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Fakultas Teknik 
Program Studi Teknik Sipil 
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Ouwur Semarang 50234 
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 84154 
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id 

Nomor 
Lamp. 
Hal 

: 1981B.3.3/FT/IIII2009 2 Maret 2009 

: Permohonan Ijin Kerja Praktek 

Y tho Direktur 
cv. Java Design Consultan 
Di tempat 

Dengan hormat. 
Dalam rangka menyelesaikan studi dan sesuai dengan kurikulum pada Fakultas Teknik, 
maka kami memohonkan ijin bagi para mahasiswa di bawah ini untuk melaksanakan 
Kerja Praktek pada Proyek Pembangunan Dermaga TPI Sendaang Sekucing & 
Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang (Break Water). 
Mahasiswa tersebut adaIah: 

1 No. I NlM Nama Mahasiswa 
!01. I 05.12.0022 Putra Johan Kristvandi 
102. I 05.12.0037 Setyo Purnomo 

Demikian permohonan karoL terima kasih aias perhatian dan kerjasamanya. 

Wakil Dekan I 
,'I / 

. " . . -' , 

: .. :;.-" 

<" \, ":::,;,,. 

i.1 _- _: . . <::. . aniel Hartanto, ST., lV1T 

Tembusan : Mabasiswa ybs. 



Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Kepada Yth. 

- , ;\ \ .. /\ 

( , ( l ".,j ' ...,: j : I t. ' -" T 

031/JDC/III/2009 

'-'niversitas Katolik Soegijapranoto 
Fakultas Teknik ( Program Study Teknik Sipil ) 
JI. Pawiyatan Luhur IV I 1 Bendan Duwur 
Semarang 50234 

Dengan hormat, 

E ngineerin(l, 
A rc hitecture .. 

U rban and Region(11 P!ann i ng, 

En viro nrne nt, 

Semarang, 16 Maret 2009 

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Kerja Praktek Nomor : 198/B.3.3/FT'/III/2009 
,bagi mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang, Kami 
mengijinkan mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Kerja Praktek 
pada Proyek Pembangunan Dermaga TPI Sendang Sekucing & 
Perencanaan Pemecah gelombang ( Break Water). 
\\1ahasiswa tersebut Adalah : 

r NO NIM NAMA MAHASISWA I 
I 

- -
01 05.12.0022 PUTRA JOHAN KRISTYANDI 

02 05 .12.0037 SETYO PURNOMO 

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan 
',:erima kasih .. 

Hor-mat kami, 

CV. JAVA DESIGN CONSULTANT 
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Singgih Hartanto, ST MT 
Direktur 

.'ice : Jl. Gaharu i{aya 235 Banyumanik - Semarang reip/Fax: +6224 70392757 I +6224 70782827 
'rkshop : Puri Gedawaog Indah I3lok I No lBanyumanik SE'marang 
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Fakultas Teknik 
Program Studi Teknik Sipil 

U N I V E R SIT AS KAT 0 L I. K Ja[an Pawiyatan Luhur IV /1 Bendan Duwur Semarang 50234 

SOEGIJAPRAl\.. I AT A Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-8445265, 841542S 
.1 "'""I n.. e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id 

SURAT PERINTAH KERJA 
Nomor: 2441B.3.31FT1IV/2009 

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang memberikan tugas kepada : 

Nama 
NIM 
Program Studi 

Nama 
NIM 
Program Studi 

: Putra Johan Kristyandi 
: 05.12.0022 
: Teknik Sipil Unika Soegijapranata 

: Setyo Pumomo 
: 05.12.0037 
: Teknik Sipil Unika Soegijapranata 

Untuk melaksanakan tugas praktek pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Dermaga TPI 
Sendang Sekucing & Pereneanaan Pemecah Gelombang (Break Water). Terhitung 
mulai tanggal 20 April s.d 10 Agustus 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan 
batas selesai membuat iaporan tanggal 10 September 2009. 

Surat Perintah Kerja ini ditunjukkan untuk mendapatkan fasilitas Kerja Pmktek 
mahasiswa di instansi yang bersangkutan. 



Nomor : 2451BJ.4IFT/IV/2009 
Lampiran : Kartu Asistensi 

Fakultas Teknik 
Program Studi Teknik Sipil 
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semaran 
Telepon 024-8441555 (hunting) Faksimile 024-844526! 
e -mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.i( 

17 April 2009 

Hal : Bimbingan Kerja Praktek 

Yth. Daniel Hartanto, ST., MT 
Dosen FakuItas Teknik 
Unika Soegijapranata 
Semarang. 

Dengan hormat, 
Berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktek mahasiswa Program Studi Teknik Sipil 
Unika Soegijapranata, untuk itu kami mohon bantuan BapaklIbu/Sdr. berkenall 
membimbing dan mengarahkan Kerja PraI..'1.ek mahasiswa di bawah ini, guna 
mengumpulkan data, pengamatan lapangan sampai dengan penyusunan laporan KeIja 
Praktek. 
Nama mahasiswa tersebut adalah: 

No. NIM Nama Mahasiswa Keterangan \ 

01. 05.12.0022 Putra Johan Kristyandi I 
02. 05.12.0037 Setiyo Pumomo i 

i 
1 

Bahwa mabasiswa tersebut diatas melaksanakan kerja praktek pada Proyek 
iPembangunan Dermaga TPI Sendang Selrudllig & Perencanaan Pemocaln 
Gelomhang (Break Water). 
Demikian permohonan kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, dan bersama 
Lni pula kami lampirkan Kartu Asistensi dati mahasiswa. 

Tembusan : Yth 
- Mahasiswa ybs. 



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL 

DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERlKANAN 
J1. Pramuka No. 1 Telp. (0294) 381443 Fax. (0294) 381443 

KENDAL 51351 

SURATKETERANGAN 
Nomor: O.Q:;l/30r/l(\ (::lOll 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Ir. AKRY AN 

NIP. : 19661017199303 1 004 

Pangkatf GoL Ruang : Pembina Tk. II IV b 

Jabatan : Sekretaris Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Kendal 

Menerangkan bahwa Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universita~ Socgijapranata 

1. Nama .. 

NIM. 

2. Nama 

NIM 

: PUTRA JORAN KRISTY ANDI 

: 05.12.0022 

: SETYO PURNOMO · 

: 05.12.0)37 

Telah melaksanakan tugas praktek pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Dermaga TPI 

Sendang Sikucing dan Perencanaan Pemecah Gelombang (Break Water) mulai tanggal 20 

April sf d 10 Agustus 2009 

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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KATAPENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dan 

menyusun laporan kerja praktek pada Proyek Pembangunan Pemecah 

Gelombang (Break Water) Sendang Sekucing kendal. 

Kerja praktek yang kami laksanakan selama 90 hari keIja merupakan salah 

satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Adapun maksud dan tujuan keIja praktek adalah agar mahasiswa dapat mengamati 

pekerjaan di lapangan secara langsung dan dapat membandingkan antara teori 

yang didapat dibangkLl kuliah dengan realita di Iapangan yang biasanya bersifat 

praktis. 

Kerja Praktek sangat penting bagi mahasiswa Teknik Sipil untuk 

memperluas ilmunya dalam bidang kontruksi, karena itulah penulis dapat 

merasakall besamya manfaat yang didapat selama pelaksaman keIja praktek. 

Keterbatasan waktu pengamatan pelaksanaan proyek menyebabkan 

Iaporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menyadari 

dengan segala kerendahan hati dan mengharapkan saran maupun kritik yang 

bersifat membangun dari segenap pembaca untuk kesempumaan Laporan ini. 

VI 



Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini dibantu oleh banyak pihak 

oleh karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini, ST, MT. selaku Dekan Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

2. Daniel Hartanto, ST.,MT Selaku Wakil Dckan Fakultas Teknik dan 

koordinator KeIja Praktek yang telah memberikan izin kepada kami untuk 

melaksanakan KeIj a Praktek. 

3. Daniel Hartanto, ST., MT selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbingkami dalam menyusun Laporan Kerja Praktek. 

4. Singgih, ST. , MT dan If. Mega selaku pembimbing lapangan yang banyak 

memberi masukan dan bimbingan selama kami di lapangan. 

5. Semua rekan-rekan jurusan teknik sipil yang telah banyak memberi 

masukan dalam penyusunan Laporan KeIja Praktek. 

6. Keluarga penulis yang memberikan dorongan khusus dalam menghadapi 

pennasalahan selama pelaksanaan KeIja Praktek. 

7. Semua pihak terkait yang telah membantu penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Kami menyadari bahwa laporan keIja praktek ini masih jauh dari 

sempurna hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu 

x 



r. 

kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempumaan laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi insan teknik sipil 

khususnya dan semua pihak pada umumnya. 

Semarang, Maret 2011 

Penyusun 

Xl 



f-



DAFTAR lSI 

l-IALAMAN JUDUL ............................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ... ........................................... ................. ...... ............. ii 

SURAT PERINTAH KERJA PRAKTEK ............................................................... iii 

SURAT PERMOHONAN IJIN KERJA PRAKTEK ....................................... ....... iv 

KAR TU ASISTENSI ........................................................................................... .... v 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi 

DAFTAR lSI ............................................................................................................ ix 

DAFT AR GAMBAR ............................................................................................... xi 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ ix 

BAB I PENDAlIULUAN ........................................................................................ 1 

1.1 Maksud dan Tujuan KeIja Praktek ....................................................... 1 

1.2 Tujuan KeIja Praktek ..................... ...... ................................................. 1 

1.3 Metode Pengumpulan Data ......................... ......................................... 2 

1.4 Sistematika Penyusunana Laporan ....... ................................................ 3 

1.5 Ruang Lingkup KeIja Praktek ................................................................ .4 

BAB II TINJAUAN UMUM PROYEK ....... .... .......... ........ .............. .. ................ ... .. 5 

2.1 Latar Belakang Proyek ..................................................................... .. .. . 5 

2.1.1 Lokasi Proyek dan Situasi Proyek ........................................ 5 

2.1.2 Panjang Bangunan ................ .......... .................................... .. 6 

2.1.3 Data Proyek ........................................................................... 6 

2.1.4 Data Teknis Troyek ..... ..... ................................................. ... 7 

2.2 Struktur Organisasi Proyek ................................................................... 7 

2.2.1 Tinjauan Umum ...................... ............................................. . 7 

2.2.2 Pihak - Pihak yang Terlibat .................................................. 8 

2.2.3 Struktur Organisasi ......... .... .............................................. .... 14 

2.3 Tugas dan Penanggung Jawab Pengguna Jasa Kontruksi ..................... 15 

2.3.1 Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) ...................... ........... 15 

2.3 .2 Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) .................. .. 16 

2.3.3 Panitia Pemeriksaan Barang atau Jasa .................................. 17 

2.3.4 Bendahara Pengeluaran Pembantu ........................................ 17 

2.3.5 Tim Pengawas Lapangan ..................................................... 17 

2.4 Struktur Organisasi Penyedi Jasa ............................. .. ..................... ................... 19 

IX 



2.4.1 Site Manager ....................... ............................................ ...... 20 

2.4.2 Keuangan ... ...... ................ .. ...... ................................... .. ... ..... 20 

2.4.3 Pelaksana ..................... ... ... .. .. ......... ................. ... .... ...... .. ...... 21 

2.4.4 Logistik ............ .. .... ....... .. ..... ...... ..... ...... ... .. .......... ...... ....... .... 21 

2.4.5 Juru Ukur ...................... .... ........... .. ....... .... .. ........... .............. . 22 

BAB III PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN PROYEK .................. ........... 23 

3.1 Uraian Umum ........................................................................................ 23 

3.2 Survei Pendahulu ............................. ... .................................................. 25 

3.3 PekeIjaan Persiapan ........................... ....... ............................................ 26 

3.3.1 Mobilisasi .............................................................................. 26 

3.4 Perencanaan .. ......................................................................................... 28 

3.4.1 Perencanaan Break Water ................................................. .... 28 

3.4.2 Perencanaan StrukturTahap 1 ........................................... .... 29 

3.4.3 Perencanaan Struktur Tahap II ........ ...................................... 32 

3.5 PekeIjaan Akhir Pelaksanaan ................ ....... .................................. ...... 33 

3.5.1 Pelaksanaan Akhir Pekerjaan Break Waler ................ .......... 33 

,- BAB IV Kesimpulan ... ........ ... ... ................................................ .................... .. .. ... .... 35 

4.1 Kesimpulan .... .......................................... ..... .. ................ .... ........ ... .. ..... 35 

4.2 Saran .... ....... ...... .. ...... .. ............. ........ ......................................... .......... .. 37 

DAFT AR PUST AKA .. ..... ....... ... .................... ............ .......... ..... .............................. 38 

LAMPlRAN - LAMPlRAN ................................................................................. ... L 

x 



2.3.5 Tim Pengawas Lapangan ... .. ...... .......... .. .. ...... .... ...... .. .......... 17 

2.4 Struktur Organisasi Penyedi Jasa ...................... ...... ................ ............ .. .. .... ...... 19 

2.4.1 Site Manager ...................... ........ .. .............................. .. .. ...... 20 

2.4.2 Keuangan .. .... ... ... ... .. .... .... ... ....... ...... .............................. ..... . 20 

2.4.3 Pelaksana .... ... ..... ...... ............ ....... .... ..... ......... .......... .. ..... ...... 21 

2.4.4 Logistik ......................................................... ....... .. ... .......... . 21 

2.4.5 Juru Ukur ............ ... ... .... .. .......... ..... .................... ........ ... ........ 22 

BAB III PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN PROYEK .... ........ .... ............ 23 

3.1 Uraian Umum ................................................................................ ....... 23 

3.2 Survei Pendahulu ........................................................................ .. ... .... 25 

3.3 PekeIjaan Persiapan ........................................ ...... ...... ...... ........ ........... 26 

3.3.1 Mobilisasi .................... ......... ......... ......... ....... ..... ...... ... ......... 26 

3.4 Perencanaan ................... .. ....... ... .. ... ............. ...... .... ...... ....... ........ ... ... ... . 28 

3.4.1 Perencanaan Break Water .......... .. .... ............. .. ...... ................ 28 

3.4.2 Perencanaan Struktur Tahap 1.. ..................... ... ........... .......... 29 

3.4.3 Perencanaan Struktur Tahap Il .............. .. ......................... ... . 32 

3.5 Pekerjaan Akhir Pelaksanaan .. .................. ......... ........ ........ ........... ....... 33 

3.5.1 Pelaksanaan Akhir Pekerjaan Break Water ........... .. .. .. .... .... . 33 

BAB IV PENUTUP ... ....... ... .... .... ......... ....... ........ ...... .................... ................. .. ...... 35 

4.1 Kesimpulan ......... ... ... ...... ............... .... ... ... ..... .......... .................... ....... .. 35 

4.2 Saran .................. ............... ...... ....................... ....... ..... .... ..... ..... ........... . 37 

DAFT AR PUST AKA .. .... ..... ... ... ............. ... .... .... .. ...... ... .. ......................... .. .. .......... 38 

LAMPIRAN - LAMPIRAN ..... .... ....... .. ..... .. ....... .... .. ..... ..... .. .......... .. ... .... .............. L 

Xlll 





Gambar 2.1 

Gambar 2.2 

i j Gambar 2.3 

Gambar 2.4 

Gambar3.1 

Gambar 3.2 

Gambar3.3 

Gambar 3.4 

Gambar3.5 

Gambar3 .6 

Gambar3.7 

DAFT AR GAMBAR 

Denah Lokasi Proyek.... ................. ... ...... .... ....... ..... ........ ... .... 6 

Hubungan Kerja Proyek ............ .. .. ..... .... ...................... ......... 8 

Struktur Organisasi dan Tugas. .... ... ....... ............ .... ........... ... .. 15 

Struktur Organisasi Penyedia Jasa.... ... ............ .. .................... 19 

Waterpass dan Theodolith .......... .. ........ ...................... .. ......... 28 

Rakit Bambu ..................... .. ............. .. ............. ....................... 29 

Batu Pengisi Break Water .................... .. ................................ 30 

Truk Bambu Bawah Rakit ..................................................... 31 

Perancah Bambu Petung ........ .. .... .................. ........ .............. .. 31 

Crane dan Minipile ................ .. ........ .. ........... ......................... 31 

Pemancang Minipile ........ .. .......... .. .. .. .. ....... .. .............. .. . ........ 37 

XIV 



,. 



DAFT AR LAMPlRAN 

Lampiran 1 Rencana Mutu Kontrak ....... ... ...................... .. ... ... .. ................ L 1 

Lampiran 2 Dokumen Pelelangan Umum ...... ..................... .. ... .. ........ ....... L 44 

xv 



• 



Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekw;'ing Kendal 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Sen dang Sekucing, Desa Sendang Sekucing Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu asset daerah yang penting untuk masuk 

dan berkembangnya sektor perikanan dan perdagangan. Disamping fungsi utama 

PPI Sendang Sikucing sebagai pelabuhan kapal-kapal yang berukuran kedl milik 

nelayan dan untuk peklangan ikan. PPI Sendang Sikucing juga sebagai tempat 

obyek wisata daerah. Namun seiring dengan perkembangan perikanan dan 

perdagangan era global,persaingan serta peningkatan kualitas para nelayan, 

diperlukan suatu fasilitas Break Water baru yang cukup luas dan memadahi untuk 

menampungjumlah kapal-kapal nelayan yang masuk 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Sejalan dengan itu maka keIja praktek ini dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa guna mengarnati, mengikuti, dan menganalisa 

proses penyelenggaraan pembangunan suatu proyek yang bergerak di bidang 

Teknik Sipil secara langsung di lapangan. KeIja praktek ini juga dimaksudkan 

untuk membandingkan antara teori di perkuliahan dengan praktek langsung di 

lapangan. 

Selain kegiatan teknis, mahasiswa juga harus mengetahui dan memahami 

proses manajemen proyek terse but. KeJ.ja praktek bertujuan agar mahasiswa 

Pufra Johan K. 05.12.0022 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Wafer) 
Sendang Sekucing Kendal 

mendapatlcan pengetahuan dan pengalaman agar nantinya dapat dijadikan sebagai 

bekal setelah lulus dan terjun di dunia keIja. 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memberikan gambaran yang jelas dalam laporan ini, kami herusaha 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai keperluan. Laporan ini pada 

hakekatnya merupakan laporan hasil pengamatan di lapangan selama pelaksanaan 

prcyek. Adapun data-data yang kami peroleh dapat dibagi menjadi : 

1. Metode Observasi (pengamatan) 

Dalam metode ini kami melakukan pengamatan langsung di 

lapangan mengenai teknik pekeIjaan yang sedang berlangsung. Karni 

mengadakan pengamatan mengenai hal-hal yang berhubllllgan dengan 

pekerjaan struktur. Selain itu kami mengadakan observasi tentang 

masalah-masalah yang timbul yang sekiranya dapat menghambat 

~ JkeIja dan berusaha mencari pemecahannya. 

1... ~ lmIterview (wawancara langstmg) 

Dalam hal ini kami melakukan wawancara atau tanya jawab 

langstmg dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek, wawancara 

dengan pihak pengawas proyek, kontraktor, mandor, maupun dengan 

tukang mengenai hal-hal yang beJum diketahui atau menanyakan 

berbagai masalah yang dijumpai di lapangan dengan maksud agar kami 

mendapatkan masukan - masukan yang berarti dalam kerja praktek ini. 

3. Metode Diskriptif(literatur) 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 

.){Vu'ldW?8 ~!!lg Kendal 

Metode Oiskriptif didapatkan dari buku-buku yang mempeJajari 

tentang contoh-conloh analisa yang digunakan dalam perhitungan 

struktur. Metode literatur digunakan dalam pemecahan pennasalallan 

yang diliadllpi dalam pernbuatan laporan kerja praktek ini. 

4. Metode lnstrurnen 

Metode instrumen dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat 

bantu dalam penelitian seperti kamera, alat tulis, dan alat bantu yang 

lain. Metode ini sekaiigus digunakan untuk pengambilan data yang 

didapat dari proyek pada waktu pelaksanaan di lapangan. 

1.4 Sistematika Penyusunan Lapcran 

Dalam rnernpennudah penyusunan laporan ini, maka kami membagi 

laporan ini menjadi empat bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Meliputi latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan 

kerja praktek, pernbalasan masalah, metode pengumpulan 

data., serta sistematika kajian laporan. 

Bab II Tinjauan Umum Proyek 

Meliputi uaraian umum, maksud dan tujuan proyek, lokasi 

dan situasi proyek, serta data proyek. 

Bab III Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangzman Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekucing Kendal 

Meliputi uraian umum, bahan-bahan dan peralatan keIja 

yang digunakan untuk pekerjaan batu pengisi break water, 

pekerjaan rakit bambu, dan pemancangan minipile 

BabIV Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran tentang perencanaan 

dan pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemecah 

Gelombang (Break Water) dari hasil pelaksanaan keIja 

praktek. 

1.5 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Selama keIja praktek materi pelaksanaan proyek yang diamati (secara 

garis besar) meliputi : 

1. PekeIjaan pengisian batu break water. 

2. Pekerjaan rakit bambu. 

3. PekeIjaan pemancangan mini pile. 
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Laporan Kelja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekllcing Kendal 

BAB II 

TINJAUAN UMUM PROYEK 

2.1 L atar Belakang Proyek 

Sendang Sekucing, Desa Sendang Skucing Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal mernpakan salah satu asset daerah penting untuk masuk dan 

berkembangnya sektor perikanan dan perdagangan. Disamping fungsi utama PPI 

Sendang Sikucing sebagai pelabuhan kapal-kapal yang bernkuran kecil milik 

nelayan dan untuk pelelangan ikan. PPI Sendang Sikucing juga sebagai tempat 

obyek wisata daerah. Namun seiring dengan perkembangan perikanan dan 

perdagangan era global,persaingan serta peningkatan kualitas para nelayan, 

diperlukan suatu fasilitas Dermaga barn yang cukup luas dan memadahi untuk 

menampung jumlah kapal-kapal nelayan yang masuk. 

2.1.1 Lokasi Proyek dan Situasi Proyek 

Proyek Perencanaan Pemecah Gelombang (Break Water) yang terletak di 

lalan Sendang Sikucing, Kendal. Adapun letak gcografis batas-batas dari proyek 

ini adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Laut lawa 

Sebelah Timur : Sendang Kacangan 

Sebelah Selatan : Gempol Sewu 

Sebelah Barat : Kali Kuto 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekucing Kendal 

Gambar 2.1 : Peta Lokasi Proyek 

Sumber: Google Earth 

2.1.2 Panjang Bagunan 

Pengembangan pembangunan pemecah gelombang (break water) Sendnag 

Sekucing memiliki panjang 72 meter. 

2.1.3 Data Proyek 

Pembangunan Perencanaan Pemecah Gelombang (Break Water), Desa 

Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

1. Tahun Anggaran : 2009 

2. Lokasi : Kab. Kendal 

3. Nomer kontrak : 050 / 524 / VI / 2009 

4. Penyedia Jasa : PT.GALA TAMA 

5. Waktu Pelaksanaan : 120 hari kalender 

6. Waktu pemeliharaan : 180 hari kalender 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sen dang Sekucing Kendal 

7. Nilai Kontrak : Rp. 1.667.752.000,00 

(# Satu miliar enam ratlls enam pullih tujllh juta llljuh ratlls lima pllluh dua ribu 

rupiah #) 

2.1.4 Data Teknis Proyek Kerja Praktek 

Data teknis proyek pembangunan adalah sebagai berikut : 

1. Batu Pengisi Break Water 

2. Rakit Bambu (Jarak antar bambu = 30 em) 

3. Trueuk Bambu Bawah Rakit (Dmin = 8 em, L = 4m, Jarak = 1.5 m) 

4. Trueuk Bambu Petung (0 ± 10 em, L = 6 m, Jarak = 0.5 m) 

5. Minipile Segitiga 280x280x280 mm (K-600, L = 8 m) 

6. Pemancangan Minipile 

2.2 Struktur Organisasi 

2.2.1 Tinjauan Umum 

Organisasi seeara umum dapat di artikan dua orang atau lebih yang 

melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama - sarna dengan kemampuan dan 

keahliannya masing - masing seeara terstruktur untuk meneapai tujuan yang 

sepesifik atau sejumlah sasaran tertentusesuai dengan yang di reneanakan. 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekucing Kendal 

Keterangan : 
=--I> Garis Komando 

- - ... -I> Garis Koordinasi 

Gambar 2.2: Pola Hubungan Kerja Proyek 

Organisasi juga dapat di artikan sebagai kumpulan sekelompok orang yang 

bekeIja dengan bidang keahlian masing - masing, secara bersarna - sarna untuk 

mencapai tujuan akhir agar mendapatkan nilai efisiensi dan tepat waktu. 

Bagi pembangunan yang potensial, tujuan akhir dapat berarti kualitas yang 

terjarnin, ketepatan waktu, anggaran yang bernat, organisasi yang baik, 

pencerminan keprofesionalan kerja, dan sebagainya. Adapun karena tujuan 

tersebut pemberi tugas atau pemilik proyek senantiasa mencari kontraktor yang 

handa!. 

2.2.2 Pihak - Pihak yang terlibat 

Dalam proyek Pembangunan Perencanaan Dermaga, terdapat pibak -

pihak sebagai berikut: 
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Laporan Kerja Prakrek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Walel) 
Sendang Sekucing Kendal 

40 Mengkonsultasikan mengenai gambar-gambar atau hal-hal lain yang 

mungkin tidak cocok dengan kondisi lapangan kepada pengawas untuk 

mencari altematif pemecahannyao 

50 Bertanggung jawab kepada pimilik proyek dalam bent uk bangunan 

fisiko 

2.2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisai proyek PT. GALA TAMA sdaku komraktor pelaksana 

pada sebuah proyek di lapangan, struktur organisasi pengguna jasa tersebut 

adalah: 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sen dang Sekucing Kendal 

6. Memimpin rapat kordinasi lapangan,baik secara rutin maupun rapat 

khusus. 

7. Memberikan rekomendasi untuk penunjukan sub pelaksana jika di 

perlukan. 

8. Mengawasi pengadaan dan kualitas tenaga kerja,material dan peralatan 

dari pelaksana pembangunan. 

9. Bertanggungjawab kepada pemilik proyek. 

10. Memonitor pembayaran pada pelaksana pembangunan. 

4. Pelaksana (kontraktor) 

Kontraktor adalah suatu badan dan berbadan hukum yang di tentukan oleh 

pemilik proyek dan juga sesuai dengan kontrak kerja sarna yang telah di sepakati. 

Memiliki hak untuk melaksanakan proyek sepcnuhnya sesuai clegan hal-hal yang 

sudah di rencanakan sejak awal dan tanggung jawab kontraktor pelaksanaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pekerjaan dengan berdasarkan pada syarat-syarat yang 

telah di buat dalam bestek. 

2. Menaati segala peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pekerjaan, baik berupa keputusan dan peraturan-peraturan pemerintah. 

3. Melaporkan pelaksanaan pekrjaan dalam bentuk laporan peker:iaan 

harian, mingguan dan bulanan . 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Walet) 

Sen dang Sekucing Kendal 

6. Membuat gambar refisi, jika karen a sesuatu hal diadakan perubahan 

pada gambar rencana. 

7. Bertanggungjawab kepada pemilik proyek, yang dalam hal ini di wakili 

pimpinan proyek akan segaJa rencana struktur maupun arsitektur yang 

akan di laksanakan. 

Perencanaan pada Proyek Pembangunan Dermaga TPI Sendang Sikucing 

dan Perencanaan Pemecah Gelombang (break }vater) adalah PT. GALA TAMA, 

Semarang. 

