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BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Putra Sakti Sampurna merupakan salah satu perusahaan swasta yang

bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi. Awal terbentuknya  Pada tanggal

19 November 2001 dengan nama “CV. Putra Sakti Sampurna”. Perusahaan ini

berubah menjadi “PT. Putra Sakti Sampurna” pada tanggal 30 September  2010

yang berkedudukan di Kota Pekanbaru. Direktur utama PT. Putra Sakti Sampurna

adalah Tn. Syahrial Putra.

1.1.2. Latar Belakang Proyek

Pembangunan yang dilakukan merupakan salah satu wujud pembangunan

Gedung Negara, dimana setiap prosesnya akan memerlukan tindakan

pengawas/manajemen konstruksi, sehingga proses dapat berlangsung dengan arah

yang benar dan mengurangi deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi

seiring dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Bengkalis maka

selayaknya semakin juga diikuti perkembangan kemajuan dari sumber daya

manusia dan fasilitas sarana dan prasarana penunjangnya.

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. 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 pemerintah dimana salah satu
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kegiatannya adalah Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri

Bengkalis.

Gambar 1.1 Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis
Sumbe : Data proyek

Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator tentu berkepentingan untuk

menampung aspirasi dan pertumbuhan pemmbangunan bagian daerahya dan

sudah tentu akan mendukung pertumbuhan ini. Untuk itu ekerjaan Pembangunan

Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis ini merupakan salah satu

bukti nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam memperhatikan dinamika

yang terjadi dimasyarakat.

Gambar 1.2 Proyek Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis
Sumbe : Data proyek
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1.2. Tujuan Proyek

Adapun tujuan dilaksanakannya proyek pembangunan Gedung Kuliah

Terpadu (GKT) Politeknik Negeri Bengkalis yaitu untuk meningkatkan

pembangunan sarana prasarana Gedung perkuliahan di Politeknik Negeri

Bengkalis.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah hubungan terorganisir antar sekelompok

orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Organisasi disini terbagi

menjadi 2 yaitu struktur organisasi umum perusahaan dan struktur organisasi

proyek dilapangan. Struktur organisasi dibentuk bertujuan untuk meningkatkan

mutu pekerjaan dan kualitas yang benar urutan pekerjaan.

Adapun struktur organisasi proyek dilapangan PT. Putra Sakti Sampurna

pada proyek pembangunan Gedung Kuliah Terpadu (GKT) di Poiteknik Negeri

Bengkalis, ialah sebagai berikut :
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Gambar 1.3Struktur organisasi pada proyek
Sumber : Data proyek

1.3.1. Project Manager

Project manager secara umum adalah orang yang ditunjuk untuk

menggerakan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaann

proyek dimana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Project

manager pada pekerjaaan konstruksi adalah seseorang yang bertanggung jawab

atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi yang dalam

pelaksanaan tigasnya didasarkan pada kompentensi tertentu. Adapun kompetensi-

kompetensinya yaitu :

a) Knowledge, yaitu pengelolaan project manager akan project management.

b) Performance, yaitu terkait dengan kinerja dn prestasi apa yang project

manager mampu berikan untuk project management yang sedang diemban.

c) Personal, yaitu bagaimana prilaku seorang project manager dalam

melaksanakan proyek atau aktifitas terkait yang mencakup attitude,

karakter, dan gaya kepemimpinan. Kompetensi personal ini akan
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mempengaruhi bagaimana seorang manajer proyek membimbing team

proyek untuk mencapai tujuan dan bagaimana mengatasi berbagai kendala

yang timbul selama pengelolaan proyek.

1.3.2. HSE (Health, Safety, and Environment)

HSE (Health, Safety, and Environment) atau dikenal dengan nama K3

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah bagian yang melakukan control

terhadap factor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, kemudian

keamanan seseorang dalam bekerja dan lingkungan. Adapun tugas dan tanggung

jawab HSE  (Health, Safety, and Environment) manager adalah sebaga berikut :

a) Menerapkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang dan

terkait K3.

b) HSE manager harus memastikan bahwa perusahaan secara efektif

melaksanakan program K3.

c) Tujuan utama pelaksanaan semua program K3 dalam perusahaan adalah

untuk memastikan bahwa system K3 bekerja dengan baik. Sehingga

kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja dapat dihindari.

