 

kerja sama dengan atasan perusahaan atau dengan bawahannya supaya tidak 
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12. Formen 

 
Foreman adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab menyelesaikan 

suatu pekerjaan dalam lingkup area tertentu dan membawahi beberapa team 

fitter,welder dan helper.Dalam proyek skala besar biasanya antara fitter dan 

welder akan masuk dalam management team terpisah,meskipun area pekerjaan 

sama. 

13. Instrumen survey 
 

Tugas dan tanggung jawab : 
 

a. Membuat perencanaan kegiatan operasional Survey 
 

Pengertian operator alat berat adalah berbagai pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan khusus untuk menjalankan macam alat seperti Bulldozer, 

Hydraulic Excavator, Wheel Loader, Dump Truck, Forklift, maka dari itu 

penguasaan terhadap alat tersebut sangat diperlukan tenaga yang sangat 

profesional dibidangnya. 

15. Carpenter 
 

Tukang-tukang dalam konstruksi memiliki peran sangat besar. Salah satunya 

ialah tukang kayu yang harus ada dalam setiap proyek. Hal ini tidak terlepas 

dari banyaknya pengerjaan konstuksi yang melibatkan material kayu seperti 

bekisting. 

b. Mengatur kegiatan operasional Survey 

c. Melaksanakan kegiatan operasional Survey 

d. Mengontrol pelaksanaan operasional Survey 

14. Operator 
 

Pengertian Operator alat berat adalah orang yang memiliki keterampilan atau 

keahlian   khusus   dalam bidang mengoperasikan   alat-alat berat seperti 

excavator, bulldozer, wheel loader, mobile crane, Dan Lain-lain.Secara Umum 
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16. Flagmen 
 

Seorang flagman bertanggung jawab untuk mengatur kelancaran lalu lintas 

kendaraan pada siang maupun malam hari saat pekerjaaan berlangsung. Beliau 

juga bertanggung jawab mengontrol pergerakan kendaraan dan alat berat 

dengan aman di area yang menjadi tanggung jawabnya dan melindungi atau 

memproteksi semua pekerja yang berada di area yang menjadi wilayahnya 

agar tidak tertabrak atau bersentuhan dengan alat berat yang sedang 

beroperasi. 

17. Helper 
 

Pekerja kasar atau pesuruh, pembantu welder atau fitter, orang diposisi 

inisebenarnya saya nilai sangat penting untuk menyelesaikan sebuahproyek. 

1.5. Ruang lingkup perusahaan 

 

PT Vadhana International adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

konstruksi, konsultansi, sewa kendaraan dan alat berat. Seiring berjalannya waktu 

dan berkembangnya kebutuhan dunia industri, Vadhana membuat langkah- 

langkah kreatif dan inovatif serta menawarkan jasa-jasa terkait lainnya. 

https://vadhana.co.id/
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BAB II 

 

DATA PROYEK 

2.1. Pemilik proyek(Owner) 

 

Pemilik(Owner) proyek ini adalah PT.SMGP(Sorik Marapi Gheothermal 

Power).PT.SMGP adalah anak perusahaan dari OTP Gheothermal,OTP 

Gheothermal sendiri adalah Perusahaan gabungan dari Origin Energy, Australia 

dan Tata Power, India yang bergerak dibidang pembangun dan pengembang 

pembangkit listrik tenaga panas bumi. 

2.2. Proses pelelangan proyek 

 

Jenis pelelangan yang digunakan dalam proyek ini adalah tender 

tertutup.Tender tertutup adalah jenis   pelelangan   dimana   pekerjaan   yang 

akan dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan yang sudah dikenal 

dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang belum dimiliki badan 

lain). Pemberitahuannya lewat surat undangan/secara lisan, lewat telepon dan 

sebagainya.Proyek konstruksi degan cara tender tertutup ini banyak dilakukan 

oleh pihak swasta dan pemerintah yang membangun proyek yang sifatnya 

rahasia. 

