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KATA PENGANTAR 
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jenjang pendidikan Diploma III pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri 

Bengkalis. Adapun laporan ini disusun berdasarkan hasil dari Observasi langsung 
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memberikan ilmu dan kesempatan kepada penulis. 
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sebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak mengandung kelemahan 

dan kekurangan, baik dari segi materi, penyajian maupunpemilihan kata-kata. 

Oleh karena itu, penulis akan sangat menghargai kepada siapa saja yang berkenan 

memberikan masukan, baik berupa koreksi maupun kritikan yang pada 
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Allah SWT, dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1. Latar Belakang Perusahaan 

Kontraktor pelaksana adalah badan hukum atau perorangan yang di pilih 

sebagai pelaksana untuk pekerjaan proyek yang berdasarkan keaahlian masing-

masing. Kontraktor pelaksana juga bertanggung jawab langsung kepada pemilik 

proyek untuk melaksanakan pekerjaan yang diawasi oleh tim pengawas dan 

pemilik proyek jika ada masalah di lapangan pelaksana bisa berdiskusi dengan 

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

pembangunan gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis 2020 ini yang 

menjadi pelaksana adalah PT. Putra Sakti Sampurna. 

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

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

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

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

september 2010 dengan pemegang saham utama Tuan Syahrizal Putra dan 

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

Pekanbaru,Riau. 

1.2.  Tujuan Proyek 

 Dengan adanya proyek pembangunan ini, di harapkan agar tujuan tujuan 

yang di targetkan pada proyek ini di dapat tercapai dngan baik. Adapun tujuan 

proyek gedung kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis 2020 adalah sebagai 

berikut : 

1. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan 

perguruan kampus bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Untuk pengembangan infrastruktur di kecamatan bengkalis 
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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 
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1.3.1  Struktur Organisasi PT.Putra Sakti Sampurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1.1  Struktur organisasi PT.Putra Sakti Sampurna) 
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1. Project manager 

            Pengertian Project Manager secara umum adalah orang yang ditunjuk 

untuk menggerakan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan 

proyek dimana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Project 

Manager memiliki tugas dalam hal pengelolaan sebuah proyek berupa koordinasi 

dengan unsur-unsur yang terkait di dalamnya berupa kebutuhan tugas, kebutuhan 

team, dan kebutuhan individual. 

2. Healty environtment and safety (K3) 

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

penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit 

akibat kerjaMenyelenggarakan kegiatan pelaksanaan proyek sampai rencana yang 

di tetapkan. 

    kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, 

terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan 

pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari 

karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik 

dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja. 

 

3. Manager keuangan  

      Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk 

membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi 

nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer keuangan yang lainnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta 

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan 

umum keuangan perusahaan. 

b) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien 

dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer 

lainnya. 
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c) Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan 

serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. 

d) Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan 

dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat 

diperdagangkan. 

4.  Manager teknik elektrikal 

     Manager teknik elektrikal adalah salah satu profesi sebagai ahli yang 

mempunyai job pekerjaan dibidang perawatan dan perbaikan sebuah mesin 

produksi dibidang elektrikal. Tugas manager teknik elektrikal sebagai berikut: 

a) Mengkoordinasi kepada bahwahan atas pekerjaan dari segi perawatan dan    

perbaikan mesin produksi dibidang elektrikal. 

b)    Menginformasikan kepada atasan tentang perkembangan dilapangan dari s

 egi safety, adanya masalah mesin produksi yang menyangkut elektrikal. 

   5.   Manager teknik arsitektur 

 Arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang 

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

mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan 

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

masalah sosial. Tugas seorang arsitek, ialah :  

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

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

spesialis. 

b) Penghubung dengan profesional konstruksi tentang kelayakan proyek    

potensial. 

c) Perencanaan bangunan, dampak lingkungan dan anggaran proyek.  

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

manager kontruksi dan surveyor kuantitas. 
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6.    Manager teknik struktur 

     Ahli teknik struktur adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu yang 

berhubungan dengan analisis dan desain struktur yang menyokong atau menahan 

beban. Tugas ahli teknik struktur ialah: 

a) Bertanggung jawab kepada team leader. 

b) Penanggung jawab teknis tertinggi pelaksanaan pengendalian rencana 

desain struktur dalam kontruksi, 

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

struktur yang diajukan oleh kontraktor, 

d) Melakukan koordinasi antar bidang secara internal dalam organisasi tim 

konsultan MK, 

e) Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas imolementasi dilapangan 

untuk bidang struktur bangunan. 