3. Pengawas 

Pengawas adalah badan hukum atau perseorangan baik swasta maupun 

instansi pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengontrol pelaksanan 

pekerjaan dari sllatu proyek agar tercapai hasil kerja yang optimal menurut 

persyaratan yang ada. Tugas,wewenang,dan tanggung jawab dari konsultan 

pengawas adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai wakil dari pemiJik proyek di lapangan . 

2. Mengkoordinasi hubungan kerja antara unsur-unsur pengelola proyek 

sehingga terbentuk suatu organisasi yang baik dan efisien. 

3. Menyediakan infonnasi pada pemilik proyek dan perencana. 

4. Memberikan informasi kepada pemilik proy~k dan perencana. 

5. Memonitor kemajuan pekerjaan di proyek agar sasaran-sasaran proyek 

dapat terpenuhi dan tidak terJampaui tanpa sepengetahuan dan 

persetujuan pemilik. 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Wate}) 
Sen dang Sekucing Kendal 

itu perencana juga dapat bertindak selaku penasehat yang memberi sarana dan 

pertimbangan dalam perkembangan proyek selanjutnya, antara lain meliputi 

prencanan arsitektur,struktur maupun perencanan teknis, Tugas,wewenang dan 

tanggungjawab dari konsultan perencana adalah sebagai berikut: 

Mengumpulkan data-data proyek dan hal-hal lain yang menyangkut 

proyek. 

1. Membantu pemilik proyek mengurus surat-surat ijin dari pemerintah 

dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan 

proyek tersebut. 

2. Membantu peraturan dan syarat-syarat yang biasa disebut dengan 

dokumen tender. 

3. Membuat perencanaan lengkap dari bangunan yang akan dibuat sesuai 

dengan keinginan pemilik proyek. Adapun perencanaan meliputi: 

a. Gambar-gambar struktur dan arsitektur 

b. Perhitungan konstruksi 

c. Perhitungan taksiran Rencana Anggaran Biaya 

d. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 

4. Pada pelaksanaan pembangunan konsultan bertindak sebagai wakil dari 

pemilik proyek. 

5. Melakukan pengawasan pelaksanaankonstruksi secara berkala apakah 

sesuai dengan rencana. 
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Laporan Kerja Praklek 
Proyek PembangunanPemecah Gelombang (Break Walel) 
Sendang Sekllcing Kendal 

perhitungan yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Tugas, wewenang dan 

tangungjawab dari pemilik adalah sebagai berikut: 

1. Menyedial<an dana yang cukup untuk merealisasikan Pembangunan 

proyek . 

2. tvlengangkat daD menunjuk bagian perencana, bagian pelaksana dan 

bagian pengawas. 

3. Menandatangani kontrak keIja dan perjanjian - perjanjian yang ada. 

4. Mengambil keputusan terakhir yang mengikat mengenai pembangunan 

proyek setelah berkonsultasi dengan konsultan perencanaJpengawas. 

5. Mengurus segal a perijinan yang diperlukan untuk pelaksanakan 

pembangunan seperti Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) . IJlll 

melaksanakan pekerjaan dari kepolisian. 

6. Menyetujui atau menolak perubahail pekerjaan tambahan atau 

pekerjaaJ1 kurang, yang diajukan oleh konsultan perencana. 

7. Menyetujui atau menolak hasil pekeIjaan. 

Pemilik proyek (owner) dari Proyek Perencanaan Pemecah Gelombang 

(break water) adalah Dinas Peternakan , Kelautan, dan Perikanan,Kabupaten 

Kendal. 

2. Perencana (konsultan) 

Berfungsi sebagai orang at au badan hukum yang berpotensi untuk 

mercncanakan bangunan sesuai kebutuhan dan keinginan pemilik proyek.selain 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekucing Kendal 

1. Pemilik proyek (oH"l1er) 

2. Perencana (konsultan) 

3. Pengawas 

4. Pelaksana (kotraktor) 

5. Sub kontraktor 

Dalam pelaksanan proyek, kelima unsur telsebut harus menjalani kerjasma 

yang baik sesui dengan proposal keIja dan tanggung jawabnya masing - masing, 

selain itu masing - masing pihak harus menciptakan suasana keIja yang serasi dan 

harmonis antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sehingga didapatan 

hasil seperti yang diharapkan. 

Kelima unsur tersebut bekerja sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang 

berlaku dan sesuai dengan perjanjian keIja yang telah disepakati bersama oleh 

kelima unsur tersebut di atas. 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing pihak tersebut: 

1. Pemilik Proyek (owner) 

Pemilik proyek (owner) adalah pihak yang mempunyai modal at au 

gagasan untuk membangun. Keinginan tersebut di sampaikan kepada konsultan 

perencana untuk kemudian di wujudkan dalam bentuk gambar rencana, termasuk 

di dalamnya perhitungan menyangkut pembangunan proyek tersebut. Selanjutnya 

Pemilik proyek tersebut menunjuk kontraktor pelaksana untuk melaksanakan 

pekeIjaan pembangunan tersebut, dengan berdasarkan pada gambar rencana dan 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
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Pejabat Penatausahaan 

Keuangan ( PPK) 

Bendahara pengeluaran 

Pembantu 

Dinas peternakan,kelautan 
dan perikanan 

Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan 

(PPTl() 

Tim Pengawas 
Lapangan 

: Hubungan Perintah 

: Hubungan Kordinasi 

Panitia pemeriksa 

barang atau jasa 

Gamabar 2.3: Struktur Organisasi dan Tugas (Hubungan Kerja) 

Sumber : Dokumen Proyek ( 2010 ) 

2.3 Tugas dan Penanggung Jawab Pengguna Jasa Kontruksi 

2.3.1 Pejabat Pengusahaan Keuangan (PPK) 

Tugas dan Tanggung lawab: 
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Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekucing Kendal 

I . Meneliti perlengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di 

sampaikan oleh bendahara pengeluaran dan di ketahui / di setujui oleh 

PPTK . 

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU,SPP - TU dan SPP-LS,gaji dan 

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang di ajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran. 

3. Melakukan Verifikasai SPP. 

4. Menyiapkan SPM 

5. Menyiapkan Verifikasi harian atas penerimaan 

6. Menyiapkan akuntansi SPKO 

7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD 

8. Menandatangani pengesahan SPJ 

2.3.2 Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) 

Tugas dan Tanggung jawab: 

1. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan sub proyek 

dalam mencapai sasanm utama yang telah di tetapkan dalam OPA. 

2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam peiaksanaan 

pekerjaan. 

3. Memberikan bimbingan teknik kepada kontraktor. 

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendal ian pekerjaan yang di 

kontrakkan , baik terhadap kualitas maupun waktu peiaksanaan. 
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Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sen dang Sekucing Kendal 

5. PPTK bertanggung jawab atas segi fisik untuk proyek yang di 

pimpinnya sesuai dengan DP A ata dokumen yang di samakan. 

6. PPTK bertanggung jawab at as penyelesaian proyek tepat pada 

waktunya. 

7. Bertanggungjawab kepada Dinas Peternakan,Kelautan, dan Perikanan. 

2.3.3 Panitia Pemeriksa Barang atau Jasa 

Tugas dan Tanggungjawab 

1. Meneliti dan memeriksa barang yang diadakan oleh panitia. 

2. Meneliti prosedur dan dokumen administrasipengadaan barang. 

3. Menuangkan hasil pemeriksaan di maksudkan dalam berita acara. 

2.3.4 Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Tugas dan Tanggung lawab: 

1. Membantu, menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, 

dan mempertanggung jawabkan keuangan untuk keperluan belanja 

pada masing-masing kegiatan di Dinas Peternakan, Kelautan, dan 

Perikanan Kabupaten Kendal. 

2. Membantu pembuatan dokumen anggaran. 

3. Membantu mencatat pembukuan. 

2.3.5 Tim Pengawas Lapangan 

Tugas dan Tanggung lawab: 
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Laporan Kerja Praktek 
Proyek Pembangunan Pemecah Gelombang (Break Water) 
Sendang Sekucing Kendal 

I . Meberikan petunjuk dan pengarahan kepada konsultan dan kontraktor 

sehubungan dengan pelaksanan pekerjaan di lapangan. 

2. Meninjau kembali dan menguji semua data perhitungan teknis serta 

desain yang ada dengan kondisi lapangan pada pelaksanan. 

3. Meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen kontrak 

dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada. 

4. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap konsultan dan 

kontraktor tentang pelaksannan pekerjaan di lapangan, serta 

mengusahakan terlaksananya kerja sarna yang baik antar 

Proyek,Konsultan, Kontraktor dan instansi tekait dengan pelaksanan 

pekerjaan sehingga di capai hasil yang optimal. 

5. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, rencatatan, 

pembukuan, pelaporan dan evaluasi pelaksanan pekerjaan. 

6. Menyelenggarakan pengawasan kuantitas dan kualitas pekerjaan di 

lapangan. 

7. Mengetahui dan memahami isi dokumen kontrak sebagai pedoman 

kerja di lepangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Bertanggungjawab kepada Koordinasi Pe1aksana 
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2.4 Struktur Organisasi Penyedia Jasa 

Site Manager 

Purwo Budijono,ST 

A dministrasi 

Dwi Ratna.Y.H,ST 

Logistik 

Sigit Budi. P 

Oprator / Mekanik 

Dannanto 

Hubungan Perintah 

Hubungan Kordinasi 

! 
Pelaksana 

Muktiyono 

! 
Keuangan 

Muhammad Ridho 

Juru Ukur 

Achmad Nur Huda,ST 

Gamabar 2.3: Struktur Organisasi Penyedia Jasa 

Sumber : Dokumen Proyek (2010) 
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Proyek Pembangunan Pel71ecah Gelombang (Break Watel) 
Sendang Sekllcing Kendal 

2.4.1 Site Manager 

1. Nama 1 abatan : Site Manager 

2. Tujuan Umum labatan Mewakili project Manager jalam 

memlmpm dan mengkoordinasi dalam hal pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan agar berjalan sesuai rencana. 

3. Uraian Tugas 

a. Merinci secara detail kebutuhan dan peralatan sebagai mana yang 

telah direncanakan. 

b. Menyusun permintaan bahan dan peralatan sesual dengan 

kebutuhan pelaksanaan proyek. 

c. mengontrol pennclan bahan dan peralatan sesuaJ dengan 

perencanaan baik terhadap jumlah maupun mutunya. 

d. Menyiapkan serta mengamankan dengan benar terhadap bahan dan 

peralatan yang ada diproyek. 

2.4.2 Keuangan 

1. Nama labatan : Keuangan. 

2. Tujuan Umum labatan :Membantu meleksanakan penerapan system 

mutu termasuk pelaksanan inspeksi dan test. 

3. Tanggung lawab 
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a. Terlaksananya kegiatan inspeksi dan test proyek. 

b. Tersedianya alat-alat test yang telah di kalibrasi. 

4. Uraian Tugas Melaksanakan kegiatan inspeksi dan test 

proyek. 

2.3.3 Pelaksana 

1. Nama labatan : Pelaksana 

2. Tujuan Umum labatan : Melaksanakan kegiatan yang di tugaskan 

Site Manager yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

3. Tanggungjawab 

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar desain dan sesuai 

dengan rencana yang telah di tentukan. 

b. Mengusulkan kepada Site Manager kebutuhan alat, bahan dan 

tenaga kerja. 

c. Melakukan pencatatan hasil kerja. 

2.3.4 Logistik 

1. Nama labatan Logistik 

2. Tujuan Umum Jabatan : Terselenggaranya kebutuhan bahan dan 

peralatan secara tepat waktu, jumlah dan mutunya 
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3. Tanggu lawab : Tersedianya bahan dan peralatan sesual 

jadwal peleksanaan yang telah di tentukan 

4. Uraian Tugas 

a. Merinci detail kebutuhan dan peralatan sebagaimana yang telah di 

rencanakan. 

b. Menyusun permintaan bahan dan peralatan seSUaI dengan 

kebutuhan pelaksanaan proyek. 

c. Mengontrol pennclan bahan dan peralatan seSUaI dengan 

perancanan baik terhadap jumlah maupun mutunya. 

d. Menyiapakan serta mengamankan dengan benar terhadap bahan 

dan peralatan yang ada di proyek. 

2.3.5 Juru Ukur 

1. Nama labatan : lurn Ukur 

2. Tujuan Umum 1 abatan :Melaksanakan kegiatan yang di tugaskan 

Site Engineer yang berhubungan dengan survey proyek. 

3. Tanggung lawab 

a. Terlaksananya kegiatan pengukuran. 

b. Melakukan pencatatan hasil kerja 

4 . Uraian Tugas 

a. Mencatat, menyimpan dan menyediakan hasil pengukuran. 
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BAB III 

PERENCANAANDANPELAKSANAAN 

3.1 Uraian Umum 

Bab ini menjelaskan pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemecah 

Gelombang (break water) Sendang Sekucing. Suatu pekeIjaan harus mempunyai 

arah dan tujuan yang jelas untuk memperoleh suaPI hasil yang sesuai dengan 

perencanaan yang t~lah dibuat. Selain itu pelaksanaan p~keIjaan juga harus 

memeperhatikan bahan,alat dan tenaga keIja yang di butuhkan. 

Tahap pertama untuk memulai pelaksanaan proyek adalah perencanaan. 

Perencanaan adalah suatu langkah awal sebelum pekerjaan bias di mulai . Tahap-

tahap sebelumnya yang harus dilakukan adalah surveipendahuluan yang meliputi 

peneyelidikan tanan di lapangan dan di laboratorium,maupun survei topografi 

untuk mendapatkan data elevasi, luas tanah juga data yang mendukung untuk 

perencanaan konstruksi ini. 

Pemcanaan yang baik memiliki beberapa krite~a yang terdiri dari Biaya, 

mutu, dan waktu, dengan uraian sebagai berikut: 

I. Biaya, 

Biaya proyek direncanakan agar ekonomis dan seetlsien mungkin . 

2. Mutu, 

Has il akhir proyek harus memiliki mutu yang baik . 
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3. Waktu, 

Pelaksanaan proyek harus dilakukan dengan waktu yang sangat tepat. 

Waktu pelaksanaan yang cepat belum tentu tepat karena mungkin akan 

berpengaruh pada pembengkakan biaya proyek. Ketiga kriteria di atas masih di 

pengaruhi oleh suatu factor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor 

lingkungan. 

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam pekerjaan sebuah bangunan 

adalah ketersediaan bahan bangunan dan peralatan kerja. Sebagai salah satu faktor 

pendukung, bahan bangunan dan peralatan kerja turut mempengaruhi keberhasilan 

suatu pekerjaan. Meskipun bagus dan indahnya suatu rencana gambar kerja, tidak 

akan menjadi sebuah bangunan jika tidak adanya bahan bangunan dan peralatan 

kerja, oleh karen a itu te'rsedianaya bahan bangunan dan peralatan kerja secara 

berkesinan1bungan selama pelaksanaan pekerjaan mutlak di pcrlukan. 

Selain hal-hal di tersebut di atas yang juga di perlukan dalam keberhasilan 

suatu pekerjaan adalah adanya pengawasan dalam dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Pengawasan ini di maksudkan untuk m~ngetahui sudah sampai sejauh mana 

prestasi kerja yang di lakukan, juga untuk mengecek kemungkinan adanya 

penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Suatu pekerjaan bila terdapat 

ketidak sesuaian antara kondisi di lapangan dengan kondisi ideal dalam 

perencanaan, fungsi pengawasan ini dapat segera mengetahui dan dicari scbab-

sebabnya dan kemudian di ambil tindakan koreksi. 
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Pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada dalam suatu 

proyek menuntut pengambilan keputusan yang cepat tetapi tepat dan dapat di 

pertanggungjawakan baik segi teknis maupun non teknis. 

Pengetahuan dan kemampuan mutlak diperlukan bagi individu! kelompok 

yi.lng bemmsi sebagai pengawas karen a baik den tidaknya pelaksanaan pekerjaan 

suatu proyek dapat di ketahui dengan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

3.2 Survei Pendahuluan 

Suvei pendahuluan pad a proyek ini di awali dengan penyelidikan tanah.hal 

ini bertujuan agar o·wner dan perencana mengetahui jenis pondasi yang cocok 

untuk pembangunan proyek tersebut. Tujuan pekerjaan dan penyelidikan tanah itu 

send in untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan karakteristik lapisan 

tanah, jenis tanah, dan muka air tanah pada lokasi proyek Pembangllnan Pemecah 

Gelombang Sendang Sikucing, sehingga di ketahui susunan dan lapisan tanah 

yang ada di lokasi tyersebut. Penyelidikan yang di laksanakan meliputi uji 

lapangan dan laboratorium.Penyelidikan tanah dilapangan berupa pekerjaan 

pengeboran dengan mesin dan pengambilan contoh asli tanah tak terganggu 

(Undisturbed Sample) dan tanah terganggu (Distrubed) untuk di selidiki di 

laboratonum. Penyelidikan di laboratonum meliputi Index properties dan 

Mechanical Properties. Adapun dari hasi-hasil tersebut didapatkan sifst-sifat fisik 

(Physical Properties) dan sifat-sifat mekanik (Mechanical Properties). 
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3.3 Pekerjaan Persiapan 

3.3.1 Mobilisasi 

Mobilisasi dalam pelaksanaa pekerjaan ini meliputi : 

1. Mobilisasi Personil 

Mobilisasi personil dilaksanakan segera setelah kontrak ditandatangani. Personil 

inti yang didatangkan meliputi Site Manager, Pelaksana, Administrasi Teknik, 

Juru Ukur, Logistik, Keuangan, dan Mekanik. Tenaga dan pekerja sebagian 

diambilkan dari lokal daerah. 

2. Mobilisasi Peralatan dan Material 

Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek didatangkan dengan alat 

angkut yang sesuai dengan kapasitas. Mobilisasi peralatan yang didatangkan 

disesuaikan dengan kebutuhan alat sesuai dendan schedule pelaksanaan pekerjaan. 

Material untuk pelaksanaan proyek didatangkan dan lokasi terdekat dengan 

lokasi pelaksanaan. Material tersebut sebagian besar disupplay oleh supiler 

sampai ke iokasi pekerjaan. 

3. Penyadiaan Fasilitas Proyek 

F asititas proyek yang disediakan meliputi pembuatan kantor proyek dan mess 

personil. Kantor proyek ditempatkan di lokasi yang strategis di lokasi proyek 

dilengkapi dengan sarana komunikasi, air bersih, dan gudang. 
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Sebelum melaksanakan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu pekerjaan 

persiapan yang antara lain meliputi : 

a. Jalan masuk, kelokasi proyek menggunakan jalan-jalan setempat yang 

ada yang berhubungan dengan jalan raya yang berdekatan dengan daerah 

proyek. Jika diperlukan perbaikan dan pelebaran jalan yang ada, perbaikan 

dan perkuatan jembatan sehingga memenuhi kebutuhan pengangkutannya 

sesual kebutuhan. Pengaturan pemakaian jalan sehingga tidak 

mengganggu lalulintas umum. 

b. Pengukuran, dilakukan dengan menggunakan alat ukur waterpass dan 

theodolith dengan maksud untuk mengetahui batas-batsa kerja. Garis 

elevasi muka tanah asli hasil pengukuran awal, dimensi rencana bangunan, 

elevasi posisi dan kedudukan bangunan, elevasi galian, elevasi timbunan 

dan elevasi bantuan pelaksanaan yang didasarkan pada titik tetap (Bench 

Mark) yang ditetapka direksi. Hasil dari pengukuran awal tersebut 

kemudian diterjemahkan dalam gambar kerja (Shop Drawing). Shop 

Drawing yang telah disetujui pengguna jasa dipakai sebagai acuan 

perhitungan volume awal saat akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau 

Mutual Check 0 % (MC 0). 
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4. Perbaikan dan penyempumaan bagian pekerjaan yang di periukan. 

5. Demobilisasi peralatan secara bertahap. 

Demikian metode pelaksanaan dan pekerjaan ini di buat untuk di pakai 

sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
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BABIV 

PENUTUP 

Pada pekeIjaan bidang Teknik Sipil terjadi suatu kondisi kerja yang sangat 

kornplek sebab ban yak unsur yang terlibat dan saling terkait dalam penyelesaian 

pekerjaaan, rnaka diperlukan keIja sarna yang baik antar unsUf-unsur pelaksana 

proyek. Untuk rnencapai hasil seperti yang diharapkan selain diperlukan kerja 

sarna antara un sur pelaksana proyek juga diperlukan perencanaan dan perhitungan 

yang rnatang. Selain itu tanggung jawab personil rnerupakan faktor yang penting 

yang perlu diperhatikan. Keberhasilan suatu proyek juga dipengaruhi oleh rnetode 

atau cara kerja yang diterapkan dan kualitas bahan bangunan yang dipakai. 

Dari hasil Kerja Praktek yang kami laknkan selama 90 hari di Proyek 

Pernbangunan Perencanaan Pernecah Gelornbang (break water), bahwa pekeIjaan 

yang berlangsung berjalan dengan baik. Hal lain yang kami dapatkan adalah 

banyak rnendapat rnasukan pengalarnan ataupun pengetahuan yang sebelumnya 

belum pemah kami dapatkan. 

6.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat karni utarakan sebagai hasil pengamatan 

selama KeIja Praktek : 

1. Secara umum pelaksanaan pekerjaan mernenuhi persyaratan teknis sesuai 

dengan perencanaan, walaupun ada beberapa revisi dan perbaikan. 
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2. Keberhasilan dan kelancaran pembangunan suatu proyek tergantung dari 

koordinasi dan komunikasi antara unsur pelaksana proyek. Keterbukaan 

hubungan antara pekerja dengan pelaksana atau pengawas dapat 

memperiancar pelaksanaan pekerjaan. 

3. Pengawasan terhadap setiap item pekeIjaan diperiukan agar tidak teIjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan serta menjaga kualitas hasil pekerjaan. 

4. Pengawasan cukup efektif, sehingga pekeIja8n yang dihasilkan memenuhi 

syarat. 

5. Dalam pengendalian proyek diperlukan pengendalian waktu, mutu, dan 

biaya untuk menghindarkan teIjadinya keterlambatan pekeIjaan. 

6. Metode kerja yang baik dan terencana dalam pelaksanaan pekerjaan 

dimaksudkan agar pekerjaan berjalan lancar. Penjelasan mengenai item 

pekeIjaan oleh pengawas kepada pekerja jelas dan mudah dipahami 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 

7. Dalam penempatan material bahan bangunan tclah memenuhi persyaratan 

penyimpanan. Penempatan baja tulangan telah terlindung dari ranas dan 

hujan, penyimpanan semen juga telah sesuai dengan persyaratan 

penYlmpanan sew.en. 

8. Pemeriksaan sebeium pekerjaan pengecoran dapat menghindarkan 

kesalahan yang dapat menyebabkan teIjadinya keteriambatan pekerjaan. 

9. Tak lupa doa yang selalu terns didengungkan agar kita selalu dalam 

periindungan ALLAH SWT.amin. 
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4.2 Saran 

Mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki kami baik ilmu 

maupun pengalaman, kami mencoba memberikan saran-saran berdasarkan 

pengalaman selama dua bulan melaksanakan Kerja Praktek, antara lain: 

1. Evaluasi pekerjaan dilakukan untuk mengetahui kesalahan sedini 

mungkin. Basil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

kelanjutan pekerjaan. 

2. Pemeliharaan peralatan dan penyimpanan bahan bangunan perlu mendapat 

perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. 

3. Koordinasi antara unsur pelaksana proyek harus tetap terjaga, mengingat 

koordinasi merupakan media untuk menyelaraskan dan mewujudkan 

setiap rencana. 

4. Pada saat pengecoran dengan beton ready mix, volume beton yang dipesan 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, untuk menghindarkan terjadinya 

kelebihan beton. 

5. Keselamatan kerja dalam proyek tetap harus diperhatikan agar tercipta 

iklim kerja yang kondusif dan nyaman. 

6. Dilapangan belum dilakukan uji slump test dan silinder beton. 

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan Llntuk 

kemajuan dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan di masa yang akan 

datang. 
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ct 

Batu Blonos minimal (2) 0,75 -1,00 m 

'1,950LWS 

Lapis lsi (21 0.1 0 -0.15 m 

r-

Rakit Bambu 

inipile segitiga 280 x 280 x 280 mm 
rak memanjang 0,75 m, L = 6 m 

l 
;1:' 
~1 

~.iD 

t .. _2 24 m 
i1.20mi ~ 
9.98 m I 

3,00 m ~L31 m I 2,00 m 3,23m 2.50m 
L.____________ 15.03 m 

'm 

@) CROSS SECTION STA 0 ± 200 
• SKALA 1 : 100 

.I~ --==..:.. __ 

<1 

H_w,;_! 1 . .?Q(LWS) __ 

f- __ My~ ~. Qt~ . ... _ 

. _ . _._ .~~091w); 

Trucuk bambu (2) min 8 em 
jarak 150 em, panjang 4 m 

, Trucuk bambu petung 0 min 10 em 
jarak memanjang 0,5 m, L = 6 m 

, 
PEMEfUNTAH KA8UPATEH KENDAl... 

DtHAS PETERHAKAH., KELAUTN4 DAN PERlKANAN 
Jl So.umo-Hcti&, TeoIp, f(J2Q4llt14U 

KEGIATAN 

REHA.8(UTASI' PEHIHGKATAH 
SARAH" DAM I'RASARANA 

PPI SEHOAHa SlKUCING 

PEKERJMN 

PEMBAHOUfW( 
BREAK WATER.;DAH DERMAOAlJE"I1'Y 

LOKASI 

PPl SENDANG SIKIJCING 
KABUPATEN KENDAL 

TAHUN ANGGARAN 2009 
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-_ . . , .1 , 

BATU BLONOS minimal (2) 0,75 - 1,00 m 

LAPIS LIN DUNG 1 (2) 0,20 - 0,25 m 

LAPIS lSI (2) 0.10 - 0.15m 

, 
g 

ct 

,? . __ ti~+),~(L.YVS) 
.~ - - _ .... _¥~ : .l!.6Q 

. . !.9A2Q1Vf,l _ 

MTA -1,375 LWS 

.~~ ///~ ................ 
Rakit Bambu .______-: if () --'~iF"I'-j :1/ l {1i V_A )( b¥rt~n142:bH.L~§ '>-0 1

, isl 
~ segitiga 280 x 280 x 28Q..mm 
lemanjang 0,75 m, L - 6 m \(- -1 

~ 

~; O,65m 

I 2,2i.m_J 11,20mi 1,80m 

7,58m 

, .. - ~ ,Q.QJ:rl. L. . ___ 'L65111._ I 2,00 m 3.48 m 2,50 m 

I 2 • 5-w::K:..-__ ---= ___ -__ 

~ CROSS SECTION STA 0 ± 250 
SKALA 1 : 100 

15,68 m 

. _._- ---- -
- -- --_._ - ---_ .. 

Trucuk bambu (2) min 8 em 
jarak 150 em, panjang 4 m 

\ Trucuk bambu petung (2) mi;) 10 em 
jarak memanjang 0,5 m, L - 6 m 

lS 

- - - - -

PEMERINTAH KABUPATEN K£HDAl 
DlHAS PETERNAKAH, Kf1.AUTAH DAN: PERlKANAN 
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PEKERJflAN 
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LOKASI · ... 1 
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KABUPA TEN KENDAL 
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Batu Blonos minimal 00,75 -1, 00 m 

--------------~--~----~------~\ 
Lapis Lindung 0 0.20 - 0.25m 

Lapis lsi 0 0.10 - 0.15m 

50.00 m 

. 'm --- . -

LONG SECTION STA 0 ± 200 sId 0 ± 250 • SKALA 1 : 100 

~ 

MTA· 1.205 LWS 

/, ~ 

Rakil Bambu 

Trucuk bambu 
jarak 150 em, panjang 4 m 

, 
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__ ~B~a-'!:tu,-,,8Ionos minimal 00,75 -1 ,00 m ____ 

__ LapIS Lindung 0 0.20 - 0.25 m 

Lapis lsi 0 0.10 - 0.15 m 

f. 
::: 

r: 

& ~ f·---r-t-1" 
18,50 m 

, , ... - ,........ 