2.3. Data proyek 

 

Dalam data proyek ditampilakan beberapa data yang berkaitan dengan 

proyek seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 (Data proyek) 

 

 
 

Nama proyek Civil work expander 25 MW ORC 19 

Pemberi tugas PT.SMGP(Sorik Marapi Gheothermal 

Power) 

Konsultan perencana PT.Vadhana international 

Kontraktor pelaksana PT.Vadhana international 

Lokasi Lingkungan proyek Gheothermal Desa 

Sibanggorjae,Kec.Puncaksorik 

marapi,Kab.mandailing natal,Sumatera 

utara 

Waktu pelaksanaan 120 hari 

Supplier material CV.Matondang karya 
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BAB III 

 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KP 

 

3.1. Spesifikasi tugas yang dilaksanakan 

 

Pada bab kegiatan kerja praktik dijelaskan mengenai kegiatan kerja 

praktek yang dilakukan selama berada di lapangan secara singkat. Sebelum 

melaksanakan kerja praktik, terlebih dahulu dilakukan proses briefing oleh 

pembimbing dan dijelaskan tentang kegiatan kerja proyek dan sistem kerja praktik 

pada proyek tersebut. Adapun proses pelaksanaan kerja praktik terdapat pada tabel 

3.1. 

 

Nama Kegiatan Juli 
 

Minggu ke- 

Agustus 
 

Minggu ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengamatan 

lapangan 

        

Pelaksanaan 
 

Kerja Praktek 

(Quality 

Control) 

        

Tabel 3. 1.( Jadwal Kegiatan Kerja Praktek) 
 
 

3.1.1. Tempat dan waktu pelaksanaan 
 

Pada kesempatan kerja praktek kali ini penulis melaksanakan kegiatan 

kerja praktek di proyek pembangunan pondasi ORC19 expander di lingkungan 

proyek Sorik Marapi Gheothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor 

jae,kec.Puncak sorik marapi,Kab.Mandailing natal,Sumatera utara.Kerja praktek 
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ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 agustus 

2020.Peta lokasi proyek dapat dilihat pada gambar 

Gabar3.1( Peta sumatera) 

(Sumber www.google.co.id/maps ; diakses tangggal 24 september 2020) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 3.2(Peta lokasi proyek) 

(Sumber www.google.co.id/maps ; diakses tangggal 24 september 2020) 
 

3.1.2. Methodologi pelaksanaan kerja praktek 
 

Untuk mendapatkan berbagai informasi terkait mengenai proyek,penulis 

menggunakan dua methode yaitu methode observasi dan wawancara.Dalam 

methode obsrvasi penulis melakukan langsung pengamatan di lokasi poyek serta 

mencatat hasil pengamatan.Sedangkan dalam methode wawancara,penulis 

melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang melaksanakan proyek 

diantaranya Quality control koordinator,Mandor,Konsultan,Kepala tukang,safety 

office,dan pekerja. 

Kedua metode tersebut diaplikasikan dalam kegiatan praktek dilapangan. 

Dimana mahasiswa mengamati dan mengumpulkan data secara langsung yang 

http://www.google.co.id/maps%20%3B%20diakses
http://www.google.co.id/maps%20%3B%20diakses
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hasil akhirnya akan ditampilkan dalam laporan kerja praktik. Pada studi lapangan 

mahasiswa melakukan pengumpulan data secara langsung dengan 

mempergunakan teknik pengumpulan data. Berikut adalah mekanisme studi 

lapangan yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh data : 

a) Meminta data proyek kepada pihak Konsultan Manajemen Konstruksi. 

b) Melakukan wawancara dilapangan dengan Kontraktor dan Konsultan 

Manajemen Konstruksi. 

c) Mengamati proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. 

d) Mempelajari dokumen seperti shop drawing, serta spesifikasi teknis yang 

digunakan diproyek. 

e) Melakukan dokumentasi di lapangan guna penyusunan laporan kerja 

praktik. 

3.1.3. Pengamatan lapangan 
 

Pengamatan lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dalam penelitiankualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan 

literatur. Pengamatan lapanganbiasa diadakan di lokasi proyek. Pengamatan 

lapangan dilakukan untuk mencari informasi yangakan diolah oleh penulis untuk 

membuat laporan kerja praktik. Selain itu pengamatan lapanganmemberikan 

pengalaman secara langsung kepada pengamat tentang kegiatan proyek 

pembangunan pondasi. 