 

7.    Manager teknik mekanikal 

        Ahli teknik mekanika adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang 

bentuk dan struktur mekanikal pada bangunan atau luar bangunan,melaksanakan 

dan mengawasi pekerjaan kontruksi mekanikal. Tugas ahli teknik mekanikal 

ialah: 

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

proyek, dan penentuan koordinat gedung. 

a) Membaca gambar dengan melihat bentuk dan ukuran bangunan untuk 

diaplikasikan di lapangan. 

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

cap 

8.  Drafter  

     Drafman bekerja sama dengan engineer dipekerjaan proyek dengan spesifikasi 

penanggung jawab dalam hal membuat, mengatur, melaksanakan, kegiatan draing. 

Adapun tugas dari drafman adalah sebagi berikut: 
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a) Merencanakan program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 

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

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

tetapkan. 

d) Menyusun dan menyiapkan dokumen As Built Drawing 

e) Memelihara semua gambar yang menjadi arsip diproyek. 

f) Mengajukan usulan-usulan perbaikan. 

 

9.   Pelaksana  

      Pelaksana merupakan badan yang bertanggung jawab atas kerja pembangunan 

dilapangan, badan ini yang mengontrol pekerjaan yang dilakukan dan 

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

a) Bertanggung jawab memenuhi target-target kerja. 

b) Mengawasi pekerjaan sesuai dengan bestek. 

Menyimpan gambar kerja dengan baik dan tidak berubah. 

 

10.  Quality control  

       Quality control adalah pengendalian mutu yang sangat diperlukan dalam 

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

digunakan dalam pekerjaan di lapangan. Tugas umumnya adalah menguji produk 

dapat berlangsung atau sebelum. 

 

11.  Logistik  

       Logistik merupakan perorangan atau kelompok yang bertanggung jawab 

dalam hal pengadaan peralatan maupun bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan suatu proyek. Tanggung jawab logistik antara lain: 

a) Mengawasi keluar masuk material proyek. 

b) Terlaksana nya kegiatan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 

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

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
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d) Menyiapkan berita acara pengunaan alat. 

e) Mengawasi administrasi gudang. 

f) Mengatur penempatan material dilapangan gudang. 

 

12.  Administration/humas 

       Merupakan perorangan atau kelompok orang yang mengatur kegiatan 

administrasi yang berkaitan dengan penanganan proyek dan pengadalian mutu 

jenis pekerjaan utama serta pengolahan gambar (shop drawing) untuk kebutuhan 

pelaksanan proyek. Tugas-tugas administrasi antara lain: 

a) Menyelengarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan 

proyek. 

b) Mengupayakan terlenggaranya administrasi yang tertib. 

c) Menyelenggarakan tata usaha surat menyurat. 

d) Mengatur dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan proyek 

13.  Surveyor 

       Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan 

mengamati suatu pekerjaan lainnya. Dalam dunia kerja istilah Surveyor 

kebanyakan menjurus pada dunia lapangan yg nanti nya menjadi objek utama 

dalam hal menjalankan tugas nya. Tugas dan tanggung jawab dari surveyor antara 

lain: 

a) Membantu Kegiatan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran 

topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-

data lapangan. 

b) Mencatat dan mengevaluasi hasil pengukuran yang telah dilakukan 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan melakukan tindak koreksi 

dan pencegahannya 

c) Mengawasi survei lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan 

pengukuran dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan menjamin data 

yang diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan 

peninjauan desain atau detail desain. 
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d) Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi sesuai dengan 

gambar rencana. 

e) Melakukan pelaksanaan survei lapangan dan penyelidikan Dan 

pengukuran tempat-tempat lokasi yang akan dikerjakan terutama untuk 

pekerjaan 

1.3.2  Kontraktor Pelaksana 

          Kontraktor adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang 

pelaksanaan pemborongan. Berupa perorangan maupun badan hukum baik 

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

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

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

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

pelaksana yaitu : 

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

segi schedulling pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. 

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

3. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat dan 

menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja. 