1.3.3. Manager Keuangan

Manager keuangan merupakan seorang yang secara umum bertanggung

jawab pada penyusunan anggaran, pembukuan dan laporan keuangan. Berikut ini

adalah tugas seorang manager keuangan, yaitu :

a. Membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman,

penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran.

b. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

c. Mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran,

mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan membuat

catatan transaksi kas

d. Mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihan.
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e. Mengurus surat berharga, salah satunya seperti menandatangi cek.

f. Bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan

bagian lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

1.3.4. Manager Teknik Elektrikal

Tugas dari manager teknik elektrikal adalah sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab kepada Team Leader;

b. Sebagai penanggung jawab teknis tertinggi pelaksanaan Pengendalian dan

Pengawasan Pekerjaan Elektrikal di lapangan;

c. Mewakili Team Leader dalam rapat – rapat koordinasi mingguan bidang

elektrikal di lapangan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pekerjaan elektrikal yang

dilakukan oleh inspektor/pengawas elektrikal;

e. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam

organisasi tim konsultan MK;

f. Bertanggung jawab atas perhitungan (kualitas & kuantitas) hasil kemajuan

pekerjaan di lapangan untuk bidang Elektrikal Bangunan.

1.3.5. Manager Teknik Arsitektur

Tugas dari manager teknik arsitektur adalh sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pada bidangnya

b. Mendukung dan memberi input design arsitek

c. Memecahkan problem design

d. Mengadakan review dan diskusi

e. Mendesain, menghitung secara konstruksi pada proses perencanaan dan

proses pelaksanaan

f. Mengumpulkan serta mengolah data dan informasi lapangan

g. Membuat gambar skematik sistem struktur yang akan digunakan
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1.3.6. Drafter

Tugas dari Drafter adalah sebagai berikut :

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 perancangan (schematic

Design),dari awal

e. Pengembangan rancangan dan gambar kerja,dll

1.3.7. Manager Teknik Struktur

Tugas dari manager teknik struktur adalah sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab kepada project manager

b. Sebagai penangung jawab teknis tertinggi pelaksanaan proyek

c. Pengendalian 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

f. Melakukan koordinasi antar bidang/disiplin secara internal dalam

organisasi tim kontraktor

g. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas implementasi di lapangan

untuk bidang Struktur Bangunan

1.3.8. Manager Teknik Mekanikal

Tugas dari manager teknik mekanikal adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan data perencanaan yang dibutuhkan

b. Menyusun kriteria teknis yang dibutuhkan
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c. Merancang Sistem Mekanikal sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi

teknis yang ditentukan

d. Melakukan kegiatan pembuatan sistem mekanikal berdasarkan hasil

rancangan yang telah dibuat

e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan system mekanikal sesuai

dengan jadwal waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan

f. Melakukan pengawasan pada kegiatan instalasi system mekanikal

mengacu pada manual pemasangan yang telah ditentukan

g. Melakukan pengujian hasil instalasi sistem mekanikal

h. Melakukan pemeliharaan sistem kekanikal yang telah dipasang

i. Melakukan pengkajian teknis atas sistem mekanikal yang telah dirancang,

dibuat, dipasang dan diperasikan untuk mengetahui efektifitas dan

efisiensinya

j. Membuat laporan hasil pekerjaan.

1.3.9. Surveyor

Tugas dari surveyor adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan data perencanaan yang dibutuhkan

b. Menyusun criteria teknis yang dibutuhkan

c. Merancang Sistem Mekanikal sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi

teknis yang ditentukan

d. Melakukan kegiatan pembuatan sistem mekanikal berdasarkan hasil

rancangan yang telah dibuat

e. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembuatan system mekanikal sesuai

dengan jadwal waktu dan spesifikasi yang telah ditentukan

f. Melakukan pengawasan pada kegiatan instalasi system mekanikal

mengacu pada manual pemasangan yang telah ditentukan

g. Melakukan pengujian hasil instalasi sistem mekanikal

h. Melakukan pemeliharaan sistem kekanikal yang telah dipasang
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i. Melakukan pengkajian teknis atas sistem mekanikal yang telah dirancang,

dibuat, dipasang dan diperasikan untuk mengetahui efektifitas dan

efisiensinya

j. Membuat laporan hasil pekerjaan.

1.3.10. Quality Control

Tugas dari quality control adalah sebagai berikut :

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

1.3.11. Logistik

Tugas dari logistic adalah sebagai berikut :

a. Menentukan sistem logistics management yang dipakai.

b. Menentukan pemakaian logistik secara privat atau agen.

c. Menentukan moda transportasi yang akan dipakai.

d. Membuat rancangan organisasi logistik.

e. Menentukan lokasi pergudangan pada lokasi terbaik.

f. Menentukan kegiatan operasional gudang.

