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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1 Latar Belakang Perusahaan 

CV.Multi Citra Dimensi dirikan pada tahun 1995 di pekanbaru dan telah 

diikuti oleh badan hukum yang sah. Adapun lingkup pekerjaan bergerak 

diberbagai kegiatan dalam bidang jasa konsultan. 

Dalam perkembangannya saat ini CV. Multi Citra Dimensi dapat berubah 

menjadi PT. Riau Multi Cipta Dimensi dan berkembang menjadi suatu perusahaan 

yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak 

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

segala konsekuensinya untuk dapat memberikan bahwa PT. Riau Multi Cipta 

Dimensi dapat dijadikan mitra bidang usaha dan kami bertekad menghasilkan 

karya visioner,inovatif dan solusi yang efektif. 

Dengan dasar pengalaman dan keahlian yang dimiliki, PT>Riau Multi 

Cipta Dimensi setiap membantu para klien untuk merealisir untuk proyek mulai 

saat penjajakan suatu gagasan, perencanaan teknik sampai dengan pelaksanaan 

pengawasan (supervisi). 

PT.Riau Multi Cipta Dimensi merupakan konsultan nasional yang 

berperan serta menduduki program pembangunan baik tingkat pusat maupun 

daerah PT.Riau Multi Cipta Dimensi didirikan dengan dilandaskan oleh idealisme 

para muda yang menyadari bahwa tantangan pembangunan nasional yang semakin 

berat dan kompleks hanya dapat dihadapi dengan sikap profesional pula, yaitu 

dengan memadukan secara optimal unsur–unsur waktu, dana dan sumber daya 

lainnya. Jasa konsultan yang mampu kami lakukan meliputi aspek yang luas, 

didukung personal dari berbagai bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu 

arsitek,enginnering dan management. Sebagaimana yang telah kita kerjakan 

selama ini baik di bidang jalan,jembatan, arsitektur kota, dan lain  lainnya.z 

PT. Multi Cipta Dimensi senantiasa melaksanakan pekerjaan 

menggunakan metode dan logika ilmiah yang bertanggung jawab sehingga dicapai 
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mutu pekerjaan yang optimum. Tidak mudah namun dalam setiap pekerjaan yang 

dilakukan PT. Multi Cipta Dimensi sepakat untuk menyatukan tepat waktu,tepat 

biaya,tepat jadwal yang merupakan kebanggaan dan penghargaan,apabila 

kebutuhan jasa pelayanan tersebut dipercayakan kepada PT. Multi Cipta Dimensi. 

PT.Multi Cipta Dimensi menitikberatkan jasa dan bidang yang berkaitan 

dengan ilmu yang sebagaimana proyek yang telah PT. Multi Cipta Dimensi 

kerjakan selama ini baik dibidang jalan,jembatan,arsitektur,perancanaan kota, dan 

lain-lainya. 

 

1.1.1 Latar Belakang Proyek 

Pembangunan yang dilakukan merupakan salah satu wujud pembangunan 

gedung negara, dimana setiap prosesnya akan memerlukan tindakan 

pengawasan/manajemen konstruksi, sehingga proses dapat berlangsung dengan 

arah yang benar dan mengurangi deviasi penyimpangan yang mungkin terjadi 

seiring dengan perkembangan pembangunan kemajuan dari sumber daya manusia 

dan fasilitas sarana dan prasarana penunjangnya. 

Pada saat ini kawasan politeknik negeri bengkalis sudah terkenal dengan 

baik, namun ada beberapa yang masih perlu tambahan gedung kuliah karena 

banyaknya calon mahasiswa/i yang mendaftar di kampus tersebut. Pemerintah 

provinsi riau sangat paham akan hal ini, untuk itu pada tahun 2020 ini melalui 

kementrian pendidikan dan kebudayaan politeknik negeri bengkalis melaksanakan 

program pembangunan dan pengembangan infrastruktur dimana salah satu 

kegiatannya adalah pembangunan gedung kuliah terpadu politeknik negeri 

bengkalis. 

Pemerintah sebagai regulator dan fasilator tentu berkepentingan untuk 

menampung aspirasi dan pertumbuhan pembangunan bagian daerahnya dan sudah 

tentu akan mendukung pertumbuhan ini. Untuk ini pekerjaan pembangunan 

gedung kuliah terpadu politeknik negeri bengkalis ini merupakan salah satu bukti 

nyata kepedulian pemerintah provinsi riau dalam memperlihatkan dinamika yang 

terjadi dimasyarakat.  
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1.2 Tujuan Proyek 

1. Tersedianya sarana pendukung yang memadai yang terdapat di 

lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis untuk meningkatkan 

pelayanan terhadap Mahasiswa dan masyarkat umumnya. 

2. Meningkatnya daya tampung mahasiswa. 

3. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan 

pada Polbeng sebagai PTNB di daerah 3T (Terluar) 

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam penyelengaraan suatu proyek, kegiatan yang akan di hadapi sangat 

kompleks. Hal ini memerlukan suatu menajemen yang baik sehingga pada 

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

pelaksanaan proyek tersebut biasa dikelola serta terkontrol dan terlaksana dengan 

baik. Dengan adanya organisasi dan pembagian tugas ini maka diharapkan 

pelaksanaan kegiatan suatu proyek dapat diselesaikan secara efektif dan efesien. 