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

sesuai dengan spesifikasi teknis dengan gambar yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan : 

a. Biaya pelaksana 

b. Waktu pelaksana 

c. Kualitas pekerjaan 

d. Kuantitas pekerjaan 

e. Keamanan kerja 

1.4  Ruang Lingkup Perusahaan / Proyek 

       PT. Putra Sakti Sampurna bergerak dalam bidang kontruksi gedung, 

bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, adapun rincian klasifikasi dan 

kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi PT.Putra Sakti Sampurna. 
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1.4.1  Bangunan gedung 

(Tabel 1.1 subklasifikasi bangunan gedung ) 

 

NO 

 

subkualifikasi 

Kode 

subklasifikasi 

 

subklasifikasi 

 

Tahun 

1 M1 BG004 Fj jasa  pelaksana  untuk  

konstruksi  bangunan komersial 

- 

2 M2 BG007 Jasa pelaksana untuk 

konstruksi bangunan 

pendidikan 

2020 

3 M2 BG009 Jasa pelaksana untuk 

konstruksi bangunan gedung 

lainnya 

2012 

(sumber : dokument perusahaan) 

1.4.2 Bangunan sipil 

(Tabel 1.2 subklasifikasi bangunan sipil) 

 

NO 

 

Subkualifikasi 

kode 

subklasifikasi 

 

subklasifikasi 

 

Tahun 

1 M1 SI003 Jasa pelaksana untuk 

konstruksi jalan raya 

(kecuali jalan layang), jalan, 

rel kereta api, dan landas 

pacu bandara 

 

- 

(sumber : dokument perusahaan) 
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1.4.3  Instalasi Mekanikal dan elektrikal  

(Tabel 1.3 subklasifikasi instalasi mekanikal dan elektrikal) 

 

NO 

 

Subkualifikasi 

Kode 

subklasifikasi 

 

subklaasifikasi 

 

Tahun 

1 M1 MK002 Jasa pelaksana konstruksi 

pemasangan pipa air 

(plumbing) dalam bangunan 

dan saluran nya 

 

- 

(sumber : dokument perusahaan) 

Berikut proyek  konstrkusi yang telah diselesaikan oleh PT. Putra Sakti Sampurna 

di antaranya adalah : 

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 Proses Pelelangan Proyek/Tender 

      Tahap ini melibatkan panitia tender, yaitu owner, tim teknis, dan beberapa 

konsultan. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya terdiri atas: 

1. E-purchasing; 

    E-purchasing merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh 

pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi 

berbasis internet. e-Purchasing dilaksanakan memiliki tujuan untuk terciptanya 

suatu proses pemilihan barang/jasa secara langsing melalui katalog elektronik atau 

e-Catalouge.  

2.   Pengadaan Langsung; 

          Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada  

penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung 

3.   Penunjukan Langsung; 

          Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa 

dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa yang berlaku sebagai 

salah satu metode pengadaan barang jasa oleh Pemerintah Indonesia. Penunjukan 

langsung ini bukan metode yang umum, dan dapat dilakukan dalam keadaan 

tertentu dan atau apabila pengadaan barang/ konstruksi/jasanya bersifat khusus. 

    Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan 

pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan 

dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai 

dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
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4.    Tender Cepat 

  Tender Cepat adalah proses pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa 

lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa 

(SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis 

dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No 16 

Tahun 2018. Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha 

Terkualifikasi. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender Cepat 

melalui Aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di website 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk 

masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. 

5.    Tender 

       Tender adalah tawaran resmi dan terstruktur untuk mencari mitra yang 

mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang dan 

jasa.Dalam sektor pemerintahan, tender resmi sering disyaratkan secara rinci oleh 

hukum untuk memastikan bahwa proyek yang menggunakan dana negara 

dilakukan dengan bebas, adil, serta terlepas dari suap atau nepotisme. 

Berikut ini Rangkuman pelaksanaan tender proyek pembangunan gedung 

kuliah terpadu Politeknik Negeri Bengkalis : 

(Tabel 2.1 Pengumuman tender yang telah dilakukan) 

NO Gambar Keterangan 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Pengumuman akan di 

laksanakan tender 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suap
https://id.wikipedia.org/wiki/Nepotisme
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta tender proyek 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi tender 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenang tender 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenang berkontrak 

 

Sumber: lpse.kemendikbud.ac.id 

 

2.2     Data Umum dan Data Teknis Proyek 

1. Papan Nama Proyek 

      Papan nama proyek berfungsi sebagai komponen pelengkap suatu 

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

proyek adalah nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan 

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

ini adalah data umum proyek pembangunan gedung kuliah terpadu di politeknik 

negeri bengkalis. Data umum proyek dapat di lihat pada papan pengumuman 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.1 papan nama proyek pembangunan gedung kuliah terpadu) 

(sumber : lapangan proyek) 
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Data-data proyek pembangunan gedung kuliah terpadu  di politeknik 

negeri bengkalis adalah sebagai berikut: 

 

2.2.1  Data umum proyek 

 

(Tabel 2.2 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 

(sumber : Dokument kontrak) 

2.2.2  Data Teknis Proyek 

Data teknis merupakan data yang berhubungan langsung dengan 

perencanaan struktur gedung seperti data tanah, bahan bangunan yang digunakan, 

data beban rencana yang bekerja, dan sebagainya. 