1.3.12. Administrasi

Tugas dari administrasi adalah sebagai berikut :
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a. Melakukan Sesi Dokumentasi

b. Menjaga dan Mengecek Inventory Kantor

c. Mengecek Biaya Operasional dan Membuat Reiburstment Ke Pusat

d. Membuat Surat Jalan

e. Membuat Data Absensi dan Lembur

f. Membuat Laporan Mingguan/Bulanan

g. Merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap dokumenyang ada

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan/Industri

PT. Putra Sakti Sampurna bergerak di bidang badan usaha jasa

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, bangunan sipil dan instalasi mekanikal

dan elektrikal.

Adapun proyek yang sudah diselesaikan PT. Putra Sakti Sampurna

diantaranya, yaitu :

Pembangunan stadion mini UIR (2009)

a. Pembangunan gedung pasca sarjana UIR (2011)

b. Pembangunan fakultas agama islam UIR (2012)

c. Pembangunan gedung fakultas hokum UIR (2013)

d. Pembangunan gedung pertanian UIR (2013 & 2014)

e. Pembangunan balai latihan masyarakat Pekanbaru (2016)

f. Pembangunan gudang obat rumah sakit tentara Pekanbaru (2017)

g. Pembangunan madrasah Pekanbaru-Dumai (2019)

h. Pembangunan SD di Dumai (2019)
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BAB II

DATA PROYEK

2.1. Proses Pelelangan

2.1.1. Informasi lelang

Lelang adalah sebuah kegiatan tentang penjualan barang secara terbuka

untuk umum dengan penawaran harga yang terus berubah-ubah hingga mencapai

harga tertinggi yang didahului dengan penguman lelang. Pengumuman lelang

diberitahukan kepada khalayak ramai tentang akan diadakannya lelang dengan

maksud untuk menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut peraturan presiden Repupklik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan pemilihan melalui

Tender/Seleksi meliputi ;

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

b. Pengumuman dan/atau Undangan;

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

d. Pemberian Penjelasan;

e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

2.1.2. Bagan alir proses lelang

Proses lelang yang dilaksanakan oleh PT. Putra Sakti Sampurna, ialah :
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Gambar 2.1 Flowchart bagan alir proses lelang

Sumber : Data proyek
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2.2. Data Umum dan Data Teknis

2.2.1. Data umum proyek

Gambar 2.2. Site existing Proyek

Sumber : Google maps, 2020
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Proyek ini berlokasi di jalan Bathin Alam - Kuala Alam, Kec. Bengkalis,

Kab. Bengkalis, Riau, Indonesia. Luas tanah yang dilakukan pembangunan pada

proyek ini adalah 9.201,92 m2.

Tabel 2.1 Data umum proyek

Nama Proyek : Pembangunan Gedung  Kuliah Terpadu

Politeknik Negeri Bengkalis

Owner : Politeknik Negeri Bengkalis

Nilai Kontrak : Rp. 61.559.100.000,- (Enam Puluh Satu

Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan

Juta Seratus Ribu Rupiah) Termasuk PPN

Waktu Pelaksanaan : 206 ( Dua Ratus Enam ) Hari Kalender,

Dimulai dari Tanggal 9 Juni 2020 – 31

Desember 2020

Kontraktor Pelaksana : PT. Putra Sakti Sampurna

Konsultan Perencana : CV. Nadhira Utama

Konsultan MK : PT. Riau Multi Cipta Dimensi

Jenis Proyek : Bangunan Gedung

Lokasi : Kabupaten Bengkalis

Didalam proyek pembangunan Gedung Kuliah Terpadu (GKT) Politeknik

Negeri Bengkalis ini terdapat beberapa pihak yang terlibat hubungan antara pihak-

pihak tersebut dapat kita lihat berdasarkan bagan alir dibawah ini :
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Gambar 2.3 Skema hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam proyek

Sumber : Data proyek

2.2.2. Data teknis proyek

Tabel 2.2. Data teknis proyek

Jenis Bangunan : Bangunan gedung

Fungsi Bangunan : Gedung Perkuliahan

Mutu Beton : K350 dan K275

Mutu baja / kuat tarik : 677 Mpa

Luas Tanah : 9.201,92 m2

Struktur Beton : Beton Bertulang

Jenis Tulangan : Besi Ulir dan Polos

Pondasi : Bore pile

Alat yang Digunakan : Truck Mixer, Concrete Pump, Concrete

Vibrator, Pick UP L300, Scaffolding, dll.