A. Pengamatan Trial Mix beton pada Batching Plan 
 

Adapun yang dilakukan penulis dalam melakukan pengamatan pada 

batching plan adalah : 

1. Mencatat dan mengamati komposisi beton K-300 pada batching 

plan. 
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Gambar 3.3 (Pencampuran material di batching plan) 

2. Mencatat nilai slump beton pada batching plan. Nilai slump pada 

 

Gambar3.4(Uji slump beton) 

3. Membuat sample uji tekan beton untuk dilakukan uji tekan pada 

hariyang sudah ditentukan. Setelah rapi beri identitas pada setiap 

cetakan supaya tidak tertukar. 

beton yang akandigunakan harus 12 ± 2 cm. 
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Gambar 3.6(Sample beton setelah kering) 

4. Menguji kuat tekan sample dilakukan setelah sample berumur 28 

hari.Letakkan sample pada mesin uji kuat tekan,lalu mesin 

dinyalakan dan catat kuat yang dihasilkan. 

Gambar 3.5(Membuat sample beton) 



17  

 

 
 

 
 

Gambar 3.7(Uji kuat tekan) 
 

 

NO Nama kegiatan Gambar Jumlah 

pekerja 

 

 
1. 

 

 

Membuat sample beton 
kubus untuk uji kuat 

tekan beton. 

 

 

 
Satu(1) orang 

 

 

2. 

 

 

Menguji kuat tekan 
beton 

 

 

 
Satu(1) orang 

Tabel 3.2. (Detail pekerjaan batching plan) 

 

 
B. Pengamatan pada Pekerjaan Tiang Pancang 

 

Pada pengamatan pekerjaan tiang pancang penulis melakukan beberapa 

kegiatan seperti mengamati dan mencatat jumlah pukulan dalam pemancangan, 

mengawasi dan mencatat titik-titik yang telah dipancang serta pengecekan 

keadaan tiang yang akan di pancang. 
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Untuk menentukan titik koordinat tiang pancang kontraktor wajib 

menggunakan alat ukurtheodolite agar meminimalisir pergeseran titik koordinat 

pancang.Dan saat pemancangan tiang pancang haarus tegak lurus dengan alat dan 

alat dalam kondisi seimbang agar tiang yang dipancang tegak lurus masuk 

kedalam tanah.Jika kekuatan 1 tiang belum mencapai kekuatan yang direncanakan 

maka dilakukan penyambungan tiang dengan alat bantu las sampai mencapai kuat 

yang direncamakan.Ketika melakukan penyambungan,kekuatan las harus kuat 

agar tidak terpisah di dalam tanah.Kuat pemancangan yaitu 24-25 kali ketukan 

boom dalam ukuran satu feet(1 ft). 

B.1. Alat dan bahan 
 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemancangan tiang adalah 

sebagi berikut : 

 

 
a. Tiang pancang. 

 

Jenis tiang pancang yang digunakan ialah tiang pancang beton bertulang 

dengan dimensi 200 x 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8(Tiang pancang) 

 

 
b. Alat pemancang tiang 

Jenis alat pemancang tiang yang digunakan ialah Drop hammer.Alat ini 

merupakan yang memiliki berat 1,5 ton di letakkan di posisi ketingian 

tertentu dan berada diatas tiang .Palu dari besi baja ini lalu dilepaskan dan 
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jatuh kebawah mengenai bagian atas tiang.Dibagian atas tiang terdapat 

topi atau cap yang namanya shock absorber yang berfungsi untuk menjaga 

agar bagian atas tiang tidak rusak karena selalu mendapat tekanan yang 

keras dari hammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.9(Alat pemancang tiang) 

Adapun yang dilakukan penulis dalam pemancangan tiang ialah : 
 

1) Menunjukkan patok lokasi pemancangan tiang kepada pekerja berdasarkan 

gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.10 (lay out pemancangan tiang) 

2) Melakukan pengecekan kelayakan tiang pancang sebelum dipancang. 

3) Memberi garis batas pada tiang setiap ukuran 1 ft. 

4) Melakukan pencatatan jumlah ketukan boom terhadap tiang dalam tiap 

ukuran 1 ft. 
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Gambar 3.11 (Form isian jumlah ketukan boom terhadap tiang) 

5) Memberikan instruksi kepada operator alat pemancang untuk mengakhiri 

pemancangan pada satu titik jika sudah mencapai kekuatan pancang yang 

diharapkan yaitu 24 ketukan dalam ukuran 1 ft. 

6) Memberikan bukti data kekuatan pemancangan kepada Quality control 

koordinator. 