(Tabel 2.3 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 
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- Kolom : K-275 

- Balok : K-275 

- Sloof  : K-275 

Jenis Beton  Beton Ready Mix 

Jenis Pondasi  Pondasi Dalam (BoredPile) 

Jenis Semen  PCC (Semen Padang) 

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      : 50 x 50 cm 

Struktur Beton : Beton Bertulang 

Jenis Tulangan : Tulangan ulir   

Tulangan polos  

Mutu Baja : 37 

Alat yang digunaka : BorePile Gawangan, Concrete Mixer Truck, 

Concrete Pump,vibrator  

(Sumber : Dokumen Spesifikasi Teknis) 
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BAB III 

DESKRIPSI KEGIATAN 

3.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

Kerja Praktek (KP) yang di laksanakan di Proyek Pembangunan Gedung 

Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis,Riau. Di laksanakan 

selama 60  (Enam Puluh ) hari terhitung dari 1 juli 2020 sampai 31 agustus 

2020 dengan jam kerja di mulai dari jam 09.00 – 17.00 Wib di luar jam 

lembur selama satu minggu penuh dari senin hingga jumat. 

 A). Di perusahaan 

 1.  Tahap perkenalan  

 Tahap perkenalan dilakukan untuk mengenal staff kantor dan       

mengetahui siapa yang akan membimbing selama pelaksanaan KP.  

            a). Target yang diharapkan 

                Agar bisa berinteraksi dan mengenal  semua staff dikantor 

            b). Kendala yang dihadapi 

                 Tidak ada kendala dalam tahap perkenalan 

 B). Di Lokasi Proyek 

     Adapun kegiatan yang dilakuan selama di lapangan adalah sebagai 

berikut: 

 A.      Pekerjaan Pondasi BorePile 

  Pondasi merupakan suatu bagian yang paling dasar dari konstruksi 

bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban dari bagian atas struktur ke 

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

Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

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

dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu, kemudian diisi tulangan dan 

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

sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. 
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Pemakaian pondasi bore pile ini lebih praktis dalam proses 

pembuatannya bahkan tidak menimbulkan getaran saat pengerjaannya. Pondasi 

bore pile sering digunakan pada daerah yang rapat permukiman penduduk dan 

lokasi yang tidak memungkinkan menggunakan alat berat dalam pelaksanaan 

pembuatan pondasi dalam. Disamping harga yang relatif murah, pondasi bore 

pile menggunakan bor gawangan bisa dikatakan ramah lingkungan. Karena alat 

yang digunakan tidak menimbulkan getaran yang menyebabkan kerusakan 

pada inding bangunan sekitarnya. 

 

1.   Pengeboran Bore Pile 

Pembuatan lubang bore pile dilakukan dengan menggunakan peralatan 

Bore Pile Gawangan. Setelah selesai pengeboran, lubang bor diukur 

kedalamannya, ini bertujuan apakah kedalaman bore sudah sesuai rencana 

(mencapai cutting of level/COL). Pada pengebora borepile harus Membuat 

saluran pembuangan air disekitar lubang yang akan dikerjakan, karena disetiap 

pengeboran dan pengecoran lubang bor akan mengeluarkan air tanah. 

 

       Sebelum melakukan pengeboran ,mereka membuat drainase atau kolam 

berfungsi untuk penampungan air bercampur lumpur hasil pengeboran, 

KemudianSiapkan alat pengeboran, setelah itusetting alat agar pekerjaan lebih 

cepat siap, Dirikan alat pengeboran di titik yang akan di bor, 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, 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. Adapun lokasi pengeboran dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 
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(Gambar 3.1 lokasi pengeboran pondasi borpile) 

(sumber:lokasi proyek) 

Mesin bor pile gawangan mampu membuat lubang galian yang lebih besar 

dari pada mesin bor mini crane. Diameter paling kecil yang bisa dibuat adalah 

30 sentimeter dengan diameter paling luas hinga 120 sentimeter.Dalam satu 

kali pengerjaan, mesin ini mampu menyelesaikan hingga tiga lubang galian 

berdiameter 60 sentimeter dengan kedalaman 18 meter. 