Guswan
Guswandi, MT

Tim Teknis
Junaidi, MT
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BAB III

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1. Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan

Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang berlokasi di proyek Gedung Kuliah

Terpadu (GKT) di Politeknik Negeri Bengkalis, Riau. Dilaksanakan selama 8

(Delapan) minggu terhitung dari tanggal 1 Juli 2020 s/d 31 Agustus 2020 dengan

jam kerja dimulai dari jam 08:00 – 17:00 WIB di luar jam lembur selama satu

minggu dari hari senin s/d sabtu. Adapun jenis kegiatan yang ada pada proyek

Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Bengkalis selama pelaksanaan Kerja

Praktek (KP), yaitu :

3.1.1. Tahap perkenalan

Kegiatan ini dilakukan pada hari pertama mulai Kerja Praktek (KP),

dimana pada tahap ini mahasiswa melakukan perkenalan kepada staf pimpinan

serta pembimbing lapangan. Kegiatan ini dilakukan guna untuk menjalin

komunikasi yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas yang berikan selama

pelaksanaan kerja Praktek (KP).

Gambar 3.1. Perkenalan bersama staf pimpinan proyek
Sumber : Dokumen pribadi
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3.1.2. Survey elevasi

Survey elevasi dilakukan oleh pak Dedi Enda, MT bersama mahasiswa

kerja praktek dengan menggunakan alat theodolite digital untuk mendapatkan

elevasi lantai 0+00, dimana elevasi 0+00 ini sejajar dengan bouwplank.

Gambar 3.2. Survey elevasi
Sumber : Dokumentasi pribadi

3.1.3. Pekerjaan perakitan tulangan/pembesian

Pekerjaan perakitan tulangan merupakan bagian penting dari pekerjan

struktur. Pekerjaan ini memegang peranan penting dari aspek kualitas pelaksanaan

mengingat fungsi besi tulangan yang penting dalam kekuatan struktur gedung.

Adapun pekerjaan perakitan tulangan yang ditinjau oleh mahasiswa kerja praktek

pada proyek Gedung Kuliah Terpadu (GKT) Politeknik Negeri Bengkalis, yaitu :

a) Perakitan tulangan bore pile

Perakitan tulangan bore pile ini dilakukan langsung pada saat

pengeboran lubang. Panjang total tulangan bore pile yaitu 20 m,

Penulangan ini menggunakan tulangan utama  berdiameter 13 mm besi

ulir sebanyak 16 batang dan tulangan spiral berdiameter 8 mm besi

polos sebanyak 14 sambungan spiral.
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Gambar 3.3. pembuatan tulangan spiral
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.4. Tulangan bore pile setelah dirakit
Sumber : Dokumentasi pribadi

b) Perakitan tulangan pile cap

Perakitan tulangan pile cap ini dilakukan oleh pekerja pada proyek
Gedung Kuliah Terpadu dengan 2 tipe ukurannya, yaitu ukuran 170 x
140 cm dan 140 x 140 cm.

Gambar 3.5. Perakitan tulangan pile cap
Sumber : Dokumentasi pribadi
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c) Perakitan tulangan kolom pedestal
Perakitan tulangan kolom pedestal dilakukan setelah tulangan pile cap

berada di dalam lubang pile cap dengan posisi yang sudah sentring.

Gambar 3.6. Perakitan kolom pedestal
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.7. Perakitan kolom pedestal
Sumber : Dokumentasi pribadi
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3.1.4. Pekerjaan pondasi bore pile

Pondasi bore pile merupakan jenis pondasi dalam dengan desain

berbentuk tabung yang meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih

keras. Fungsi pondasi ini hampir sama dengan pondasi tiang pancang.

Perbedaanya hanya terletak pada cara pengerjaannya. Pengerjaan pondasi ini

dimulai dari melubangi tanah hingga kedalaman yang diperlukan. Kemudian,

dilanjut ke tahap memasukan tulangan dan pengecoran beton.

Pada proyek Gedung Kuliah Terpadu (GKT) di Politeknik Negeri

Bengkalis, pondasi bore pile digunakan untuk 4 gedung dengan masing-masing

memiliki tinggi 3 lantai. Sehingga didapatka jumlah total titik pondasi bore pile

yaitu sebanyak 236 titik.