 

NO Nama 

kegiatan 

Gambar Jumlah 

pekerja 

yang 

dibutuhkan 

Produktifitas 

 

 

 
1. 

 

 

 
Pemancangan 

tiang 

 

 

 

 
Empat(4) 

orang 

 

 

 

Tiga belas 

tiang per hari 

Tabel 3.3. (Detail pemancangan tiang) 

 

 
C. Pengamatan pada pekerjaan pilecap 

 

Pada pengamatan pekerjaan pilecap penulis melakukan beberapa kegiatan 

seperti melakukan penguuran dalam galian menggunakan alat ukur auto level, 

mengawasi pekerjaan tulangan pilecap agar sesuai dengan shop drawing dan 

mengamati, membantu proses bekisting dan pengecoran pada pilecap. Pada proses 

pengamatan pekerjaan tulangan pilecap penulis melakukan pengukuran terhadap 
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tulangan-tulangan menggunakan meteran kemudian mencocokkan terhadap 

gambar acuan. Sedangkan untuk proses pengecoran penulis mengamati dari 

kedatangan truk beton yang masing-masing truk diambil sample sampai dengan 

proses pengecoran itu sendiri. 

a) Alat dan bahan 

1.Beton 

a. Beton yang digunakan untuk struktur atas adalah beton ready mix dengan 

mutu K 300 

b. Semen yang digunakan adalah semn produksi dalam negeri dengan merk 

“SEMEN PADANG”. 

c. Nilai slump 12 ± 2 cm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3.12(Uji slump) 
 

2. Baja tulangan 
 

a. Baja yang digunakan harus dalam kualitas yang baik dan tidak terjadi 

karat. 

b. Baja tulangan harus disimpan dengan baik digudang kedap air untuk 

mencegah terjadinya karat dan korosi. 

c. Baja tulangan dan sengkang ialah jenis baja ulir. 

d. Kawat pengikat besi beton/rangka adalah baja lunak dan tidak disepuh 

seng. 

e. Panjang sambungan (lap splices) adalah 40 x diameter tulangan pokok. 
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Gambar3.13(Besi/baja tulangan) 

3. Bekisting 
 

Sebagian line pekerjaan menggunakan bekisting dari bahan kayu/triplex 

dan sebagian menggunakan bahan plastik kaku jenis rakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.14(Bekisting dari bahan kayu/triplex) 
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Gambar 3.15(bekisting dari bahan plastik) 

4.Bahan dan alat pendukung 

a. Vibrator 
 

Alat ini merupakan alat pemadat yang digunakan pada saat pekerjaan 

pengecoran beton. Alat ini berfungsi untuk menggetarkan beton saat pengecoran 

sehingga tidak terdapat rongga-rongga udara dan beton mengisi seluruh ruangan 

yang ada sehingga tidak membuat beton mudah keropos akibat adanya 

gelembung-gelembung udara pada saat dilakukan pekerjaan pengecoran beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar3.16(Pemadatan coran dengan alat vibrator) 

b. Excavator 
 

Alat berat yang digunakan untuk membuat galian sesuai dengan ukuran 

pile cap rencana. Alat ini juga digunakan untuk memindahkan material-material 
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berat yang tidak bisa dipindahkan secara konvensional.Excavator juga digunakan 

untuk mengangkut campuran saat pengecoran bila lokasi pengecoran susah 

dijangkau langsung dengan truck mixer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17(Excavator) 

 

 

 

 
c. Auto level dan rambu ukur. 

 

Kedua alat ini digunakan saat proses pengggalian pile cap yaitu dengan cara 

membidik rambu ukur yang diposisikan didalam galian menggunakan auto level 

untuk menentukan elevasi galian sesuai dengan yang direncanakan 

Gambar 3.18(Alat ukur auto level) 
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d. Mesin pembobok beton dan gerinda 
 

Dalam pekerjaan ini mesin pembobok beton digunakan untuk 

menghancurkan sisa tiang pancang yang tidak masuk kedalam tanah,dan gerinda 

digunakan untuk memotong tulangan tiang pancang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.19(Membobok tiang)1 

 

e. Bar bender 
 

Alat yang digunakan untuk membengkokkan besi tulangan terutama pada 

pile cap.Bar bender sangat membantu di lapangan karena dapat mempersingkat 

waktu daripada cara konvensional. 