Untuk cara kerja dari alat bor pile ini sendiri tidak terlalu berbeda jauh 

dengan mini crane. Metode yang digunakan pun sama-sama wash boring yang 

memerlukan banyak air.Yang membedakannya hanyalah pada desain mesin 

tersebut yaitu adanya sasis dan tiang gear box. Untuk menjaga keseimbangan 

bor gawangan diperlukan tambang yang perlu dikaitkan ke tempat lain yang 

lebih kokoh supaya pengerjaannya tidak melenceng. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada Gambar 3.2 
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(Gambar 3.2 Alat Bor Gawangan) 

(sumber: lokasi proyek) 

Pembuatan bak penampungan yang berfungsi sebagai tepat penyimpanan 

sementara air buangan dan tempat pencampuran air dengan tanah liat sebagai 

media pembantu dalam proses pengeboran, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Gambar 3.3 Penggalian bak air untuk pengeboran) 

(sumber: lokasi proyek) 
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2.    Pekerjaan Pembesian tulangan borpile basah 

       Kerangka besi tulangan dirakit terlebih dahulu terdiri dari 16 batang tulangan 

utama dengan diameter 13 mm ulir kemudian diberi tulangan spiral  dengan 

diameter 8 mm polos dengan jarak  10 cm. keseluruhan  nya diikat dengan kawat 

bendrat sehingga membentuk rangkaian tulangan. Kerangka besi tulangan yang 

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

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

banyak singgungan dengan lobang bor. Dilakukan penyambungan tulangan 12 

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

dengan panjang overlap 30-40D. setelah penyambungan kuat masukan tulangan 

dengan panjang 20m kedalam tanah. pembekokan tulangan menggunakan SNI 

2847-2013 yaitu bengkokan tulangan sebesar 180 derajat di tambah perpanjang 

4db, tapi tidak kurang dari 65mm, pada ujung bebas batas dan bengkokan 90 

derajat di tambah perpanjangan 12db pada ujung bebas batas batang tulangan. 

Proses pekerjaan pemebsian dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

     (a).pembuatan tulangan spiral               (b). perakitan tulangan borpile 

 

 

 

 

(c). pemasukan tulangan ke dalam lubang borpile 

(Gambar 3.4 pemasangan kerangka tulangan borpile) 

(sumber: lokasi proyek) 
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3.   Pekerjaan  pengecoran bored pile 

     Pekerjaan pengecoran borpile adalah tahap akhir dari pelaksanaan pekerjaan 

pondasi tiang bor ini. Pengecoran bored pile dilakukan setelah proses pemasangan 

tulangan baja. Ini merupakan bagian yang paling kritis yang menentukan kualitas 

dari sebuah pondasi bored pile. Meskipun proses pekerjaan sebelumnya sudah 

benar, tetapi pada tahapan pengecoran bored pile gagal, maka gagal pula pondasi 

borpile tersebut secara keseluruhan. Pengecoran borpile dilakukan dengan 

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

mutu betoon diuji nilai slumpnya yang berkirasar 12±2. 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. Penuangan ready mix 

beton menggunakan corong yang berada diatas  pipa tremie. Setelah pipa tremi 

penuh biasanya beton tidak dapat mengalir karena ada tekanan dari bawah. Untuk 

memperlancar adukan beton di dalam pipa  tremie, dilakukan hentakan-hentakan 

pada pipa tremie dan  diangkat sedikit secara berulang-ulang  supaya betonnya 

keluar. Proses pengecoran dengan menggunakan pipa tremi dapat di lihat pada 

Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 (a).  pemasangan pipa tremi                (b).pemasukkan beton ke dalam   

lubang borpile 

(Gambar 3.5 proses pengecoran pondasi borpile) 

(sumber : lokasi proyek) 
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a) Proses Pengujian Slump Beton  

Slump Test Beton merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk 

menentukan konsistensi/kekakuan dari campuran beton segar (fresh 

concrete) untuk menentukan tingkat workability nya. 

Dibalik dari kualitas sebuah mix design beton, perlu dilakukan 

pengujian dari kadar kekentalan beton itu sendiri agar mencapai kuat tekan 

beton rencana. Uji Slump mengacu pada SNI 1972-2008. Pengujian dapat 

dilakukan di laboratorium maupun dilapangan (biasanya ketika ready mix 

sampai, diuji  setiap kedatangan). Hasil dari Uji Slump beton yaitu nilai 

Slump.  