Gambar 3.8. Denah titik bore pile GKT 1

Sumber : Data proyek
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Gambar 3.9. Denah titik bore pile GKT 2&4

Sumber : Data proyek

Gambar 3.10. Denah titik bore pile GKT 3

Sumber : Data proyek
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Gambar 3.11. Pekerjaan bore pile

Sumber : Dokumentasi pribadi

3.1.4. Pekerjaan pile cap dan kolom pedestal

Pile cap merupakan istilah dalam pembangunan atau bidang teknik sipil.

Dapat diartikan juga cara untuk mengikat bagian pondasi sebelum di atasnya

didirikan kolom. pile cap memiliki fungsi penting dalam sebuah bangunan untuk

menjadi penerima beban dari kolom yang kemudian akan diteruskan ke tiang

pondasi bore pile.

Kolom pedestal  merupakan kolom yang memiliki fungsi sama dengan

kolom utama namun yaitu sebagai pengaku dan meneruskan beban dari bagian

bangunan atas diteruskan ke pondasi.

Pada proyek GKT Politeknik Negeri Bengkalis ini ada dua jenis ukuran

pile cap, yaitu 180 x 150 cm dan 150 x 150 cm. Pile cap terdiri atas susunan

tulangan baja dengan diameter 16 mm, jarak antar tulangan 20 cm dan memiliki

tebal 80 cm.
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Gambar 3.12. Denah pile cap GKT 1
Sumber : Data proyek

Gambar 3.13. Denah pile cap GKT 2&4
Sumber : Data proyek



24

Gambar 3.14. Denah pile cap GKT 3
Sumber : Data proyek

Gambar 3.15. Pekerjaan pile cap dan kolom pedestal
Sumber : Dokumentasi pribadi
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3.1.5. Pekerjaan pondasi menerus

Pondasi meneus adalah pondasi yang dibangun menerus mengelilingi

denah bangunan yang berfungsi mendistribusikan beban dindin dan kolom supaya

beban bangunan tersebar  merata. Biasanya material yang digunakan adalah batu

kali dan batu bata merah, untuk proyek GKT  Politeknik Negeri Bengkalis

menggunakan material batu bata merah. Sebelum pekerjaan rollag pasangan bata,

dilakukan galian tanah hingga sejajar dengan permukaan pile cap, dimasukan

cerucuk mahang dengan pola zigzag dan pengecoran lantai kerja. Kemudian

dilakukan pekerjaan rollag pasangan batu bata merah.

Gambar 3.16. Pekerjaan tanah dan cerucuk
Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 3.15. Pekerjaan  coran lantai dasar dan rollag pasangan bata merah
Sumber : Dokumentasi pribadi
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3.2. Target yang Diharapkan

Adapun target yang diharapkan dalam kerja praktek ini ialah :

a. Mahasiswa diharapkan mendapat ilmu pengetahuan yang ada dilapangan.

b. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari

dibangku perkuliahan ke lapangan.

c. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan

lapangan selama kerja praktek.

d. Mahasiswa diharapkan bisa memberikan masukan kepada perusahaan

apabila terjadi kendala dilapangan.

3.3. Perangkat Lunak/Keras yang Digunakan

3.3.1. Perangkat lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan selama kerja praktek adalah

sebagai berikut :

a. Autocad, yaitu sebuah program perangkat lunak pembuat gambar

rancangan dengan bantuan computer yang memungkinkan pengguna untuk

membuat gambar 2 atau 3 dimensi, yang diigunakan dalam bidang

konstruksi dan manufaktur. Perangkat ini digunakan untuk

menggambarkan mappingan arsitektur dan penggambaran ulang space

frame.

b. Microsoft Excel, yaitu sebuah program atau aplikasi yang merupakan

bagian dari paket instalasi Microsoft office, berfungsi untuk mengolah

angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk

mengeksekusi perintah. Perangkat ini digunakan untuk mempermudah

analisis semua hitungan.

c. Microsoft word, yaitu aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada

saat ini. Aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini terdapat dalam

satu paket Microsoft office yang berisi Microsoft word, Microsoft excel,

Microsoft power point, microsoft office publisher, Microsoft office access
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dan lain-lain. Perangkat lunak ini digunakan dalam pembuatan laporan

kerja praktek dan semua administrasi kerja praktek.