LONG SECTION STA 0 ± 250 sId 0 ± 272 
SKALA 1 : 100 

u 
'\ 

~/ ,,"1 
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Rakit Bambu 

TruC;.Jk bambu 
jarak. 150 em, panjang 4 m 

t.1inipile segitiga 280 x 280 x 280 mm 
jara~: memanjang 0,75 m, L = 6 m 

-, 
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Trucuk Bambu 0 min 8 :um 
D~~;~nn A m, jarak antar trucuk 150 em 
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Trucuk Bambu I2J min 8 em 
Panjang 4 m,jarak antar trucuk 150 em 

lara 

Minipile segitiga sama sisi 
280 x 280 x 280 mm \ 

rn 
~ 

~l __ ~~ .~ .! _. 
1 I 1 i 

~ I I 
Trucuk bam~u petung I2J min 10 em /' 

panjang 6 m, j3:ak antar true uk 0,5 m 

~ DETAIL PENYUSUNAN RAKIT BAMBU 
SKALA 1 : 50 
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DINAS PETERNAKAN, KElAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN KENDAL 

JI. Pramuka No.1 Telp ( 0294 ) 381443 Kendal 

RENCANA MUTU KONTRAK 

PEKERJAAN 

KONTRAK NO. 
TANGGAL 

PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN 
DERMAGA / JETTY PPI SENDANG SIKUCING KABUPATEN 
KENDAL 
050 /542 I VII 2009 
29 JUNI2009 

KONTRAKTOR : 
PT. GALA TAMA 
JL. Pandanaran No. 58 Lantai IV 
Te/p. (024) 8319389,8663149 Fax. (024) 8665419 
SEMARANG 
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Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA T AMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Oermaga/ Jetty PPI Sendang Halaman : i 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

RENCANA MUTU KONTRAK 

PEKERJAAN 

PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA/ JETTY PPI 

SENDANG SIKUCING, KABUPATEN KENDAL 

EDISIASLI 

PI GALATA 
TANGGAL TERBIT PERTAMA TANGGAL TERBIT EDISI INI 

PEMRAKARSA PERSETUJUAN 
JABATAN 

DIREKTUR PPTK 

NAMA 
H. ADAM SY AFII, MUTROFIN, SPi 

S~MM 

TANDA 

~lV/ 
v 

TANGAN CW 
TANGGAL t.. 

v 

STATUS DOKUMEN 

PT. GALA T AMA 

NOMOR NOMOR NOMOR 

TANGGAL TANGGAL TANGGAL 

Edisi Catatan Paraf Pemrakarsa 

Juli 2009 
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Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA TAMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Dermaga/ Jetty PPI Sendang Halaman : ii 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

KATA PENGANTAR 

Dokumen Rencana Mutu Kontrak ( RMK ) ini disusun untuk 

melengkapi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Brekwater dan 

Pembangunan Dermaga / Jetty PPI Sendang Sikucing, Desa Sendang 

Sikucing, Kecamatan RowosarL Kabupaten Kendal. 

Untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam 

dokumen kontrak maka dibuat Rencana Mutu Kontrak sebagai pedoman 

untuk melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir, dan diharapkan 

dengan mengacu Rencana Mutu Kontrak, hasil dari pelaksanaan 

pekerjaan dapat sesuai dengan Spesifikasi T eknis yang sudah disepakati. 

Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat melengkapi aturan 

dan langkah kerja dalam melaksanakan pekerjaan ini. 

Semarang, 03 Juli 2009 

PT. Gfi TAMA 
// 

Direktur 

Edisi Catatan Paraf Pemrakarsa 

Juli 2009 



-" 

Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA TAMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Dermagal Jetty PPI Sendang Halaman : 1 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

DAFTAR lSI 

Halaman 

KATA PENC.;ANTAR ................................................................................... . ii 

DAFTAR lSi ................................................................................................. . 

BAS I PENDAHULUAN ..................................................................... . 2 

1.1. Latar Belakang ................................ _ .................................. . 2 

1.2. Lingkup Pek. dan Penerapan ..................................... . 2 

- Lingkup Pekerjaan ...................................................... . 2 

- Penerapan .................................................................... . 3 
1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................... .. 3 

- Maksud dan Tujuan ........................................... . 3 
BAB II DATA SATUAN KERJA DAN DATA KONTRAK ...... .............. .. 4 

2.1. Data Satuan Kerja ...................... _ ................................ .. 4 

2.2. Data Kontrak ............................................................... .. 4 

BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS ................ ... . 6 

3.1. Struktur Organisasi Pengguna Jasa .......................... .. 6 

3.2. Tugos dan Tanggung Jawqb Pengguna Josa ....... .. 7 

3.3. Struktur Organisasi Penyedia Josa ............................. . 10 
3.4. Tugos dan Tanggung Jawab Penyedia Josa .......... . 11 

BAB IV KRITERIA PENERIMAAN ....................................................... .. 15 
BAB V BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................ .. 18 
BAB VI LEMBAR KERJA RENCANA MUTU (QP) .............................. . 24 

6.1. Lembar Kerja Rencana Mutu ..................................... . 24 

6.2. Daftar Simak .................................................................. . 26 " 

BAB VII: JADWAL PELAKSANAAN DAN INSPEKSI ........... ................. . 30 
Baba VIII: Penutup ................................................................................ . 31 

LAMPIRAN 

A. Metode Pelaksanaan 

B. Jadwal Pelaksanaan, Mobi/sosi alat, Mobilisosi personil 

Edisi Catatan Paraf Pemrakarsa 

Juli 2009 I r 



Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA T AMA Pembangunan Breakwater dan 
Pembangunan Oermaga/ Jetty PPI Sendang 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

BAB I 

PENDAHULUAN 

No. Kontrak 
Halaman : 2 

Sesuai dengan komitmen perusahaan kami untuk menerapkan " 

SISTIM JAMINAN MUTU ", maka Rencana Mutu ini dipersiapkan untuk 

memenuhi mekanisme hubungan antara elemen sistem jaminan mutu ISO 

- 9001 : 2000 pad a perusahaan kami terhadap spesifikasi teknik kontrak 

Pekerjaan Pembangunan Breakwater dan Pembangunan Dermaga/ Jetty 

PPI Sendang Sikucing, Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, 

Kabupaten Kendal. 

Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Breakwater dan 

Pembangunan Dermaga/ Jetty PPI Sen dang Sikucing, Desa Sen dang 

Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal dibuat berdosarkan 

Undang-undang No.18 tahun 1999 dan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia No.18 tahun 2000 yang mana digunakan oleh penyedia josa 

dan pengguna jasa untuk menjamin agar spesifikosi teknis kontrak 

Pekerjaan Pembangunan Breakwater dan Pembangunan Dermaga/ Jetty 

PPI Sen dang Sikucing, Desa Sen dang Sikucing, Kecamatan Rowosari, 

Kabupaten Kendal ditangani secara benar sebagaimana mestlnya. 

1.2L1NGKUP PEKERJAAN, PENERAPAN 

1.2.1 LlNGKUP PEKERJAAN 

Rencana mutu ini merupakan paduan pengendalian proses mutu, 

berlaku untuk Pekerjaan Pembangunan Breakwater dan Pembangunan 

Dermaga/ Jetty PPI Sendang Sikucing, Desa Sendang Sikucing, 

Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal antara Dinas Peternakan, 

Kelautan,dan Perikanan Kabupaten Kendal dengan PT. GALA TAMA 

Lingkup pekerjaan meliputi : 

A. PEKERJAAN PEMBANGUNAN BREAKWATER 

B. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA/ JETTY 
Edisi Catatan Paraf Pemrakarsa 

Juli 2009 
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Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA TAMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Oermaga/ Jetty PPI Sendang Halaman : 3 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

1.2.2 PENERAPAN 

Rencana Mutu ini digunakan untuk memonitor, menilai spesifikasi 

teknis yang melekat pada kontrak dan memenuhi kekurangan 

volume pekerjaan apabila kemudian hari ternyata ditemukan 

adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Dengan Rencana Mutu Kontrak Konstruksi maka proses 

penyelesaian do pat berjalan secara efektif den efisien. 

b. Apabila terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan pekerjaan akan 

cepat diketahui dengan adanya Rencana Mutu Kontrak tersebut. 

Dengan Rencana Mutu Kontrak Kontruksi akan didapat hasil sesuai 

yang di harapkan. 

Edisi ] Catatan Paraf Pemrakarsa 
---
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Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA TAMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Dermaga/ Jetty PPI Sendang Halaman : 4 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

BAB II 

DATA SATUAN KERJA DA1N DATA KONTRAK 

2.1. Data Satuan Kerja 

2.1.1. Nama Proyek Induk 

2.1.2. Proyek / Kegiatan 

2.1.3. Nama Pemimpin 

2.1.4. Alamat 

2.1.5. Tahun Anggaran 

2.1.6. PPTK 

2.1.7. Pengawas Lapangan 

2.1.8. DP A SKPO 

2.1.9. Sumber Dana 

2.2. Data Kontmk 

2.2.1. Pekerjaan 

2.2.2. Tahun Anggaran 

2.2.3. Lokosi 

2.2.4. Nomor Kontrok 

2.2.5. Penyedio Jasa 

Edisi 

Juli 2009 

Catatan 

Dinas Peternakan, 

dan Perikanan 

Kendal. 

Kelauatan 

Kabupaten 

: OAK dan Pendampingan OAK 

Bidang Kelautan dan Perikanan/ 

Rehab/ Peningkatan Prasarana 

pendaratan Ikan(PPI) Sendang 

Sikucing. 

Orh. Kumaedi 

JI. Pramuka No. 1 Telp. (0294) 

381443, Kendal. 

2009 

Mutrofin, SPi 

Ir. Heru Prasojo 

Tahun Anggaran 2009 

OAK dan APBO Tahun Anggaran 

2009 

Pembangunan Breakwater dan 

Pembangunan Dermaga/ Jetty 

Sendang Sikucing, Kabupaten 

Kendal. 

2009 

Kob. Kendal 

050 / 524 / VI / 2009 

PT. GALA TAMA 

Paraf Pemrakarsa 

f-' 



Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA TAMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Oermaga/ Jetty PPI Sen dang Halaman :5 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

2.2.6. Alamat : JI.Pandanaran No. 58 , Semarang 

Telp (024) 8663149 

: H. ADAM SY AFII, SE MM 2.2.7. Direktur 

2.2.8. Alamat : JI. Pondanaran No. 58 Lt IV , 

Semarang 

2.2.9. Waktu Pelaksanaan 

2.2.10. Waktu Pemeliharaan 

2.2.11. Nilai Kontrok 

2.2.12. Target Pekerjaan 

Telp (024) 8663149 

120 hari Kalender 

180 hari Kalender 

Rp.1.667.752.000,00 

I. PEKERJAAN PEMBANGUNAN BREAKWATER, panjang 72 meter 

1 . Batu Pengisi Breakwater 

2. Rakit Bambu ( Jarak antar bambu = 30 em ) 

= 2.884,93 m3 

= 1.099,32 m2 

3. Trueuk Bambu Bawah Rakit, Dmin 8 em, L =4 m, jarok 1.5 m = 2156,00 m' 

4. Trueuk Bambu Petung D± 10 em, L= 6m,jarak 0.5 m 

5. Minipile Segitiga ( 280x280x280 )mm,K-600, L = 6 m 

6. Pemaneangan Minipile 

= 876,00 m' 

= 561,00 m' 

= 561,00 m' 

II. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA/JETTY, panjong 40 meter 

1. Balok 30 x 45, beton K-275 = 7,14 m3 

2. Bolok Induk 35 x 45, beton K-275 = 4,37 m3 

3 Plat Lantai tebal 20 em, beton K-250 = 23,90 m3 

4. Tiang Paneang D 350 mm, K-600, L= 12m = 192,00 m' 

5. Pemaneangan Tiang Paneang = 192,00 m' 

6. Sambungan Tiang Paneang =16,00 bh 

7. Sheetpile type W.350.A.1 000.12, mutu K-700 = 320,00 m' 

8. Pemaneongan Sheetpile = 320,00 m' 

9. Vender dan Penggantung = 48,00 bh 

10. Bollard/ Boulder Beton = 0,50 m3 

Edisi Catatan Paraf Pe mrakarsa I 
Juli 2009 
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Rencana Mutu Kontrak 

PT. GALA TAMA Pembangunan Breakwater dan No. Kontrak 
Pembangunan Oermaga/ Jetty PPI Sendang Halaman : 6 

Sikucing, Kabupaten Kendal 

BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS 

3.1. Struktur organisasi Pengguna Jasa 

Pejabat 
Penatausahaan 

Keuangan ( PPK ) 

t 
Bendahara 

Pengeluaran 
Pembantu 

Edisi 

Juli 2009 

.. 

Dinas Peternakan, Kelautan 
dan Perikanan 

Pejabat 
Pelaksana Teknis 
Kegiatan ( PPTK ) 

~ 
Tim Pengawas 

Lapangan 

Catatan 

1 
Panitia 

Pemeriksa 
Barang I Josa 
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3. 1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA JASA KONSTRUKSI 

3.1 .1 Nama Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) 

TugasdanTanggungjawab 

Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 

yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan 

diketahui/ disetujui oleh PPTK. 

Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji 

dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. 

Melakukan verifikasi SPP. 

Menyiapakan SPM. 

Menyiapkan verifikasi harian atas penerimaan, 

Melaksanakan akuntasi SKPO. 

Menyiapkan laporan keuangan SKPO. 

Menandatangani pengesahan SP J. 

3.1.2 Nama Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 

Tugas dan Tanggung jawab 

Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan pelaksanaaan Sub 

Proyek dalam men co poi sasaran utama yang telah ditetapkan 

dalam OPA. 

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

Memberikan bimbingan teknik kepada Kontraktor 

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan yang 

d ikontrakkan baik terhadap kualitas maupun waktu pelaksanaan. 

PPTK bertanggung jawab atas segi fisik untuk proyek yang 

dipimpinnya sesuai dengan OPA atau Ookumen yang disomokan. 

PPTK bertanggung jawab atas penyampaian laporan - loporan 

yang ditentukan dalam keppres No.16 tahun 1994 tepat peda 

waktunya kepada pejabat - pejabat yang terkait. 

Edisi Catatan Paraf ~emrakarsa I 
Juli 2009 I 
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PPTK bertanggung jawab atas penyclesaian Proyek tepat pada 

waktunya. 

Bertanggung jawab kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan 

Perikanan. 

3.1.3 Nama Jabatan : Panitia Pemeriksa Barang / Jasa 

Tugas dan Tanggung jawab: 

Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh 

Panitia Pengadaan. 

Meneliti Prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang. 

Menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara. 

- Tindakan lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan 

barang tersebut. 

3.1.4 Nama Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Tugas dan Tanggung jawab : 

Membantu, menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan 

untuk keperluan belanja pada masing - masing kegiatan di Dinas 

Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. 

Membantu pembuatan dokumen anggaron. 

Membantu mencatat pembukuan. 

3.1.5 Nama Jabatan : Tim Pengawas Lapangan 

Tugas dan tanggung jawab : 

Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada konsultan 

dan kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 

di lapangan. 

Meninjau kembali dan menguji semua data perhitungan teknis 

serta desain yang ada dengan kondisi lapangan pad a 

pelaksanaan. 

Edisi Catatan Paraf Pe1rakarsa 
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Meneliti dan menguji kebenaran serta kelengkapan dokumen 

kontrak dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan 

yang ada. 

Menguji program mobilisasi kontraktor mengenai ketepatan 

waktu, penandatanganan alat, personel kontmktor serta 

pelaksanaan penyelesaian fasilitas lain yang ditentukan. 

Menguji Working/Progres Schedule dan Financial Budgeting 

beserta realisasinya setiap soot. 

Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap 

konsultan dan kontraktor tentang pelaksanoan pekerjaan di 

lapangan, serta mengusahakan terlaksananya kerja soma 

yang baik antara Proyek, konsulton, kontraktor dan instansi 

terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai hasil 

yang optimal. 

Menyelenggarakan pengawasan kuantitas dan kualitas 

pekerjaan di lapangan. 

Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, 

pencatatan, pembukuan, pelaporan, dan evaluasi 

pelaksanaan pekerjaan. 

Mengetahui dan memahami isi dokumen kontrak sebagai 

pedoman kerja di lapangan. 

Membuat laporan-Iaporan kegiatan pekerjaan di lapangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksanaan. 

Catatan 

Juli 2009 
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3.2 STRUKTUR ORGANISASI 

PENYEDIA JASA 

Administrasi 
Dwi Ratna.Y.H, ST 

l 
Logistik 

Sigit Budi. P 

~ 
Operator /Mekanik 

Darmanto 

Edisi 

Juli 2009 

Site Manager 
Purwo Budiiono, ST 

~ 

Catatan 

Pelaksana 
Muktiyono 

l 
Keuanqan 

Muhammad Ridho 

~ 
Juru Ukur 

Achmad Nurul Huda, ST 
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3.4 URAIAN TUGAS JABATAN : 

2.1 . SITE MANAGER 

1. Nama Jabatan : Site Manager 

2. Tujuan Umum Jabatan : 

Mewakili Project Manager dalam memimpin dan 

mengkoordinasi dalam hal pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

agar berjalan sesuai dengan rencana. 

3. T anggung Jawab : 

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pekerjaan . 

Pembinaan Terhadap personil di proyek untuk meningkatkan 

SDM. 

4. Uraian Tugas : 

Memimpin dan mengarahkan semua kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan di lapangan. 

Mengkoordinasi para pelaksana, sub kontraktor agar 

mencapai hasil yang direncanakan. 

Mengendalikan pemakaian bahan, alat dan tenaga kerja 

sesuai yang direncanakan. 

Mencatat, mengevaluasi kemajuan prestasi pekerjaan 

terhadap rencana. 

2.2. ADM!NISTRAS! 

1. Nama Jabatan : Administrasi Teknik 

2. Tujuan Umum Jabatan : 

Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan Site Manager yang 

berhubungan dengan pelaporan - pelaporan dan gambar. 

Edisi Catatan Paraf Per rakarsa 
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3. Tanggung Jawab 

Terlaksananya kegiatan pelaporan dan revisinya 

4. Uraian Tugas : 

: 12 

Melaksanakan pembuatan laporan mingguan, harian dan 

bulanan. 

2.3. PELAKSANA 

1. Nama Jabatan : Pelaksana 

2. Tujuan Umum Jabatan : 

Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan Site Manager yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

3. Tanggung Jawab : 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar desain dan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

Mengusulkan kepada Site Manager kebutuhan alat, bahan 

dan tenaga kerja. 

Melakukan pencatatan hasH kerja. 

4. Uraian Tugas : 

Melaksanakan kegiatan lapangan sesuai dengan gambar 

kerja (shop drawing) yang ditugaskan Site Manager. 

Mencatat dan melaporkan kegiatan lapangan. 

2.4. LOGISTIK 

1. Nama Jabatan : Logistik 

2. Tujuan Umum Jabatan 

Terselenggaranya kebutuhan bahan dan peralatan secara 

tepat waktu, jumlah dan mutunya. 

Edisi Catatan Paraf Perr akarsa 
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3. Tanggung Jawab : 

Tersedianya bahan dan peralatan sesuai jadwal 

pelaksanaan yang telah ditetapkan. 

4. Uraian tugas : 

Merinci secara detail kebutuhan dan peralatan 

sebagaimana yang telah direncanakan. 

Menyusun permintaan bahan dan peralatan sesuai 

kebutuhan pelaksanaan proyek. 

Mengontrol perincian bahan dan peralatan sesuai dengan 

perencanaan baik terhadap jumlah maupun mutunya. 

Menyiapkan serta mengamanakan dengan benar terhadap , 
bahan dan peralatan yang ada diproyek. Memonitor dan 

melaporkan penggunaan sis a bahan dan peralatan yang 

ada diproyek. 

2.5. KEUANGAN 

1. Nama Jabatan : Keuangan 

2. Tujuan Umum Jabatan : 

Membantu melaksanakan penerapan system mutu termasuk 

pelaksanaan inspeksi dan test. 

3. Tanggung Jawab : 

Terlaksananya kegiatan inspeksi dan test di proyek. 

Tersedianya alat-alat test yang telah dikalibrasi. 

4. Uraian Tugas : 

Edisi 

Melaksanakan kegiatan inspeksi dan test. 

Melaporkan bila terjadi NC ( Non Conformance ) kepada 

Site Engineer. 

Catatan Paraf Pemrakarsa 
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2.6. JURU UKUR 

1. Nama Jabatan : Juru Ukur 

2. Tujuan Umum Jabatan 

Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan Site Engineer yang 

berhubungan dengan Survey proyek. 

3. Tanggung Jawab 

- Terlaksananya kegiatan pengukuran. 

Melakukan pencatatan hasil kerja. 

4. Uraian Tugas : 

Mengarahkan dan mengkoordinasi pekerjaan pengukuran. 

Mencatat, menyimpan & menyediakan hasil pengukuran. 

Edisi Catatan Paraf Per lrakarsa 
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PT. GALA TAMA 

NO KEGIATAN 

POKOK 

4.1. PEKERJAAN PERSIAPAN 
4.1.1. Sosialisasl 

4.1.2. Survey Pengukuran dan MC-O 

4.1.3. Ijinjalon 

4.1.4. Direksi keet 

4.1.5. Mix Desain 

4.2. MOBILISASI 

4.3. PEKERJAAN BREAKWATER 
4.3.1. Bolu Pengisi Breakwaler 

4.3.2. Robl Bornbu 

4.3.3 Trucuk Bambu Bawoh Rokil 

4.3.4 Trucvk Bambu Pelung 

4.3.5 Minipiie Segiliga 

Edisi 

Juli 2009 

RENCANA MUTU KONTRAK No. Dokumen : 

PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGAI JETTY PPI 

-

-

SENDANG SIKUCING 

KABUPATEN KENDAL 

BAS IV 

KRITERIA PENERIMAAN 

STANDAR 

PROSEDUR 

Pemberitahuan kepada pemerintah daerah selempal 
dilonjulkan sDsia lisasi dengan warga lenfang rencene 
proyek 

Cek BM yang ada 
Cek Elevasi 

Pengukuron long don Cross seelion 

Penggambaran hasil penguKuron 
Perhilungan volume MC-o 

Cek: semua allernolif jalon yang mungkin dipakai oleh 
proyek 

Meminta ijin kepada warga setempat untu!::: pemokaian 
jolon 

Pertimbangkan 10kosi yang paling slrategis untuk: direksi 
keel dan disetujui oleh direksi 

Gombar rencona direksikeel mendapat pef'5etujuon dari 
direksi 

Dilakukan survey lokasi pengambilan material ( Po sir. Split. 
Air, Bolu) 
Semua contoh material diuji di lab. 

Malerial yang memenuhi syarai dipakai unluk Mix desoin 

Jumlah dan macam alat sesuai d engan jedwal 
kebuluhan yang felah diselujvi direksi 

Pengedropan bahan sesuai dengen jadwala yang lelah 
disetujui direksi 

Penempatan ten ago sesuai jodwol yang disetujui direksi 

Pekerjaan ini dilakukan selelah pemancangan minipile 
dikerjolmn 
Balu yang dipakai horus sesuai dengan spesifikosi lek-nil::: 
yang fetah di lenlukan 

Rakil bornbu dipasong dialos minipile dcngon jerok anlor 
bambu 30 em,Kernudlan ditkal dengan ijuk. ikalan ijuk 
horus I:ual 

Maleria l don 0101 yang digunakan horus mendapaH::an 
pe~elujuan direks; 

Diameter bambu min 8 em dan horus kvat serio kokoh 
sehingga lido I:. paloh sao I dipancangkan I::e dalam 
lanah sesuai dengon ked o lamon yang lelch ditenlukan 
dalorn gambar rencona 

Diameter bambu ± 10 em dan horus kual serlo kokoh 
schinyga lidok paloh soot dipancangkan ke dalam 
lonah sesuai dengen kedalamon yang lelah dilentukan 
dalam gambar rencana 
Minipile yang digunakon 280 x 280 x 280 mm 

Minipile diangkul dengon seling ongkol podo lilik: ongl.:.o l 
yang leloh dilentu.an 

Minipile dimuot horus menggunak:an crane.semua liang 
pancang hanya boleh diangkaf dari liIik: angleal yang 
lelah dllenlukan 

Calalan 

Halaman 15 

KODE STANDAR 

DESAIN 

ASP.I - HasH sosialisQsi dengan mosyarakal 
mendapal reeksi dengon odanya 
dul.ungan dan disepakali dengon berilo 
acaro kesepakafan 

ASP.2 Palangan memanjang pado interval 
maksimum 50 m dan lebih ropa l pado 
1ikungan 

Palangan melinlang jarak cnlor liIiI~ 

ASP.3 hasil adalah benlo acara k:esepakalan 

ten tang ijin pemak:oian jolon 

ASP.4 Hasilnya adalah d ireksi k.eel yang 

ASP.6 Semen yang dipakoi adalah yang 
memenuhi slandor SNI 2049~9()"A olau alas 

persetujuan direksi 

Agregat yong dipakai horus sesuei dengell 

pe"yoratan dalam PBI 1971 N. 1. 2. 