Tahapan Uji Slump : 

a. Basahi kerucut abrams (cetakan), letakkan cetakan di atas plat. 

b. Isi  
1

3
  cetakan dengan beton segar, padatkan dengan batang logam 

dengan menusukan beton secara merata. Pastikan besi menyentuh 

dasar. Lakukan sebanyak 25 kali tusukan.dapat di lihat pada 

Gambar 3.6 

 

(Gambar 3.6 Isi
1

3
 beton ke kerucut) 

(sumber : lokasi proyek) 

c. Isi 
1

3
  bagian berikutnya (menjadi terisi  

2

3
 ) dengan hal yang sama, 

lakukan 25 kali tusukan.   Dapat di lihat pada Gambar 3.7 
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(Gambar 3.7 Pemadatan 25 tusukan) 

(sumber : lokasi proyek) 

 

d. Isi  
1

3
 akhir seperti tahapan diatas. 

e. Setelah selesai dipadatkan, ratakan permukaaan benda uji, tunggu 

sekitar  
1

2
 menit. Kemudian cetakan diangkat vertikal keatas dengan  

perlahan-lahan. Dapat di lihat pada Gambar 3.8 

 

(Gambar 3.8 Pengangkatan kerucut Abrahams) 

(sumber : lokasi proyek) 
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f. Ukur nilai slump dengan membalikkan kerucut abrams.  

Dapat di lihat pada Gambar 3.9 

 

(Gambar 3.9 Mengukur nilai Slump) 

(sumber : lokasi proyek) 

 

      Dengan 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. 

4.   Hammer Test 

      Hammer Test merupakan suatu alat yang digunakan untuk pemeriksanaan 

mutu beton tanpa merusak beton pada suatu bangunan. Prinsip kerjanya adalah 

dengan memberikan beban intact (tumbukan) pada permukaan beton dengan 

menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energy yang 

besarnya tertentu. Karena timbul tumbukan antara massa tersebut dengan 

permukaan beton, massa tersebut akan dipantulkan kembali. Jarak pantulan massa 

yang terukur memberikan indikasi kekerasan permukaan beton. Kekerasan beton 

dapat memberikan indikasi kuat tekannya  Diperlukan pengambilan beberapa kali 
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pengukuran disekitar lokasi pengukuran. mengisyaratkan pengambilan antara 9-25 

kali pengukuran untuk setiap daerah pengujian seluas maksimum 300 mm² 

Menurut SNI 03-2492-2002 tentang Metode Pengambilan dan Pengujian Beton 

Inti, ketelitiannya bisa mencapai 0.5 MPa Dimana :  

F’c = kuat tekan (MPa)  

P    = beban uji hancur yang ditunjukkan oleh mesin uji tekan (N) 

 A  = luas penampang benda uji (mm²) 

 proses pengujian hammer test dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

   

 

e.   Pile Driving Analyzer Test 

 

(a). pemberian titik uji  hammer test            (b). pengujian hammer test 

(Gambar 3.10 pengujian hammer tes di titik PDA GKT 1) 

(sumber: lokasi proyek) 

 

5.   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. proses pengujian PDA dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 
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(a).pengujian PDA             (b). Hasil kemampuan tiang pondasi 

(Gambar 3.11 Pile Driving Analyzer Test) 

(sumber : lokasi proyek) 

 

B.    Pekerjaan pile cap 

        Pile cap ini bertujuan semoga lokasi kolom benar-benar berada dititik sentra 

pondasi. pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat 

menyebabkan beban tambahan pada pondasi selain itu, seperti halnya kepala 

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

ada. Selain itu Fungsi dari pile cap yaitu untuk mendapatkan beban dari kolom 

yang lalu akan terus disebarkan ke tiang pancang dimana masing-masing pile 

mendapatkan 1/N dari beban oleh kolom. Adapun Proses pekerjaan pile cap dapat 

di lihat pada Gambar 3.12 

 Dimensi pile cap 1 : 1,5 x 1,5 x 0,8 m   

 Dimensi galian pile cap 1 : 1.7 x 1,7 x 2,2 m 

 Dimensi pile cap 2 : 1,8 x 1,5 x 0,8 m     

 Dimensi galian pile cap 2 : 1,7 x 2 x 2,2 m 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

(a). penggalian lubang pile cap       (b). perakitan tulangan pile cap   

 

 

 

 

(c). pemasangan bekisting pada pile cap   (d). pengecoran pile cap 

(Gambar 3.12 proses pekerjaan pile cap) 

(sumber: lokasi proyek) 

      Setelah dilakukan penggalian tanah  pada titik bor piled dengan kedalaman 

1,4 m dari permukaan tanah, pada pondasi bor piled di lakukan pembobokan pada 

bagian betonnya hingga tersisa tulangan besinya yang kemudian dijadikan 

sebagai stek pondasi sebagai 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.  berdasarkan SNI 2847-2013 diameter dalam 

bengkokan pile cap pengikat  tidak boleh kurang 4db untuk tulangan D-16 dan 

yang lebih kecil. Untuk batang tulangan yang lebih besar dari D-16 bengkokan 

yaitu 8db. Kemudian pemasangan bekistng pada pile cap, setelah bekisting di 

pasang di sekeliling pile cap lakukan pengecoran. Sesuai SNI 2847-2013 Pada 

saat pengecoran berlangsung, beton harus di cor sedekt mungkin pada posisi 

akhirnya untuk menghindari terjadinya segregasi akibat penanganan kembali atau 

segregasi akibat pengaliran. Pengecoran beton harus di lakukan dengan kecepatan 
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sedemikian agar beton tetap dalam keadaan plastis dan dengan mudah dapat 

menisci ruang di antara tulangan. 

