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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Dalam rangka penyusunan laporan kerja praktek ini, perlu ditentukan 

rancangan penelitian yang tepat agar laporan yang disusun dapat memberikan 

hasil dan informasi yang maksimal. Rancangan atau bentuk penelitian yang 

digunakan pada laporan ini adalah penelitian terapan bersifat kualitatif. Penelitian 

terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi terhadap masalah-

masalah nyata secara praktis dengan maksud menerapkan, menguji serta 

mengevaluasi manfaat sebuah teori yang sedang diterapkan dalam pemecahan 

masalah tersevbut sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

manusia secara individu ataupun kelompok. Tujuan laporan kerja praktek yang 

disusun berdasarkan pelaksanaan dilapangan yaitu memberikan tata cara 

pelaksanaan bored pile yang tepat agar pondasi bored pile yang dikerjakan dapat 

menahan beban yang direncanakan. Tata cara pelaksanaan bored pile yang tepat 

diperlukan agar tidak terjadi kegagalan pondasi yang bisa menyebabkan 

kegagalan struktur nantinya. 

 

4.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai. Berikut adalah metode-metode yang digunakan penulis dalam 

pengumpulan data yaitu: 
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4.2.1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan penulis 

dengan cara pengamatan secara langsung dilapangan, dimana penulis berperan 

sebagai pengamat. Obyek-obyek yang diamati yaitu: 

1. Mengumpulkan data-data proyek seperti denah titik pondasi dan gambar 

pembesian. 

2. Teknik dan langkah-langkah pekerjaan pondasi bored pile dilapangan mulai 

dari tahap persiapan sampai selesai serta pengujian kekuatan pondasi 

tersebut. 

3. Mencatat dan mengamati fungsi dari peralatan serta material yang 

diperlukan selama pengerjaan pondasi bored pile. 

4. Mengamati dan memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi 

dilapangan. 

 

4.2.2. Metode Wawancara 

Metode wawancara yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara tanya 

jawab atau mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait. Pihak tersebut adalah 

pihak yang termasuk dalam pembangunan proyek Citra Plaza Nagoya yaitu 

project manager, site manager, engineer, coordinator project, operator dan 

helper. Pertanyaan yang diajukan berupa permasalahan dilapangan, hal-hal yang 

tidak dipahami dalam pengerjaan pondasi bored pile, dan bagian-bagian penting 

lainnya dari masalah yang ingin diteliti. 
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4.2.3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumupulan data yang 

mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang berfungsi untuk melengkapi 

informasi dalam proses penelitian seperti foto, catatan, gambar dan dokumen kerja. 

Cara penulis mengumpulkan dokumen yaitu penulis melakukan kerja praktek 

dilapangan selama tiga bulan serta melakukan dokumentasi dan mengumpulkan 

dokumen kerja lainnya. 

 

4.2.4. Metode Instrumen 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu atau fasilitas yang 

digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan data agar kegiatan yang 

dilakukan menjadi mudah dan sistematis. Alat bantu yang digunakan penulis 

seperti kamera, catatan pengamatan atau wawancara dan alat tulis. Alat bantu 

tersebut berfungsi untuk mengambil foto dan informasi penting pada saat 

pembangunan proyek Citra Plaza Nagoya seperti proses pengerjaan pondasi bored 

pile dan kegunaan peralatan yang digunakan. 
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Gambar 4.1 Flowchart pelaksanaan kerja praktek proyek Citra Plaza Nagoya, 

sumber: Hasil Pengamatan 
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4.3. Proses Perancangan 

Proses perancangan yang akan dijelaskan pada tahap ini yaitu tata cara 

pelaksanaan pondasi bored pile dari tahap persiapan sampai akhir. Langkah awal 

yang dilakukan pada proses perancangan ini adalah penyusunan data langkah 

pengerjaan pondasi bored pile berdasarkan hasil pengamatan dilapangan. 