3.3.2. Perangkat keras

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam proyek Gedung Kuliah

Terpadu (GKT) Politeknik Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perangkat keras yang digunakan

No. Jenis Alat Gambar Alat Kegunaan Alat

1. Dompeng diesel

air

Untuk menyalurkan

air dari sumber air ke

alat bore pile

2. Scaffolding Sebagai tangga untuk

pekerja dan

penyangga material

3. Hole saw Beton Untuk membuat

lubang di beton

4. Bar cutter Untuk memotong besi

tulangan
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Lanjutan table 3.1.

5. Mesin gerinda

tangan

Alat untuk mengash

dan memotong

material dan bahan

6. Alat las Untuk membantu

pekerjaan bore pile

7. Jack hammer Untuk

menghancurkan

material beton

8. Truck mixer Untuk mengangkut

beton ready mix ke

lokasi proyek

9. Pick up L300 Untuk membawa

material – material

datang ke lokasi

proyek
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Lanjutan table 3.1.

10. Alat bore pile Untuk melakukan

pengeboran popndasi

bore pile

11. Concrete pump Untuk menyalurkan

campuran beton ready

mix dari truck mixer

12. Alat Pile Driving

Analyzer (PDA)

Untuk melakukan

pengujian kekuatan

pondasi menahan

beban

13. Circular saw Untuk memotong

triplek dan kayu yang

berukuran kecil

14. Concrete vibrator Untuk menggetarkan

beton supaya udara

dalam beton keluar
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3.4. Dokumen File yang Dihasilkan

Adapun data yang diperoleh selama kerja praktek di proyek Geung Kluiah

Terpadu (GKT) Politeknik Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut :

a. Form mutu beton

b. Form Quality dan Quantity Control.

c. Progres mingguan

d. Laporan harian

e. RAB GKT 2&4

f. Gambar autocad struktur dan arsitektur GKT 1,2,3 dan 4

3.5. Kendala-Kendala Selama Kerja Praktek

Adapun kendala-kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kerja

praktek adalah sebagai berikut :

a. Adanya faktor alam (hujan) yang mengakibatkan terkendalanya pekerjaan

bore pile. Hal ini berdampak langsung kepada time schedule yang telah di

rencanakan.

b. Kondisi lapangan terlalu banyak lumpur dari hasil pengeboran pondasi

bore pile, sehingga sulit untuk pekerja melakukan aktifitas lebih

maksimal.

c. Tanah lempung yang sering runtuh saat penggalian lubang pile cap,

sehingga melambat pekerjaan galian.
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BAB IV

TUGAS KHUSUS

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN BORE PILE DAN
PEKERJAAN PILE CAP

4.1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Bore Pile

4.1.1. Perakitan tulangan bore pile

Perakitan tulangan bore pile dilakukan oleh 2-3 orang pekerja. Tulangan

dibuat sepanjang 21 meter, 1 meter untuk sambungan sewaktu dimasukan

kedalam lubang bore pile. Perakitan dibuat dari tulangan utama berdiameter 13

mm sebanyak 16 batang, dan tulangan spiral berdiameter 8 mm.

Perakitan tulangan bore pile dikerjakan untuk ukuran 12 m dan 9 m.

Perakitan dimulai dengan membuat tulangan spiral, memotong tulangan utama

sepanjang 12 m dan 9 m, dan memasukan tulangan spiral ke tulangan utama,

Kemudian dilakukan pengikatan dengan jarak antar spiral 9 cm,

Gambar 4.1. Pembuatan tulangan spiral

Sumber : Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.2. Pengikatan tulangan bore pile

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.1.2. Pengeboran lubang bore pile

Pengeboran lubang bore pile dikerjakan pada titik yang sudah ditentukan

sebelumnya. Pengeboran ini dilakukan menggunakan 10 unit lengkap alat bore

pile, 10 unit mesin air dompeng diesel, 3 batang pipa bore ukuran 6 m, 1 batang

ukuran 3 m, pisau diameter 30 cm, dan 5 mesin diesel listrik.

Dalam pengeboran ini dilakukan oleh 3-4 pekerja. Pekerjaan ini dimulai

dari sentring alat diposisi tepat berada di titik bore pile, melakukan pengeboran

dengan memasang pipa berurutan 3 batang ukuran 6 m ditambah 1 batang 3 meter

dan pisau bore, lakukan pengeboran sambil menunggu lumpur naik

kepermukaan, kemudian lakukan pembongkaran pipa bore.

Gambar 4.3. Pekerjaan pengeboran lubang bore pile

Sumber : Dokumentasi pribadi
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4.1.3. Pemasukan tulangan bore pile dan pipa tremi

Pekerjaan memasukan tulangan bore pile ini dilakukan oleh 2-3 pekerja.

