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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Latar belakang perusahaan/industry 

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. 

 

1.1.2 Latar belakang proyek 

Agenda Pembangunan Sub-Bidang Pendidikan RPJPN tahun 2005-2025, yaitu 

dalam rangka Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing yaitu salah satunya dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara lebih khusus, ruang lingkup 

kegiatan “Percepatan Pembangunan Politeknik Negeri Bengkalis melalui skema 

SBSN Tahun pertama (2020)” ini dapat mendukung visi RPJPN tahun 2005-2025 visi 

kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan yaitu tentang pencapaian daya saing bangsa, 

pemerataan pembangunan dan berkeadilan, menjadi Negara kepulauan yang mandiri, 

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional serta berperan penting dalam 

pergaulan dunia Internasional. Aktualisasi program ini akan mewujudkan visi kedua, 

kelima, ketujuh dan kedelapan yaitu dengan peningkatan kualitas pendidikan tinggi 

yang hakikatnya adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia, terjaganya 

swasembada pangan dan kualitas layanan pendidikan tinggi. 

Politeknik Negeri Bengkalis sebagai salah satu insitut teknologi negeri yang 

ada di Indonesia, turut memiliki kewajiban membantu Indonesia untuk mencapai 
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sasaran utama RPJPN tahun 2005-2025, dalam peran menyukseskan peningkatan 

sumber daya manusia sesuai poin kedua arah visi misi serta arah pembangunan 

nasional, karena Politeknik Negeri Bengkalis merupakan perguruan tinggi yang 

mengedepankan sains dan teknologi dalam kurikulum yang diterapkan. 

Implikasi dari kegiatan yang dapat meningkatkan jumlah riset, publikasi 

bidang sains dan teknologi, memenuhi kebutuhan informasi yang mendukung 

aktivitas pendidikan dan penelitian civitas akademik, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memberdayakan potensi di 

Sumatera. Selain itu, program percepatan ini dapat membantu pencapaian Politeknik 

Negeri Bengkalis menjadi center of excellence di Sumatera, yang ditargetkan dapat 

menghasilkan SDM yang memiliki keahlian di bidang sains dan teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan Indonesia akan insinyur dalam beberapa tahun yang akan 

datang, juga penelitian berskala internasional yang bermanfaat bagi pembangunan 

Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

 

 

Gambar 1.3. Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis 

Sumber:  Dokumen PT. Putra Sakti Sampurna 
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1.2 Tujuan Proyek 

Tujuan dibuatnya 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 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian 

maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Struktur organisasi perusahaan PT. Putra Sakti Sampurna pada proyek 

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis, ialah sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.3. Struktur organisasi pada proyek 

Sumber : Dokumen PT. Putra Sakti Sampurna 

 

1.3.1 Project manager 

Project manager adalah seorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan 

dalam sebuah kegiatan proyek kontruksi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada kompetensi tertentu. Project manager memiliki tugas dalam hal 

pengelolaan sebuah proyek berupa koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait berupa 

kebutuhan tugas, kebutuhan team, dan kebutuhan individual. 
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1.3.2 Health, Environment, and Safety 

Health, Environment, and Safety merupakan bagian dari perusahaan yang 

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelola 

lingkungan. Tugas Health, Environment, and Safety: 

1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proyek dari keselamatan 

para tenaga kerja di lokasi pekerjaan. 

2. Bertanggung jawab terhadap anak buahnya seperti safety officer, safety 

engineer, and safety admin agar mematuhi prosedur keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

3. Memberikan laporan setiap hari ada atau tidaknya kejadian di lokasi 

pekerjaan. 

 

1.3.3 Manager keuangan 

Manager keuangan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas membuat 

strategi untuk berinvestasi dana dan mengatur berkas dari transaksi keuangan. Tugas 

Manager keuangan: 

1. Merencanakan aspek yang ada dalam perusahaan dengan bekerja sama dengan 

para manager lainnya. 

2. Memiliki andil dalam kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. 

3. Mengambil keputusan berkaitan tentang investasi. 

4. Menghubungkan perusahaan dengan pasar saham. 

 

1.3.4 Manajer teknik elektrikal 

Manajer 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: 

1. Mengkoordinasi kepada bahwahan atas pekerjaan dari segi perawatan dan 

perbaikan mesin produksi dibidang elektrikal. 
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2. Menginformasikan kepada atasan tentang perkembangan dilapangan dari segi 

safety, adanya masalah mesin produksi yang menyangkut elektrikal. 