Gambar3.20(Bar bender/alat pembengkok tulangan) 
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f. Bar Cutter 
 

Alat yang digunakan untuk memotong besi tulangan sesuai rencana. Bar 

cutter dapat memotong besi dalam jumlah banyak sehingga dapat mempersingkat 

waktu pengerjaan tulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21(Bar cutter/mesin pemotong besi) 

 

 
Adapun yang dilakukan dalam pengamatan pile cap adalah : 

 

1. Mengawasi dan mencocokkan elevasi galian menggunakan alat ukur auto 

level agar sesuai dengan rencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.22(pengawasan galian) 

 

 
2. Mengawasi pekerjaan tulangan pilecap agar sesuai dengan shop 

drawing.Mencocokkan jarak antar tulangan dan jumlah tulangan yang terdapat 

pada pilecap agar sesuai dengan gambar rencana. 
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Gambar 3.23(Mengamati jarak tulangan) 

 

 
3. Mengamati proses bekisting dan pengecoran pada pilecap. Proses bekisting 

menggunakan kayu dan plastik. Mencocokkan dimensi bekisting pada pilecap 

sebelum dilaksanakan pengecoran , jika tidak sesuaibekisting akan difoto untuk 

nantinya dilaporkan dalam rapat mingguan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.24(mencocokkan jarak antar pocket dengan gambar) 

 

Gambar 3.25(Mencocokkan dimensi bekisting) 
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Gambar 3.26(Proses pengecoran) 

4. Mengamati hasil pekerjaan pondasi dengan cara mengamati langsung keadaan 

hasil,jika beton di dapati keropos maka akan foto dan dilaporkan pada rapat 

mingguan agar dilakukan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.27(Pengamatan hasil coran) 

3.2. Target yang diharapkan 

 

Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktik ini ialah: 
 

1. Mahasiswa diharapkan mendapatkan hal/pengetahuan baru 

dilapangan. 

2. Mahasiswa diharapkan dapat menyerap ilmu dari pekerja 

dilapangan yang tidak di dapat di bangku kuliah. 

3. Mahasiswa diharapkan memanfaatkan kesempatan untuk 

menerapkan langsung ilmu yang dipelajari di bangku kuliah ke 

lapangan. 
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4. Melatih mahasiswa menyesuaikan diri dalam dunia pekerjaan. 

5. Mahasiswa diharapkan mempunyai link untuk dunia kerja setelah 

selesai menyandang nama mahasiswa. 

6. Mahasiswa diharapkan mampu memberi masukan apabila ada 

masalah yang bisa jadi tidak dipahami oleh pihak perusahaan. 

3.3. Perangkat lunak/keras yang digunakan 

 

a) Satu set Komputer / laptop 
 

Komputer/laptop digunakan untuk membuka data-data yang diperlukan saat 

KP seperti gambar rencana,Mix design,dll. 

b) Smartphone 
 

Smartphone sangat penting pada saat melakukan KP karena Mahasiswa harus 

selalu berkomunikasi dengan pembimbing dilapangan,dapat juga digunakan 

sebagai alat untuk dokumentasi pekerjaan. 

c) Kerucut slump test 
 

Kerucut slump test digunakan untuk pengujian slump test. 
 

d) Meteran 
 

Meteran digunakan pada saat menginspeksi bekisting dan bangunan yang 

dibuat. 

e) Autocad 
 

Autocad digunakan untuk membuka gambar rencana yang diberikan oleh 

perusahaan. 

f) Microsoft excel 
 

Microsoft excel digunakan untuk membuka file mix design yang diberikan 

oleh perusahaan. 

g) Microsoft word 
 

Microsoft word digunakan untuk membuat laporan selama melaksanakan KP. 
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3.4. Dokumen-dokumen file-file yang dihasilkan 

 

Adapun data yang di peroleh selama kerja praktek di PT.Vadhana 

international antara lain: 

1. Data mix design 

2. Data pilling record 

3. Data titik-titik pemancangan 

4. Gambar rencana proyek 

5. Foto dokumentasi selama pekerjaan 

6. Data uji kuat tekan 

 
3.5. Kendala-kendala selama kerja raktek(KP) 

 

Adapun kendala-kendala yang ditemukan selama kerja praktek adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor alam yaitu hujan yang mengakibatkan proses pengecoran 

terkendala. 