Untuk mengoptimalkan kerja suatu organisasi,perlu dipahami tentang prinsip 

ogrganisasi diantanya: 

1. Tingkat pengawasan  

2. Kesatuan perintah dan tanggung jawab  

3. Adanya tujuan yang jelas 

4. Adanya pembagian tugas kerja 

5. Pelimpahan wewenang 

6. Koordinasi yang baik 

 

1.3.1 Pemilik Proyek (Owner) 

Pemilik proyek (Owner) adalah seseorang atau badan hukum yang 

memiliki proyek dan penyediaan dan untuk merealisasikan. Politeknik Negeri 

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

kewajiban Pemilik Proyek (Owner) antara lain: 
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1. Mengendalikan proyek secara langsung untuk mencapai baik segi kualitas 

fisik proyek maupun batas waktu yang telah di tetapkan. 

2. Mengadakan Perjanjian kontrak dengan kontraktor yang memuat tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur. 

3. Menyediakan dana yang di perlukan dalam proyek  

4. Menunjuk kontraktor pemenang tender untuk melaksanakan proyek 

tersebut. 

5. Memberi tugas pada perencana untuk merencanakan proyek tersebut. 

Memberikan informasi yang di perlukan oleh kontraktor dan konsultan 

perencana terhubung dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

1.3.2   Konsultan Perencana 

Konsultan perencana mempunyai kewajiban atau tugas yang 

merencanakan suatu rencana dalam perencanaan struktur, arsitektur, dan 

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

1. Membuat sketsa dan memberikan suatu gagasan gambaran pekerjaan, 

meliputi pembagian ruang rencan pelaksanaan dan lainnya. 

2. Membuat gambar detail/penjelasan lengkap dengan perhitungan 

konstruksinya. 

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

biaya (RAB). 

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

arsitektural dan struktur. 

 

1.3.3 Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang 

berbadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan), yang mengadakan 

pengawasan utama dalam peleksanaan sesuai dengan gambar- gambar kerja. 

Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain: 
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1. Mengendalikan pengawasan menyeluruh atas penyimpangan dan 

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 

2. Menyelenggarakan koordinasi aktif sebagai pihak yang terlibat diproyek. 

3. Mengadakan penilaian atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

kontraktor serta pembuatan berita acara penyerahan.  

4. Melakukan pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan. 

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

6. Mengkonsultasikan segala pekerjaan yanag sedang berlangsung. 

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

termasuk melakukan evaluasi pehitungan biaya pekerjaan tambahan serta 

pengaruh waktu pekerjaan. 

 

1.3.4 Kontraktor Pelaksana 

Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam 

bidang pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik 

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

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

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

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

pelaksana yaitu : 

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

segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

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

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

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

sesuai dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan : 

a. Biaya pelaksana 

b. Waktu pelaksana 
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c. Kualitas pekerjaan 

d. Kuantitas pekerjaan 

e. Keamanan kerja 

 

 

STRUKTUR KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PT.RIAU 

MULTI CIPTA DIMENSI 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.1 struktur perusahaan PT. Multi Cipta Dimensi 

 

Ir.M.Yusuf 

Direktur Utama 

 

Ir.Elvi,MT 

Team Leader/Tenaga ahli sipil  

 

Yori Dwipayana Roelan 

Admnistrasi 

 

Rahmadania,S.Tr.t 

Administrasi 

 

Hary Mhd. Nanda,A.Md 

CAD Operator/Drafter 

 

Darma Fajri,ST 

Ahli Struktur 

 

Everizal Candra.ST 

Ahli Struktur 

 

Hendri Yunaidi.ST 

Ahli Geoteknik 

 

Sukadri.ST 

Quantity Control 

 

Bayu Laksana.ST 

Ahli Elektrikal 

 

Anggun Bestarivo E.ST 

Pengawas TA.Struktur 

 

Dani Shartika.ST 

Pengawas 

TA.Struktur 

 

Irwany.ST 

Pengawas 

TA.Struktur 

 

Firmansyah.ST 

Pengawas TA.Arsitektur 

 

Sunarto.ST 

Pengawas TA.Arsitektur 

 

Sunarto.ST 

Pengawas TA.Arsitektur 
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a. Tugas dan Wewenang  

 

1. Direktur Utama 

Direktur utama adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan organisasi di perusahaan  dan pelaksanaan proyek pada suatu daerah 

yang ditangani oleh perusahaan tersebut. 

 

2. Team Leader 

Team leader merupakan seorang pemimpin yang mampu memberikan 

bimbingan,instruksi , arahan dan kepemimpinan kepada sekelompok individu 

lain demi mencapai hasil yang baik dalam sebuah pekerjaan. 

Tugas sebagai Team Leader adalah membuat team work kepada para anggota 

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

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

mengatur tim untuk masa depan yang suskes. 

 

3. Administrasi 

Tugas administrasi adalah : 

a. Melakukan Proses Data Entry 

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

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

bisa segera diakses sebagai bahan rujukan apabila terdapat kesalahan dalam 

proses proyek konstruksi yang berlangsung. 