- Kualilas bet on yang d ipakai adalah Kia, 

K25D dan K275 

BSP.I Bahan sesuai dengan spesifikasi fekni!::: 
renoge kerja yang dipakai sesuai dengon 

keahliannya 

AlaI yang dipakai sesuai dengan 
kebuluhon 

CSP.6 Batu yang dipakai horus sesuai dengan 
spesifikasi felmik yang felah ditenlukan 

CSP.5 Spesilikos; bombu diseluiui direksi 

Bambu yang didafangkon sesue; dp.ngan 
CSP.4 yang lelah dilenlulmn 

Spesifikasi bambu Y9 diojukan dlselujui 
direksi 

CSP.3 Bambu yang dida longkon sesuei dengon 
yang lelch dilenful::an 

Spesifikasi bombu yg diojulcen diselujui 
direksi 

CSP.I Spesilikosi alof poncong diselujui direksi 
Selling out horus sesuai dengen go moor 
dilakukon surveyor. 0101 kclibrosi 

Angkat minipile kurang IHbih 25 cm dial as 
Jonah 
Dengan alai Theodolil Verticality dan 
aiinyemen longitudinal diperibo 
Pemancangan sampai dengan elevos; 
yang direncanakan olav sesuai gam bar 

Parar P mra~arsa 

~ 
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4.3.6 Pemancangan Minipile Pemancangon dilakukan harus sesuai d engan yang lelch CSP.2 Waklu pemancangan disetujui direksi CSO.2 

dlenlukan 

4.4 PEKERJAAN OERMAGA I JETTY 

Perbandingan semen, agregaf dan air horus diajukan OSP.? Perbandingan DSO.7 

4.4 . 1 Balok 30 x 45. belon K·275 direksi 
. Percobaan campuran dilokukan dan dihadiri Direksi . Percobaan campuran disefujui Direksi 
. Material yang digunakan diselujui Dir~si 

Malerial yang digunakan diajukcn Direksi unluk diselujui Uji slump dan tes lekon benda uji sesuoi 

nap pengecoran dilakukon uji slump dan pembuotan dengan syaral yang diieniuKan 

bendo uii 
4.4.2 Balok Induk 35 x 45. belon K·275 Perbondingan semen. agregai dan air horus diajukon OSP.6 Perbandingan DSO.6 

direksi 
Percobaan campuran dilakukan dan dihadiri Direksi Percobaan compuron diselujui Direksi 

Malerial yang digunakan disetujui Direksi 
Molerial yang digunakan diajukan Direksi unluk diselujui Vji slump dan les leken benda uF sesuai 

nap pengecoran dilakukan uji slump dan pembualan dengan syarot yang dilenlukan 
benda uji 

4.4.3 Plat Lanlai lebal 20 cm, belon K- Perbandingan semen, 09re901 dan oir horus diojuKon DSP.8 Perbondingon OSO.8 

250 direksi 
Percobaon eampuran dilokukan dan dihodiri Direksi Percobaon compuron diselujui Direksi 

Molerial yang digunakan diselujui Direl::.si 
Malerial yang digunakon diajukan Direksi un1uk diselujui Vii slump den les leken benda vji sesuai 

nap pengecoran dilokvkan uji slump dan pembualan dengan syaral yang dilenlukan 
,,~- ............ benda vji 

4.4.4 nang Poncang 0 350 mm. K-600. - nang Pancang yang digunakon odalah liang pancang OSP.I Spesilikasi 0101 pancang diselujui direksi OSO.1 

L=12m ling koran dengon diameter 350 mm panjang 12 m 

- liang Pancong diangkul dengan seling angkal pado lilik Selling oul horus sesuai dengan gambor 
I 

angkol yang lelah dilenlukan dilakukon surveyor, 0101 kalibrasi 

liang Pancang dimual horus menggunakan crane,semua Angkal liong pancang kvrang lebih 2S em 

liang pancong hanya boleh diongkat dan !iiik angkat dialos tanah 

yang lelah dilenlukan Dengon 0101 Theodolit Veriiealify dan 
alinyemen longitudinal dipenksa 
Pemaneangan sampai dengon elevesi 
yang d irencanakan o tou sesuai gombar 

4.4.5 Pemancongan nang Paneang Pemoncangan dilakukon horus sesuai dengan yang feloh DSP.2 Waklu pemancongan diselvjui oleh direbi OSD.2 
dilenlvkan 

4.4.6 Sambungan nang Puncang . OSP.3 Spesifikasi sombungan diselvjui oleh direl:.si 0$0.3 

Sele loh pekerjoan liang poncang sefesai. liang pancang 
Selling oul horus sesuai dengan gomber horus dipolong bilo mana perlu sam poi pado level yang 

sesvai dengan gombor konslruKsi don keraloannya dilokukan surveyor. olaf I:.alibrasi 

berloleronsi ± 20 mm atas sepengefohuan direksi Sambungan yang dilakukon horus sesuai 

Ponjang lulangan presfres yang mesuk dafem pile cop dengan kelenfuon yang ado 

horus lidok kurang dari 200 mm 
4.4 .7 Sheel Pile Type W .35O.A.1 000. I 2. Bahan dasar sheet pile horus memenuhi syaral yang felah OSP.4 Spesifikosi Sheet Pile dise lujui oleh direl::si OSD.4 

mulu K·?OO dilenlvkon 

Kuolilas dari semen horus memenuhi persyaralan Sil 00 13- Maleriol yang 

1981 

Agregal halus don kasar horus memenuhi persyorafan 
dari ASTM C 33-85 don PBI 197 I (NI·2) 

4.4.8 Pemnncangr;n Sheet Pile Posang Guide beam lerbual dod 2 blJoh proW baja yang nsp.s SpesHikasi 0101 pancong disefujui direl:::si DSO.S 

diposong secoro oman dan kual 
........... ,.~ .......... , ......... J ........ ~ ....................... ':=:l ......................... 

gambar desoin, dilokukan oleh surveyor 
Angkat Sheel Pile menggunakon seling angkal yang dengan menggunol:::on 0101 yang sudah 
dimasukkon pada lubong yang lerdapot pada sheet pile dikolibrasi 

Angkol sheel pile sehingga kelinggion 
bag ion dasarnya kurang lebih 25 em 
dialas lonah 

4.4.9 Vender dan Pengganlung Pemosongan vender dilokukan dengan cara DSP.9 vender yang dibulvhkan 48 buah OSO.9 

mengganlungkan vender di sepanjang sisi luar dermaga Pengadaan vende r disetujvi direksi 

4.4.10 Bolfard/ Boulder Belon Boulder lerbuol dori belan bertulong dengan ukuran 05P. 10 - Pembualan boulder sesuai gombor kerja D5D. 10 

yang teloh difenlukan yang dilenlukon 
Jerel::. pemasangan cnlor boulder 5 m Boulder disetujui direksi 

Edisi Catalan 
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KABUPATEN KENDAL 

A.S MC 100% Pengukuran long dan cross seelion FSP Dengan menyerohkon fola dokumentasi FSD 

Penggambaran hasH pengukuran (gam bar p""rna 0%. 50%. 100%. 

laksana) Gambar purna lai::sol1o diserahkan kepado 
- Perhitungan volume Me 100 % direksi berupa 1 set kalkir. 1 set celokan 

ukuran A I dan 4 set ukuran A3 

4.6 AMANDEMEN MC 100 % Pengumpulan data pekerjaan ya ng per1u amandemen GSP Hasilnya adalah dokumen amandemen GSD 

Pengukuran 

Penyusunan omandemen 

4.7 PENYERAHAN I Dilakukan pemeriksaan awol yang mencokup uKuran don HSP - Mengajukan permohonan unluk HSD 

lain-lain pemeriksaan lim don membuaf SA 

4.8 PEMEUHARAAN Menjago bangunon don kemungkinan kerusakon ISF Dipaslikan bangunan masih dolam kondisi ISD 

seperti awol dan berfungsi sesuai rencona 

4.9 PENYERAHAN \I Sebelum penyerahon II, dilakukan pemeriksaan oleh JSP Mengajukan permo han an un1uk JSD 
kontroktor yang mencakup segalo hal yang berkailan pemeriksaan Penyerohan ke II d a n 
dengan kondisi fisik bongunan d a n adminislrosi mel11buat Berito Acora penyeraha n ke II 

, 

[ Edisi Catalan 
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Halaman 24 

KABUPATEN KENDAL 

BAB VI 
LEMBAR KERJA RENCANA M UTU ( QP ) 

6.1 lEMBAR KERJA RENCANA MUTU 

1-10. KEGIATAN POKOK 
KODE INSPEKSI DAN TES 

STD. PROSEDUR STD. DESIGN FREKWENSI ALAi METODE BUKTI PENANGGUNG JAWAB 

-
A . PEKE.,JAAN-PERSIAPA~----

. _- ---

~s~-----------_____ A.SPI A.SDI i kali Berita Acaral Kesepakotan Kepala Dinas _._-- - -
Surve\, pengukuran dan MC-O ASP2 A SD2 3 keli Waterposs. iheodolith Cros dan long profil Gombar ke~a Site Engineer 

!iin .:C:C:l A.SP3 A.SD3 1 kali Koordinasi Bento Acaral Kesepokotan Site Manager 
._----

Dire~:i keel A.SP4 A.SD4 1 koli Kantor lapangan Site Engineer --
Stencer Proctor A.SP5 1 koli Site Engineer --- ~\ix 2e~~n - -= ______ . __ A.SP6 ASD5 1 keli Alat tekan UJi loboratorium Hasil Mix design yang disetuiui Site Engineer 

B. M05!USASI B.SPI B.SDI I koli Personil peralatan dan bahan Site Manager 

C. PE!'.='JAAN BREAKWATER 

----
Pekar!o::::n Minipile ___ C.SPI ___ C.SDI 3 kali Crone. Theodolith Uii tekan , Slump test HasH test Quality control I SM 

- _. _.-
Peky;aon PemancClngan Minipile C.SP2 C.SD2 3kali Crane Diukur Back up data Site Engineer 

- - -" 
Pek,,~can Trucuk Bambu Petung C.SP3 -- C.SD3 2kali Alat bantu Diukur Back up data Site Engineer --_. - - ... --
~ekeja.9n Trucuk Bambu Bawah Rakit C.SP4 C.SD4 2koli Alat bantu Diukur Back up data Site Engineer - -
r"ke'jaan Roklt Barnbu C.SP5 C.SD5 3 kali Alai bantu Diukur Back up data Site Engineer 

'~eke:Jcan Balu Pengisi Breakwater C.SP6 C.SD6 5 kali Alat bantu Diukur Back up data Site Engineer 

-- - -------- - - ----
D. PEK~OJA.~N -DERMAGAI JETTY 

.----".---- -----_. -
-- - ..... - ------- .---- -- - - - - ---- - '--DSPI- - -----O'-S-D-l--

P,.':='2,?n Ti(],~_g Pancang _ _ _ _ 
-- -i-koli Crane,Waterpass, Theodoli Uii tekan, Slump test HasH test Site Engineer - ---"-- -----

_._ .~~e~:::cn Pemanc_ongan Tian~nc D.SP2 D.SD2 2kali Crane,Waterposs, Theodoli Uii tekan, Slump teet Ha~1 test Site Engineer 
-.~-

f~i<a~:Jon ~ambungan liang Pancan~ D.SP3 D.SD3 2 kali Mesinlcs Diukur Back up data Site Engineer 
- -- ----- -----

Pek~riaan Sheet Pile _~ ____ D_.S~4 D.SD4 3 kali Waterpass, Theodolilh. Cra Uii tekan, Slump test Hasil test Site Engineer 
. ... - -

.Peksf;::cn Pemancangan Sh~~ D.SP5 D.SD5 2kali Waterpass. Theodolith, Cra Diukur Back up data Site Engineer - - ------ - ._-
Peke'i~..r:.!lalok I~uk 35 x 45 __ D.SP6 0.506 1 kali Meteran Dlukur Back up data Site Engineer 

Peke'jaan Balok 30 x 45 D.SP7 D.SD7 2 kali Meteran Diukur Back up data Site Engineer _ .. -. -
P,=ker;aan Plat Lantai D.SP8 D.SD8 2 kali Meteran Diukur Back up data Site Engineer 

---~ . - . 
Pekerjaan Vender dan Penggantung D.SP9 D.SD9 2 kall Diukur Back up data Site Engineer 

-.- -.--- Pe¥.ecc:an Boilard I Boulder Bet~ D.SPIO D.SDIO I kali Meleran Diukur Back up data Site Engineer 

1--.~-=~. ==~-=-====---===-...:--.-__:_------------------.---

Juli 2009 
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KABUPATEN KENDAL 

KODE INSPEKSI ::>AN TES 
KEGIATAN POKOK NO. 

STD. PROSEDUR 1 STD. DESIGN FREKWENSI ALAI METODE BUKTI PENANGGUNG JAWAB 

·--E:3-PERB;li;."~J ;\L~E~iQ~sn~.~===l~--~-==l E.SD Pemeriksaan Dokumen omondemen Site Managc.:e:.:.r _____ -l 

F. ____ .~:. i 00 ~~~ 
--I-----""'F.SP· 

F.SD i kali Dihitung Gombar puma laksana dan Back uR Site Manager 
Data 

---

I =.,;~AMA'''~.~~.E~,-~i~~l~:=--=- -1-----G.Si'---+=-G:sO---1 1 kali I Dokumen Amandemen ISite Manager 

PE~IY::RAHA~I I 

I __ _ I ~:~~LIH;R~AN:-=~~==--=~---t=---'---l~-----' _. __ j- LI I :~~:~~~a~~kume Berita acara Direktur / Kepala Dinas 

___ .. _________ =1 __ I.SP I SD - . I -I ___ ... ______ 1 kah I I 

H.SD I kali H.SP 

~~J · :C~~·-E~~~~~_==~~~-== -I ~ J .S~'__ _ l===:TIQ-:- :£lkaii ====f=~~~akume Berita a~ara \ Direktur / Kepala Dlans -j 

- 1------·1----------1-------+-- I - ~ 
----.-----~-----------__l----I__ 1------

--.- --j . - - ------------ .. - ------I ----------l-----·- --I----t------ ---t------+-----------t--------

-- .. - ---- I--------_+_ -----1 -I 
-- .. ---------.-.- ------------1-- --f--- ---- 11--- - ---1------+--- . 

I ~~---·~-I · ·- ----·---·-------I---- j -·------t-------t 1- j 
- - · .. ----·--f--·------ .. ------ --I ~---___+_-----l-

----·-.. ------- --1·-· ~-------+----__t ~ 
.----------.--l------f---l 1-------+------1 

L 

.- - 1·- - .. ------· .. ---- --1----+ t--l ~ =1 

... --~---~ 

EDISI CATATAN PARAF PEMRAKARSA l 
l 

Juli 2009 r I 



~ 

RENCANA MUTU KONTRAK No. Dokumen 

PT. GALA TAMA PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGAI JETTY PPI SENDANG 
SIKUCI~!G Holaman 26 

KABUPATEN KENDAL 

6.2 DAFTAR SIMAK 

NO KEGIATAN DAFT AR SIMAK YA TIDAK KETERANGAN 
2 3 4 5 6 

A IPEKERJAAN PERSIAPAN 
I Sosialisasi Apakah Sosialisasi dihadin pihak terkall 

_____ _ ___ . ___ \. Apakah ada kesepakotan dan rencana ke~a dapat dimengerti pihak terkait 
__ .1___ - Apakah ada Notulen Sosialisasi I 
I-'~ -l!engukuran MC 0 A pakah program pengukuron sudah disetujui Direksi 

-1- Apakah alat pengukuran sudah di kalibrasi 
--.-- Apakah patok bantu sudah disetujui Dlreksi 

.----1---- Apakoh tersedia Buku Ukur 
Apokah sudah ado tItlk BM yang dijodlkan ocuan pengukuran 
Apal:ah perhitungan pengukuran disetuui Direksi 

Apakah gambar ke~a sudah sesuai dengan hasil pe::.n;-sg"u::.k:.::u:..:ra::;n.'-=d:.::a::.:n.::la"'p::.a::.n::.g"'ar-:n _ _ _ _ + _____ -+ _____ -------1 

E 
Aapakah gambor potongan liap jarak 50 m maksimal 

- --- -, - - --.- - - A~kah gambar potongan melintang jarak htik melintang kurang dari 5 m 

- Apakah gambar bangunan sudah sesual dengan keadaan lapangan 
- -- - -- - --- ----- - - -- --;;:pakah Gambar Ke~a telah dlsetuJui Direksl 

_ ._~_~~mbar Ke~a 

Apakah perhitungan volume peke~aan telah disetujui Direksi -1--------+--- -----------1 
__ . ______ ~pakah sudah dilerbitkan Benla Acora Perhitungan _V.co-"Iu:...m-"-,,e-'.M-'.C_~O:...%:.:' __ -+-_____ I-

MCO% 

·lii~.Ja.i~n~ .:=~==--==::::,==- .~-. :~~~~~ ~::~~~~:~~~~i~~~g~!~~i~7~~;~ Dir'O.~~------d § I 
-.---- ---.. - - ---.---- --- - Apakoh ada surot pe~anjlon pengg'::u:::n:.Ja!::a::.:n=jo-:la-n-:L-O-9.,.iS-:tik;---·-_----+-----I~----to -----------

-- --.. - . _____ '.:_ APakOhClCiOFoto DOkumentasl keOciOOnawal jolan logistik 

Mcbilisasldor. De'TiobiiisOsi---.--f~-. APakoh jUmiah danmacam alat sesuai dengan kebutuhan 
. _. ------=-:=_~ :~::;~~Oh jU_'T1'.<:~R..erSo~s_':'.?<:l!1 SeSL,9i del19..<:l.~~~9=direncakan .. _--------1 .. --·-----------------_· 

f~i" D~~iQ_n __ . - Apakah material yang akan dlgunakan lelah disetujui ireksi 
- Apakah Laboralorium Bahan diselujui dire!:si 

- -- .---------- -:--A~~h -hasH Miy .. Design diSet~ireksi 

E CD'" eMA"" ''''M reA"'" 
Juli 2009 
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RENCANA MUTU KONTRAK 

I PT. GALA TAMA 
PE!"IBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUt~AN DERMAGAI JETTY PPI SEi,DAi,G 

SIKUCING 

NO KEGIATAN 
2 

~IPEIS.ERJAAN BREAKWATER 
1 JPengadaan Minipile 

KABUPATEN KENDAL 

DAFTAR SIMAK 
3 

Apakah gam bar ke~a sudah dlsetujui Direksi 
_--I-- Apakah material yang didatangkan sudah dlsetujui dlreksi 

t-1-lpemancangan Minipile ~ Apakah lokasl yang akan di pancang sudah distriping 
1__ - - ------------+- 1_---7Apakah Spesifikasi Minipile telah disetujui direksi 
-- -- - Apakah 0101 yang digunakan sudah disetujui direksi 

'TITrucuk Bambu Pelung 1- Apakah material yang dlgunakan sudah disetu)ul direksi 
Apakah pemosangan sudah sesuai don disetujui direksl 

1-- 4 '-IT~~k Bamb~_Bawah Rakil ~akah material yang. digunaKOn suaan alSerUJUI aireKSI 
Apakah pernasangan sudah sesuai don diselujui direksi 

YA 
4 

No. Dokumen 

Halaman 27 

TIDAK 
5 

_~_IK~-~~~m~~ ________ _ _ _ j: Apakah malerial yang digunakan sudah dlselujui direksi t 
Apakah pemasangan sudah sesuai don diselujul direksl 

KETERANGAN 
6 

_ ~_~.:.J~~~perigiSifeOk~aler =_ t Apakah material yang digunakan sudah diselujui direksi 

.. _ .. _L __ . __ ._. ______ _ ____ : __ Apakah komposisi spesi sudah d_is_e_t",uj,-u_1 d.;..i_re_k-,s_i -----------/-----,------+------------1 

C - IPEKERJAANDERMACW JEm- ' I 
~~:,gadO"~~an~ancanQ=-~ - - -=-Ap-cikah Tlang Pancang yang dldalangkan sesuai speslfikosl teknik 

_. _ _______ _____ ______ - Apakah nang Pancang yang didatangkan sudah dlSelujui direksl 

2 .. !Pemonc.;-nganTion9Poncang- - -t Apakah gam bar ke~a sudah disetujui direksi 
- - .. - --- -- .-------- - ---- • Apakoh Check lisl si.jda~oPka;;(jQndisetului direksi 

... -.- ---- .--.. ---- .. ----~~ -=-APa~ah spesifikasi 0101 pancong teloh disetujUi::d.;;ir!.:e7k.::si==---- ----I-----+-·----+-----------1 

_____ ._. _____ ... __ . _ __ - Apakah pemancangon sesuai dengan gam bar ke~a +----- -+------------1 

. Apokah Check List sudah dipersiapkan dan diselu)ui Direksi 
_ ~ J~_ ~~~_. u~~~;n-TJ;;C-~?nC~ni----'--f':- Apakah gam bar ke~a sudoh disetujui Direksi 

.--:: ::::-=~-=--------~:...=- - Apakah alai yang dig~nakan sudah diselujui direksi :::...------~-----f__-.----1_----------_I 

_. ___ .I"~rlg'?.?_"'~.?hee~_=::.=TAPa~~9 didolongkan sesual spesltikosi leknik I--
._ .. __ 1 _ __ _ . ___ . __ _ __+~_~9Kan shee, plie yang dldotangkan suda"h"d"is"'ee.-Iu"'j.:.ui"d"'ir"'e"k.:.sl ______ -/ _ ____ + 

p~,.;;~~CO~iiCJ~Jhe~~~.-:::_-_--=:t~~-kO-h-9a-'_"-b-a-r -ke-~-'a-su-cioh -olSetujui Direks~ _ ____ _ 

..... ~==~=~==_~~p~~~~_;,~~~~~~~~~~:;;~~~;~~~~~7kSi -----I-------I~,.------t-------------/ 

EDISI CATATAN PARAF P MRAKARSA 
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RENCANA MUTU KONTRAK No. Dokumen 
PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA/ JETTY PPI SENDANG 

PT. GALA TAMA SI~UCING Halaman 28 
KABUPATEN KENDAL 

---------

NO KEGIATAN DAfTAR SIMAK YA TlDAK KETERANGAN 
I 2 3 4 5 6 

---

6 Balok Induk, Be:an K - 275 Apokoh Gombar kerja sudah diselujui Direksi 

- Apakah Check Lisl sudah dipersiapkan dan disetujui Direksi 
Apal:ah komposisi spesi sesuoi dengan Mix Design - _ . 
Apakah sudah diambil sample Silinder dan slump. 

- Apakah pengecoran sudah sesuai dengan gambar ke~a. -- -. 
- Apakah sample silinder sudah dirawat dan ditest kuat tekan 

7 Balak K - 275 Apakah gambar ke~a sudah disetvjui Direksi 

- Apakah Check Lisl sudah dipersiapkan dan diselujui Direksi 
-

Apakah komposisi spesi sesuei dengan Mix Design - - - - - Apakah sudah diambil'sample Silinder dan slump. - - -
Apakah pengecoran sudah sesuai dengan gam bar ke~a. 

- - -- - Apakah sample silinder sudeh direwat den ditest kuet tekan .---. 

8 Plat Lanlai, Beton K - 250 Apakoh gambar ke~e sudah diselujui Direksi 
Apakoh Check Lisl sudoh dipersiapkon dan disetujui Direksi _.- --_._._----- ---- .. 
Apakah komposisi spesi sesuol dengan Mix Design ----.---- --- . 
Apakoh sUdah diambil sample Silinder dan slump. ------ --
Apakah pengeceran suden sesuai dengan gambar ke~a. - - ----_._ *----

- Apakah sample silinder sudah dirawat dan ditest kuat tekan --- ---_ ... -- ----_. -

9 Vender dan Penggantung Apakah ~aterial yang didatangkan sudah sesuai spesiflkasi 
Apakah material yang didalangkan sudah disetujui direksi --

10 Ballarci/Boulder - Apakah material yang didaiengken sudeh sesuei spesifikesi ._---- -_. 
Apakah malerial yang didalangkan sudah dlselujui direksi 

. __ ._--- -- -... ---.---
Apakah Check Lisl sudeh diper>iapkan den disetujui Direksi ._--- . . _- - - - - - -

..Y_ -PEKE'RJAANJ~LAN LOGISTIK Apakeh jolon logislik -;udah diperbaiki seperli semula den diseluJui Dlreksi. 
Apakah ada tuntula~ kandis; jelan Icglslik o leh pihak lerkait . - -- . . _- -----

E . ~iA~§:E0EN-'::'~ 1007"-____ ~E'akah sudah diedakon pengukuran don perhitungon hosll peke~oan 

---_._--- -- -_. - Apakah perhitungo,,~olume peke~oan sesuai dengan peke~aon di lopangan. 

--- - - ----- --------- ...:.... Sudohkoh dibuol loto dokurnentasi 0%.50 %. don 100% serlo gambar As 

-_ .. _- - ------- ---- -- ~_ Drowing __ _ . __ 

----

EDISI CATATAN PARAF PE f,\RAKARSA 
I 
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RENCANA MUTU KONTRAK No. Dokumen 
PEMBANGUNAN BREAKWATER DNJ PEMBANGUNAN DERMAGA/ JETIY PPI SENDANG 

PT. GALA TAMA 
SIKUCING Halaman 29 

KABUPATEN KENDAL 

p. EI~Y.· .. E. R.AHANKEI------3 -AP_ al:ahh~sil peloksonaon pekerjaan disetujui aleh Direksi don Tim 

PenE.rima Peke~aan -;;-==-:-:----,-,===:-:;:~-;-=::--;_:_-I-----+-----+------
/. ----- - - -------------- • Apal:ah Berita Acora Pemeriksaan Peke~aan MC 100 % disetujui Direksi. 

- ----- Apal:ah ada cataton peke~aan yang horus diperboiki. 

Apal:ah Berita Acora PHO sudah disetujui Pim Pro. 

Apakah peke~aan yang harus diperbaiki sudah disempumakanc.d=-a=-n-'-_-I'-____ +-_____ + __________ -l G IPEMELIHARAAN ----
H I PENYERAHAN KE II 1-. AiclkcihhciSiiP8rOeliharac:ln disetujui Dire!:si dan TIm Penerima Peke~aan 

• Apakah Berita Acora Penyerahan Ke II sudah disetujui Kepala Dines 

_/ __ __ ._____ ,-- Pe!:,rna!:an, Kelo,:,tan dan:..P'-e:..n_·k"ac..n"a .... n _ ___ _ _________ +-----+------I-I-------____ _ 

-+ - -- ---I--

.- +--- -

----+---

~= --:t=-----=----
--- +---- -I - r 
- --\------ -{---- +---1----1 

---/---- --------j--

EDISI CATATAN PARAFPE RAKARSA / 

Juli 2009 "-

! 



~WJ.AiAMA 

'::::;I~r.-\:-l 

F': ' =~JAAN 

~ :::~ ... ~S I 

- .:. ~ _' j·1 l>.NGGARAH 

NO ! , 

RENCANA MUTU KONTRAK 

PEMBANGUNAN BP.EAk.:W,A fER DAN PH ~B"NGUNAtJ Df=!MAG,~.1 JETTY PPI SEN DANG SlKUC1NG 

KABUPATEN KENDAL 

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 

OAK DAN PENOAMPINGAN OAK BIDANG KEtAUTAN DAN PERIKANAN J REHAB JPENINGKATAN PRASARANA PENDARAiAN lKAN I PPlj SENDANG SIKUCING 

PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA I JETTY 

PPJ SENOANG SIKUCII'IG, OESA SENDANG SIKUCING, KEC. ROWOSARI. KAB. KENDAL 

~009 

URAIAN BOBOT(%) Junl 
29-5 6-12 

BULAN 

Juli ----eptembf 
13- 19 I 20-20 I 27-2 3-9 I le-;6 I 17-23 I 2.-30 I 31-6 I 7- 13 

No. Dokumen 

Halaman 30 

Okfober KETERANGAN 
14-20 I 21-27 I 28-< 5-1\ 12- IB I 19-25 26-1 

____ 1.. _____ . __ _ _____________ --1 ___ ---1-_--1--1 L-J 
_=,- 1 100.00% 

10.99. 10.994 I 10.994 

Jumloh niloi J;.;r..eljoon 100.000 

l~ er.,C!jua n bulonon 
Kumulol1f I:emojuon 

EDISl 

Juli :000 

-" L =1 . 
:z:. 

... -" 0 , 

0.857 0.857 
1.049 

2:632l2.632 ~~r 
- . .. 

~ 

::> 
0 

1 0 L__ I 
.206 I Q.2061 

0.120 

1.233 2.050 2.050 3.222 3.207 2.988 2.802 5.891 16.885 17.20 1 11.925 12.043 11.851 3.608 2,837 0.206 
100.000 1.233 3.283 I 5.333 8.555 11.762 14.750 17.552 23.443 40.328 57.5'};9 69,454 69.454 8 1.497 93 .349 96.957 99.794 

CAT MAN 

Jangka Woldu 
Peloksonoon = 
120 hori kolender 

50.00% Jongko woktu 
Pemelihoroan = 
180 harl kolender 

0.00% 



PT. GALA TAMA 

Rencana Mutu Kontrak 
Pembangunan Breakwater dan 

Pembangunan Oermaga/ Jetty PPI Sendang 
Sikucing, Kabupaten Kendal 

BAB VIII 

PENUTUP 

No. Kontrak 
Halaman : 31 

Dengan disusunnya Rencana Mutu Kontrak untuk Pekerjaan 

Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir berupa Pembangunan 

Breakwater dan Pembangunan Dermaga/ Jetty PPI Sendang Sikucing, 

Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal 

diharapkan menghasilkan satu paket pekerjaan yang benar - benar sesuai 

dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. 

Sudah barang tentu upaya yang telah dituangkan dalam 

penyusunan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan semoga 

bermanfaat bagi kita semua. 