 

C.   Pekerjaan 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. berdasarkan SNI 2847-2013 diameter dalam bengkokan kolom pedestal  tidak 

boleh kurang 4db untuk tulangan D-16 dan yang lebih kecil. Untuk batang 

tulangan yang lebih besar dari D-16 bengkokan yaitu 8db. Kemudian pemasangan 

bekistng pada pile cap, setelah bekisting di pasang di sekeliling pile cap lakukan 

pengecoran. Sesuai SNI 2847-2013 Pada saat pengecoran berlangsung, beton 

harus di cor sedekat mungkin pada posisi akhirnya untuk menghindari terjadinya 

segregasi akibat penanganan kembali atau segregasi akibat pengaliran. Setelah 

kolom pedestal terpasang bekisting,kemudian kita cor kolom. Tuangkan beton 

kedalam bucket dari gerobak dorong Pengecoran beton harus di lakukan dengan 

kecepatan sedemikian agar beton tetap dalam keadaan plastis dan dengan mudah 

dapat menisci ruang di antara tulangan. Setelah di mulainya pengecoran, maka 

pengecoran tersebut harus di lakukan secara terus menerus hingga mengisi secara 

penuh penampang sampai batasnya. 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. 

Adapun pengecoran kolom pedestal dapat di lihat pada Gambar 3.13 
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(a). pemasangan bekisting kolom pedestal (b). pengecoran kolom pedestal) 

(Gambar 3.13 proses pengecoran kolom pedestal) 

(sumber: lokasi proyek) 

 

D.   Proses pemasangan cerocok dan rollage 

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

digali, setelah di gali Cerocok ditanam sedalam 4 m dengan jarak 30 cm. Setelah 

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

kerjanya kemudian pasang rollag. Rollag bata merupakan pondasi sederhana yang 

fungsinya bukan menyalurkan beban bangunan, melainkan untuk 

menyeimbangkan posisi lantai agar tidak terjadi amblas pada ujung lantai. Pada 

saat pemasangan rollage, bata terlebih dahulu di rendam hingga jenuh air, 

kemudian membuat acuan horizontal menggunakan benang yang di kaitkankan di 

titik tengah kolom (as) pedestal yang cukup kuat. Dan di pasang dengan bertahap 

menggunakan adukan spesinya sesuai persyaratan Setelah pemasangan rollag beri 

acian kasar(rabben) pada dinding rollag yang sudah jadi.. Syarat pasangan rollag 

adalah bagian tengah pada pasangan harus berupa bata hindari berupa siar. 

Adapun proses pekerjaan cerocok dan rollage dapat di lihat pada Gambar 3.14. 
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  (a).pemasangan cerocok untuk lantai kerja    (b). Pengecoran lantai kerja 

  

 

 

 

 

   (c). pemasangan  rollag batu bata     (d). Rabben bata 

(Gambar 3.14  proses pekerjaan cerocok dan rollag) 

(sumber: lokasi proyek) 

 

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. 
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    3.  Autocad  

    Perangkat ini digunakan dalam pekerjaan gambar dan panduan-panduan   

operasi perusahaan. 

 

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: 
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(Table 3.1 jenis jenis alat berat) 

No. Jenis Alat Gambar alat 

 

Kegunaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

Concrete pump truck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk memompa 

ready mix ke lokasi 

pengecoran yang 

berada di gedung 

gedung yang cukup 

tinggi. 

2. Concrete Mixer Truck 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Untuk mengangkut 

beton dari batching 

plant ke lokasi 

konstruksi. 

3. Bar cuter  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

untuk 

memotong tulangan 

baja dan besi sesuai 

keperluan 
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(sumber : lokasi proyek) 

 

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 volume pengecoran bored pile 

     Volume pengecoran PB 1 =  
1

4 
𝜋𝑑2 = 

1

4 
𝜋 𝑥 0,32x 20 m = 1,413 m³         

(untuk 1 titik borepile). 