1. Melakukan Sesi Dokumentasi 

2. Menjaga dan Mengecek Inventory Kantor 

3. Mengecek Biaya Operasional dan Membuat Reiburstment Ke Pusat 

4. Membuat Surat Jalan 

5. Membuat Data Absensi dan Lembur 

6. Membuat Laporan Mingguan/Bulanan 

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

a. Membuat kerangka umum/konsep rencana gambar dan pengembangan 

desainnya 

b. Melakukan analisa yang berkenaan dengan perencanaan teknis arsitek 

gedung/bangunan. 

c. Melakukan tahapan konsultansi dengan owner atau instansi terkait 

dengan proyek 

d. Membuat/menyusun perencanaan dan prarancangan (schematic 

Design),dari awal 

e. Pengembangan rancangan dan gambar kerja,dll 

 

5. Ahli Struktur 

Tugas Ahli Struktur adalah : 

a. Bertanggung jawab kepada Team Leader 

b. Sebagai penangung jawab teknis tertinggi pelaksanaan 

c. Penngendalian Rencana Desain Struktur dalam Konstruksi 

d. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi Rencana Desain 

Struktur yang dihasilkan oleh Perencana Struktur 

e. Bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi Gambar shop 

Drawing dan Gambar Asbuilt Drawing Struktur yang diajukan oleh 

Kontraktor 

f. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam 

organisasi tim Konsultan MK 

g. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas implementasi di 

lapangan untuk bidang Struktur Bangunan  

 

6. Ahli Geoteknik 

Tugas  Ahli Geoteknik adalah : 

a. Menerapkan UUJK,SMK3 
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b. Mengevaluasi data dan daerah geoteknik yang akan diselidiki 

c. Merencanakan sumber daya 

d. Merencanakan dampak lingkungan 

e. Mengevaluasi pelaporan hasil pelaksana penyelidikan geoteknik 

7. Quantity Control 

Tugas Quantity Control adalah : 

a. Memeriksa kelayakan peralatan pengendalian mutu yang digunakan 

b. Melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang 

digunakan 

c. Melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan ataupun 

di laboratorium 

d. Mempelajari metode kerja yang digunakan agar sesuai spesifikasi 

teknis yang dipakai 

e. Menyiapkan dan memberikan data pemeriksaan mutu yang dibutuhkan 

oleh Quality Assurance. 

 

8. Ahli Elektrikal 

Tugas Ahli Elektrikal adalah : 

a. Melakukan perencanaan sistem elektrikal yang berdasarkan pada 

perhitungan kebutuhan 

b. Melakukan analisa dan perhitungan kebutuhan 

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

tenaga pendukung yang ada 

d. Menyusun,mengatur, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan seluruh instalasi listrik perusahaan dan peralatan yang 

menggunakan tenaga listrik untuk menjamin kelancaran jalannya 

operasi pekerjaan. 
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9. Ahli K3 Konstruksi 

Tugas Ahli K3 Konstruksi 

a. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan 

pekerjaan, prosedur kerja dan instruksi kerja K3 

b. Mengelola laporan penerapan SMK3dan pedoman teknis K3 

Konstruksi 

c. Mengelola penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

serta keadaan darurat, dll. 

 

10. Inspektor/Pengawas TA.Struktur 

Tugas Inspektor/Pengawas TA.Struktur 

a. Bertanggung jawab kepada Ahli Struktur 

b. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam 

organisasi tim Konsultan MK 

c. Bertanggung jawab atas sistem pelaporan kemajuan pekerjaan di 

lapangan untuk bidang Struktur Bangunan atau Gedung, dll. 

 

11. Inspektor/Pengawas TA.Arsitektur 

Tugas Inspektor/Pengawas TA.Arsitektur adalah : 

a. Bertanggung jawab kepada Ahli Arsitektur 

b. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam 

organisasi tim Konsultan MK 

c. Bertanggung jawab atas sistem pelaporan kemajuan pekerjaan di 

lapangan untuk bidang Struktur Bangunan atau Gedung, dll. 

 

1.4   Struktur Organisasi Proyek 

Struktur organisasi proyek adalah skema atau gambaran alur kerjasama yang 

melibatkan banyak pihak dalam sebuah proyek. Struktur organisasi ini dibuat 

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

Pada proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis ini ada beberapa unsur atau pihak yang terlibat di dalam proyek 
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tersebut. Unsur-unsur tersebut memiliki hubungan kerja satu sama lain dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. 

 

Gambar 1.2 Skema hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam proyek  

  Jalur Perintah 

 Jalur Koordinasi 

Tugas dan Wewenang 

1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 

PPK(Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat 

Komitmen ialah : 

 

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana 

berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

c. Melaksanakan kegiatan swakelola 

d. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) 

atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya 

e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak 
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f. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada 

negara 

g. Membuat dan menandatangani SPP 

h. Melaporkan pelaksana/penyelesaian kegiatan kepada KPA 

i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA 

dengan Berita Acara Penyerahan 

j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiatan 

k. Melaksanakan tugas dan wewenang ainnya yang berkaitan dengan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Konsultan Perencana 

Konsultan perencana merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas 

atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan dalam hal ini 

bangunan. Tugas dan wewenang konsultan perencana ialah : 

a. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan 

pemilik proyek (bisa pihak swasta maupun pemerintah). 

b. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan 

syarat – sayarat pelaksanaan bangunan ( RKS ) sebagai pedoman 

pelaksanaan. 

c. Membuat rencana anggaran biaya (RAB). 

d. Memproyeksikan keinginan – keinginan atau ide – ide pemilik proyek 

ke dalam desain bangunan. Melakukan perubahan desain bila terjadi 

penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan. 

e. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika 

terjadi kegagalan konstruksi. kemudian proses pelaksanaanya 

diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini 
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sendiri adalah orang/instansi yang menjadi wakil pemilik proyek di 

lapangan. 

f. Pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak 

sesuai dengan rencana. 

g. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

 

3. Tim Teknis 

Tim Teknis merupakan suatu tim yang dibentuk dari unsur 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan 

dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan 

pengadaan barang/jasa.  