Kemdian berdasarkan data langkah pengerjaan pondasi bored pile tersebut 

dilakukan analisa sesuai dengan keputusan menteri ketenagakerjaan republik 

Indonesia nomor 111 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja 

nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus pada 

jabatan kerja operator bore pile. Berikut adalah proses perancangannya: 

 

4.3.1. Langkah Pekerjaan Pondasi Bored Pile 

 

4.3.1.1. Tahap Persiapan Proyek 

Tahap persiapan merupakan pekerjaan persiapan sebuah proyek agar 

proyek yang direncanakan tersebut dapat berjalan dengan lancar, hemat biaya, 

mudah dan sesuai rencana. Tahap-tahap persiapan tersebut meliputi: 

 

4.3.1.1.1. Pembatasan Lokasi Proyek 

Lokasi proyek merupakan tempat berlangsungnya sekumpulan pekerjaan 

untuk mencapai hasil yang direncanakan. Lokasi proyek perlu dibatasi misalnya 

dengan membuat pagar pembatas yang mengelilingi proyek, agar pekerja 

mengetahui lokasi pekerjaannya. 
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Gambar 4.2 Pagar pembatas, sumber: Gambar Lapangan 

 

4.3.1.1.2. Pengadaan Peralatan Persiapan Proyek 

Peralatan yang perlu disiapkan untuk kebutuhan awal proyek dan pada 

saat pelaksanaan proyek yaitu excavator dan dumptruck. Pada tahap persiapan ini 

excavator dan dumptruck berfungsi untuk merapikan lahan proyek. 

 

4.3.1.1.3. Perapian Lahan Proyek 

Perapian lahan proyek seperti pembersihan dan perataan lahan perlu 

dilakukan agar pekerjaan-pekerjaan proyek yang akan berlangsung dapat berjalan 

dengan baik. Puing-puing dan benda-benda diarea proyek yang mengganggu 

harus dibersihkan, serta lahan proyek yang bergelombang juga perlu dilakukan 

perataan. Pada tahap perapian lahan ini excavator berfungsi membersihkan dan 

meratakan area proyek dan dumptruck berfungsi untuk mengangkut puing dan 

benda-benda yang mengganggu proyek. 
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4.3.1.2. Tahap Pekerjaan Pondasi 

Pada tahap pekerjaan pondasi ini terdiri dari kegiatan pengadaan 

kebutuhan fasilitas, material dan peralatan, pemetaan, perakitan pembesian, dan 

pelaksanaan pondasi yang dilengkapi dengan tahap pengecoran. 

 

4.3.1.2.1. Pengadaan Peralatan, Material dan Fasilitas 

Fasilitas yang dibutuhkan pada proyek Citra Plaza Nagoya yaitu 

pengadaan direksi keet, gudang, air, listrik, smoking area, toilet, dan washing bay. 

Direksi keet dan gudang pada proyek ini menggunakan container sebanyak tiga 

buah. Container pertama diperbaiki dan dimodifikasi untuk dijadikan tempat 

meeting. Cointainer kedua juga dimodifikasi untuk kegunaan pengawas dan 

engineer dalam melakukan pekerjaan dokumen. Sedangkan container ketiga 

dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang atau gudang. 

Air yang dimaksud yaitu air untuk pengeboran dan dibutuhkan dalam 

jumlah yang banyak. Penampungan air biasanya ditampung pada container besar 

yang dimodifikasi. Listrik pada proyek juga diperlukan seperti untuk kebutuhan 

direksi keet dan mesin las. Sumber listrik pada proyek ini yaitu dari PLN dan 

generator set. 

Smoking area pada proyek perlu disiapkan agar disiplin terjaga dan 

pekerja dapat merokok pada area yang aman. Pengadaan toilet proyek juga 

penting untuk diperhatikan karena toilet ini digunakan untuk semua pekerja 

diproyek setiap harinya. Fasilitas selanjutnya adalah pengerjaan washing bay yang 

berfungsi sebagai tempat pencucian kendaraan yang keluar dari proyek. 
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Selanjutnya adalah pengadaan kebutuhan material dan peralatan pondasi bored 

pile: 

Peralatan: 

1. Total station+tripod 

2. Single prisma 

3. Mesin roll 

4. Tang gegep 

5. Meteran kain 

6. Waterpass 

7. Tangki air atau container air 

8. Pompa air 

9. Selang air 

10. Perlengkapan penerangan (lampu dan kabel) 

11. Rotary drilling rig dan perlengkapannya 

12. Crawler crane dan perlengkapannya 

13. Plat baja 

14. Mata bor dan perlengkapannya (auger, drilling bucket, cleaning bucket, 

core barrel, dan pin kelly bar) 

15. Vibro hammer 

16. Temporary casing 

17. Casing drive adapter 

18. Casing osilator 

19. Corong 

20. Kepala pipa tremie 
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21. Pipa tremie 

22. Penjepit pipa tremie/tremie pipe holder 

23. Chain pipe wrench 

24. Cutting torch dan perlengkapannya 

25. Gerobak pasir 

26. Mesin las listrik 

Persiapan material: 

1. Beton readymix 

2. Besi ulir 

3. Beton decking/concrete spacer 

4. Triplek 

5. Kawat bendrat 

6. Kawat las 

 

4.3.1.2.2. Pekerjaan Setting Up Alat Berat 

Alat berat yang telah tiba diproyek harus dilakukan setting up pada lahan 

yang keras dan rata sebelum alat berat tersebut digunakan berdasarkan fungsinya. 