Edisi Catatan Paraf Pemrakarsa 
t------J-,-u.,.,...'i -:-20,...,0,..,.9--- - 1---------- ---- ---- ------.-- ---------

L..-____ ---------------------------t--------



METODE PELAKSANAAN 

TERDIRI DARI : 

PEMERINTAHAN KABUPATEN KENDAL 

DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 

KEG/ATAN 

• 

PEKERJAAN i PAKET 

TAHUN ANGGARAN 

LOKASI 

LlNGKUP PEKERJAAN 

: OAK DAN PENDAMP/NGAN OAK B/DANG 

KELAUTAN DAN PER/KANAN/ REHAB/ 

PEN/NGKATAN PRASARANA 

PENDARATAN IKAN ( PPI ) SENDANG 

SIKUCING. 

PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN 

PEMBANGUNAN DERMAGA / JETIY 
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I. PEKERJAAN PERSIAPAN 

Mnhili<;(1<;i 



II. PEKER.JJAAN BREAKWATER 

1 . Batu pengisi breakwater 

2. Rakit bambu [jarak antar bambu = 30 em ) 

3. Trueuk bambu bawah rakit D min 8 em, L= 4 m, jarak 1 .5 m 

4. Trueuk bambu petung D± 10 em, L = 6 m, jarak 0.5 m 

5. Minipile segitiga ( 208 x 280 x 280 ) mm, K-600, L = 6 m 

6. Pemaneangan minipile 

III. PEKERJAAN DERMAGA I JETTY 

1 . Balok 30 x 45, beton K - 275 

2. Balok induk 35 x 45, beton K - 275 

3. Plat lantai tebal 20 em, beton K - 250 

4. Tiang paneang D 350 mm, K - 600 ,L = 12 m 

5. Pemaneangan tiang paneang 

6. Sambungan tiang paneang 

7. Sheetpile type W .350.A.1 000.12, mutu K- 700 

8. Pemaneangan sheetpile 

9. Vender dan penggantung 

10. Bollard / boulder beton 

J. PEKERJAAN PERSIAPAN 

1 . Mobilisasi 

Mobilisasi dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi : 

a. Mobilisasi personil 

b. Mobilisasi peralatan dan material 

e. Penyediaan fasilitas proyek 



a. Mobllisasi Personil 

Mobilisasi personil dilaksanakan segera setelah kontrak 

ditandatangani. Personil inti yang didatangkan meliputi : Site 

Manager, Pelaksana, Administrasi Teknik, Juru Ukur, Logistik, 

Keuangan dan Mekanik. Tenaga dan pekerja sebagian diambil 

dari lokal daerah. 

b. Mobilisasi peralatan dan material 

Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan proyek 

didatangkan dengan oIat angkut yang sesuai dengan kapasitas. 

Mobilisasi peralatan yang didatangkan disesuaikan dengan 

kebutuhan alat sesuai dengan schedule pelaksanaan pekerjaan. 

Material untuk pelaksanaan proyek didatangkan dari lokasi 

terdekat dengon lokasi pelaksanaan. Material tersebut sebagian 

besar disupply oleh suplier sampai ke lokasi pekerjaan. 

c. Penyedlaon fasilitas proyek 

Fasilitas proyek yang disediakan meliputi pembuatan kantor 

proyek dan mess personi!. Kantor proyek ditempatkan di lokasi 

yang strategis di lokasi proyek dilengkapi dengan sarana 

komunikasi, air bersih, dan gudang. 

Sebelum melaksanakan pekerjaan inti diperlyukan terlebih dahulu 

pekerjaan persiapon yang antara lain meliputi : 

• Jolan masuk, ke lokasi proyek menggunakan jalan - jalan 

setempat yang ada yang berhubungan dengan Jalan Raya yang 

berdekatan dengan daerah proyek. Jika diperlukan perbaikan 

dan pelebaran jalan yang ada, perbaikan dan perkuatan 

jembatan sehingga memenuhi kebutuhan pengangkutannya 



sesuai kebutuhan. Pengaturan pemakaian jalan sehingga tidak 

mengganggu lalu lintas umum. 

• Pengukuran, dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

waterpass dan theodolith dengan maksud untuk mengetahui 

batas - batas kerja. Garis elevasi muka tanah asli hasil pengukuran 

awaL Dimensi rencana bangunan, elevasi posisi dan kedudukan 

bangunan, elevasi galian, elevasi timbunan dan elevasi bantuan 

pelaksanaan yang didasarkan pada titik tetap ( Bench Mark ) 

yang ditetapkan Direksi. Hasil dari pengukuran awal tersebut 

kemudian diterjemahkan dalam gambar kerja ( Shop Drawing ). 

Shop drawing yang telah disetujui pengguna jasa dipakai sebagai 

acuan perhitungan volume awal sa at akan dimulainya 

pelaksanaan pekerjaan atau Mutual Check 0 % ( MC 0 ). 

• Pengambilan toto dokumentasi 0 % yang dilanjutkan dengan 

mengambil toto 50 % ( pelaksanaan pekerjaan ) dan 100 % ( akhir 

pelaksanaan ) pada bagian dan posisi yang sama. 

II. PEKERJAAN BREAKWATER 

1. Batu pengis breakwater 

• Sesudah pek.erjaan rakit bambu selesai dan disetujlJi oleh Direksi, 

maka dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan batu pengisi 

breakwater. 

• Batu yang digunakan berat jenisnya tidak kurang dari 2,60 

ton/m3 dan ukuran batu minimal lidak kurang dari diameter 

yang ditunjukkan dalam spesitikasi dan gam bar. 

• Untuk dipakai sebagai lapis lindung, batu harus keras, kekar, 

kompak, dan awet serta be bas dari cacat dan tahan abrasi. 

• Pemasangan batu belah lapis harus sesuai gam bar, dimulai dari 

lapis bawah dan masing - masing batu dapat ditempatkan 



diposisi stabil serta mempunyai susunan yang erat dengan batu 

- batu yang berdekatan ( saling mengunci ). 

2. Rakit bambu 

• Pekerjaan rakit bambu dibuat dengan jamk antor bambu 

adalah 30 em. 

• Kemudian tiap persimpangan bambu ( melintang dan 

memanjang ) diikat dengan ijuk horus kokoh tidak mudah lepas 

serta disetujui oleh Direksi. 

• Pekerjaan rakit bambu dikerjakan setelah pekerjaan trueuk 

selesai dan disetujui oleh Direksi. 

• Pekerjaan ini dibawah susunan batu, kemudian dikunci dengan 

trueuk bambu dan minipile. 

3. Trueuk bambu bawah rakit 

• Trueuk bambu horus kuot dan kokoh serta tidak patah soot 

dipaneangkan kedalam tanah dengan kedalaman 4 m. 

• Diameter bambu yang digunakan min 8 em, dengan jorak 1,5 

meter 

4. Trueuk bambu petung 

• Trueuk bambu petung horus kuat dan kokoh serta tidak patah 

soot dipaneangkan kedalam tanah dengan kedalaman 4 

meter. 

• Diameter bambu yang digunakan ± 10 em, dengan jorak 0,5 

meter 

• Pemaneangan trueuk bambu dilakukan seeora bertahap 

sam poi selesai dan disetujui oleh Direksi. 



5. Minipile segitiga 

• Minipile yang digunakan adalah minipile segitiga dengan ukuran 

280 x 280 x280 mm, K - 600 , L = 6 m. 

• Pengangkatan mini pile menggunakan trailer dari pabrik hingga 

lokasi. 

• Minipile tidak boleh diangkat kecuali diangkat dengan 

menggunakan seling angkat pada titik yang telah ditentukan 

dan disetujui oleh Direksi. 

• Pembongkaran minipile dengan menggunakan crane dan 

rantai pengikaL 

6. Pemancangan minipile 

• Sebelum pemancangan dimulai, masing - masing minipile dan 

leaders atau rangka pemandu harus dicek kebenaran 

ketegakan atau kemiringannya dan harus selalu dijaga selama 

pemancangan berlangsung. 

• Pekerjaan pemancangan ini berlangsung secara kontinyu 

dengan pencatatan yang lengkap oleh tenaga ahli / 

pengawas ahli. 

• Pemancangan dilakukan kembali jika terjadi heave 25 mm untuk 

tiang fuction, atau heave yang terdeteksi tiang tipe and 

bearing. 

III. PEKERJAAN DERMAGA / JETTY 

1. Balok 30 x 45, beton K - 275 

• Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pembesian, begesting, serta 

cor beton. 

• Pertama - tama pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan 

pembesian, besi yang digunakan dari pabrik/ pabrikasi, 



pembesian yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang 

sudah ditentukan. 

" Pembesian yang disediakan sesuai dengan spesifikasi, 

dibengkokkan dengan alat bantu menurut dengan ukuran 

yang sesuai, sebelum pemasangan pembesian dibersihkan 

dahulu dari kotoran, minyak, oli, dan kerak, agar tidak 

mengurangi perekatan beton. Pembesian diikat kuat dengan 

kawat bendrat pengikat menurut jarak tulangan yang 

disyaratkan sehingga tidak mudah lepas saat pengecoran. 

• Sambungan tidak boleh pada tempat dimana terjodi tegangan 

maksimum dan sedapat mungkin di selang - seling atau 

overlap, sehingga sambungan tidak sebagian besar terjadi 

pada satu tempat. 

• Setelah pekerjaan pembesian selesai dan di setujui oleh Direksi 

dilanjutkan dengan pekerjaan begesting. 

• Pabrikasi begesting dilakukan diluar lokasi kemudion dirangkai 

dilokasi kerja. 

• Begesting dibuat dari multipleks atau popon dengon jenis kayu 

yong disetujui Direksi dan diperkuat semaksimal mungkin 

sehingga tidak rusak soot pengecoran. Begesting dibuat sesuai 

dengan dimensi dan jadwal pengecoron. Perangkaian 

dilakukan dilokasi dengan perkuatan dan perakitan yang 

sempurna. 

= Begesting perkuat dengan peroncanh begesting . 

• Seluruh acuan dan benda loin yang horus dimasukkan ke 

dalam beton, dipasang dan diikat dengon kuat sehingga tidak 

bergeser saot peloksanaan pengecoran . Sebelum pelaksanaan 

pengecoran beton, acuan dibasahi dengan air atau minyak 

yong tidak meninggalkon bekas. 

• Begesting dan peranconh dapat dilepas setelah beton berumur 

28 hari. 



• Sesudah pekerjaan pembesian selesai dan disetujui oleh Direksi, 

maka dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran beton K -

275. 

• Pencampuran mortar beton K - 275 ( pasir, batu pecah, split 

dan air ) dilakukan dengan Concrete Mixer dengan 

perbandingan sesuai dengan Trial Mix Design, untuk 

pemadatannya menggunakan Concrete Vibrator. 

• Untuk penyambungan pengecoran antar segmen pengecoran, 

beton lama diberikan zat kimia penyambungan beton 

kemudian dilanjutkan pekerjaan yang baru. Pengecoran 

dilakukan secara terus menerus sampai pekerjaan beton selesai 

per segmen. 

• Selama pengecoran diambil sampel kubus/ silinder beton untuk 

dilakukan pemeriksaan mutu beton dilaboratorium dan juga 

dilakukan Slump Test dilapangan. 

• Setelah beton selesai dicor, maka dilaksanakan perawatan 

dengan di siram air pada permukaan beton atau dengan 

ditutup kain atau karung di basahi air. 

• Pelaksanaan pekerjaan beton K - 275 dimulai dari bawah, 

secara bertahap dan per segmer sampai pekerjaan selesai 

dan di setujui oleh Direksi. 

2. Balok induk 

e Pekerjaan balok induk dikerjakan dengan spesifikasi dan urutan 

kerja soma dengan pekerjaan balok diatas. 

3. Plat lantai 

• Setelah pekerjaan balok selesai dan disetujui oleh Direksi, maka 

dilanjutkan dengan pekerjaan plat lantai. 



• Pekerjaan plat lantai sama dengan pekerjaan balok dan balok 

induk hanya saja disini menggunakan mutu beton K - 250, 

dengan tebal 20 cm. 

4. Tiang pancang 

• Dimensi yang dipakai adalah tiang pancang lingkaran dengan 

o 350 mm panjang 12 m. 

• Pengangkutan tiang pancang dengan menggunakan trailer 

sama dengan pengangkutan minipile. 

• Peralatan yang digunakan crane, disel hammer K 35 peralatan 

setting out. 

5. Pemancangan tiang pancang 

• Sebelum pekerjaan pemancangan dimulai, masing -- masing 

tiang pancang dan leaders atau kerangka pemandu horus 

dicekringannya dan harus selalu dijaga selama perriancangan 

berlangsung. 

• Untuk mencegah kerusakan pada kepala tiang maka selama 

pemancangan kepala tiang harus dilindungi dengan helmet 

cushion dan pile cushion. Helmet cushion terbuat dari kayu 

keras, sementara pile cushion dibuat dari kayu luak atau 

multipleks dengan tebal min 15 cm. 

• Tiang harus dijaga pada posisi tepat dengan mengacu pada 

guide atau metode lain yang disetujui. 

• Pemancangan tiang harus dilakukan kembali jika terjadi heave 

25 mm untuk tiang friction atau ada heave yang terdeteksi 

untuk tiang tipe end bearing. 

• Setelah pemancangan selesai, tiang pancang harus dipotong 

sampai level yang sesuai dengan gambar konstruksi dan 

kerataannya bertoleransi ± 20 mm dan disetujui oleh Direksi. 



6. Sambungan tiang pancang 

• Stek sambungan tiang pancang menggunakan besi diameter 

12 dengan jarak 8. 

• Pembesian yang digunakan dari pabrikan dan dirakit dilokasi 

pekerjaan. 

7. Sheetpile type W.350.A.1 000.12 

• Pengadaan sheetpile yaitu beton pratekan dari pabrikasi 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

• Pengangkatan sheetpile dari pabrik harus menggunakan trailer 

atau truck. 

• Sheetpile tidak boleh diangkat kecuali oleh seling angkat pada 

titik angkat yang telah ditentukan, kemudian titik angkat 

ditandai dengan jelas. 

• Sheetpile dibongkar di site dengan menggunakan crane atau 

rantai pengikat. 

8. Pemancangan sheetpile 

• Peralatan yang digunakan crane, vibrator hammer, alat 

pengukuran, sheetpile grip ( pemegang ), T Beam, Guide beam, 

balok kayu dan rantai level blok. 

• Sebelum mulai pemancangan, setting out dari jalur 

pemancangan harus sudah tepat sesuai dengan gambar kerja. 

• Langkah pertama dari instalasi sheetpile adalah memasang 

guide beam. Guide beam terbuat dari 2 buah profil baja yang 

dipasang secara aman dan kuat. 

• Angkat sheet pile dan tempatkan pada posisi yang 

direncanakan. 

• Sheet pile kemudian diletakkan dipermukaan tanah dan vibro 

hammer dipasang di dalam tanah. 



• Setelah pemaneangan selesai lepaskan vibro hammer dari 

kepala pile yang telah tertanam. Pemaneangan dilakukan 

sec::ara kontinyu. 

9. Vender dan penggantung 

• Pemmangan vender atau bantalan kapal berupa ban bekas 

dilakukan dengan cora menggantungkan vender disepanjang 

sisi luar dermaga. Dimaksudkan agar kapal merapat di 

dermaga tidak langsung membentur sisi luar dermaga yang 

dapat mengakibatkan kerusakan kapal maupun dermaga. 

10. Bollard / boulder beton 

• Material boulder terbuat dari beton bertulang ukuran 25 x 25 

em, ditanam pada balok induk dermaga beton ukuran 35 x 45 x 

300 em dan disetujui oleh Direksi. 

• Boulder ditanam dibelakang sheet pile dengan jarak 75 em dari 

tepi plat beton dan tulangan boulder disambungkan ( distek ) 

dengan tulangan balok induk, jorak pemasangan antor boulder 

5 m dan horus disetujui oleh Direksi. 

PEKERJAAN AKHIR PELAKSANAAN 

Meliputi antara lain: 

• Pengukuran Mutual Check ( MCl 00 ) dan perhitungan volume 

serfa penggamboran As Built Drawing 

• Pengambilan foto dokumentasi 100 % horus satu titik dengan 

waktu pengambilan dokumentasi 0 % dan 50 % 

• Perbaikan jolon logistik / jolon kerja seperti sedia kala. 

• Perbaikan dan penyempurnaan bagian pekerjaan yang 

diperlukan. 



• Demobilisasi peralatan secara bertahap. 

Demikian Metode pelaksanaan pekerjaan ini dibuat untuk dipakai 

sebagar~~:~an dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Semarang, 03 Juli 2009 

TAMA 

Direktur 

~ 
/ 

SE. MM 



• Demobilisasi peralatan secara bertahap. 

Demikian Metode pelaksanaan pekerjaan ini dibuat untuk dipakai 

sebagoI' ac;uan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Semarang, 03 Juli 2009 
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I. SPESIFlKASI TEKNIS 

1. Lingkup Pekerjaan 
1.1 Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penycdia Barang / jasa adalah Peningkatan Break 

Water dan Dermaga Sikucing, yang mcliputi: 
a. Pekerjaan Terucuk Bambu. 
b. Pekcrjaan Ralcit Bambu. 
c. Pekerjaan Minipile Beton Bertulang Segitih'll Sama Sisi 28 cm (untuk Breakwater), Tiang 

Panc~ng Lingkaran D 35 em untuk Dermaga, dan Sheetpilc type W.350.1 000 
ci. Timbunan Batu 1310nos. 
e. Pekerjaan Beton Bertulang (untuk Dcrmaga) 

2. Sarana Pekerjaan 
2.1 Untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan Penyedia Barang / Jasa harns menyediakan : 

a. Tenaga Pelaksana yang selalu ada di lapangan, tenaga kerja yang terampil dan cuImp 
jumlahnya dengan kapasitas yang memadai dengan pengalaman untuk pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi sarana pelabuhan dan pantai. 

b. Penyedia alat-alat Bantu 
c. Alat pcngangkut dan peralatan-peralatan Bantu Iainnya yang digunakan hams selalu 

tcrscdia cii Iapangan sesuai dengan kebutuhan. 
d. Perlindungan terhadap keadaan cuaca dan pengaturan peralatan untuk melindungi 

pekerjaan dan bahan-bahan yang digunalmn agar tidak rusak. 
e. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dcngan jumlah yang eukup dan 

kualitas sesuai spcsifikasi tcknis. 
f. Melaksanakan tepat dengan schedule. 

3. Jenis dan mutu bahan 
3.1 Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan 

Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 472 / KOP / XIII/80, 
Menteri Perindustrian No. 813 / Menpen / 198 dan Menteri Pencrangan No.64 / Menpan / 
1980, tanggal 23 Desember 1980 

3.2 Jilm Pemborong mcngajukan bahan lain yang akan digunakan, maka mutunya minin1al harus 
sama dengan yang disyratkan dalam Dokumen Tender, sebelum pemesanan bahan han.ls 
diberitahukan pada direksi yang meliputi jenis, kualitas, dan kuantitas bahan yang dipcsan, 
llntuk mendapatkan pesetujuan. 

3.3 Persetujuan tersebut hanya bilamana abbat satu atau lain hal yang disyaratkan tidak dapat 
diperoleh.. Direksi / Pengawasan Lapangan akan menilai dan akan memberil\:an 
persetujuannya secara tertulis sepanjang perubahan jenis dan mutu bahan memenuhi 
persyaratan teknis. 

4. Syarat-Syarat Bahan 
Apabila dianggap perlu direksi dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan pada ballan 
atau pada canlpuran bahan-bahan yang dipakai dalam pelaksanaan konstruksi beton bertulang 
dan konstruksi lainnya, untuk menguji pemenuhan persyaratan oleh pemborong atau kontraktor. 
Pemeriksaan bahan-bahan dan beton harus dilakukan dengan eara-eara yang ditentukan dan hasil 
pemeriksaan tersebut harus disimpan oleh pemborong dan apabila diminta harus dapat 
menunjukkan kepada direksi setiap saat selama pekerjaan berlangsung selama dua tahun setelall 
pekerjaan selesai. 

4.1 Semen Portland 
a. Untuk konstruksi beton bertulang pada umumnya dapat dipakai jenis semen yang 

'memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyal'atan yang ditcntukan dari spesifikasi tcknis 
yang sesuai dengan NI-8 1972. 

b. Apabila dipakai persyaratan-persyaratan khusus mengenai sifat-sifat betonnya(beton t~han 
air laut), maka dapat dipakai semen lain seperti yang ditentukan dalallll NI-8 scpcrti : 
semen portland type II yang memililci ketahanall terhadap air garam dan gararn sulbr. 
f)~b1Tl h~l in; f"IP1TIhnf'nno- h~f'l1C: 1TIpm;nt~ npf't;mh~ncr~n rhf'; If'lT11-)~cr~ nplT1(~ ";1.::s~~n h:1h ;I11-



4.2 

I· , 

4.3 

4.4 

c. Semen yang dipakai harus dalam keadaan baru dan masing dalam kantong-kantong yang 
disegel. Semen disimpan dalam temp at yang kering dan terlindung dari pengaruh cuaca, 
berventilasi secukupnya dan penimbunan tak langsung mengenai tanah. Merk yang dipilih 
tidak dapat diganti-ganti dalam pelaksanaan kecuali dengan persetujuan direksi. 

Agregat Ralus 
a. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alami sebagai disintegrasi alami batuan atau 

berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu, sesuai dengan syarat
syarat mutu agregat yang telah ditentukan. 

b. Agregat halus terdiri atas butir-butir yang tajan1 dan keras. Butir-butir halus bersifat kekal 
artinya tidak pecah atau hancur oleh pengarnh-pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan 
hujan. 

c. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 % (ditentukan terhadap berat 
kering), yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 
0.063 mm. Apabila Kadar lumpur melampaui 5 % mali:.a agregat halus harus dicuci. 

d. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak yang 
dibuktikan dengan \percobaan (dengan larutan NaOH). 

e. Agregat halus yang tidak memenuhi percobaan ini dapat dipakai juga asal 
f. kekuatan adukan agregar tersebut pada umur 7 dan 28 hari tidak kurang dari 95 % dari 

kekuatan adukan agregat yang sarna tetapi dicuci hingga bersih dengan air pada umur yang 
sarna. 

g. Agregat halus terdiri atas butir-butir yang seragam besarnya dan apabila diayak hams 
memenuhi syarat-syarat scbagai bcrikut: 
1) Sisa diatas ayakan 0,25 mm, hams berkisar antara 80 (Yo - 95 % dari berat. 
2) Sisa ayakan diatas saringan 5 mm, haras minimum 2 % dari berat. 
3) Sisa ayakan diatas saringan 1 mm, hams minimum 10 % dari berat. 
4) Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk campuran beton, kecuali 

dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diali:.ui dan 
disetujui oleh direksi. 

Agregat Kasar 
a. Agregat kasar beton dapat berupa kerili:.il atau batu pecah. Pada umumnya yang dimaksud 

agregat kasar adalah agregat yang besar butirannya lebil1 dari 5 mm, sesuai dengan syarat
syarat mutu agregat untuk berbagai beton, maka agregat-agregat kasar haras memenuhi 
persyaratan tersebut. 

b. Agregat kasar terdiri atas butir-butir kasar dan tidak berpori. Agregat kasar mengandung 
butir-butir pipih yang dapat dipakai apabila jumlah butir-butir pipih terse but tidak 
melebihi atau melampaui 20 % dari berat agregat seluruhnya. Butir-butir agregat haras 
bersifat kekal artinya tidak pecah dan tidak hancur oleh perubahan cuaca (terik matahari 
dan hujan). 

c. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 % (ditentukan terhadap bcrat 
kering). Yang diartikan dengan lumpur adalah bagian yang dapat melalui saringan 1 0'0, 
apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka agregat harus dieuei. Agregat tidak 
boleh mengandung zat-zat alkali. 

Agregat Campuran 
a. Susunan butir agregat campuran unhlk beton dengan mutu f 'e 30 atau mutu yang lebih 

tinggi lagi harns diperiksa dengan melakukan analisa ayakan oleh laboratorium yang 
ditunjuk oleh direksi. 

b. Rasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut adalah yang menentukan apakah agregat 
campuran tersebut dapat dipakai atau tidak dan harus diganti. 

c. Apabila harns diganti dengan agregat yang harus memenuhi syarat maka pemborong wajib 
menyediakan lagi paling lamb at dalam wal(tu 7 han. 

d. 5. Batu Peeah 
e. Batu untuk pekerjaan pasangan hanya diperbolehkan menggunakan batu pecah Ukuran 

batu yang dipakai dengan diameter antara 15 mm - 25 mm. 
f. Batu yang dipakai harus dari jenis batu yang keras dan tidak lapuk, tidak terdapat berkas

berkas pelapukan dan tidak porus . 
.. , ..... .. ... 1 1 °1 



dahulu. 

4.5 Besi Beton 
a. Besi beton yang dipakai hams bebas dari kotoran, lapis an lemak, minyak, sisik, karet dan 

tidak cacat (retak-retak, mengelupas dan sebagainya) serta lapisan yang mengurangi daya 
lekatnya besi dengan beton. 

b. Besi yang digunakan dalam beton bertulang adalah besi dengan fy 400 Mpa. 
c. Besi beton yang dipakai hams disuplai dari satu sumber dan tidak dibenarkan mencampur 

bennacam-macam sumber. Besi beton yang dipakai sebelumnya haras dimintakan uji 
laboratorium dengan dua contoh percobaan pelengkungan dan stress strain untul\: setiap 
20 ton besi. Pengujian masing-masing percobaan digunakan tiga batang besi dengan 
pengawasan dari direksi. 

d. Garis tengah besi beton harus sesuai dengan gambar rencana, apabila yang dipakai kurang 
dari ketentuan maka diwajibkan menarnbah tulangan sesuai dengan petunjuk-petunjuk 
dari direksi. 

e. Besi beton sebelum dipakai sebagai konstruksi hams dilindungi dari terik matahari dan 
hujan sehingga tidak timbul karat. 

f. Batang-batang tulangan disimpan tidak langsung menyentuh tanah. Batang tulangan besi 
beton dari berbagai ukuran harus diberi tanda dan dipisahkan satu sarna lainnya sehingga 
tidak tertukar. 

g. Penimbunan untuk batang-batang tulangan di udara untuk jangka waktu yang lama haras 
dicegah. 

4.6 Air 
a. Air yang digunakan untuk perawatan dan pembuatan beton tidak boleh mengandung 

minyak, asam, alkali, garam dan bahan-bahan lain yang dapat memsak besi tulangan atau 
betonnya. Untuk menjaga mutu air yang akan digunakan, dianjurkan untuk mengirim 
contoh air tersebut ke laboratorium bahan-bahan yang ditunjuk dan diakui oleh direksi 
untuk diteliti sampai seberapa jauh air tersebut mengandung zat-zat yang dapat memsak 
beton dan besi tulangan. 

b. Apabila pemeriksaan contoh air tersebut dalam ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka 
dalarn hal ini adanya keragu-raguan mengenai pemakaian air hams diadakan percobaan 
pembanding antara kekuatan beton (semen + pasir + kerikil) dengan mcnggunakan air itu 
selama 7-28 hari paling sedikit adalah 90 % dari kekuatan beton tersebut dengan memakai 
air suling pada umur yang sarna. 

Jumlah air yang dipakai untuk membuat adukan beton dapat ditentukan dengan ukuran berat 
dan hams dilakukan secepatnya 

5. Gambar-gambar 
5.1 Gambar rencana 

Rencana Kerja Syarat-syarat ini dilarnpiri: 
a. Garnbar Denah Existing. 
b. Garnbar Denah Rencana. 
c. Gambar Detail. 