 

4. Konsultan Pengawas 

Konsultan pengawas adalah suatu badan usaha atau perorangan yang 

ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Tugas 

dan wewenang Konsultan Pengawas  ialah: 

a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak 

kerja. 

b. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan 

proyek. 

c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan 

teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik 

proyek. 

d. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada 

pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaaan. 

e. Mengoreksi dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi,tipe 

dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan 

pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja 

konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. 

f. Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor 
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g. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor 

tidak memperhatikan peringatan yang diberikan. 

h. Memperhatikan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi 

penyimpangan terhadap kontrak kerja. 

i. Memeriksa gambar shopdrawing dan spesifikasinya peaksana proyek. 

j. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan. 

k. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai 

dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. 

 

5. Kontraktor Pelaksana  

Kontraktor pelaksana proyek adalah entitas hukum atau individu yang 

ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan keahliannya. Tugas 

dan wewenang kontraktor pelaksana ialah: 

a. Melaksanakan pembangunan bekerja sesuai dengan peraturan dan 

spesifikasi yang telah direncanakan dan ditentukan di dalam kontrak 

Perjanjian Pemborongan.  

b. Memberikan laporan kemajuan proyek meliputi laporan harian, 

mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek yang berisi antara lain 

: Pelaksanaan pekerjaan, Prestasi kerja dicapai, Jumlah tenaga kerja 

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

dan lain-lain.  

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

alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu pada gambar dan 

spesifikasi set memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan pekerjaan 

keamanan.  

d. Sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan dan 

metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  

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

disepakati.  

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

dan kerusakan sampai dengan serah terima pekerjaan.  
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g. Kontraktor dapat meminta kepada pemilik proyek untuk memberikan 

perpanjangan waktu penyelesaian proyek dengan memberikan alasan 

yang masuk akal dan sesuai dengan kenyataan yang menyebabkan 

perlunya waktu tambahan tersebut.  

h. Mengganti semua kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan selama 

pelaksanaan pekerjaan, serta menyediakan perlengkapan wajib 

pertolongan pertama pada kecelakaan. 

 

1.5   Ruang Lingkup Perusahaan 

 PT. Multi Cipta Dimensi merupakan salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang konstruksi dan juga merupakan konsultan nasional yang 

berperan serta menduduki program menduduki program pembangunan baik 

diangkat pusat maupun daerah, dalam melaksanakan pekerjaan PT.Multi Cipta 

Dimensi senantiasa melaksanakan menggunakan metode dan logika ilmiah yang 

bertanggung jawab sehingga tercapai mutu pekerjaan yang optimum. 

Ruang lingkup perusahaan PT. Multi Cipta Dimensi meliputi : 

1. Bidang perencanaan arsitektur  

Sub –bidang : 

a. Jasa nasihat dan pra desain arsitektur (AR 101) 

b. Jasa desain arsitektur (AR 102) 

c. Jasa desain interior (AR 104) 

d. Jasa arsitektur lainnya (AR 105) 

2. Bidang perencanaan rekayasa 

Sub – bidang 

a. Jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik (RE 101) 

b. Jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serat struktur 

bangunan (RE 102) 

c. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air (RE 103) 

d. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal 

dalam bangunan (RE 105) 

3. Bidang perencanaanpenataan ruang 
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Sub –bidang 

a. Jasa perencaan dan perancangan perkotaan (PR 101) 

b. Jasa perancanaan wilayah (PR 102) 

c. Jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan 

lanskep (PR 103) 

d. Jasa pengembangan pemanfaatan ruang (PR 103) 

4. Bidang pengawasan rekayasa  

 Sub – bidang  

a. Jasa pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung (RE 201) 

b. Jasa pengawas pekerjaan kontruksi bangunan teknik sipil 

transportasi (RE 202) 

c. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air (RE 203) 

5. Bidang konstruksi lainnya 

 Sub – bidang 

a. Jasa konstruksi lingkungan (KL 401) 

b. Jasa management proyk terkait konstruksi bangunan (KL 402) 

c. Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil 

keairan (KL 405) 

d. Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan sipil 

lainnya(KL 406). 
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BAB II 

DATA PROYEK 

 

2.1 Proses Pelelangan Proyek/Tender 

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

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

dibedakan menjadi 3, antara lain : 

1. Tender terbuka  

Tender terbuka adalah tender yang diumumkan kepada publik, dimana 

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

badan- badan yang sudah lulus prakwalifikasi. Biasanya tender terbuka 

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

Prakwalifikasi itu sendiri untuk mengidentifikasi kemampuan dan ruang 

lingkup pekerjaan, maka diperlukan prakwalifikasi badan-badan atau organisasi 

seperti konsultan perencana, pengawas maupun pemborong. Yang dimaksud 

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

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

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

badan tersebut. 

Dalam undangan untuk tender terbuka yang diiklankan, disebut antara lain 

apa hakekat pekerjaannya, siapa pemiliknya, dan siapa pemberi dananya 

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

mengambil dokumen tender dari proyek yang akan dilelang dan setelah 

mempelajarinya sampailah pada tahapan yang ketiga yaitu Rapat Penjelasan 

Pekerjaan (AAANWYZING) 

2. Tender tertutup 

Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, dimana pekerjaan 

yang akan dilelangkan hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan/ organisasi 

yang sudah dikenal dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang 

belum dimiliki badan/organisasi lain). Pemberitahuannya lewat surat 

undangan/secara lisan, lewat telepon, dan lain sebagainya. Proyek konstruksi 
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dengan cara tender tertutup ini banyak dilakukan oleh pihak swasta dan 

pemerintah yang membangun proyek bersifat rahasia. 