Panjang tulangan terdiri dari 2 jenis yaitu 12 m dan 9 m. Proses memasukan

tulangan ini dimulai dari pengangkatan tulangan yang sudah dirakit, memasukkan

tulangan 12 m ke dalam lubang, lanjut disambung dengan tulang 9 m, sambung

tulangan dengan cara diikat mengunakan kawat, kemudian masukan tulangan

hingga 20 m.

Gambar 4.4. Pengangkatan tulangan bore pile untuk dimasukan kelubang bore pile

Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.5. penyambungan tulangan bore pile

Sumber : Dokumentasi pribadi

Pipa tremi merupakan alat yang digunakan untuk memasukan campuran

beton ready mix kedalam lubang bore pile. Ukuran pipa tremi yang dipakai pada
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proyek GKT Politeknik Negeri Bengkalis ini, panjang 3 – 5 m dan berdiameter 15

cm.

Gambar 4.6. Pemasangan pipa tremi

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.1.4. Pengecoran bore pile

Pada pekerjaan pengecoran bore pile ini dilakukan oleh 3-5 pekerja

menggunakan metode memakai gerobak dorong. Pada proyek GKT Politeknik

Negeri Bengkalis ada 2 metode engecoran bore pile, yaitu dengan menggunakan

gerobak dorong dan menggunakan concrete pump.

Gambar 4.7. Pengecoran bore pile menggunakan concrete pump

Sumber : Dokumentasi pribadi
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Gambar 4.8. Pengecoran bore pile menggunakan gerobak dorong

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pile Cap

4.2.1. Penggalian tanah Pile cap

Pada penggalian tanah pile cap ini membutuhkan 2-3 tenaga kerja harian,

namun pada proyek GKT Politeknik Negeri Bengkalis biasanya berjumlah 3

orang pekerja setiap lubang pile cap. Lubang yang dilakukan galian terdiri dari 2

jenis ukuran, yaitu 2 x 2 x 1,5 meter untuk 1 titik pondasi bore pile dan  2,5 x 2,5

x 1,5 meter untuk 2 titik pondasi bore pile. Pekerjaan ini membutuhkan peralatan

cangkul, sekop, dan ember.

Gambar 4.9. Penggalian tanah pile cap 2 x 2 x 1,5 meter

Sumber : Dokumentasi pribadi
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Gambar 4.10. Penggalian tanah pile cap 2,5 x 2,5 x 1,5 meter

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2.2. Pembobokan beton pondasi bore pile

Pada pekerjaan pembobokan ini membutuhkan 2 orang pekerja setiap

batang beton pondasi bore pile. Pembobokan dilakukan sesuai dengan elevasi

tanah dilokasi gedung hingga ke dasar galian pile cap, dan rata-ratanya diambil

setinggi 1,5 meter. Pekerjaan ini membutuhkan peralatan jack hammer, pahat,

palu, dan gerenda pemotong besi.

Gambar 4.11. Pembobokan beton pondasi bore pile

Sumber : Dokumentasi pribadi
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4.2.3 Lantai kerja

Proyek GKT Politeknik Negeri Bengkalis memiliki lantai kerja pada pile

cap setebal 10 cm. Lapisan pada lantai kerja yaitu dimulai dengan memasukan

pecahan batu atau pecahan beton dari bangunan lama, membentang plastik hitam

selebar lubang, dan adukan material coran dengan perbandingan 1:4:5.

Gambar 4.12. Pekerjaan lantai kerja pile cap

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2.4. Perakitan tulangan pile cap

Perakitan tulangan pile cap biasanya membutuhkan 2-3 orang pekerja.

Tulangan yang digunakan baja diameter 19 mm terdiri dari tulangan utama dan

tulanagn sabuk dan diikat menggunakan kawat. Ada 2 jenis ukuran pile cap yaitu

145 x 145 x 80 cm dan 145 x 175 x 80 cm. Pekerjaan ini dimulai dari

pembengkokan tulangan dan perakitan tulangan.