5.2 Shop Drawing 
a. Shop drawing mempakan gambar detail pelaksanaan yang hams dibuat kontraktor 

berdasarkan gambar perencanaan / gambar I~crja yang discsuaikan dengan keadaan 
lapangan dan / atau persyaratan teknis konstruksl sesuai dengan kajian kontraktor. 

b. Shop Drawing ini hams memberikan semua data yang diperlukan termasuk keteranga11 
bahan, cara pemasangan, dimensi dan lain-lainnya. 

c. Kontraktor hams melaksanakan pekerjaan berdasarkan shop drawing tersebut yang 
sebelumnya telah diajukan dan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi / Pengawasan 
Lapangan. 

d. Pacia dasamya kontraktor diwajibkan membuat shop drawing yang disesuaikan dengan 
keadaan lapangan yang ada baik kondisi tanah maupun kondisi keairan dan atau apabila 
ada persyaratan khusus dari pabrik / produksi bahan tertentu dan / atau belum tercakup 
secara lengkap dalam gambar kerja. 



6. Peraturan teknis penataan yang digunakan 
6.1 Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ada ketentuan lain dalam Rencana Kerja dan \, 

Syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini terrnasuk 
segala perubahan dan tambahannya. 
a. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 dcngan lampiran-lampirannya. 
b. Peraturan umum ten tang pelaksanaan penataan di Indonesia atau Voolwaarden vom de 

Uitvouring bijaaneming vanopenbare werken (A V) 1941). 
c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitasi Teknik dari Dewan Teknik 

Penataan Indonesia (DTPI). 
d. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 atau Pedoman Beton Indonesia 1989 (pm 

1989). , 
e. Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departeman Tenaga Kerja. 
£ Paku dan Kawat Paku : SNI 03-0323-1989. 
g. Batu alam untuk bahan bangunan : SNI 03-0394-1989. 
h. Agregat Beton : SNI 03-1750-1990. 
1. Pasir untuk adukan dan beton : SNI 03-1394-1989. 
J. Pedoman mendirikan bangunan : SNI 03-1728-1989. 
k Peraturan Semen Portland Indonesia NIl No. 08. 
1. Peraturan umum ten tang pelaksanaan instalasi Listrik (PUlL) 1997 dan PLN setempat. 
m. Peraturan sambungan telepon yang berlaku di Indonesia. 
n. Spesiftkasi bahan bangunan bagian A : SK SNI S-04-1989-F. 
o. Kayu untuk bahan bangunan : 03-2445-1991. 
p. Mutu kayu bangunan : SNI 03-3527-1994. 

6.2 Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas berlaku dan mcngikat pula. 
a. Gambar Bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh pemberi 

tugas termasuk juga ganbar-gambar detail yang diselesaikan oleh penyedia Barang / Jasa 
yang sudah disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan disahkan / disetujui oleh 
Direksi. 

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 
c. Berita Acara Penjelasan Penjclasan Pekcrjaan. 
d. Berita Cara Penetapam Pemenang. 
e. Smat Keputusan Pemilik Proyek ten tang penetapan pcmenang. 
f. Surat Keputusan Pcnetapan Penyedia Barang / Jasa. 
g. Smat Penawaran dan Lampiran-lampirannya. 
h. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui Direksi. 

7. Penjelasan RKS dan gambar 
7.1 Penyedia Barang / Jasa wajib meneliti semua gambar dan RK.S termasuk tambahan dan 

perubahannya yang dicantumkan dalam berita acara penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). 
7.2 Bila gambar tidak sesuai dengan RKS, maka yang mengikat / berlalm adalah RKS, bila suatu 

gambar tidak sesuai dengan gambar lain, maka gambar yang mempunyai skala lebih besar 
yang berlaku, begitu pula Bestek (RKS) tidak dicantumkan sedangkan gambar ada, maka 
gambarlah yang mengikat. 

7.3 Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan sehillgga dalam pelaksanaan 
menimbulkan kesalahan, Penyedia Barang / Jasa wajib menanyakan kepada dircksi dan 
pengguna jasa. Penyedia Barang / Jasa mengikuti keputusan dalam rap at. 

8. J adwal pelaksanaan 
8.1 Sebelum mulai pekerjaan nyata di lapangan Penyedia Barang / Jasa wajib membuat Rencana 

Kerja Pelaksanaan dan Bagian-bagian pekerjaan bempa barchart dan cucve bahan· / tenaga. 
8.2 Rencana kerja tersebut hams sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi / 

Pengawas, paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah Smat Kepuhlsan 
Pemilik ProyekRencana Kerja yang disetujui oleh Direksi / pengawas akan disahkan oleh 
Pemberi Tugas. 

8.3 Penyedia Barang / Jasa wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 4 (empat) kepada 
Direksi / Pengawas Lap angan , satu salinan rencana kerja hams ditempel pada dincling di 
bangsal Penyedia Barang / Jasa di Lapangan yang selalu di ikuti dengan grafik kemajuan 
/<'\ .... PC'i-~c; lrp.,.~t:) \ 



8.4 Direksi / Pengawas lapangan lapangan akan manilai prestasi pekerjaan Penyadia barang / 
Jasa berdasarkan rencana kerja tersebut. 

9. Kuasa penyedia barang / jasa di lapangan 
9.1 Di Lapangan pekerjaan, penyedia Barang / Jasa wajib menunjuk seorang kuasa Penyedia 

Barang / Jasa atau biasa disebut Pelaksana yang cukup memimpin pelaksanaan pekerjaan 
dilapangan dan mendapat kuasa penuh dari Penyedia Barang / Jasa, berpendidikan minimal 
Sarjana Muda Teknik Sipil (D3) atau sederajat dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun 
atau STM jurusan bangunan, dengan pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun. 

9.2 Dengan adanya pelaksana, tidak berarti bahwa Penyedia Barang / Jasa lepas tanggung jawab 
sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya. 

9.3 Penyedia Barang / Jasa wajib memberi tahu secara tertulis kepada Direksi / Pengawas 
Lapangan, nama dan jabatan pelaksana untuk mendapatkan persetujuan. 

9.4 Bila kemudian hari menurut pendapat Direksi / Pengawas Lapangan, pclaksana kurang 
mampu atau tidak cukup cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberi tahu kepada 
Penyedia Barang / Jasa secara tertulis untuk menggantikannya dengan memenuhi syarat. 

9.5 Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan smat Pemberitahuan, Penyedia Barang / Jasa 
hams sudah menunjuk pelaksana bam atau Penyedia Barang / Jasa sendiri (penanggung 
Jawab / Direktur Perusahaan) yang memimpin pelaksanaan. 

10. Tempat tinggal (domisili) penyedia barang / jasa dan pelaksana 
10.1 Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya kcrja jam apabila terjadi hal-hal mendcsak, 

Penyedia Barang / Jasa dan Pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan 
nomor telephone dilokasi kepada Direksi / Pengawas Lapangan. 

10.2 Alamat Penyedia Barang / Jasa dan Pelaksana diharapkan tidak sering dirubah-ubah selama 
pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, Penyedia Baranag / Jasa dan Pelaksana wajib 
memeberitahukan secara tertulis. 

11. Penjagaan keamanan lapangan pekerjaan 
11.1 Penyedia Barang / Jasa wajib menjaga keamanan lapangan terhadap barang-barang milik 

Proyek, Direksi / Pengawas Lapangan, dan milik Pihak ketiga yang ada dilapangan. 
11.2 Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah disetujui Direksi / Pengawas 

Lapangan, baik yang telah dipasang maupun yang belum, menjadi tanggung jawab Penyedia 
Barang / Jasa dan tidal.;: akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah. 

11.3 Apabila terjadi kebakaran, Penyedia Barang / Jasa bertanggung jawab atas akibatnya baik 
yang berupa barang-barang maupun keselamatan jiwa. Untuk itu Penyedi Barang / Jasa 
diwajibkan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap dipakai yang ditempatkan 
ditempat-tempat yang akan ditentukan oleh Direksi / Pengawas Lapangan. 

12. Jaminan dan kese1amatan kerja 
12.1 Penyedia Barang / Jasa wajib menyediakan obat-obatan menurut persyaratan Pertolongan 

Pertama Pada Kece1akaan (pPPK) yang selalu dalam keadaan siap dipakai dilapangan, untuk 
mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja dilapangan. 

12.2 Penyedia Barang / Jasa wajib menyediakan air minum yang bersih dan memenuhi syarat 
kesehatan bagi semua petugas dan pekerja yang ada dibawah kekuasaan Penyedia Barang I 
Jasa. 

12.3 Penyedia Barang / Jasa wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan we yang layak dan 
bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan didalam lapangan 
pekerjaan untuk para pekerja tidak diperkenankan, kecuali untuk penjaga keamanan. 

12.4 Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

13. Peralatan pelaksanaan 
Semua alat-alat pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Penyedia Barang / Jasa, sebelum 
pekerjaan secara fisik dimulai dalam keadaan baik dan siap dipakai, an tara lain: 
13.1 Theodolith dan Waterpass (seijin Direksi / Pengawas Lapangan). 
13.2 Perlengkapan penerangan untuk pekerjaan Icmbur. 
13.3 Alat pengangkutan material berupa truk, pick up dan lainnya sebagai kcbutuhan. 



I I 13.4 Alat pemindahan tanah mekanis seperti excavator, pontoon, dan lain sebagainya seSUa1 
! kebutuhan. 
! 13.5 Peralatan penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk mempermudah / melancarkan 

pelaksanaan. 

14. Mobilisasi 
14.1 Sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai, pemborong harns mengajukan rencana mobilisasi 

pada direksi. Kegiatan yang dimaksud adalah : 
a. Transportasi lokal alat-alat dan perlengkapan lain ke tempat kerja. 
b. Transportasi alat-alat berat seperti Crane, mesin pancang, ponton keruk, dll 
c. Bangunan dan pengamanan daerah kerja. 
d. Pembuatan bangunan sebagaimana tercantum dalam uraian pekerjaan . . 
e. Penyaluran bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan. 

15. Situasi dan pengukuran 
15.1 Situasi 

a. Ukuran-ukuran dalam garnbar atau uraian dalam RKS merupakan garis besar 
pelaksanaan. 

b. Penyediaan Barang / ] asa wajib meneliti situasi lapangan, terutama keadaan PPI Sikucing 
Kendal, sifat dan luas pekerjaan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi harga penawaran. 

c. Kelalaian atau kekurang telitian Penyediaan Barang / ] asa dalam hal ini tidak dijadikan 
alasan untuk menggagalkan tuntutan. 

15.2 Ukuran 
a. Ukuran satuan yang dipakai dalam dokumen ini dinyatakn dalam cm kecuali ukuran

ukuran baja / besi yang dinyatakan mm. 
b. Titik duga lantai masing-masing ditetapkan di lapangan. Titik dan titik Bantu dijaga 

kedudukannya serta tak terganggu selama pekerjaan berlangsung dan tidak boleh 
dibongkar sebelum mendapat ijin tertulis dari Dueksi / Pengawas Lapangan. 

c. Memasang Papan Pengawas 
d. Penyedia Barang / ]asa haris menyedlakan pembantu yang ahli dalam cara-cara 

mengukur, alat-alat penyipat datar (Theodolit, Waterpass) prisma Sila11g pengukuran 
menurut situasi dan kondisi bangunan,yang selalu berada di lapangan. 

16. Syarat-syaJrat cara pemeriksaan bahan bangunan 
16.1 Semua bahan bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan Pasal2. 
16.2 Direksi / Pengawas Lapangan berwenang meminta pemeriksaan asal bahan dan penyedia 

Barang / ]asa wajib memberitahukan. 
16.3 Semua bahan bangunan yang akan digunakan harus diperiksa dahulu kepada Direksi / 

Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan. 
16.4 Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh Penyedia Barang / Jasa di lapangan pekerjaan, 

tetapi ditolak pemakaiannya Direksi dan Direksa / Pengawas Lapangan, harns segera 
dikeluarkan dan lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam terhitung 
dan jam penolakan. 

16.5 Apabila Direksi / Pengawas Lapangan merasa perlu meneliti suatu bahan Iebih lanjut, 
Direksi / Pengawas Lapangan berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian 
Bahan-bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti.Biaya pengiriman dan penelitian 
menjadi tanggung jawab Penyedia Barang / Jasa dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi / 
Pengawas Lapangan. 

17. Pemeriksaaan pekerjaan 
17.1 Sebelum memulai pekerjaan Ianjutan yang apabila bagian pekerjaan ini telah se1esai, akan 

tetapi belum diperiksa oleh Direksi / Pengawas Lapangan, Penyedia Barang / Jasa 
diwajibkan memintakan kepada Direksi / Pengawas Lapangan. Baru apabila Direksi / 
Pengawas Lapangan telah menyetujui bagian bagian pekerjaan tersebut, Penyedia Barang / 
Jasa dapat meneruskan pekerjaannya. 

17.2 Bila permohonan pekerjaan itu dalam waktu 2x24 jam (dihitung dari jam diterimanya 
/1 ' , '11 _,· _ _ _ __ L:_l_l_T""\ :_ ..... l .. ... : 



/ Pengawas Lapangan, Penyeelia Barang / Jasa dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian 
sebenarnya eliperiksakan dianggap telah disetujui Direksi / Pengawas Lapangan.Hal ini 
dikecualikan bila Direksi / Pengawas Lapangan minta perpanjangan waktu. 

17.3 Bila Penyeelia Barang / Jasa melanggar ayat 1 pasal ini, Direksi / Pengawas Lapangan berhak 
menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk memperbaiki, 
biaya pembongkaran dan pemasangan menjaeli tanggung jawab Penyeelia Barang / Jasa. 

17.4 Keadaan apapun dimana pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan 
dari Direks! / Pengawas Lapangan, dan pengguna jasa tidak berarti membebaskan 
Kontraktor dan tanggung jawabnya terhadap hasil pekerjaan sesuai kontrak. 

18. Force majeure 
18.1 Kenaikan barang yang bersifat biasa tidak dapat mangajukan ldairn. 
18.2 Kenaikan barang yang eliakibatkan kebijaksanaan moneter oleh Pemerintah dan bersifat 

nasional dapat mengajukan ldairn sesuai petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. 
18.3 Semua kerugian akibat Force Majuere yang dikarenakan gempa bumi, angina puyuh, badai 

topan, kerusuhan, peperangan, dan semua kejaelian karena faktor alam serta kejaelian tersebut 
dibenarkan oleh pemerintah bukan menjadi tanggungan Penyedia Barang / Jasa. 

19. Pekerjaan tambah / kurang 
19.1 Tugas mengerjakan pekerjaan tambah / kurang diberitah ukan dengan tertulis dalam buku 

harian oleh Direksi dan Direksi / Pengawas Lapangan serta persetujuan pemberi Tugas. 
19.2 Pekerjaan tambah / kurang hanya berlaku bila nyata-nyata ada perintah tertulis dari Direksi 

dan Direksi / Pengawas Lapangan atau persetujuan pemberi tugas. 
19.3 Biaya pekerjaan tambah / kurang akan eliperhitungkan menurut daftar harga satuan 

pekerjaan, yang pernbayarannya diperhitungkan bersama-sama angsuran terakhir. 
19.4 Untuk pekerjaan tambah yang harga satuannya tidak tercantum dalam harga satuan yang 

dimasukkan dalam penawaran, harga satuannya akan elitentukan lebih lanjut oleh Direksi 
teknik dan Direksi / Pengawas Lapangan bersama-sama Penyedia barang / jasa dengan 
persetujuan Pemben tugas. 

19.5 Adanya pekerjaan tambah tidak dapat elijadikan alasan sebagai penyebab kelambatan 
penyerahan pekerjaan, tetapi Direksi / Pengawas Lapangan / tim Pengelola Tekhnis dapat 
mempertimbangkan perpanjangan waktu, karena adanya pekerjaan tambahan tersebut. 

20. Setting out 
20.1 Untuk menentukan posisi dan ketinggian rencana bangunan eli lapangan, Penyeelia Barang / 

jasa melakukan pengukuran di lapangan secara teliti dan benar, sesuai dengan koordinat eli 
lapangan / benmark seperti elitunjukkan dalam gambar atau atas petunjuk Direksi / 
pengawasan Lapangan. 

20.2 Pengukuran untuk penentuan posisi dilakukan dengan peralatan yang mempunyai presisi 
tinggi dengan metode triangulasi dan hasilnya disampaikan ke Direksi untuk mendapatkan 
persetujuan. 

20.3 Dalam hal terdapat perbadaan antara rencana dalam gambar dengan hasil pengukuran yang 
dilaksanakan kontraktor / kenyataan yang ada eli lapangan, maka pemborong harus 
melaporkan hal tersebut kepada direksi untuk mendapatkan keputusan dan dinyatakan dalam 
berita acara. 

20.4 Direksi akan menetapkan 2 (dua) benkmark sebagai referensi yang elitetapkan eli lapangan. 
20.5 Bila benkmark belum ada, maka pemborong belkewajiban membuat benkmark sesuai 

dengan petunjuk Direksi / Pengawasan Lapangan. 
20.6 Semua batas ketinggian (elevasi) dinyatakan dalam satuan metric terhadap low water spring 

(LWS). 
20.7 Ukuran-ukuran dinyatakan dalam satuan metric kecuali bila dinyatakan lain. 
20.8 Bila eliperlukan pemborong harus memasang patok-patok pembantu yang harus elipelihara 

keutuhan letak dan ketinggiannya selama pekerjaan berlangsung, selama pekerjaan dimulai, 
patok-patok pembantu / bouwplank harus elisetujui Direksi / Pengawasan Lapangan. 

20.9 Patok-patok dan referensi lainnya tidak boleh elisingkirkan sebelum eliperintahkan oleh 
Direksi / Pengawas Lapangan. 

20.10 Pemborong harus menyeeliakan peralatan yang akan eli pakai oleh Direksi dan staff, alat-alat 
tersebut harus elisetuiui oleh Direksi / Pengawasan Lapangan. 



20.11 Setelah pekerjaan selesai seluruh peralatan tersebut akan dikembalikan kepada pemborong, 
alat-alat tersebut terdiri dari: 
a. Penyediaan alat-alat bantu. 
b. 1 buah theodolit Wild TIA, atau yang sejenis. 
c. 1 buah Level-Wild NAZ, atau yang sejenis. 
d. 2 buah leveling rods, panjang 3 m dan 5 m, dibuat dari alumunium atau kayu. 
e. 2 buah staff bubble adjustable types. 
f. 1 buah optical square (prism) 2 way. 
g. 1 buah 30 cm tag line 6 mm diameter Polypropilence dan 1 m diameter. 

20.12 Pemborong harns menyediakan perah / motor boat untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan 
survey, pemborong bertanggung jawab atas semua peralatan survey tersebut terhadap 
perawatan kerusakan / kehilangan. 

21. Pekerjaan persiapan 
21.1 Untuk temp at kerja, penumpukan bahan dan material, bangunan gudang, Direksi / 

Pengawasan Lapangan. 
21.2 Keet dan lain-lain pemborong harns membersihkan dan membenahi lapangan. 
21.3 Pemborong harns menyediakan penerangan di daerah kerja, pagar dan tanda-tanda 

pengaman yang dipedukan. 
21.4 Untuk menjamin keamanan bahan dan pedengkapan lain yang dianggap pedu, pemborong 

harus menyimpan yang tertutup, kuat, dan aman dan resiko hilang / kerusakan, juga 
pemborol1g diwajibkan menyediakan barak-barak bagi pekerja. 

21.5 Pemborong harns menyediakan Kantor Direksi di lapangan yang letaknya berdekatan dengan 
Kantor Pemborong, terdiri dari ruangan-ruangan berikut: 
a. Ruang Direksi : 10m 
b. Ruang Teknisi : 12 m 
c. Ruang Istirahat : 4 m 

21.6 Pemborong menyediakan listril{ dan air seeukupnya yang dipedukan Kantor Direksi. 
21. 7 Pemborong menyediakan pedengkapan kantor Pemborong dan kantor direksi, masmg

masing sebagai berikut : 
a. Kursi dan meja tamu seeukupnya. 
b. Kursi dan meja rapat seeukupnya. 
c. Kotak P3K seeukupnya. 
d. Kursi dan meja tulis seeukupnya. 
e. Papan tulis 1 (satu) buah. 
f. Alman Kayu 1 (satu) buah. 
g. Mesin ketik portable 1 (satu) buah tiap teknisi. 
h. Peralatn lain yang menurut Direksi dipedukan. 

21.8 Pemborong bertanggung jawab atas perawatan kantor dan pedengkapan Kantor Direksi. 
21.9 Setelah pekerjaan selesai seluruh kantor dan peralatannya harus dipindahkan dan pemborong 

berkewajiban untuk membongkar dan memindahkan bila diminta Direksi / Pengawasan 
Lapangan. 

21.10 Pemborong harus membuat papan nama Proyek untuk dipasang di tempat-tempat strategis 
masing-masing dengan ukuran 150 x 0,8 m yang memuat nama proyek, pekerjaan, waktu, 
harga borongan, tanggal penyekesaian dan lain sebagainya menrut petunjuk Direksi / 
Pengawasan Lapangan. 

22. Pekerjaan trucuk bambu 
22.1 Trucuk bambu harns kuat dan kokoh serta tidak patah saat dipaneangkan ke dalam tanah 

sesuai dengan kedalaman yang ditentukan dalam Gambar Rencana (Bestek). 
22.2 Diameter Minimal untuk terucuk Bambu Bawah Breakwater 8 em (Bambt:. Ori atau sejenis) 

dan diameter minimal untuk terucuk bamou penahan samping break water 10 cm (Bambu 
Petung) 

22.3 Trueuk bambu, harns dicinein dan dilaneipkan agar tidak rusak (pecah) pada saat 
memaneang. Ukuran trucuk bambu dan pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan 
gambar pelaksanaan, atau menurut petunjuk Direksi. 

22.4 Bambu yang boleh dipancang adalah bambu yang utuh (tidak rusak / peeah), apabila pada 



. ' 
22.5 Ketentuan lain yang belum diatur agar dilaksanakan seSUa1 dengan petunjuk Direksi / 

Pengawas lapangan. 

23. Pekerjaan rakit bambu 
23.1 Rakit bambu dibuat dengan jarak antar bambu adalah 30 em. 
23.2 Kemudian tiap persimpangan bambu (melintang dan memanjang) diikat dengan ijuk .. ikatan 

ijuk harns kokoh dan tidak mudah lepas. 
23.3 Ukuran bambu dan pemasangannya hams sesuai dengan ketentuan gambar kerja, atau 

menurut petunjuk Direksi. 
23.4 Rakit bambu dibuat sebagai penahan batu agar penyusunannya dapat teratur dan beraturan 

sehingga sesuai dengan gambar reneana. 
23.5 Posisi Rakit bambu adalah dibawah susunan batu, kemudian dikunei dengan trueuk bambu 

dan minipile, dan jika memungkinkan, rakit bambu dapat diikatkan pada true uk bambu 
petung, maupun pada tiang paneang minipile. 

23.6 Ketentuan lain yang belum di atur agar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Direksi / 
Pengawas Lapangan. 

24. Pekerjaan Batu Blondos/Belah 
24.1 Lingkup Pekerjaan 

a. Pckerjaan ini harus mcneakup pcnyiapan dan pcngadaan, pcmasangan dan pekcrjaan 
yang insidentillainnya sesuai dengan spesiflkasi. 

b. Semua pekerjaan harus menurut spcsiflkasi ini dan semua tujuan-tujuan yang 
bersangkutan untuk hal yang mungkin diperintahkan oleh Direksi, harns terdiri dari 
bahan-bahan yang dispesift.kasikan disiill dan harus dipasang teratur, dibentuk dan 
ditempatkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya. Persyaratan dan ketentuan ini 
selanjutnya hams ditetapkan pada semua pekerjaan badan peer, keeuali bila dirubah 
secara khusus oleh Direksi untuk bagian-bagian pekerjaan tertentu. 

24.2 Material/Bahan Baku 
a. Batu Belah lapis lindung harus terdiri dari batuan yang keras, padat dan tidak berpori. 
b. Berat batu belah hpis kedua sesuai dengan bentang bangunan berturut-turut adalah tidak 

kurang dari 20 kg pada Lapis 1,150 kg pada Lapis II (tengah) dan 900 kg untuk Lapis III 
(paling atas). 

c. Berat jenis batu belah tidak kurang dari 2,60 toni m3 dan ukuran batu minimum tidak 
kurang dari diameter yang ditunjukan dalam spesiflkasi dan gambar. Batu hams didapat 
dari temp at pengambialn gunung batu atau batu kali yang disetujui. 

d. Untuk dipakai sebagai lapis lindung, batu harns keras, kekar, kompak dan awet serta 
bebas dari cacat dan tahan abrasi. 

e. Bahan batu belah lapis lindung hams dibuat menurut ukuran dan bentuk sebagaimana 
. ditunjukan oleh Direksi. 

24.3 Pemasangan 
a. Batu belah lapis lindung dipasang sesui gambar, dimulai dari lapisan bawah dan masing

masing batu harap ditempatkan didalam posisi yang stabil serta mempunyai susunan yang 
erat dengan batu-batu yang berdekatan (saling mengunei). 

24.4 Pengukuran dan pembayaran pemasangan batu belah lapis lindung berdasarkan satuan per 
m3 dan volumenya sesui dengan yang dikerjakan. 



25. Pekerjaan Tiang Pancang 
25.1 Peke1:jaan ini meliputi pengadaan dan pemancangan Tiang Pancang segitiga beton pmtekan. 
25.2 Bahan dasa1: tiang pancang harns memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut : 

Item Reference Discription Discription 

Standard specification for concrete ASTM C33 -1999 
Aggregate aggregates 

NI 2 PBI - 1971 Indonesian concrete codes 

Cement SNI15-2049-2004 Portland cement 
Standard Product Type I 
Special Order: type II or V 

Admixture ASTM C494-1985 
Standard specificatiolt for COltcrete Type F ; WaWr Reducing 

Admixture aJ!.f!.reJ!.ates 
Compressive Stregth at 28 

Concrete SNI03-2847-2002 Indollesia1l concrete codes Days : 600 Kgf / cm2 
(cube) 

PC wire JIS G 3536-1999 
Uncoated stress-releived steel1vire and SWPDl 
strands for prestressed concrete 

PC bar JIS G 3137-1994 
Small size deformed steel bars for SBPDL 1275 / 1420 
prestressed cOltcrele 

Spiral wire JIS G 3532-2000 IAII' carboN sleelllire rolled sleel Jor SWIltfA / SWMP 

Joint plat JIS G 3101-2004 gCllcral Jlrm/llre SS - 400 

AWS A S.l / E 6013 

Welding ANSI / AWS Dl,l-1990 Slmclllral weldill/!, code-Jl,eel 
NIKKO STEEL RB 26 / 
RD 260. LION 26, 
or equivalent 

25.3 Dimensi Tiang pancang 
Tiang pancang yang digunakan pada pekerjaan inl adalah tiang pancang lingkaran dengan 
diameter 350 mm panjang 12 m (untuk pekerjaan dermaga) dan tiang pancang minipile 
segitiga dengan ukuran penampang 280x 280x280 mm, panjang 4 m (untuk pekerjaan break 
water). 