3. Penunjukan Langsung 

Penunjukan langsung dapat dilakukan dalan keadaan tertentu dan keadaan 

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

dilangsungkan dengan cara melakukan negosiasi, baik secara teknik maupun 

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

dipertanggung jawabkan. 

Dalam lelang kali ini di ikuti 130 perusahaan dan di menangkan oleh 

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

1. Memiliki surat izin usaha yang sah 

2. Memiliki TDP atau NIB 

3. Memiliki NPWP 

4. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir  

5. Mempunyai tempat usaha/kantor yang benar 

6. Tidak masuk kedalam daftar hitam 

7. Memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dokumen 

8. Memiliki SDM tenaga ahli 

9. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan 

10. Laporan neraca keuangan perusahaan 

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

diserati dengan laporan keuangan 
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2.1.1 Bagan Alur Proses Lelang 

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

Multi Cipta Dimensi. 

 

Gambar 2.1 Flowchat bagan alur proses lelang 
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2.2 Data Umum dan Data Teknis Proyek 

2.2.1 Data Umum Proyek 

Nama Proyek  : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik 

Negeri Bengkalis  

Lokasi  : Kabupaten Bengkalis  

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

Nilai Kontrak : RP.61.559.100.000 

Tanggal SPMK : 09 Juni 2020 

Masa Pekerjaan  : 206 (Dua Ratus Enam) Hari Kalender 

Sumber Dana  : SBSN T.A 2020 

Kontrak Pelaksana : PT.Putra Sakti Sempurna 

Konsultan MK : PT.Riau Multi Cipta Dimensi 

Tabel 2.1Data Umum Proyek 

 

2.2.2 Data Teknis Proyek 

Jenis Proyek : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu 

Fungsi : 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 

- Kolom : K-275 

- Balok : K-275 

- Sloof  : K-275 

Jenis Beton  Beton Ready Mix 

Jenis Pondasi  Pondasi Dalam (BoredPile) 
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Jenis Semen  PCC (Semen Padang) 

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

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

- Sloof 1     : 30/50 cm 

- Sloof 2     : 30/60 cm 

- Kolom      : 50 x 50 cm 

Struktur Beton : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Tulangan ulir 

Mutu Baja :  

Alat yang digunakan : BorePile Gawangan, Concrete Mixer Truck, 

Concrete Pump 

Tabel 2.2 Data Teknis Proyek 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN 

 

3.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan  

 

Kegiatan proyek yang penulis ikuti selama ± 2 bulan (terhitung mulai dari 

tanggal 01 Juli 2020 hingga 31 Agustus 2020) pekerjaan proyek ini dilaksanakan 

selama 206 (Dua ratus enam) hari kalender,penulis melaksanakan kerja praktek 

pada proyek pembangunan gedung terpadu politeknik negeri bengkalis dengan 

mengikuti rangkaian pekerjaaan diantaranya sebagai berikut: 

3.1.1 Proses pengeboran  

 Bored pile adalah jenis pondasi dalam dengan desain berbentuk tabung 

yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah keras. Pondasi 

bored pile juga sering disebut di lapangan sebagai pondasi bor pile. Pondasi ini 

digunakan untuk menahan beban bangunan secara keseluruhan,sehingga 

diperlukan daya dukung tambahan. 

Pengeboran adalah proses awal dimulainya pengerjaan pondasi tiang bor. 

Pengeboran harus dilakukan sampai mencapai lapisan tanah keras yang 

diisyaratkan. 

A. Langkah kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses pembuatan bak air 
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Sebelum melakukan pengeboran ,mereka membuat drainase atau kolam 

berfungsi untuk penampungan air bercampur lumpur hasil pengeboran,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 setting alat pengeboran 

Kemudian Siapkan alat pengeboran, setelah itu setting alat agar 

pekerjaan lebih cepat siap, Dirikan alat pengeboran di titik yang akan di 

bor,  

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.3 pemasangan pipa besi  

Pasang pipa besi dengan panjang 5m pada gearbox,kemudian pasang 

mata bor pada ujung besi,Saat pengeboran  pastikan selang terdapat air 

agar membantu selama pengeboran,  
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Gambar 3.4 pemasangan pipa besikedua 

Pada saat pipa besi sudah sampai 5m di kedalaman tanah, lepas pipa besi 

di dalam lalu beri penahan agar besi tidak lepas lebih dalam ketanah, 

Sambung pipa besi pertama dengan pipa besi kedua yang panjangnya 

sama - sama 5m. Hal tersebut dilakukan sampai pipa besi ke 4 yang jika 

di totalkan mencapai 20m. Hal ini dilakukan karena bedasarkan data 

sondir tanah keras dapat kita jumpai di kedalaman 20 m. 

B. Target yang diharapkan 

Target yang diinginkan pada tugas ini adalah untuk mengetahui apakah 

satu titik lubang yang di  bor tepat dua puluh meter,untuk mendapatkan 

data lapangan titik berapa yang sudah di bor. 

C. Kendala yang di hadapi  

Kendala yang dihadapi adalah susahnya akses ke titik langsung akibat 

lumbur dari bor. 