Alat berat yang perlu dilakukan setting up yaitu rotary drilling rig dan crawler 

crane. Apabila terdapat kelainan pada saat setting up alat berat, maka harus 

dilaporkan pihak mekanik. Berikut adalah tahap-tahap setting up rotary drilling 

rig yaitu: 

1 Mesin rotary drilling rig dihidupkan 

2 Track rotary drilling rig dilebarkan 

3 Pengaturan ketegakkan leader mast 
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4 Pemasangan rotary drive 

5 Pengujian mesin rotary drilling rig sesuai fungsinya 

6 Pengaturan kembali sumbu x dan y pada leader mast 

7 Sling dipasang pada kelly bar dan kelly bar dimasukkan ke rotary drive 

8 Pemasangan casing drive adapter pada rotary drive 

Tahap-tahap setting up crawler crane: 

1 Pengecekan engine mesin 

2 Track crawler crane dilebar 

3 Pemasangan counterweight 

4 Pemasangan boom dan u cable 

5 Penyambungan u cable dengan sling boom 

6 Pemasangan main hook dan auxiliary hook 

7 Menaikkan boom dan setting load indicator (jika ada) 

 

4.3.1.2.3. Pekerjaan pemetaan 

Pekerjaan pemetaan yaitu pekerjaan dimana surveyor menentukan titik 

acuan atau benchmark yang berguna sebagai titik bantu dan menentukan titik 

pondasi. Pemetaan ini dilakukan agar pengeboran titik pondasi dapat tepat 

disumbunya sesuai dengan gambar kerja dan mengetahui elevasi tanah. Alat yang 

digunakan dalam pekerjaan pemetaan yaitu total station, tripod dan single prisma. 

 

4.3.1.2.4. Pekerjaan Pembesian Pondasi 

Untuk pembuatan besi tulangan pondasi harus dilakukan sebelum 

pengeboran lubang pondasi selesai, agar tulangan pondasi bisa langsung 
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dimasukkan pada saat pengeboran selesai. Terdapat tiga tahap yang harus 

dilakukan untuk pekerjaan pembesian pondasi yaitu: 

1. Pembuatan besi spiral 

Untuk membuat besi ulir menjadi besi spiral diperlukan mesin roll untuk 

menroll besi ulir menjadi ukuran besi spiral yang sesuai dengan gambar kerja. 

 

Gambar 4.3 Mesin roll, sumber: Gambar Lapangan 

2. Mencetak beton decking/concrete spacer 

Beton decking dibuat menggunakan cetakan yang sesuai dengan ukuran 

tulangan dan tebal beton decking adalah 5 cm. 
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Gambar 4.4 Beton decking, sumber: Gambar Lapangan 

3. Perakitan tulangan pondasi 

Pada awal pembuatan tulangan bored pile ini, perlu diperhatikan gambar 

kerja agar jumlah besi utama dan jarak besi spiral yang dirakit sesuai dengan 

perencanaan. Kemudian, pada saat perakitan besi juga harus dipasang beton 

decking terlebih dahulu untuk menjaga agar tulangan yang dimasukkan kedalam 

lubang bor tetap tengah. Beton decking dipasang sebanyak 6 buah setiap level dan 

dipasang setiap kedalaman 2 m. Setelah itu, untuk pengikatan antara besi utama 

dan besi spiral diikat menggunakan kawat bendrat dan tang gegep sebagai alat 

pengikatnya. Tulangan pondasi yang selesai dirakit, diletakkan ditempat 

penyimpanan dan dikeluarkan pada saat instalasi tulangan kedalam lubang 

pondasi. 

Andre, Tata Cara Pelaksanaan Bored Pile Pada Proyek Citra Plaza Nagoya, 2018 
UIB Repository@2018



58 

 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 4.5 Tulangan pondasi, sumber: Gambar Lapangan 

 

4.3.1.2.5. Pengaturan Lahan Pengeboran 

Sebelum pengeboran dilaksanakan, pelaksana harus melakukan 

penyelidikan tentang lokasi daya dukung tanah yang akan diduduki alat berat 

untuk melakukan pengeboran. Apabila daya dukung lokasi tersebut tidak baik, 

maka dilakukan pemasangan landasan berupa plat baja sebagai tempat berdirinya 

alat berat rotary drilling rig maupun crawler crane. 