2. Kerusakan alat pilling mengakibatkan proses penmancangan terkendala 

sebelum alat diperbaiki atau alat bru di datangkan. 

3. Pekerja yang tidak profesional akan memperlambat proses pekerjaan. 

 
3.6. Hal-hal yang dianggap perlu 

 

1. ORC(Organic Rankine Cycle ) 
 

Organic Rankine Cycle (ORC) adalah modifikasi siklus Rankine. Pada 

Rankine Cyclebiasanya menggunakan air bertekanan danbertemperatur tinggi 

sebagai fluida kerja. Sedangkanpada ORC, titik didih dari siklus ini lebih 

rendahsehingga air tidak cocok digunakan sebagai fluidakerja. Oleh karena itu 

digunakan silicon oil,hydrocarbon, dan fluorocarbon yang mempunyai titikdidih 

rendah sebagai fluida kerja pengganti air. 
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Gambar 3.28 (Skema Komponen Utama Organic Rankine Cycle(ORC) 

 

 
2. Expander 

 

Expanderdalah peralatan serbaguna yang bekerja dengan peralatan 

pembangkitan bersama, pemulihan panas limbah, dan pemulihan tekanan limbah. 

Mereka mudah dipasang dan dirawat bahkan dalam operasi yang 

menuntut.Manfaat menggunakan steam expander termasuk pengurangan emisi 

CO2, perawatan yang lebih rendah dan lebih sedikit keausan pada komponen 

sistem tenaga yang dapat diganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.29(Gambar steam expander) 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

 
4.1. Maksud dan tujuan kerja praktek. 

 
Maksud dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk memperoleh 

pengalaman kerja yang nyata sehingga segala aspek teoritis dapat dipraktekkan 

selama proses pendidikan formal yang dapat direalisasikan dalam dunia pekerjaan 

yang sebenarnya. 

Tujuan kerja praktek ini antara lain : 

1. Memperdalam wawasan mahasiswa mengenai dunia pekerjaan 

dilapangan. 

2. Membandingkan pengetahuan yang diperoleh da ri bangku kuliah 

dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

3. Melatih kepekaan mahasiswa dari berbagai persoalan praktis yang 

berkaitan dengan ilmu teknik sipil. 

4.2. Kesimpulan 

 
Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama pelaksanaan 

Kerja Praktik, penulisdapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain: 

a. Pengontrolan mutu material sangat perlu diperhatikan. Salah satu contoh adalah 

pengujian terhadap material yang baru saja tiba di lapangan. 

b. Pengawas lapangan harus memastikan segala pekerjaan sesuai spesifikasi acuan 

gambar kerja.Jika terjadi ketidaksesuaian anatara gambar kerja denga lapangan 

maka pengawas wajib mencatat dan memfoto bagian yang tidak sesuai tersebut. 

c. Menjaga komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proyek merupakan hal 

yang sangatpenting. 

d. Setiap kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan dicatat dalam laporan harian, 

laporan mingguan,dan laporan bulanan. 
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e. Setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan pihak perusahaan melakukan 

toolbox meeting untuk mengingatkan bahaya-bahaya dalam pekerjaan agar 

menunjang keselamatan kerja serta membahas masalah-masalah dalam pekerjaan 

dan cara penyelesaiannya. 

4.3. Saran 

 

Dalam melaksanakan kera praktek(KP) di PT.Vadhana international 

penulis menemui beberapa hambatan ataupun kekurangan dalam pekerjaan 

sehingga penulis memberi saran yang mungkin bermanfaat terhadap pihak terkait. 

1. Perlunya proteksi material yang disimpan pada lahan terbuka, misal 

dengan ditutup terpaluntuk menghindari karatan. 

2. Perlunya pengambilan sikap yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang 

kurang serius dalammengerjakan tugasnya masing-masing, maka dari itu 

pengawasan juga harus lebihditingkatkan, agar setiap pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai mutu dan biaya yang ditentukan. 

3. Pihak perusahaan harus lebih memperhatikan safety dalam bekerja seperti 

APD yang lengkap dan masih layak pakai. 



 

 

Daftar pustaka 

 

 

http://jharwinata.blogspot.com/2018/10/uji-kekuatan-beton-dengan-hammer- 

test.html 
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