D. Alat dan bahan 

No Nama alat Gambar alat jumlah 

1. Alat bor 

gawangan 

  

9 buah 

 Tabel 3.1 Alat yang digunakan pada pengeboran  
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3.1.2 Proses pemasukan tulangan bored pile basah 

        Setelah kedalaman lubang bor mencapai kedalaman yang direncakan 

selanjutnya adalah pemasangan tulangan pada lubang bor pile. Dalam 

pemasangan tulangan ini perlu di perhatikan selimut beton yang diisyaratkan pada 

pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang bor ini adalah 7 cm. Perlu kehati hatian juga 

saat memasukan tulangan ini kedalam lubang bor sehingga tidak banyak terjadi 

singgungan dengan dinding tanah yang dapat mengakibatkan tuntuhan dari 

longsoran tanah, maka perlu di lakukan pembersihan ulang. 

A. Langkah kerja 

 

  

 

 

 

 

 

 Gambar 3.5 proses perakitan spiral  

            Setelah kedalaman lubang bor mencapai kedalaman yang direncakan 

selanjutnya adalah pemasangan tulangan pada lubang tiang bor. Tulangan yang 

akan dimasukan terbagi menjadi dua bagian yaitu 12m dan 8 m.  

 

 

 

 

 Gambar 3.6 pemasukan tulangan 12 m  

Tulangan yang panjang nya 12m dimasukan pertama kedalam lubang,pada saat 

pengangkatan tulangan pastikan crane benar benar terpasang pada tulangan,saat 
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tulangan sudah masuk kedalam lubang sangga tulangan agar tidak masuk kedalam 

lubang,kemudian angkat tulangan yang panjangnya 8m dan sambung dengan 

tulangan yang 12 m tadi. 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.7 penyambungan tulangan kedua 

setelah penyambungan kuat masukan tulangan dengan panjang 20m kedalam 

tanah. Adanya air pada lubang bor membutuhkan alat khusus yaitu pipa tremi,pipa 

tremi yang digunakan berdiameter 20cm.posisi pipa tremi harus diatur sedemikian 

rupa sehingga dasar pipa tersebut paling tidak 1,5 m di bawah permukaan 

beton,pada ujung pipa tremi terdapat corong cor dengan kapasitas yang disuplay 

beton ready mix. 

B.  Target yang diharapkan 

Target yang diharapkan adalah untuk menyesuaikan tulangan bor pile 

dengan spesifikasi 16 D13 sepanjang 20m jatuh sebelum diakan overlap. 

C. Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah kalau tidak hati hati tulangan 12 m jatuh 

sebelum diadakan overlap. 
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D. Alat dan bahan 

No. Nama alat Gambar alat Jumlah 

1. Tulangan utama diameter 13  16 buah 

2. Tulangan spiral diameter 8  6 buah  

 Tabel 3.2 alat dan bahan penulangan bored pile 

3.1.3 Pekerjaan pengecoran (concreting) 

        Pekerjaan pengecoran adalah tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan pondasi 

tiang bor ini. 

A. Langkah kerja 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.8 pemasukan pipa tremi  
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         Setelah pipa tremi masuk kedalam lubang, kemudian kita cor titiknya, pada 

tahap pengecoran pertama kali,  

 

 

 

 

  

Gambar 3.9 (a) pengecoran secara langsung (b) pengecoran dengan gerobak 

beton ready mix bisa di tuangkan langsung kedalam corong bor,atau jika medan 

jauh kita bisa menggunakan gerobak dorong, jika beton yang di cor sudah 

semakin keatas (volumenya semakin banyak),  

 

 

 

 

  

 Gambar 3.10 penarikan pipa tremi 

maka pipa tremi harus mulai ditarik ke atas. Adanya pipa tremi menyebabkan 

beton dapat disalurkan ke dasar lubang langsung tanpa mengalami pencampuran 

dengan air dan lumpur, karena BJ beton lebih besar dari pada BJ lumpur, maka 

beton semakin lama semakin kuat mendesak lumpur naik ke atas. Pada saat proses 

pengecoran ini memerlukan supply beton terus menerus, tidak boleh ada 

keterlambatan pada saat pengecoran sedang berlangsung. Oleh karena itu, pada 

bagian logistik harus memperhatikan hal ini. 
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B. Target yang diharapkan 

            Target yang diharapkan adalah satu titik bor pile pas 1,4 M3 dengan mutu 

beton K350. 

C. Kendala yang dihadapi 

            Kendala yang dihadapi yaitu tanah runtuh,kedalaman pile cap dari 

permukaan tanah 1.4 m karna kondisi tanah berlumpur. 

D. Alat dan bahan  

No. Nama alat Gambar alat jumlah 

1. Corong tremi   

 

9 buah 

2. Pipa tremi   

 

 

9 buah 

3. Gerobak dorong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20  

buah 
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4. 

 

Mutu beton k-350 

  

 

1.4 kg/m³ 

 Tabel 3.3 alat dan bahan pengecoran bored pile 

3.1.4 Proses penggalian dan pengecoran piled cap 

             Fungsi dari piled cap adalah untuk menerima beban dari kolom yang 

kemudian akan terus disebarkan ke tiang pancang dimana masing-masing piled 

menerima 1/N dari beban kolom. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-

benar berada pada titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas 

yang daoat menyebabkan beban tambahan pada pondasi selain itu, seperti halnya 

kepala kolom, pile cap juga berfungsi untuk menahan gaya geser dari pembebanan 

yang ada. 

A. Langkah kerja  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11  penggalian titik pile cap  

                   Setelah dilakukan penggalian tanah  pada titik bor piled dengan 

kedalaman 1,4 m dari permukaan tanah,  
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 Gambar 3.12 pembobokan pondasi bor piled 

pada pondasi bor piled di lakukan pembobokan pada bagian betonnya hingga 

tersisa tulangan besinya yang kemudian dijadikan sebagai stek pondasi pengikat 

dengan piled cap. Pembobokan hanya sampai elevasi dasar pile cap saja. 