 

1.3.5 Arsitektur 

Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun 

atau ahli lingkungan binaan. Istilah 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:  

1. Menciptakan desain bangunan dan gambar yang sangat rinci baik dengan 

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

spesialis. 

2. Penghubung dengan profesional konstruksi tentang kelayakan proyek 

potensial. 

3. Perencanaan bangunan, dampak lingkungan dan anggaran proyek.  

4. Bekerja sama dengan tim professional lain seperti insinyur bangunan, 

manager kontruksi dan surveyor kuantitas. 

 

1.3.6 Ahli 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: 

1. Bertanggung jawab kepada team leader. 

2. Penanggung jawab teknis tertinggi pelaksanaan pengendalian rencana desain 

struktur dalam kontruksi, 

3. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi gambar shop drawing 

struktur yang diajukan oleh kontraktor, 
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4. Melakukan koordinasi antar bidang secara internal dalam organisasi tim 

konsultan MK, 

5. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas imolementasi dilapangan untuk 

bidang struktur bangunan. 

1.3.7 Ahli teknik mekanikal 

Ahli teknik mekanikal 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: 

1. Bertanggung jawab atas hasil perencanaan pada bidangnya, 

2. Memberikan informasi kepada mekanikal dan quantity surveyor, 

3. Perencanaan jaringan air bersih, 

4. Perencanaan jaringan air kotor, 

5. Perencanaan jaringan telepon. 

 

1.3.8 Logistik 

Tugas utama manajemen logistik adalah untuk memastikan keseimbangan 

antara pendapatan dan biaya untuk menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan 

itu ada beberapa tugas penting seorang logistik ialah: 

1. Menetukan system logistic management yang dipakai, 

2. Menentukan pemakaian logistic secara privat dan agen, 

3. Menentukan mode transportasi yang dipakai, 

4. Membuat rancangan organisasi logistik, 

5. Menentukan lokasi gudang pada lokasi terbaik. 
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1.4 Ruang lingkup perusahaan/industry 

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

Adapun proyek yang telah diselesaikan oleh PT. Putra Sakti Sampurna 

diantaranya ialah: 

a. Stadion mini Universitas Islam Riau tahun 2019, 

b. Gedung paska sarjana Universitas Islam Riau tahun 2011, 

c. Gedung fakultas agama islam Universitas Islam Riau tahun 2012, 

d. Gedung fakultas hukum tahun 2013 

e. Gedung pertanian Universitas Islam Riau tahun 2013, 

f. Balai latihan masyarakat Pekanbaru tahun 2016, 

g. Gudang obat RS. Tentara Pekanbaru tahun 2017, 

h. Gedung madrasah Pekanbaru-Dumai tahun 2019, 

i. Sekolah Dasar Dumai tahun 2019. 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

 

 

 
2.1 Data Pelelangan 

2.1.1 Informasi lelang 

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara 

menawarkan kepada penawar, peserta lelang memberikan penawaran harga lebih 

tinggi dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi. Pengumuman 

lelang di beritahukan kepada khalayak ramai tentang akan diadakannya lelang dengan 

maksud untuk mengumpulakan peminat lelang dan untuk menginformasikan kepada 

pihak yang berkepentingan. 

Tahap ini melibatkan panitia tender/pelelangan, yaitu owner, team 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.  

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. 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). Para 

peminat dapat mengambil dokumen tender dari proyek yang akan dilelang dan setelah 
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mempelajarinya sampailah pada tahapan yang ketiga yaitu Rapat Penjelasan 

Pekerjaan 

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. Pemberitahuannya lewat surat 

undangan/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. Pemilihan 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. 

Menurut Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan pemilihan melalui 

Tender/Seleksi meliputi: 

a. Pelaksanaan Kualifikasi 

b. Pengumuman dan/atau Undangan 

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 

d. Pemberian Penjelasan 

e. Penyampaian Dokumen Penawaran 

f. Evaluasi Dokumen Penawaran 

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 

h. Sanggah. 
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2.1.2 Bagan alir proses lelang 

Proses lelang yang dilaksanakan PT. Putra Sakti Sampurna, ialah : 

    

 

Gambar 2.1. Flowchart bagan alir proses lelang 

Sumber: Dokumentasi PT.Putra Sakti Sampurna 
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2.2 Data Umum dan Data Teknis 

2.2.1 Data umum proyek 

 

 

 

Gambar 2.2. Site existing proyek 

Sumber: Google Maps 2020 

 