Gambar 4.13. Pekerjaan perakitan tulangan pile cap

Sumber : Dokumentasi pribadi
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Gambar 4.14. Pekerjaan perakitan tulangan pile cap

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2.5. Pemasangan tulangan pile cap dan pedestal

Pemasangan tulangan pile cap membutuhkan 4-6 orang pekerja untuk

pengangkatan tulanagan, apabila tulangan sudah berada dilubang maka bisa

dilakukan 2-3 orang pekerja. Begitu juga pemasangan tulangan kolom pedestal

membutuhkan 2 orang pekerja. Ukuran tulangan pile cap terdiri dari 2 jenis, yaitu

145 x 145 x 80 cm dan 145 x 175 x 80 cm, sedangkang ukuran kolom pedestal

memiliki dimensi 50 x 50 x 60 cm. Pekerjaan ini dimulai dari pengangkatan

menuju lubang pile cap, sentring as kolom, pengikatan dan pembengkokan

tulangan pada pondasi bore pile, pemasangan dan pengikatan tulangan kolom

pedestal.

Gambar 4.15. Pekerjaan perletakan tulangan pile cap

Sumber : Dokumentasi pribadi



39

Gambar 4.16. Pekerjaan pemasangan tulangan pile cap dan kolom pedestal

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2.6. Pemasangan bekisting pile cap

Pekerjaan pemasangan bekisting pile cap menggunakan material kayu lat

dan triplek dilakukan oleh 2-3 orang pekerja. Dimensi bekisting yang dibuat ada 2

jenis yaitu 150 x 150 x 80 cm dan 150 x 180 x 80 cm. Pekerjaan ini dimulai dari

pembuatan bekisting, mengoleskan minyak dibagian dalam bekisting,

menyusunkan cetakan bekisting di dalam lubang, membuat penahan dari kayu

supaya bekisting tetap kuat.

Gambar 4.17. Pekerjaan mengoles minyak dibagian dalam bekisting

Sumber : Dokumentasi pribadi
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Gambar 4.18. Pekerjaan pembuatan penahan bekisting

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2.7. Pengecoran pile cap

Pada pekerjaan pengecoran pile cap ini biasanya dilakukan  6-10 pekerja.

Pada proyek GKT Politeknik Negeri Bengkalis ada beberapa metode dalam

pengecoran pile cap, yaitu menggunakan gerobak dorong dan menggunakan

saluran pipa. Pada saat pengecoran pile cap, dilakukan pengetaran beton

menggunakan alat vibrator concrete supaya udara dalam beton keluar.

Gambar 4.19. Pekerjaan pengecoran pile cap mengunakan saluran pipa

Sumber : Dokumentasi pribadi
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Gambar 4.20. Pekerjaan pengecoran pile cap mengunakan gerobak dorong

Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.21. Pekerjaan penggetaran coran pile cap menggunakan alat vibrator concrete

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.2.8. Pembongkaran bekisting pile cap

Pekerjaan pembongkaran bekisting pile cap pada proyek GKT Politeknik

Negeri Bengkalis biasanya dilakukan 2-3 hari setelah pengecoran. Bekisting yang

sudah dibongkar bisa digunakan kembali di titik pile cap berikutnya hingga 2-3

kali dipakai sampai bekisting terlihat tidak layak dipakai.
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Gambar 4.22. Pekerjaan pembongkaran bekisting pile cap

Sumber : Dokumentasi pribadi
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BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kerja praktek yang dilaksanakan mahasiswa selama 60 hari terhitung dari

tanggal 01 juli s/d 30 Agustus 2019 pada proyek pembangunan Gedung Kuliah

Terpadu (GKT) di Politeknk Negeri Bengkalis memberikan manfaat bagi

mahasiswa baik itu ilmu pengalamam, teori maupun ilmu lapangan. Selamak

kerja praktek mahasiswa mampu memahami bagaimana cara membandingkan

ilmu teori pelajaran perkuliahan dengan ilmu di lapangan, dan mahasiswa harus

mampu mengetahui lebih banyak tentang kontraktor (pelaksana) dalam sebuah

proyek. Serta mahasiswa juga mampu memahami dan mengerti permasalahan dan

kondisi yang ada di lapangan.

5.2. Saran

5.2.1. Saran untuk mahasiswa

a. Mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik sebaiknya menguasai

ilmu dibangku perkuliahan agar bisa membuat perbedaan antara ilmu di

bangku kuliah dengan ilmu yang ada dilapangan.

b. Harus aktif bertanya selama kerja praktik berlangsung dan catat setiap

ilmu baru yang didapat dilapangan.

c. Ikuti setiap aturan yang dibuat oleh perusahaan selama dilapangan.

5.2.2. Saran untuk perusahaan

Lebih ditingkatkan untuk kedisiplinan mengenai keselamatan kerja

khususnya pekerja yang melakukan pekerjaan memiliki resiko kecelakaan lebih

besar.
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