Kemudian setelah pile cap terpasang dengan pondasi bor piled, lalu kunci kolom 

di atas piled cap. Tinggi kolom dapat kita itung dangan rumus 40D.  

 

 

 

 

 

 Gambar 3.13 bekisting piled cap 

Kemudian pemasangan beskisting pada pile cap dari kayu dan triplek disekeliling 

daerah pile cap.  
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 Gambar 3.14 pengecoran piled cap 

Setelah persiapan matang maka dilakukan pengecoran,beton dituang dari gerobak 

sorong ke area cor piled cap menggunakan talang,pastikan tinggi jatuh beton tidak 

lebih dari 1,5m. Saat pengecoran,beton harus dipadatkan menggunakan vibrator. 

Pemadatan selesai ketika sudah tidak ada lagi gelembung udara,setelah 

pengecoran pile cap selesai,permukaan beton pile cap diratakan menggunakan 

raskam. 

B. Target yang diharapkan 

           Target yang diinginkan adalah kedalaman lubang itu pas yaitu p1 dengan 

dimensi ukuran 1,5 x 1,8 x0,8 dengan jumlah volume 2,16, kalau ukuran 1,5 x 

1,5x 0,8 dengan volume 1,8 m3. 

C. Kendala yang dihadapi  

           Kendala saat pengecoran pile cap saat mobil ready mix datang kendala 

lokasi memakan waktu yang lama. 

D. Alat dan bahan 

No  Nama alat Gambar alat jumlah 

 triplek  4 buah 
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2. Tulangan 

utama 

  

 

16 batang 

3. Tulangan 

kolom 

  

28 batang 

Tabel 3.4 alat dan bahan pengecoran piled cap 

3.1.5  Proses pengecoran kolom pedestal 

         Tahap pengecoran pada kolom biasanya memiliki volume yang 

kecil,sehingga dapat menggunakan bucket dan pipa tremie yang kemudian 

diangkut menggunakan  tower crane ke tempat kolom/shear wall yang ingin di 

cor. 

A. Langkah kerja 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.15 pemasangan bekisting 
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          Setelah kolom pedestal terpasang bekisting,kemudian kita cor kolom.  

 

 

 

 

 

 Gambar 3.16 proses pengecoran kolom 

Tuangkan beton kedalam bucket dari gerobak dorong,posisikan agar tinggi jatuh 

saat penuangan beton ready mix dibawah 2m agar tidak terjadi segregasi 

dikarenakan agregat yang lebih berat akan jatuh terlebih dahulu. Setelah 

penuangan beton ready mix ke bekisting,beton dipadatkan menggukan electric 

vibrator. Setelah bekisting terisi sampai penuh atau sampai batas yang ditentukan 

beton kemudian diratakan. 

B. Target yang diharapkan 

          Target yang diharapkan yaitu menyesuaikan elevasi untuk kedudukan robin 

tiebim1 dan tiebim 2. 

C. Kendala yang dihadapi 

           Kendala yang dihadapi yaitu besi rapat pada saat pengecoran mempersulit 

bucket untuk masuk kedalam sehingga harus dibantu dengan vibrator untuk 

agregat menjadi satu.  
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D. Alat dan bahan 

No  Nama alat dan bahan Gambar alat dan bahan jumlah 

1. Triplek bekisting   

 

    4 buah 

2. Mutu beton k-275   

 

 

2.1 kg/m³ 

 Tabel 3.5 alatdan bahan pengecoran kolom pedestal  

 

3.1.6 Proses pemasangan cerocok dan rolage  

           Rolage adalah pasangan bata yang dipasang bata berdiri. Motif pasangan 

rollag dapat berbentuk setengah lingkaran,gothic atau cengkeh. Bentuk lain dapat 

dibuat sesuai kreasi kita. Syarat pasangan rollag adalah bagian tengah pada 

pasangan harus berupa bata hindari berupa siar. 
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A. Langkah kerja 

 

 

 

 

 

      

   Gambar 3.17 pemasangan cerocok 

         Setelah bekisting pile cap bisa dibuka maka lubang untuk rollag sudah bisa 

digali, setelah digali menanamkan cerocok kedalam lubang sepanjang rollag 

dengan jarak percerocok 30 cm. Setelah cerocok tertanam kemudian letakan 

plastik hitam diatas galian tersebut untuk alas lantai kerja. 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.18 pengecoran lantai kerja 
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 Gambar 3.19 proses pemasangan rollage 

setelah kering bisa kita pasang rollag di atas lantai kerja. Setelah rollage terpasang 

kita beri acian kasar pada pinggiran rollag. 

B. Target yang diharapkan  

            Target yang diharapkan adalah masuknya cerocok sedalam 4m untuk 

mencapai kedudukan rollag dan untuk mencapai kedudukan yang diinginkan. 

C. Kendala yang dihadapi 

          Kendala yang dihadapi yaitu tdak adanya alat untuk memasukan cerocok 

kedalam tanah sehingga ini masih manual dan kondisi lokasi yang berlumpur. 

D. Alat dan bahan  

 

No  Nama alat dan bahan Gambar alat dan bahan jumlah 

1. Cerocok   6 batang  
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2. Batu bata   

3. Adukan semen   

 Tabel 3.6 alat dan bahan pekerjaan rollage 

 

3.1.7 Uji Hammer Test 

Hammer Test merupakan suatu alat yabg digunakan untuk pemeriksanaan 

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

dengan memberikan beban impact (tumbukan) pada permukaan beton dengan 

menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang 

besarnya tertentu.  Diperlukan pengambilan beberapa kali pengukuran disekitar 

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

mengisyaratkan pengambilan antara 9-25 kali pengukuran untuk setiap daerah 

pengujian seluas maksimum 300 mm².  