25.4 Pengangkutan tiang pancang harus mengunakan trailer dari pabrik hingga lokasi proyek 
diatur dalam spesiftkasi ini. 
a. Tiang pancang tidak boleh diangkat kecuali oleh seling angkat pada titik angkat yang telah 

ditentukan. Titik anght harns ditandai dengan jelas. Kontraktor harus melengkapi semua 
catatan mengenai testing material, test kubus beton dan curing kepada engineer 
penanggung jawab untuk mendapatkan ijin pengangkatan. 

b. Pengangkutan tiang pancang dati pabrik ke lokasi pekerjaan harus menggunakan truk atau 
trailler. Tiang pancang dimuat harus menggunakan crane. Semua tiang pancang hanya 
boleh diangkat dati titik anght yang telah ditandai. Tiang pancang harns disatukan dengan 
menggunakan pengikat. Tiap lapis penumpukan tiang pancang harus diberi balok 
pengganjal. Loading dan unloading harns dilakukan secara hati hati tanpa menimbulkan 
tegangan yang berlebihan pada tiang pancang. Tiang pancang dibongkar dari trailer ke 
lokasi proyek dengan cara yang sarna 

c. Tiang pancang dibongkar di site dcngan mcnggullak.an cranc dan rantai pcngikat. Sclama 
pembongkaran, balok ganjal kayu harus disediakan untuk menghindari kerusakan pada 
tiang pancang. Tiang pancang ditumpuk di lapangan dcngan menggunakan balok ganjal 
kayu antar lapisan. Setiap kejadian yang tak bias a selama transportasi harus dicatat dan 
dilaporkan kepada engineer penanggung jawab. Semua tiang pancang yang tiba di lokasi 
setelah diangkut harus diperiksa oleh engineer penanggung jawab Pekerja 



25.5 Dokumen ini mencakup spesiftkasi pemancangan. 
Semua pekerjaan harns mengacu pada peraturan-peraturan dan standar yang terakhir. 
Sekiranya ada ketidaksesuaian antara spesifikasi ini dan standar lainnya maka hams mengacu 
ke standard yang disyaratkan dari spesifikasi yang menentukan 

No. Referensi Deskripsi 

1 
ANSI / A WS D1.1-

Standard Steel Welding. Code A990 

2 SK SNI S-04-1989 S!2ecification of Construction Material 
(Non Metal Material) 1) 

3 ASTM-A-252 Standard Steel Spiral Pille 2) 

Catatan: 
1) Referensi untuk topi pancang dari kayu 
2) Referensi Untuk topi pancang dari pipa baja 

a. Peralatan yang diguankan crane, diesel hammer K35 Perala tan Setting out 
b. Sebelum pekerjaan pemancangan dimulai, masing-masing tiang pancang dan leaders atau 

kerangka pemandu harns di eek kebenaran ketegakan atau kemiringannya dan harns selalu 
dijaga selama pemancangan berlangsung. Pekerjaan pemancangan harns dipantau oleh 
Tenaga Surveyor yang bersertiftkat. 

e. Untuk mencegah kerusakan pada kepala tiang maka selama pemaneangan kepala tiang 
harns dilindungi dengan helmet cushion dan pile cushion. Helmet cushion dibuat dari 
kayu keras, semen tara pile cushion dibuat dari kayu lunak atau multipleks dengan tebal 
minimum 15 cm. Bila pile cushion menipis sehingga keluar asap pada bagian helm, maka 
pile cushion harns diganti. Minimum penggantian pile cushion dilakukan pada setiap titik 
pancang. 

d. Tiang harns terjaga pada posisi yang tepat dengan mengacu pada guide atau metode lain 
yang disetujui. Selama pemancangan jika ada penyimpangan melebihi atau dibawah 
toleransi sehingga mengakibatkan terjadinya eksentrisitas, yang tidak bisa diatasi dengan 
redesain pile cap, harns diganti atau ditambah dengan satu atau lebih tiang. Tiang harns 
dijaga supaya berada pada posisi yang benar dengan mengunakan dua buah theodolite. 

e. Tiang harns dipancang secara kontinyu dengan pencatatan yang lengkap untuk masing
masing tiang. 
1) Catatan harns sudah termasuk tanggal pemancangan, type dan ukuran tiang, referensi 

tiang, boring, disain beban, angka blows yang disyaratkan per 25 em dan per 50 em, 
total angka blow yang disyaratkan, angka blow sebenarnya per 25 em dan per 50 em 
(termasuk fmal set per blow), total blow sebenarnya, hammer tiang yang dipakai, type 
dan kondisi cushion, berat hammer, tinggi jatuh, fmal set per blow, rebound, formula 
pemancangan yang dipakai, elevasi permukaan tanah sekeliling, elevasi bagian atas 
tiang, perkiraan panjang yang tertanam, panjang yang tertanam sebenarnya dari 
permukaan tanah, tanda dari apa yang terjadi selama pemancangan. Seluruh detail 
pemancangan harns di supervisi dan dicatat oleh pengawas ahli. 

2) Kalendering tiang dan setting tetap dari tiang per blow harus dicatat diatas kertas yang 
diletakkan tegak lurus dengan permukaan tiang masing-masing pada kedalaman 1.5 m, 
1.00 m dan 0.5 m dari kedalaman rencana. Catat juga energi hammer yang ditransfer 
terhadap tiang. 

3) Pemancangan tiang harns dilakukan kembali jika terjadi heave 25 mm untuk tiang 
friction, atau ada heave yang terdeteksi untuk tiang tipe end bearing. 

4) Elevasi puncak dari tiang harns dicatat selama pemancangan terhadap tiang yang 
berdekatan untuk menentukan kapan terjadinya heave. Untuk tiang yang menyembul 
lebih dari 25 mm harus dipancang ulang sampai ke elevasi reneana semula untuk 
memperoleh tahanan yang dibutuhkan. 

f. Bila fmal set sedang diukur, persyaratan yang harns dipenuhi 
1) Bagian dari tiang yang ekspos hams dalam kondisi baik. 
2) Pukulan hammer harus segaris dengan sumbu tiang dan pengaruh pukulan hams datar 

dan berada dalam sudut yang benar terhadap sumbu tiang dan hammer. 
3) Palu harns berada dalam kondisi yang bagus dan harns sesuai dengan spesifikasi pabrik 

oembuatnva. 



25.6 
25.7 

g. Sebe1um pemaneangan harus dilakukan observasi terhadap tiang paneang uji di daerah 
sekitar lokasi boring untuk. mengetahui panjang dan kedalaman dari tiang, pukulan akhir 
per 25 em penetrasi dan total pukulan untuk tiang paneang uji. Setelah pemaneangan tiang 
pancang uji, lakukan loading test pada beberapa titik yang mewakili untuk mengetahui 
perilaku terhadap beban, penurunan, lendutan dan kapasitas tiang. 

h. Tiap tiap tiang harns ditandai seeara jelas dengan cat, menunjukan nomor dan panjang. 
Panjang tiang harus ditandai setiap meter, bila dip an dang perIu bisa per 50 em. 

1. Setting out tiang harus dilaksanakan oleh supervisi pengalaman. Setting out plan harus 
disiapkan sebelum pemaneangan dimulai. Setelah pemaneangan, as-built drawings harus 
disiapkan untuk memperlihatkan posisi paling benar, sudut dan eksentrisitas dari tiang 
pada level pemoto:agan harus diserahkan kc engineer penanggung jawab. 

THEDOLITE I 
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J. Toleransi 
1) Posisi dan Ketegakan 
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toleransi dari posisi dan ketegakan tidak boleh melebihi batas berikut: 
Toleransi posisi = 100 mm 
Toleransi ketegakan = 1 : 50 (1 horisontal 50 vertikal) 
Persaratan tersebut juga harus diterapkan pada tiang yang dipasang sejalur. 

2) Kerangka / rig tiang harus diatur dan dijaga untuk mendapatkan kemiringan yang 
ditetapkan. Kemiringan tiang pada batter pile harus meneapai 1: 6 (1 horisontal 6 
vertikal). 

k. Jika ada tiang yang retak, berdeformasi, atau kerusakan lainnya atau tidak dipasang dalam 
toleransi yang diijinkan harus direjek dan diganti oleh tiang yang baru. Sebagai tambahan 
kontraktor harus menanggung segala biaya tambahan berkaitan dengan barang yang rejek. 

1. Tiang yang menyembul harus dipancang ulang terhadap kedalaman semula keeuali dari 
hasil test sudah dianggap eukup. Jika tidak eukup memadai, maka tiang harus ditekan 
kembali terhadap posisi rencana semula. 

Pengukuran untuk pembayaran pekerjaan ini adalah per m1 tiang pancang terpancang. 
Prosedur Pengangkutan Dan Penempatan Tiang Paneang Dilokasi 
a. Gambar penumpukan diatas alat angkut 

1) Penumpukan diatas trailler 
Tampak Samping 

2) Penumpukan dl atas truck 
Tampak Belakang 

" (oXoXoXoXO! II II L(-XX]X x-J.\.11 



25.8 Penurunan dari atas truk / trailler dan penumpukan dllokasi kerja 
a. Alat 

1) Tambang 
2) 2. Kayu 
3) 3. Pipa Besi 
4) 4. Material 
5) 5. Kayu ganjal 

b. C. Urutan Kerja 
1) Pastikan lokasi penumpukan dalam kondisi rata, dan mampu menenma beban 

tumpukan. 
2) Dekatkan truk ke slock yard yang disediakan. 
3) Siapkan balok kayu sebagai peluncur. 
4) Ikatkan tambang pada tiang yang akan diluncurkan serta pada besi penahan. 
5) Turunkan tiang secara perlahan dengan mcngulur tambang dari dua sisi bersamaan. 
6) Susun tiang secara teratur sesuai jumlah tertentu yang direncanakan dalam I baris / 

lapis an (dibantu pipa besi untuk menggeser tiang) sesuai gambar butir VI. 13. 
7) Pasang ganjal agar tiang tidak bergeser kesamping. 
8) Pastikan penumpukan telah sesuai dengan persyaratan teknis. 

25.9 Penumpukan dllokasi 

maksimum 3 lapis 

26. Pemotongan Kepala Tiang 
26.1 Pekerjaan ini meliputi pemotongan kepala tiang sehingga didapat besi tulangan dari taing 

pancang untuk selanjutnya disatukan dengan angkur dan konstruksi Pile Cap. 
26.2 Setelah pemancangan tiang selesai, tiang pancang harus dipotong bila mana perlu sampat 

pada level yang sesuai dengan gambar konstruksi dan kerataannya bertoleransi + / - 20 mm 
atas sepengetahuan Pengawas ahli. 

26.3 Panjang tulangan prestres yang masuk dalam pile cap harus tidak kurang dari 200 mm. 
26.4 Pengukuran untuk pembayaran pekerjaan ini adalah per bh tiang pancang sesuai gambar 

rencana. 

27. Pekerjaan Sheet Pile 
27.1 Pekerjaan ini meliputi pengadaan dan pemancangan sheet pile beton pratekan. 
27.2 B h d h il h h' b . b ik a an asar s eet p: e arus memenu 1 syarat-syarat umum se aKat er -ut: 

No. Referensi Deskripsi 

1 
JIS A 5326 -1988 

Prestres,red Concrete S.heet Piles 

2 PBI - 1971 (NI-2) Indonesian Concrete Codes 

3 ASTM C33 -1985 Standard Specification jOr Concrete Aggregates 

4 SII 0013 - 1981 Quali(y and testill!, lIIethod if Portland Cemet/ls 

5 ASTM C494 -1985 
Standard Specification for Chemical Admixture for 
Concrete 

6 
JIS A 1132 -1985 

Metbod if Making alld Curi11!, Concrete Speci1JJe1ls 

7 JIS A 1108 -1985 Metbod if Test COlllpressive Strmgth if Concrete 

8 JIS G 3536 - 1985 
Ullcoated Stress-Relieved Steel Wire and Strandfor 
Prestressed Concrete 



9 JIS A 3532 - 1985 L01V Carbon Steel Wire 

10 JIS G 3112 -1985 Steel bar.fOr Concrete ReitiforcellJent 

11 SK-SNI-89 Standard qfConcrete Mixing 

a. Kualitas dari semen harus memenuhi persyaratan SII 0013 - 1981. 
b. Semua admixture yang dipakai di dalam pekerjaan harus memenuhi Standard ASTM 

C494-85 Type D. Admixture harus ditambahkan dalam persentase berat dari semen untuk 
memperoleh campuran beton yang mudah dikerjakan. 

c. Agregat halus dan kasar harus memenuhi persyaratan dari ASTM C 33 - 85 dan PBI 1971 
(NI-2). 

d. Semua air yang dipakai dalam campuran dan proses curing beton harus bisa diminum dan 
bebas dari dari minyak, asam, alkaline, garam, dan hams Kabel prategang (pC strand) 
harus memenuhi standard persyaratan JIS G 3536, dan tulangan tambahan rebar hams 
memenuhi standard JIS G 

27.3 Type dan Dimensi Sheet Pile 
T di tk dalh .ype yang Ipersyara ana type W - 350 A 1000 

Height 
Concrete 

Width 
Cross Moment of 

Weight 
Cracking 

Type Thick Section ' Inersia Moment 

(mm) (mm) (mm) (cm2) (cm4) (ton.m) (ton.m) 

W-350A 350 120 996 1468 169432 0,368 15,6 1000 

Gambar Potongan 

Untuk type tersebut dipersyaratkan mempunyai kelas material sebagai berikut : 

000 g90 

278 278 

220 
J • :t 

220 J I. 220 556 : 220 

POTONGAN TENGAH POTONGAN ATAS 

a. Mutu beton : 700 kg/ cm2 (lmat tekan kubus pada umur 28 hari) 
b. Kabel prategang (pC Strand) : Uncoated stress relieved steel strand 

1) Diameter : 12.7 mm 
2) Ultimate tensile load : 18,700 kg 

c. Tulangan biasa 
1) Diameter : 10 mm (spiral), 13 mm dan 16 mm (tulangan tambahan) 

2) Tegangan leleh (yield) : fy = 2,400 kg/ cm2 (diameter < 13 mm) 

3) fy = 3,900 kg/ cm2 ( diameter ~ 13 mm ) 
27.4 Pengadaan dalam pekerjaan ini adalah barang jadi yaitu betoQ pracetak yang mempunyai 

syarat-syarat seperti tersebut diatas. 
27.5 Pemancangan Sheet Pile 

Spesifikasi ini meliputi pemancangan sheet pile, pemotongan sheet pile dan hal-hal yang berkaitan 
dengannya. 
a. Peralatan yang digunakan : Crane, Vibrator hammer, Alat pengukuran, Sheet Pile Grip ( 

pemegang ),T Beam, Guide beam, Balok kayu, Rantai level blok. 
b. Sebelum memulai pemancangan, setting out dari jalur pemancangan harus sudah tepat 

sesuai dengan gambar desa1n terakhir, dilakukan oleh surveyor yang berpengaIaman 
dengan menggunakan alat yang sudah dikalibrasi. Dua buah bench mark yang tetap hams 
digunakan sebagai basis dari pengukuran. 

c. Langkah pertama dari instalasi sheet pile adalah memasang guide beam. Guide beam 
terbuat dari dua buah proftl baja yang dipasang secara aman dan kuat. Guide beam ini 



· ' 
selama proses pemancangan. Secara umum guide beam hams ditempatkan sedekat 
mungkin dengan tanah untuk mendapatkan tumpuan yang betul betul stabil. 

d. Angkat sheet pile dan temp atkan pada posisi yang direncanakan. Pengangkatan sheet pile 
menggunakan seling angkat yang dimasukan pada lubang yang terdapat pada sheet pile. 
Angkat sheet pile sehingga ketinggian bagian dasarnya kurang lebih 25 cm di atas tanah . 

e. Tempatkan bagian bawah sheet pile pada permukaan tanah dan pasanglah vibro hammer 
pada kepala sheet pile. Hidupkan vibro hammer dan mulailah memasukan sheet pile ke 
dalam tanah. Periksalah verticality dan alinyemen longitudinal dari pile selama 
pemancangan dengan theodolite. Balok kayu dipasang/ ditarik dengan menggunakan 
rantai pada masing masing sisi dari guide beam untuk menjaga agar tidak terjadi gap antar 
sheet pile dengan yang telah dipancang sebelumnya. 

f. Pemancangan berakhir apabila elevasi puncak dan pile mencapai level desain. Begitu level 
tercapai vibro hammer hams dimatikan. 

g. Lepaskan vibro hammer dari kepala pile yang telah tertanam, dan mulailah memancang 
sheet pile berikutnya. Pemotongan sheet pile dilakukan setelah pile terpas~l11g pada 
posisinya dengan sempuma. Pemotongan dilakukan sampai dengan elevasi yang 
diperlukan / didesain oleh engineer dengan toleransi + 20 mm. 

27.6 Penurunan / Handling Sheet pile diatur dan diukur dengan pasal tersendiri 
27.7 Pengukuran untuk pembayaran adalah per ml material terpasang, yang terpancang/masuk 

dalam tanah atau yang tidak / diatas permukaan tanah sesuai dengan gambar rencana. 

28. Penurunan Sheet Pile 
28.1 Pengangkutan sheet pile dari pabrik ke pelabuhan/ pengapalan harus menggunakan truk atau 

trailler ... 
28.2 Sheet pile tidak boleh diangkat kecuali oleh seling angkat pada titik angkat yang telah 

ditentukan. Titik angkat harus ditandai dengan jelas. 
28.3 Sheet pile dibongkar di site dengan menggunakan crane dan rantai pengikat. Selama 

pembongkaran balok ganjal kayu harus disediakan untuk menghindari kemsakan pada sheet 
pile. Sheet pile ditumpuk di lapangan dengan menggunakan balok ganjal kayu antar lapisan. 
Semua sheet pile yang tiba di lokasi setelah diangkut harus diperil\:sa. 

28.4 Pengukuran untuk pembayaran adalah per m1 material terangkut sesuai dengan gambar 
rencana 

29. Beton Bertulang 
29.1 Umum 

a. Pekerjaan ini meliputi adukan Pengadaan dan pemasangan material beton, besi tulangan 
dan begesting untuk acuan beton 

b. Semen Portland yang digunakan hams memenuhi syarat-syarat NI-8 dan hams melalui 
penguJlan. 

c. Pasir dan split yang dipakai hams memenuhi syarat-syarat SNI-92. Untuk split hams 
berasal dari batu pecah jenis basalt atau andesif. Pasir sejenis pasir Muntilan. 

d. Pemborong diwajibkan membuat sample/kubus beton dan melakukan test terhadap mutu 
beton selama waktu pelaksanaan sesuai dengan persyaratan SNI-92. Biaya yang terjadi 
akibat pengetesan menjadi tanggung jawab kontraktor. 

e. Dntuk Campuran beton K350. Kontraktor hams mengadakan beton jadi (Ready Mix ' 
Concrete) dan pemadatan harus menggunakan vibrator. 

£ Dntuk campuran beton rabat / untuk kontruksi lantai kerja pengadukan hams 
mengunakan concrete mixer. 

g. Beton yang telah dicor hams tems men ems dibasahi minimum 14 hari. 
h. Semua beton konstruksi hams digunakan beton f c 30 kecuali ditentukan lain dalam 

kontrak. 
i. Pembongkaran bekisting hams atas persetujuan direksi. 

29.2 Mutu Beton 
a. Mutu beton untuk semua pekerjaan beton, harrIS bennutu paling sedikit sarna dcngan PC 

= 35 
b. Pada konstmksi dermaga, beton harus tahan terhadap air garam. untuk menjamin mutu 

beton tersebut, maka pada saat merencanakan cam~ur~ beton/mix d~:~. harus ~p~ 



beton terhadap keausan bertambah, baik terhadap kikisan (erosi) dan gesekan (abrasi). 
c. Agar persyaratan mutu beton tersebut dapat tercapai, maka pemborong diwajibkan 

mengadakan test mutu beton di laboratorium bahan bangunan yang disetujui atau 
ditunjuk oleh direksi. 

d. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan mutu beton tersebut diatas, atau persyaratan 
mutu beton tidak terpenuhi maka pihak direksi berhak untuk meminta kepada 
pemborong supaya membongkar atau membatalkan konstruksi yang sudah terlanjur 
dilaksanakan ataupun terhadap bahan campurannya tanpa adanya klaim biaya. 

e. Cara-cara persiapan benda uji, jumlah dan evaluasi serta hasilnya hendaknya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan SN1-92. 

£: Untuk setiap mutu beton yang berjumlah lebih dari 60 m3 hams membuat satu set benda 
uji setiap harinya, kecuali pada pe:rmulaan pekerjaan dimana frekwensi pembuatan benda 
uji hams lebih besar dari ketentuan diatas agar segera terkumpul 20 benda uji. Untuk 
mencapai hal ini maka setiap 5 m3 beton hams dibuat satu benda uji. Evaluasi dari hasil 
test dari 20 benda uji yang pertama ini setelah be:rumur 28 hari, dipakai sebagai dasar 
untuk menentukan mutu beton yang diaduk. 

29.3 Bekisting (Acuan Beton) 
9.. Acuan beton/beklsting adalah konstruksi non permanen sebagai cetakan pembentukan 

beton muda agar setelah mengeras mempunyai bentuk, dimensi dan kedudukan yang 
benar sesuai dengan gambar rencana. 

b. Bahan acuan beton dapat dibuat dari baja, atau bahan kayu yang hams bersih 
pe:rmukaannya sebelum proses pengecoran dilaksanakan. 

c. Pembuatan aeuan beton harus sesuai dengan gambar rencana dan detail-detailnya yang 
telall mendapat persetujuan dari direksi. Tata cara pengeeoran tahap persiapan kerja dan 
pelaksanaan pengecoran hams disetujui oleh direksi. 

d. Konstruksi acuan beton hams tidak menimbulkan kemsakan-kemsakan pada beton jadi 
pada saat pembongkaran. Acuan beton hams dapat menerima getaran vibrator (alat 
pemadat). Acuan beton dan perancah hanya diperboIehkan terjadi lendutan maksimum 3 
mm pada saat beban maksimum atau 1/ 300 panjang bentang. 

e. Pada aeuan beton sebelall dalam hams dilapisi multipleksatau plywood. Aeuan beton 
dibuat dari papan dengan kualitas tebal3 em dan sekur (penyangga) dari kayu ukuran 5/7 
(kasau). 

£ Sebelum proses pengeeoran dilaksanakan maka bagian dalam aeuan beton dioIesi dengan 
olie atau bahan lain yang memudahkan dalam pembongkaran dengan syarat-syarat bahan 
tersebut tidak mempengamhi mutu atau warna beton cor. Pelaksanaan ini dilakukan 
sebelum penyeteIan besi tulangan. 

g. Pada acuan harus diperhatikan pemeliharaan, kekokohan dan kelancaran fungsi baut-baut 
yang ada. 

h. Pada aeuan dinding tegak dan bagian tipis hams dilaksanakan menurut kemajuan 
pekerjaan dari bawah ke atas dengan satu sisi tertutup bertahap dimana hams memenuhi 
persyaratan pengeeoran agar pengeeoran dapat dilakukan pada tinggi jatuh kurang dari 
ketinggian 130 em (persyaratan SNI-92), at au acuan tetap utuh tetapi proses pengeeoran 
dilakukan dengan bantuan pompa, pip a/ selang dan vibrator agar proses pengisian beton 
dapat merata dan padat. 

29.4 Perancah 
a. Peraneah adalah konstruksi yang mendukung aeuan dan beton muda yaitu sebelum beton 

mengeras atau meneapai kekuatan yang dipersyaratkan. 
b. Apabila tidak tereantum dalam gambar reneana Kontraktor hams menyerahkan gambar 

peraneah tersebut untuk disetujui direksi. 
C. Peraneah hams dibuat diatas pondasi yang kuat dan kokoh terhindar dari bahaya 

penggemsan dan penumnan, sedang kontmksinya sendiri hams juga kokoh terhadap 
pembebanan yang hams ditanggungnya. 

d. Peraneah hams terbuat dari kayu, baja atau beton yang bermutu baik dan tidak mudall 
lapuk, Pemakaian bambu untuk hal ini tidak diperbolehkan. 

e. Sebelum pengecoran perancah hams dichek dulu peil/ elevasi apakah sudah sesuai dengan 
gambar reneana 

29.5 Pembesian 
a. Besi yang digunakan sebagai tulangan sebaiknya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan 
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cat, lumpur, bahan aduk atau bahan lain yang menempel yang dapat mengurangi daya 
rekat beton pada besi tulangan. Besi tulangan hendaknya disimpan dalam tempat yang 
terlindung, ditumpu agar tidak menyentuh tanah dan dijaga agar tidak berkarat atau rusak 
karena cuaca. 

b. Besi tulangan harus ditempatkan pada kedudukan yang teliti sesuai dengan gambar 
rencana, dan dipasang pada landasan (beton decking) yang berukuran 5 x 5 x 5 em dengan 
campuran 1 pc : 3 psr dan diikatkan pada besi tulangan bagian tepi yang melekat dengan 
acuan atas sepengetahuan dari direksi. 

c. Tulangan tidak diperbolehkan didudukkan diatas bahan metal atau langsung diatas acuan 
yang memungkinkan besi tulangan berhubungan dengan udara luar. 

d. Pemotongan, pembengkokkan dan panjang lewatan harus mengikuti peraturan yang 
berlaku dalam SNI-92. 

e. Sebelum dimulai pengecoran pihak direksi harus diberitahu dan diben waktu yang cukup 
untuk melakukan pemeriksaan penempatan besi-besi beton dan diameter yang digunakan. 

f. Sambungan tidak boleh pada temp at dimana jadi tegangan maksimum dan sedapat 
mungkin diselang-seling atau overlap, sehingga sambungan tidak sebagian besar terjadi 
pada satu tempat. 

29.6 Pengadukan Beton 
a. Syarat pelaksanaan pekerjaan beton dari pengadukan sampai perawatannya, hendaknya 

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan SNI-92. 
b. Pengadukan, pengangkutan dan pengecoran beton sebaiknya dilakukan pada cuaca yang 

balk, bila hari sedang hujan atau panasnya sedang terik, maka harus dilakukan usaha untuk 
melindungi alat-alat pengadukan tersebut atau pengangkutan atau pengecoran sehingga 
dapat dijamin bahwa air semen tidak akan berpengamh/berubah. 

c. Direksi dapat menunda proses pengecoran apabila berpendapat keadaan tidak 
meemungkinkan dan tidak dapat dijadikan alasan bagi pemborong untuk mengklaim atas 
keputusan tersebut. 

d. Alat pengaduk semen harus dirawat temtama dari containernya (bebas dari penggumpalan 
bahan beton sisa yang mengeras) dan direksi akan mengontrol pada setiap dimulainya 
pengadukan selanjutnya. 

e. Pengadukan dilapangan harus dibuat tempat khusus dilokasi disebut mixing plant dan 
harus dapat menghasilkan adukan homogen. Penakaran bahan adukan hams seteliti 
mungkin pada perbandingan jumlah yang disyaratkan dengan memperhatikan kapasitas 
maksimum mesin pengaduk tersebut. 

f. Waktu aduk dari bahan tersebut adalah kurang dari 1,5 menit dihitung dari pemasukan 
semua bahan termasuk air. Untuk kapasitas aduk dari 1 m3 maka waktu minimum hams 
diperpanjang dengan persetujuan dari direksi. 

g. Putaran dari mesin pengaduk hams dikontrol kontinuitasnya sesuai dengan rekomendasi 
pabrik. 

h. Sebelum membuat adukan bam hasil adukan lama hams dikeluarkan dari kontainer dan 
kontainer terlebih dahulu dibersihkan. 

1. Harus disediakan mesin aduk lebih dari 1 untuk Iebih berfungsi sebagai reserve mixer 
serta dapat ikut melayani pada beban puncak kebutuhan adukan persatuan waktu. 

J. Beton rusak/ mengeras tidak boleh diaduk lagi, dan harus dibuang yang mana akan 
rnengganggu/memperlambat proses pengecoran. Pengadukan dilanjutkan 10 menit 
kemudian untuk waktu aduk lebih dari 1,5 menit masih harus dibolak-balik pada waktu 
tertentu menurut perintah dari direksi. 

k. Pengangkutan bahan adukan beton jadi ke Iokasi harus dipakai secara khusus untuk 
menjaga agar tidak terjadi segresi dan kehilangan bahan-bahan. 