Total borepile GKT 1 = 116 titik  

 = 1,413 x 116 titik    = 163,908 m³ 

Total borepile GKT 2 = 72 titik 

 = 1,413 x 72 titik    = 101,736 m³ 

Total borepile GKT 3 = 42 titik 

= 1,413 x 42 titik    = 59,346 m³ 

 

Total borepile GKT 4 = 72 titik 

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

     Total    =   426,726 m³  

 

 

 

 

4 Alat bor gawangan  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

membuat lubang 

galian yang lebih 

besar pada titik 

pondasi 
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3.5. Dokumen-dokumen file yang dihasilkan 

       Dokumen – dokumen file yang dihasilkan selama kegiatan kerja praktek 

adalah : 

1. Gambar rencana proyek  

2. Laporan harian kerja praktek 

3. Data titik pengeboran borpile 

 

3.6    Target yang di harapkan  

3.6.1  lokasi proyek 

  Adapun target yang diharapkan dalam proyek pembangunan  ini ialah: 

a) Pemasangan tulangan bored pile dengan 16 batang tulangan utama 

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

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

b) Kedalaman bored pile  yang sesuai dengan gambar kerja 

c) Pengecoran pondasi boredpile mencapai ketinggian 20 m, mutu beton k-

350 dengan volume beton 1,4 m³ 

d) Pengecoran pile cap 1  dimensi 1,5 x 1,5 x 0,8 m dengan volume beton 1,8 

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

beton 2,16 m³  mutu beton K-275.  

e) Pengecoran kolom pedestal  sesuai dengan ukuran yang ada digambar 

50cm  x 50 cm dan tinggi menyesuaikan elevasi  

f) masuknya cerocok sedalam  4 m dengan jarak 30 cm untuk mencapai 

kedudukan yang diinginkan. 

3.6.2    kerja praktek 

a) Mahasiswa diharapkan mendapat pengetahuan yang ada di lapangan. 

b) Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah di 

pelajari di bangku perkuliahan di dunia lapangan. 

c) Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

lapangan selama kerja praktik. 

d) Mahasiswa diharapkan bisa memberikan masukan kepada perusahaaan  

apabila terjadi kendala dilapangan. 
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3.7 Kendala-kendala di lokasi proyek 

a) susahnya akses pengecoran pondasi ke titik langsung akibat lumpur dari 

pengeboran 

b) pada saat memasukkan tulangan, hendaknya pekerja harus hatihati jika 

tidak tulangan akan jatuh ke dalam lubang sebelum penyambungan 

tulangan yang berikutnya.  

c) Lokasi pengecoran kerja tergenang lumpur yang mengakibatkan susahnya 

concrete mixer truck masuk dan membutuhkan waktu yang lama. 

d) Penulangan pada kolom terlalu rapat, jadi pada saat pemadatan 

menggunakan vibrator agak sedikit sulit.  

e) pada saat pengecoran pile cap  mobil ready mix sulit untuk  masuk karna 

lokasi pengecoran yang jauh dan memakan waktu yang lama. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

  4.1     Kesimpulan 

a) Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis adalah untuk untuk meningkatkan pelayanan dan daya tampung 

terhadap Mahasiswa.  

b) Pada Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis dapat mengenal berbagai alat berat yang digunakan antara lain : 

Dump Truck, Concrete Pump Truck, Concrete Mixer Truck  dan lain-lain. 

c) Pada Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri 

Bengkalis Pengujian mutu beton dilakukan terlebih dahulu sebelum 

pengecoran dilakukan 

d) Setiap pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi melalui beberapa 

proses tahapan yaitu identifikasi pekerjaan, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

e) 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. 

f) Mahasiswa/i mendapatkan mengetahui bahwa pengontrolan mutu material 

serta kesesuaian metode pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan 

struktur sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari mutu pekerjaan. 

g) Mahasiswa/i dapat mengetahui bahan, peralatan, serta metode pekerjaan 

yang dilakukan dalam pekerjaan pelaksanaaan pembangunan gedung 

kuliah.  
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4.1 Saran  

a. Pengawasan pekerjaan dilapangan harus semaksimal mungkin, sehingga 

mutu kerja sesuai perencanaan. 

b. Keselamatan (safety) harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi 

kecelakaan kerja  di lokasi proyek 

c. Sistem kontrol waktu pelaksanaan haruslebih baik, agar bisa menghindari 

keterlambatan pelaksanaan. 
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https://promise.co.id/purchasing-adalah-definisi-e-purchasing/ 

https://www.jogloabang.com/ekbis/perpres-16-2018-pengadaan-barangjasa-

pemerintah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penunjukan_langsung_(pengadaan) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tender 

http://eprints.undip.ac.id/34672/7/2041_chapter_III.pdf 
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