 

 

 

 

 

 Gambar 3.20 uji hammer test 
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3.1.8 Pile Driving Analyzer Test  

Pile Driving Analyze atau biasa dikenal dengan sebutan PDA Test 

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

kepada pondasi dengan hammer dimana pondasi tersebut telah dipasang sensor 

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

untuk pengujian PDA Test ini sebesar 1,5 ton  

 

 

 

 

 

 Gambar 3.21 uji PDA (pile driving analyze) 

 

3.2. Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan  

            3.2.1 Perangkat lunak 

Perangkat lunak digunakan selama kegiatan kerja praktek ialah : 

1. Microsoft word 

Perangkat ini digunakan untuk membuat rincian metode pelaksanaan,laporan 

harian dan laporan mingguan. 

2. Microsoft excel 

Perangkat ini digunakan untuk membuat laporan harian pekerjaan dan 

menghitung volume pekerjaan. 

3. Autocad  

Perangkat ini digunakan dalam pekerjaan gambar dan panduan-panduan 

operasi perusahaan. 
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3.2.2 Perangkat keras  

 Perangkat keras yang digunakan selama kegiatan kerja praktek ialah: 

1. Meteran  

Meteran digunakan untuk mengetahui apakah ukuran yang dilapangan 

mudah sesuai dengan ukuran digambar perencana. 

2. Jangka sorong  

Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter tulangan yang 

digunakan untuk penulangan pondasi borepile. Penulangan pilecap dan 

penulangan kolom pedestal. 

3. Cetakan slump test 

Slump test merupakan suatu pengujian kekentalan beton yang akan 

digunakan untuk kosntruksi suatu bangunan. 

 

3.3 Peralatan yang Digunakan di Lapangan 

         Adapun alat berat yang digunakan di area proyek pembangunan gedung 

kuliah terpadu politeknik negeri bengkalis ialah: 

 

 

No. Jenis Alat Gambar alat Kegunaan 

1. Concrete pump truck  Untuk 

memompa 

readymix ke 

lokasipengecora

n yang berada di 

gedung gedung 

yang cukup 

tinggi. 
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6.  Concrete Mixer 

Truck 

 Untukmengangk

ut beton dari 

batching plant 

kelokasi 

konstruksi. 

 

Tabel 3.7 Jenis alat berat 

 

3.4. Data-data yang Diperoleh 

Adapun data yang diperoleh selama kerja praktik di proyek pembangunan 

gedung kuliah terpadu politeknik negeri bengkalis ialah:  

1. Data titik borepile 

2. Data pengecoran borepile dan pilecap 

 

3.5. Dokumen-dokumen file yang dihasilkan 

Dokumen – dokumen file yang dihasilkan selama kegiatan kerja praktek 

adalah : 

1. Gambar dokumentasi selama pekerjaan berlangsung  

2. Gambar rencana proyek  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari pelaksanaan kerja praktek (KP) selama 60 (enam puluh) 

hari pada proyek pembangunan gedung kuliah terpadu politeknik negeri 

bengkalis, yang ditugaskan di PT.Riau Multi Cipta Dimensi sebagai konsultan 

manajemen konstruksi adalah sebagai berikut: 

1. Proyek pembangunan geudng kuliah terpadu politeknik negeri 

bengakalis bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan daya 

tampung terhadap mahasiswa. 

2. Proyek ini melibatkan 4 (empat) organisasi penyelenggara 

proyek,diantaranya yaitu: 

a. Pemilik (owner)  : Politeknik Negeri Bengkalis 

b. Kontraktor pelaksana : PT. Putra Sakti Sempurna 

c. Konsultan perencana : CV. Nadhira Utama 

d. Konsultan MK  : PT. Riau Multi Cipta Dimensi 

3. Nilai proyek ini sebesar Rp.61.559.100.000 

4. Setiap pelaksanaan pembangunan konstruksi proyek ini melalui 

beberapa tahapan yaitu identifikasi pekerjaan, perencanaan, 

pengoranisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

5. Pada pekerjaan Bored Pile digunakan: 

a. Kedalaman lubang 20 meter 

b. Diameter lubang 30 cm 

c. Tulangan utama ulir 16D13 

d. Tulangan spiral polos Ø8-100 

e. Beton mutu K-350 

6. Pada pekerjaan pile cap dan kolom pedestal digunakan: 

a. Kedalaman lubang piled cap dari muka tanah 1.4 meter 

b. Panjang galian 2 meter 

c. Lebar galian 1.7 meter 
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d. Tulangan piled cap D19 

e. Tulangan kolom D19 

f. Beton mutu K-275 

7. Pada pekerjaan cerucuk dan rollage 

a. Tinggi 1 buah cerucuk 4m dengan jarak 4cm 

b. Tinggi rollage 60 cm lebar 50 cm 

8. Mahasiswa/i mendapatkan pengalaman dan ilmu bahwa segala 

pekerjaan perlu diawasi dan dikontrol, pengawas lapangan harus 

memastikan segala pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan gambar 

kerja yang sudah direncanakan. 

4.1 Saran  

a. Pengawasan pekerjaan dilapangan harus semaksimal mungkin, sehingga 

mutu kerja sesuai perencanaan. 

b. K3 harus diperhatikan lebih lagi 
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