 

 

Proyek ini dibangun diatas tanah seluas 10.000 M². Berlokasi dijalan Bathin 

Alam, Sungai Alam, Bengkalis, Riau, 28711, Indonesia. Memiliki 4 gedung, yaitu 

GKT 1, GKT 2, GKT 3 dan GKT 4 dengan design gedung yang berbeda-beda.  
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Table 2.1 Data umum proyek 

Nama Proyek : Pembangunan Gedung Kulia 

Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis 

Owner : Politeknik Negeri Bengkalis 

Konsultan Manajemen 

Kontruksi(MK) 

: PT. Riau Multi Cipta Demensi 

Kontraktor Pelaksana : PT. Putra Sakti Sampurna 

Jenis Proyek : Gedung 

Tanggal SPMK : 09 Juni 2020 

Sumber Dana  : SBSN T.A 2020 

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

Nilai Kontrak : Rp 61.559.100.000,00 ( Enam Puluh 

Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh 

Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah ) 

termasuk PPN 

Waktu Pelaksanaan : 206 (Dua Ratus Enam) hari kalender. 

Dimulai tanggal 09 juni 2020 

 

 

Gambar 2.3. Papan Nama proyek pembangunan gedung kuliah terpadu polbeng 
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Dalam proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, hubungan antar pihak-pihak bisa 

kita lihat dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.3. Struktur hubungan antar pihak-pihak yang terkait 

 

2.2.2 Data teknis proyek 

Table 2.2 Data teknis proyek 

Jenis Bangunan : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 

Fungsi Bangunan : Pada saat ini kawasan Politeknik 

Negeri Bengkais sudah terkenal dengan 

baik, namun ada beberapa yang masih 

perlu tambahan gedung kuliah karena 

banyaknya calon mahasiswa/i yang 

mendaftar di kampus tersebut. 

Mutu Beton : - Pondasi BorePile : K-350 

- PileCap : K-275 

- Kolom Pedestral : K-275 



15 
 

- Kolom : K-275 

- Balok : K-275 

- Sloof  : K-275 

Ukuran Elemen Struktur  - PileCap 1 : 1,5 x 1,5 x 0.8 m 

- PileCap 2 : 1,8 x 1,5 x 0.8 m 

- Sloof 1     : 30/50 cm 

- Sloof 2     : 30/60 cm 

- Kolom ped     : 50 x 50 cm 

Luas Tanah : 10.000 M² 

Struktur Beton : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Besi Ulir 

Pondasi  : Pondasi Dalam (BoredPile) 

Alat yang digunakan : Congcrete mixer truck, Congcrete 

pomp truck, Mesin bore pile, 

Scaffolding. 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

 

 

 

 
3.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan 

Kerja praktek (KP) yang dilaksanakan di proyek Pembangunan Gedung 

Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis. Di laksanakan selama 9 (Sembilan) 

minggu terhitung dimulai tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2020. Dengan jam kerja 

dimulai dari jam 08.00 wib - 17.00 wib selama satu minggu dari senin hingga sabtu. 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 

Politeknik Negeri Bengkalis ialah: 

3.1.1 Tahap perkenalan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal kerja praktek (KP) dimana mahasiswa 

mengenal pimpinan dan semua staff yang berada pada proyek, serta perkenalan 

dengan pembimbing lapangan agar terjadi komunikasi yang baik selama 

melaksanakan kerja praktek (KP). 

 

 

Ganbar 3.1. Mengenal Lingkungan Proyek 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3.1.2 Survey elevasi 

Survey elevasi dilakukan oleh mahasiswa kerja praktek dengan menggunakan 

alat theodolit dan total station. Untuk mendapatkan data elevasi muka tanah dan 

untuk menentukan elevasi dari lantai bangunan. 

 

 

 

Gambar 3.2. Survey Elevasi 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

3.1.3 Pekerjaan bouwplank 

Bouwplank merupakan pembatas untuk menentukan batas area kerja pada 

proyek pembangunan. Dengan adanya bouwplank yang sudah terpasang maka akan 

lebih mudah untuk acuan tinggi lantai bangunan. 

 

Gambar 3.3.  Pemasangan bouwplank 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.1.4 Pekerjaan pondasi bore pile  

Pondasi Bore pile adalah jenis pondasi dalam yang berbentuk tabung dan 

fungsinya sama seperti pada umumnya yaitu meneruskan beban struktur bangunan 

diatasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras dibawahnya. Pekerjaan 

bore pile dimulai dengan pelubangan tanah dahulu sampai kedalaman yang iinginkan, 

kemudian pemasangan tulangan besi yang dilanjutkan dengan pengecoran beton. 