1. Pengangkutan harus kontinyu sehingga tidak terjadi pemisahan antara beton yang sudah 
dicor terlebih dahulu dengan yang masih baru, atau dapat terjadi pengikatan sempurna. 

m. Penggunaan talang miring untuk transportasi bahan aduk harus mandapat ijin dari direksi, 
dimana hams diperhatikan panjang talang dan kontinuitas pasokan. 

n. Adukan beton harus dicor dalam waktu satu jam setelah pengadukan air dimulai, jangka 
waktu ini termasuk transportasi ke Iokasi. 

o. Dengan pengadukan mekanis dapat memperpanjang waktu dua jam setelah menambah 
bahan additive perlambatan maka jangka waktu dapat diperpanjang lagi, tetapi 
oemw:unaan bahan additive harus seijin dari direksi. 



29.7 Pengeeoran Beton 
a. Pengeeoran beton baru boleh dilakukan setelah pekerjaan aeuan, pekerjaan pembesian 

serta pekerjaan persiapan pengeeoran sempurna dan mendapat ijin dari direksi. 
b. Tulangan harus pada posisi yang benar dan disetujui oleh direksi tcrmasuk dari kedudukan 

dari beton decking (agar kedudukan tulangan tidak bergeser selama proses pengeeoran 
berlangsung). 

e. Pemakaian bahan additive harus telah disetujui dan dijamin tidak menggaggu perlekatan 
tulangan dengan adukan beton. 

d. Apabila pengeeoran diperkirakan sampai malam hari ma~a alat penerangan Oampu 
penerangan) harus dipersiapkan sebelum pengeeoran dilaksanakan. Pengeeoran 
dilaksanakan segera setelah pengadukan selesai. 

e. Pengeeora-n dan pekerjaan beton harus sudah selesai dalam waktu 20 menit setelah keluar 
dari mixer, keeuali dengan bahan additive. 

f. Pekerjaan pengeeoran harus tidak meng-akibatkan segregasi. Adukan tidak boleh 
dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 130 em dan tidak diperbolehkan menimbun adukan 
beton pada satu tempat kemudian baru al\:an diratakan. 

g. Pengeeoran beton dibawah muka air atau didalam air dapat dilaksanakan diatas sebuah 
dasar atau pondasi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, bilamana perlu dengan 
menggunakan karung, bak atau bekisting khusus, pipa tremi atau dengan menggunakan 
agregat kasar yang diisi dengan grout. Untuk pekerjaan beton dilaut jumlah semen yang 
digunakan dapat ditambahkan 10 % lebih banyak dari jumlah yang direneanakan, hal irll 
untuk mengimbangi kehilangan yang mungkin terjadi. , 

h. Beton, aeuan dan tulangan yang menonjol keluar hanls dieegah dari kemungkinan kena 
sentuhan atau getaran yang membahayakan daya rekat beton. 

1. Slump text harus sering diadakan selama pelaksanaan pekerjaan beton untuk menjamin 
agar air semen beton yang dipakai tetap sesuai dengan persyaratan yangtelah ditentukan, 
keeuali ditetapkan oleh ~eksi. 

J. Selama pengeeoran beton harus dipadatkan dengan alat pemadat (internal atau eksteraal 
vibrator mekanis). 

k. Pemadatan dan pengisian bahan beton harus diteliti sampat hap sudut, di sela-sela 
tulangan tanpa menggeser kedudukan tulangan, mengeluarkan gelembung udara dan 
membuat rata/halus permukaan hingga mendapatkan hasil yang sempurna. 

1. Penggetaran tidak boleh terlalu lama sehingga dapat mengakibatkan segregasi. 
29.8 Perawatan Beton 

a. Beton yang baru dieor harus dilindungi dari hujan, matahari seeara langsung serta 
kerusakan lain karena sentuhan, sampai beton menjadi keras. Perawatan diusahakan 
sampai beton dalam keadaan lembab. 

b. Setelah lantai aus (concrete wearing surface) selesai dan sesudah beton mulai mengeras, 
permukaan harus segera ditutup dengan karung basah atau bahan lain sejenis agar tetap 
terjaga kelembabannya. 

e. Beton yang menggunakan semen biasa yang tidak memakai bahan additive harus dibasahi 
minimum selama 14 hari. 

d. Beton yang dibuat dengan semen yang mempunyai kekuatan awal tinggi, atau beton 
dengan menggunakan bahan additive harus tetap basah sampai meneapai kekuatan 70 % 
dari kekuatan minimum kubus test dari maeam yang sarna dan berumur 28 hari. 

29.9 Pembongkaran Bekisting Dan Peraneah 
a. Bekisting dan peraneah tidak diperbolehkan dibongkar keeuali dengan seijin dari direksi, 

berdasarkan kekuatan menahan beban sendiri dengan melihat kekuatan kubus beton pada' 
umur yang sarna sampai masa pembongkaran peraneah atau aeuan. 

b. Pada umumnya peraneah dan aeuan dibongkar setelall beton berumur 21 hari. 
Pengukuran untuk pembayaran pekerjaan ini per m3 beton bertulang terpasang sesuai dengan 
garnbar rene ana 

30. Pekerjaan Boulder 
30.1 Pekerjaan ini meliputi pengadaan dan pemasangan material Boulder yang berfungsi sebagai 

penambat kapal. 
30.2 Material boulder terbuat dari beton bertulang ukuran 25 em x 25 em, ditanam pada balok. 

induk dermaga beton ukuran 35 x 45 x 300 em, sesuai dengan gambar reneana. 



30.3 Boulder ditanam di belakang sheet pile dengan jarak 75 em dari tepi plat beton dan tulangan 
boulder disambungkan (di stek) dengan tulangan balok induk 35 x 45 em. Jarak pemasangan 
antar boulder adalah 5 m, sehingga jumlah keseluruhan boulder yang hams terpasang 
sepanjang dermaga adalah sebanyak 16 buah. 

30.4 Pembuatan bolder dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor letak, ukuran, bahan 
dan bentuk sebagaimana tertera pada gambar kerja. 

30.5 Pengukuran untuk pembayaran pekerjaan ini adalah per-m3 beton. 

31. Pekerjaan Vender 
31.1 Pekerjaan iui meliputi Pengadaan dan pemasangan Vender (bantalan kapal berupa ban 

bekas) 
31.2 pemasangan Vender dilakukan dengan eara menggantungkan Vender di sepanjang sisi luar 

dermaga. Hal ini dimaksudkan agar kapal yang merapat di dermaga tidak langsung 
membentur sisi luar dermaga yang mengakibatkan keruusakan kapal maupun dermaga. 

31.3 jumlah vender yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah sebanyak 48 buah. 
31.4 pengukuran untuk pembayaran pekerjaan ini adalah per-buah vender. 

32. Kondisi Lingkungan 
32.1 Pekerjaan harus dihentikan apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang almn menurunkan mutu konstruksi. Kondisi lingkungan yang 
dimaksudadalah euaea, angina, badai, air laut pasang, dan sebagainya yang menurut Direksi / 
Pengawas lapangan Perlu diwaspadai. 

33. Penutup 
33.1 Segala sesuatu yang belum tereantum dalam RKS ini dan yang mana masih termasuk dalam 

lingkup pelaksanaan ini, Kontral{tor hams melaksanakan sesuai dengan petunjuk perintah 
Direksi baili: sesudah atau selama berjalannya pekerjaan, serta perubahan-perubahan di dalam 
berita aeara Aanwijzing. 

33.2 Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian dilapangan akan 
dibiearakan dan di \atur oleh Direksi / Pengawas Lapangan dengan dibuat berita acara yang 
disahkan oleh pengelola Proyek / Direksi. 

33.3 Direksi berhak menolak bahan bahan bangunan yang didatangkan yang dipergunakan untuk 
pelaksaan pekerjaan ini, jib tidak sesuai dengan syarat-syarat telillik tersebut di atas. 

33.4 Segala sesuatu yang belum tercantum dalam uraian dan syarat-syarat teknik ini, akan 
diberikan kemudian pada saat pemberian penjelasan pekerjaan dan juga oleh Direksi dalam 
pelaksanaan pekerjaan nantinya. 

33.5 Semua pekerjaan yang termasuk pekerjaan pelaksanaan, tetapi tidak dijelaskan dalam uraian \, 
dan syarat-syarat teknik ini, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemborong 
seolah-olah pekerjaan inin telah diuraili:an supaya tercapai penyelesaian pekerjaan yang' 
memuaskan. 

33.6 Ahtara Gambar Reneana Kerja dan Syarat-syarat Teknik serta Risalah Berita Aeara 
Pemberian Penjelasan Pekerjaan merupakan satu kesatuan yang sifatnya saling melengkapi 
dan mengikat. 

Mengetahui dan Menyetujui : 

tarnaMuda 
19550811 198303 1 007 

Kendal, April 2009 

Dibuat Oleh, 
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

Dinas Peternakan, elautan dan Perikanan 

Kabup f~endal 

<--_~.? 1~\~~lW'~ 
FRAN ARDIANSYAH, ST 

Penata Muda TK. I 
NIP. 500 110018/19780627200312 1 004 
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REKAPITULASI 
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 

KEGIATAN : OAK DAN PENOAMPING OAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN/REHAB/PENINGKATAN 

PRASARANA PENDARATAN IKAN (PPI) SENDANG SIKUCING 

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA I JEITY 

LOKASI : PPI SENDANG SIKUCING, DESA SENDANG SIKUCING, KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL 
f 

TAHUN ANGGARAN : 2009 

I PEMBANGUNAN BREAKWATER Rp -
/I PEMBANGUNAN DERMAGA I JETTY Rp -

Jumlah Rp -
PPn10% Rp -

Jumlah Total Rp -
Dibulatkan Rp -

Terbilang : " .. .. ...... ... ...... ... ..... . ... .. ..... ... . .... ..... ". 

Kendal , 2009 

Kontraktor Pelaksana 

PT/CV ............................... ...... ... .. 

............................. 

Direktur 



1GtATAN 

<KERJAAN 
.1(ASI 
»«IN ANGGAIRAN 

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA 

: OAK DAN PENDAMPING DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANiREHAB/PENINGKATAN 
PRASARANA PENDARATAN IKAN (PPI) SENDANG SIKUGING 

: PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA I JETIY 
: PPI SENDANG SIKUGING, DESA SENDANG SIKUGING, KEG. ROWOSARI, KAB. KENDAL 
: 2009 

JENIS PEKERJAAN VOLUME ANALISA HARGA SATUAN 

PEMBANGUNAN BREAKWATER, panjang 72 met~~ _____ _ __ _ _ __ . _ _______ .. _ ___ .' __ ' . __ ... _. ____ .. _____ _ 

JUMLAH 

1 Batu ~engisi break w~ter ________ _ . _ _ _______ _ __ ._ ~8~~.~_ M3 ___ _ '!~ Rp ____ _ _ ..cR-.e,p'--___ _ 

2 Rakit bambu,jjarak antar bambu = 3_Q_~_ . ______ ._ . __ . __ . . _ ... __ 1Jl~~'!~:( ... ____ .. __ '!:A._ .. __ . £J:l.. ____ . ____ ._. __ ___ .~. :.cRoc.p _____ _ 

3 Trueuk bambu bawah rakit, D min 8 em, L = 4 m, jarak 1.5 ~ ____ .__ _ 2156,00. _!V1-'- a.4 . ___ .BE_. ___ .. _____ +.:..R;o.p ___ _ _ _ _ 

4 Trueuk bambu petung D 1;_ 1 0 em,-L ~ ~.!1:!la..@k 0,5 m _. _____ . __ ______ ~r1.~oo M' _ ___ ~ _____ R.xp'-_______ _ I..cR-"P'--_____ . __ 

5 Minipile Segitiga (280x280x280) mm, K-600, L = 6 m . __ ... __ . __ . __ 561 ,00 _M'. _. ___ .. takslr Rp ---- -- .~-----~ 
Rp 6 Pemancangan Minipile 561,00 M' a.6 Rp 

SUB JUMLAH I Rp 

- 1------- ------ - _·_----- ----·_----------_· --... .. - .. ----- -----.-... - .-.- . -. -. -... -- -- .. - .-.---
' I PEMBANGUNAN DERMAGAIJETIY, P!!!iang 40 meter ________ _ 

l __ .1_ Balok3Q.X45, beton K-275 _. __ . _ __ _ _ .. _. 7.!..1~ _~~ . ___ ~fl,V.b .. ___ .BfJ..______ .BE=-____ _ __ _ 
l_ l..J!lllok i nduk}5x~5, beton K-275 ________ . _ _ . ____ __ __ _ _ __ ~.L~L~~ _~l!.Lv:,!>~ _ _ ~ _ _ _ . _ _ -___ .. BL ______ -_ 
l 3 Plat lantai tebal20 em, beton K-250 __ . _________ . _ . __ ~~,~O_.rv!3 SlJP,V.a __ _ . _.13£... ___ _ . __ . _ .. _ .f'l.t:>. ___ . _ _ . ______ ._. 
l 4 Tiang pancag D 350 mm, K-600, L:=.E..':!l..... ______ _ . _______ . ____ 1fl?.QQ...~~ _ ..!~ks.!r_ ... __ . _ _ ~fl . __ . _ ______ .: ... _ _ ~ _____ ._ . _____ ' ._. 

5 Pemancangan Tiang Pancang _~...QQ...~"':" _. __ ~ __ _ B.p ~ _ __ _ __ :. __ 
6 SambunQan Tiang Pancang _____ ~..b.. _. b.2 Rp ~ ______ ._.:. _ _ 

7 Sheetpile type W.350.A.1000.12, mutu K-700 320,00 M' taksir .BP Rp 

8 Pemancangan sheet pile . __ . _ _ _ _ ._. _. _ _ . ___ .. _ ........ _. _ _ _ ~O,OO __ .~' . _._. _~.!. ____ . .BP.... _ _______ _ - __ ~ _________ .. _; _ 
9 Vender dan penggantung . _ ____ . __ . _ _____ ._. _ ~!Q9_~~_. taksir __ l3p ____ __ __ _ _ . .....: __ ._l3p . ___ .. ___ . 
10 Bollard I Boulder beton 0,50 M3 Sup. V.b. Rp Rp 

SUB JUMLAH II Rp 

JUMLAH TOTAL Rp 

Kendal, ........ . .. ... .. 2009 

Kontraktor Pelaksana 
PT/CV . ........................... ...... . 

...... ........... . ...... 

Direktur 



OAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN 

KEGIATAN : OAK DAN PENDAMPING OAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN/REHAB/PENINGKATAN 

PEKERJAAN 
LOKASI 
TAHUN ANGGARAN 

PRASARANA PENDARATAN IKAN (PPI) SENDANG SIKUCING 
: PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA I JETTY 
: PPI SENDANG SIKUClNG, DESA SEN DANG SIKUCING, KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL 
: 2009 

,----
NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN 
A 

1 1 m3 Batu pengisi break water M3 Rp -

2 1 m 2 pemasangan sesek bambu (gedek) PU M2 Rp -
3 1 m' pemancangan trucuk bambu M' Rp -

4 Pemancangan nang Pancang (tanpa bahan) minipile segitiga M Rp -
Angkutan dan Penempatan Pada TItik Pangcang (Iangsiran) 

B 

1 1 m3 pasangan beton bertulang besi K 275 

1 m3 pasangan beton cor 1 PC : 2 psr : 3 sply! M3 Rp -

2 1 m3 pasangan beton bertulang K 250 

1 m3 pasangan beton cor 1 PC : 2 psr : 3 splyt M3 Rp -
3 Pemancangan nang Pancang (tanpa bahan) , 

Angkutan dan Penempatan Pada Titik Pangcang (Iangsiran) M' Rp -

4 Sambungan Tiang Pancang Bh Rp -

5 Pemancangan sheet pile (tanpa bahan) M Rp -



ANALISA PEKERJAAN 

:GIATAN : OAK DAN PENDAMPING OAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN/REHAB/PENINGKATAN 
PRASARANA PENDARATAN IKAN (PPI) SENDANG SIKUCING 

:x£RJAAN : PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA / JETTY 
)KASI : PPI SENDANG SIKUCING, DESA SENDANG SIKUCING, KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL 
\HUN ANGGARAN : 2009 

A Analisa biaya pembangunan breakwater 

Kode I Uraian Pekerjaan Koefisien Sat Harsa Ueah Hars a Bahan Jumlah .. 
0.1 1 m3 mengangkut batu 80 m' 

- peke~a 0,990 Oh Rp Rp 
- mandor 0,030 O h Rp Rp 

Rp 

0.2 1 m3 Batu pengisi breakwater - (d ihitung) 

. batu 1,200 m3 Rp Rp 

- Iangsiran 1,000 m3 Rp Rp 

. kepala tukang 0,120 O h Rp Rp 

- pekerja 3,600 Oh Rp Rp 

- mandor 0,180 Oh Rp Rp 

Rp 

0.3 1 m2 pemasangan rakit bambu - (taksiran berdasar survey) 

tenaga : 
- pekerja 0,500 Oh Rp Rp 

- mandor 0.D25 Oh Rp Rp 

bahan : 
- bambu d ia: 8 em, panjang : 4 m 28,000 bh Rp Rp 

- ijuk 4,000 kg Rp Rp 

16 m 4 Ra kit bambu Rp 

1 m' Ra kit ba mbu 
Rp 

. a.4 1 m' pemaneangan true uk bambu - (ta ksiran berdasar survey) 

tenaga : 
- peke~a 0,500 Oh Rp Rp 

- mandor 0.D25 Oh Rp Rp 

bahan : 
- bambu d ia: 8 em, panjang: 4 m 1,000 bh Rp Rp 

alat bantu 1,000 b h Rp Rp 

4 m' pemaneangan trueuk bambu Rp 

1 m ' pemaneangan trueuk b ambu Rp 

a.S 1 m' pemaneangan trueuk bambu petung - (taksiran berd asar survey) 

tenaga : 
- pekerja 0,500 Oh Rp Rp 

- mandor 0,025 Oh Rp Rp 

bahan : 
- bambu petung 6 m' 1,000 bh Rp Rp 

alat bantu 1,000 bh Rp Rp 

6 m' pemaneangan truc uk bambu petung Rp 

1 m ' p emancangan trucuk bam bu petung Rp 



0,6 Pemancangan (tanpa bahan) minipile segitiga - {taksiran berdasar survey} 
Angkutan dan Penempatan Pada Titik Pancang (langsiran) : 
- Operator 1,000 OH Rp Rp 
- Pembantu Operator 2,000 OH Rp Rp 
- Pekerja 6,000 OH Rp Rp 
- Sewa Ponton 1,000 Hari Rp Rp 
Dalam 1 hari diselesaikan 4 tiang pancang L = 6m 
1 tiang pancang L = 6 m Rp 

Pemancangan 
- Operator 1,000 OH Rp Rp 
- Pembantu Operator 2,000 OH Rp Rp 
- Tukang pancang 2,000 OH Rp Rp 
- Pekerja 6,000 OH Rp Rp 
- Sewa Ponton 1,000 Hari Rp Rp 
- Sewa Drop Hammer 1,000 Hari Rp Rp 
Dalam 1 Hari dapat memancang 15m 
1 m' pemancangan Rp 

Pemancangan mini pile per-m' Rp 

8 Analisa biaya pembangunan dermaga/jetty 

Kode Uratan Pekerjaan Jumlah , 

Sup. V.b. 1 m3 pasangan beton bertulang - {ana/isa harga satuan pekerjaan Kab. Kenda/-2009} 

1 m3 pasangan beton cor 1 PC: 2 psr :3 splyt 
- m3splyt 0,820 m3 Rp Rp 
- m3 pasir Muntilan 0,540 m3 Rp Rp 
-tong PC 2,000 bh Rp Rp 
- Tukang batu 1,000 OH Rp Rp 
- Kepala Tukang 0,100 OH Rp Rp 

- Peke~a 6,000 OH Rp Rp 

-Mondor 0,300 OH Rp Rp 

(I) Rp 

Tulangan besi dan upah tenaga 
- tukang besi 9.000 OH Rp Rp 

- kepala tukang 3,000 OH Rp Rp 
- pekerja 9.000 OH Rp Rp 

(1) = (xx) Rp 
( 2) , = ( 3/4 . xx) Rp 

- besi beton 110,000 kg Rp Rp 

- bindrad 2,000 kg Rp Rp 
(3 ). Rp 

per m3 beton 1,75 x (3) (II) Rp 

10m2 cetakan beton 
- tukang kayu 5,000 OH Rp Rp 

- kepala tukang 0,500 OH Rp Rp 

- pekerja 2,000 OH Rp Rp 

-mandor 0,100 OH Rp Rp 

- kg paku 4,000 kg Rp Rp 

- kayu bekisting 0,400 m3 Rp Rp 
- tenaga bongkar / siram 4,000 OH Rp Rp 

(III) Rp 

1 m3 pasangan beton beltulang Dengan Besi 175 Kg/m3 = I + II + III Rp 



Sup.y.a 1m3 pasangan beton bertulang - (analisa harga saluan pekerjaan Kab. Kendal-2009) 
1 m3 pasangan beton cor 1 PC : 2 psr :3 splyt 
- m3 splyt 0,820 m3 Rp Rp 
- m3 pasir Muntilan 0,540 m3 Rp Rp 
- tong PC 2,000 bh Rp Rp 
- Tukang batu 1,000 OH Rp Rp 
- Kepala Tukang 0,100 OH Rp Rp 
- Pekerja 6,000 OH Rp Rp 
- Mandor 0,300 OH Rp Rp 

[I) Rp 

Tulangan besi dan upah tenaga 
- tukang besi 9,000 OH Rp Rp 
- kepala tukang 3,000 OH Rp Rp 
- pekerja 9,000 OH Rp Rp 

[ 1) = [xx) Rp 
( 2 ). = [ 3/4 . xx ) Rp 

- kg besi beton 110,000 kg Rp Rp 
- kg bindrad 2,000 kg Rp Rp 

(3). Rp 

per m3 beton 1,50 x (3) [ II) Rp 

10m2 cetakan beton 
- tukang kayu 5,000 OH Rp Rp 
- kepala tukang 0,500 OH Rp Rp 

- pekerja 2,000 OH Rp Rp 

- mandor 0,100 OH Rp Rp 

- kg paku 4,000 kg Rp Rp 

- m3 kayu bekisting 0,400 m3 Rp Rp 

- tenaga bongkar / siram 4,000 OH Rp Rp 

( III) Rp 
.t, 

1 m3 pasangan beton bertulang Dengan Besi 150 Kg/m3 = I + II + III Rp 

b.l Pemancangan liang Pancang (tanpa bahan) - (Iaksiran berdasar survey) 

Angkutan dan Penempatan Pada Titik Pancang [langsiran) : 
- Operator 1,000 OH Rp Rp 
- Pembantu Operator 2,000 OH Rp Rp 

- Pekerja 6,000 OH Rp Rp 
- Sewa Ponton 1,000 Hari Rp Rp 
Dalom 1 hari diselesaikan 3 liang pancang L = 6m 
1 m pancang adalah Rp 

Pemancangan 

- Operator 1,000 OH Rp Rp 
- Pembantu Operator 2,000 OH Rp Rp 

- Tukang pancang 2,000 OH Rp Rp 

- Peke~a 6,000 OH Rp Rp 

- Sewa Ponton 1,000 Hari Rp Rp 
- Sewa Drop Hammer 1,000 Hari Rp Rp 

Dalam 1 Hari dapat memancang 10m 
1 m pancang adalah Rp 

Pemancangan tiang pancang Rp 



· b.2 S«;Imbungan nang Pancang • (toksiran berdasor survey) 

Tenaga: 
- Kepala Tukang Las 1,000 OH Rp Rp 

- Tukang Las 2.000 OH Rp Rp 

- Mandor 0,200 OH Rp Rp 

Bohan: 
- Besi Beton 24,240 kg Rp Rp 

- Kawat Las 2,200 kg Rp Rp 

" 

Peralatan 
- Mesin Las dan Perlengkapannya 1,000 Hari Rp Rp 

p' Dalam 1 hari diselesaikan 7 sambungan, shg harga 1 penyambungan Rp 

b.3 Pemancangan sheet pile (tanpa bahan) - (toksiron berdosor survey) 

mobiiisasi / demobilisasi Rp 

handling Rp 

pemancongan 
- Operator 1,000 OH Rp Rp 

- Pembantu Operator 2,000 OH Rp Rp 

- Tukang pancang 2,000 OH Rp Rp 

- Pekerja 6,000 OH Rp Rp 

- Sewo Ponton 1,000 Had Rp Rp 

- Sewa Drop Hammer 1,000 Had Rp Rp 

Rp 

1 m Pemancangan sheet pile Rp 



( I r-
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT 

KEGIATAN : DAK DAN PENDAMPING DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN/REHAB/PENINGKATAN 

PRASARANA PENDARATAN IKAN (PPI) SENDANG SIKUCING 
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN BREAKWATER DAN PEMBANGUNAN DERMAGA / JETIY 
LOKASI : PPI SENDANG SIKUCING, DESA SENDANG SIKUCING, KEC. ROWOSARI, KAB. KENDAL 
IAHUN ANGGARAN : 2009 

A. UPAH TENAGA 
NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN 
1 Peke~a Hari Rp - -
2 Mandor lapangan Hari Rp - -
3 Tukang batu Hari Rp - -
4 Tukang besi Hari Rp - -
5 Tukang las Hari Rp - -
6 Tukang pipa Hari Rp - -
7 Tukang kayu Hari Rp - -
8 Kepala tukang Hari Rp - -
9 Operator Hari Rp - -
10 Pembantu operator Hari Rp - -
11 Tukang paneang Hari Rp - -

B HARGA BAHAN 
NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN 
1 Splyt beton m3 Rp - -
2 Batu belah m3 Rp - -
3 Pasir muntilan m3 Rp - -
4 Pasir pasang lokal m3 Rp - -

5 Pasir urug / pasir batu (sirtu) m3 Rp - -
6 Tanah hurug / timbunan pilihan m3 Rp - -
7 Krosok / koral m3 Rp - -

8 Semen PC / 40 kg zok Rp - -

9 Semen PC tong Rp - -

10 Cangkul bh Rp - -

11 Sekop bh Rp - -
12 Baja tulangan beton kg Rp - -

13 Besi bendrad kg Rp - -

14 Kawat bronjong kg Rp - -

15 Cat kayu kg Rp - - -. 
16 Cat besi kg Rp - -

17 Cat tembok baik kg 
, 

Rp - -

18 Cat tembok eukup kg Rp - -
'19 Minyak cat liter Rp - -

20 Paving block 6 em, K-200 m2 Rp - -
21 Paving block 8 em, K-225 m2 Rp - -

72 Paku usuk kg Rp - -
23 Pakureng kg Rp - -

24 Kayu untuk peraneah m3 Rp - -

25 PYC (AW) diameter 1 1/2" batang Rp - -

26 PYC (CJ diameter 1 1/2" batang Rp - -

27 Ijuk kg Rp " - -
28 Bambu petung 6 m' batang Rp - -

29 Sesek bambu m2 Rp - -

30 Kayu dolken jati dia: 8 em, panjang: 4 m batang Rp - -

31 Kayu doken lokal dia: 8 em, panjang: 4 m batang Rp - -

32 karung plastik bh Rp - -
33 Kapur pasang . m3 Rp - -
34 Bata merah bh Rp - -

35 Bambu dia: 8 em, panjang: 4 m bh Rp - -

36 Kawat las kg Rp - -

C SewaAlaf 
NO URAIAN SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN 

1 Alat bantu pemaneangan trueuk bh Rp - -
2 Ponton Hari Rp - - I 

3 Drop hammer unh,ik minipile Hari Rp - -

4 Drop hammer untuk paneang D-35 Hari Rp - -

5 Drop hammer untuk paneang sheetpile Hari Rp - -
6 Mesin las dan kelegkapannya Hari Rp - -