Keuntungan menggunakan pondasi bore pile, antara lain: 

1. Tidak ada resiko kenaikan muka tanah, 

2. Kedalaman tiang dapat divariasikan, 

3. Tanah dapat dicocokkan dengan data laboratorium, 

4. Tiang dapat dipasang sampai kedalaman yang dalam dan diameter besar, 

5. Penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan dan 

pemancangan. 

Namun demikian penggunaan bore pile akan memberikan beberapa kerugian, 

antara lain:  

1. Pengecoran bore pile dapat mengakibatkan gangguan kepadatan tanah, 

2. Mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik jika pengecoran dipengaruhi 

oleh air tanah. 

 

 

Gambar 3.4. Pondasi bore pile 

Sumber: Dokumtasi pribadi 
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3.1.5 Pekerjaan  pile cap 

Pile cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan 

kolom di atasnya. Pile cap tersusun atas tulangan 19 mm yang membentuk suatu 

bidang dengan ketebalan 80 cm dan lebar 150 cm. 

Fungsi pile cap untuk menahan gaya gesek dari pembebanan yang ada. Pile 

cap bertujuan untuk kolom benar-benar berada dititik sentra pondasi sehingga tidak 

menyebabkan eksentrisitas yang menyebabkan beban besar pada pondasi. 

   

Gambar 3.5. Pile cap 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

3.1.6 Pekerjaan kolom pedestal 

Kolom pedestal merupakan kolom utama bawah yang dimana ukuran dan 

fungsi kolom pedestal ini sama dengan kolom utama pada bangunan. Pada 

pembangunan gedung kuliah terpadu ini kolom pedestalnya memiliki dimensi 50 cm 

x 50 cm x 80 cm. 

 

Gambar 3.6. Kolom pedestal 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.1.7 Pekerjaan cerucuk mahang 

Cerucuk mahang dipasang karena daya dukung tanah yang cukup rendah. 

Cerucuk dalam definisinya adalah susunan kayu ynag disusun secara vertikal dengan 

diameter 8 cm ditujukan untuk memperkuat daya dukung terhadap beban diatasnya.  

 

 

Gambar 3.7. Cerucuk mahang 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

3.1.8 Pekerjaan Lantai kerja 

Lantai kerja dipasang diatas cerucuk mahang setebal 15 cm. Pembuatan lantai 

kerja ini memudahkan pemasangan rollag diatasnya. 

 

Gambar 3.8. Lantai kerja 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.1.9 Pekerjaan Rollag bata dan Raben 

Rollag bata merupakan pondasi yang diaplikasikan untuk menopang berat 

beban pada bangunan. Fungsinya untuk menyeimbangkan posisi lantai agar tidak 

terjadi runtuh pada ujung lantai. 

Raben adalah acian kasar pada rollag bata berfungsi untuk melindungi bata 

dari resapan air tanah. 

 

 

Gambar 3.9. Rollag dan Raben 

Sumber: Dokumentasi pribadi  

3.1.10 Pekerjaan Sloof  

Sloof bertujuan untuk meratakn beban yang diterima dari bangunan diatasnya 

untuk kemudian disalurkan menuju pondasi. Sebagai pengikat antar kolom sehingga 

struktur bangunan menjadi kaku dan aman terhadap beban gempa. 

 

Gambar 3.10. Sloof   Sumber: Dokumentasi pribadi 
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3.2 Target yang Diharapkan 

Target yang diharapkan bagi mahasiswa selama melakukan kerja praktek, 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui proses pelaksanaan 

pekerjaan pondasi bore pile, pembesian, dan pengecoran dilapangan secara 

langsung. 

2. Mahasiswa mengetahui penggunaan alat-alat berat dalam pelaksanaan 

proyek, 

3. Mahasiswa memahami kinerja sumber daya manusia yang terlibat dalam 

pelaksanaan proyek, 

4. Mahasiswa mengetahui dan memahami pengetahuan baru dalam disiplin 

ilmu teknik sipil dengan pengalaman praktek dilapangaan, dan 

5. Mahasiswa mampu menganalisa masalah yang mungkin timbul dalam 

pelaksanaan dan pemecahan yang dapat dilakukan. 

 

3.3 Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan 

3.3.1 Perangkat lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan selama dalam praktek kerja 

lapangan ialah, sebagai berikut: 

a. AutoCAD adalah perangkat lunak computer CAD untuk menggambar 2 

dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang digunaka 

dalam bidang kontruksi dan manufaktur. Perangkat ini digunakan untuk 

menggambar denah gedung dan menggambar ulang detail gedung. 

b. Microsoft Excel sebuah aplikasi lembar kerja yang merupakan bagian dari 

instansi Microsoft Office, berfungsi untuk menghitung RAB pembangunan 

gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis. 

c. Microsoft Word adalah sebuah software yang terdapat dalam paket aplikasi 

Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah kata. Perangkat ini 
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digunakan mahasiswa kerja praktek untuk membuat laporan harian, laporan 

kerja praktek dan administrasi kerja praktek. 

 

3.3.2 Perangkat keras 

Adapun peralatan yang digunakan dalam proyek Pembangunan Gedung 

Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis ialah, sebagai berikut: 

 

 

Table 3.1 perangkat keras yang digunakan 

No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan Alat 

1. Congcrete mixer 

truck 

 

Mengangkut adukan 

beton ready mix dari 

tempat pencampuran 

beton kelokasi proyek. 

2. Congcrete pomp 

truck 

 

Memompa beton ready 

mix dari mixer truck ke 

lokasi pengecoran. 
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No Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan Alat 

3. Mesin Bore pile 

 

Membuat lubang untuk 

pondasi bore pile.juga 

diguanakan untuk 

memasukkan tulangan 

dan coran 

4.  Scaffolding  

 

Sebagai tangga untuk 

pekerja dan penyangga 

material 

5. Bar cutter 

 

Untuk memotong besi 

tulangan. 

6. Theodolit 

 

Untuk menentukan 

elevasi bangunan. 
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3.4 Dokumen yang Dihasilkan 

Adapun data yang didapat selama melaksanakan kerja praktek dalam proyek 

pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis ini ialah, sebagai 

berikut: 

a. Data perusahaan 

b. Data proyek 

c. Gambar denah bangunan 

 

3.5 Kendala Selama Kerja Praktek 

Adapun kendala yang ditemukan selama melakukan Kerja Praktek 

dilapangan, ialah: 

a. Adanya faktor alam (Cuaca) yang membuat pekerjaan pengecoran terhambat. 

Hal ini berpengaruh terhadap time schedule yang telah direncanakan. 

b. Kondisi lapangan yang berlumpur akibat pengeboran menghambat kerja 

pengecoran dititik pengecoran. 

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

mengakibatkan pekerjaan awal tertunda. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Kegiatan kerja praktek di PT. Putra Sakti Sampurna selama 2 bulan ( 60 hari ) 

pada proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis 

terhitung dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 telah memberikan 

manfaat yang banyak bagi mahasiswa baik itu ilmu, pengalaman serta pengetahuan 

tentang pelaksanaan suatu kontruksi. Selama kerja praktek mahasiswa mampu 

memahami dan mengerti bagaimana cara membandingkan ilmu dari teori pelajaran 

maupun ilmu dilapangan, serta mahasiswa juga mampu memahami dan mengerti 

permasalahan dan kondisi yang ada dilapangan. 

 

4.2 Saran  

4.2.1 Saran untuk mahasiswa 

a. Mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek sebaiknya memahami dulu 

ilmu teori sebagai bahan perbandingan ilmu diperkuliahan dan ilmu yang 

didapat dilapangan, 

b. Mahasiswa diharapkan lebih sering bertanya masalah yang ada dilapangan 

dan didiskusikan bersama pembimbing lapangan, 

c. Patuhi aturan yang diberikan dari perusahaan selama melakukan kerja 

praktek dilapangan. 

 

4.2.2 Saran untuk perusahaan 

a. Lebih ditingkat kembali untuk masalah kedisiplinan mengenai keselamatan 

kerja dan kebersihan lingkungan (K3L) di lokasi pekerjaan, 
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b. Perlu diadakan peningkatan presensi kerja agar para pekerja benar-benar 

bekerja tepat waktu sehingga pekerjaan yang diharapkan dapat diselesaikan 

sesuai dengan Time Schedule yang telah direncanakan. 

c. Perlu di adakan pengacakan antara kelompok pekerja tertentu agar pekerjaan 

lebis efisen karna di lapangan terlihat sekali pengelompokan masing-masing  

antara pekerja asing dan pekerja luar 
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