 

4.3.1.2.6. Pelaksanaan Pengeboran 

Pelaksanaan pengeboran ini menggunakan alat berat rotary drilling rig 

sampai pada kedalaman yang ditentukan. Rotary drilling rig dioperasikan menuju 

titik pondasi yang akan dibor. Auger dipasang dan dimasukkan pin kelly bar 

sebagai pengait antara kelly bar dengan auger. Tegak lurus kelly bar tersebut 

dicek kembali setelah tiba dititik pengeboran dan sumbu auger diarahkan tepat 

diatas titik pengeboran. 
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Pengeboran tahap permulaan dilakukan sedalam 2-3 m dengan diameter 

lubang lebih besar dari 1000 mm (diameter rencana) agar memudahkan 

pemasangan temporary casing. Temporary casing dipasang hingga mencapai 

kedalaman tanah keras atau tanah tidak longsor menggunakan casing drive 

adapter atau vibro hammer. 

Pengeboran dilanjutkan dengan menukar mata bor menjadi drilling 

bucket ataupun core barrel dan dipasang pin kelly bar sebagai pengaitnya. Ini 

dilakukan hingga kedalaman rencana yang ditentukan yaitu 27 m atau kedalaman 

tertentu berdasarkan kriteria dari pihak manajemen konstruksi. Tanah hasil 

pengeboran dikumpulkan pada suatu tempat untuk diangkut keluar dari proyek. 

Dalam proses pengeboran, monitor pada kabin harus selalu dipantau seperti 

ketegaklurusan leader mast dan kelly bar, serta indikator-indikator lainnya. Pada 

saat pengeboran berlangsung, temporary casing berfungsi sebagai penahan lubang 

bor dari tanah longsor, serta bisa ditambah air untuk menjaga keutuhan lubang 

jika terdapat permukaan air tanah. 
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Gambar 4.6 Pelaksanaan pengeboran, sumber: Gambar Lapangan 

 

4.3.1.2.7. Pemasangan Tulangan Pondasi 

Proses pengeboran tanah yang sudah selesai akan dilakukan pengukuran 

manual terhadap kedalaman lubang bor menggunakan meteran kain. Kemudian 

dilakukan perhitungan panjang tulangan pondasi yang sudah terpasang beton 

decking sesuai dengan elevasi kedalaman lubang bor. Tujuan dari perhitungan 

panjang tulangan pondasi yaitu untuk menjaga tinggi tulangan pondasi agar sesuai 

dengan perencanaan struktur atas. Panjang tulangan yang melebihi kedalaman 

lubang harus dipotong menggunakan cutting torch, dan sisa tulangan tersebut 

disimpan ditempat penyimpanan. Kegunaan dari sisa tulangan tersebut adalah 

dapat digunakan pada kedalaman lubang bor selanjutnya, maka sisa tulangan 

tersebut akan dikeluarkan dan dipasang, dengan maksud mengurangi biaya proyek. 
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Tulangan pondasi segmen pertama diangkat menggunakan crawler crane 

dan dimasukkan kedalam lubang bor. Bagian atas tulangan pertama tersebut 

dikaitkan diatas temporary casing. Kemudian tulangan pondasi segmen kedua 

diangkat menggunakan crawler crane serta bagian ujung bawah tulangan kedua 

ditimpa/overlap diatas tulangan pertama sepanjang 40D. Agar tulangan segmen 

pertama dan kedua tidak lepas maka dilakukan pengikatan kawat dan pengelasan 

pada overlap tersebut. Hal yang sama dilakukan pada segmen tulangan 

selanjutnya sampai panjang tulangan pondasi tersebut sesuai dengan tinggi elevasi 

tulangan rencana dan kedalaman lubang bor. 

 

Gambar 4.7 Pemasangan tulangan pondasi, sumber: Gambar Lapangan 
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4.3.1.2.8. Pekerjaan Pengecoran 

Pengecoran pada pondasi bored pile menggunakan beton readymix dan 

dilakukan setelah pemasangan pipa tremie. Pemasangan tulangan pondasi yang 

telah selesai, dilanjutkan dengan pemasangan pipa tremie. Pipa tremie harus 

dihitung terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam lubang bor, agar panjang 

pipa tersebut sama dengan kedalaman lubang bor. 

Pipa tremie yang hendak dimasukkan, harus dipasang kepala tremie 

terlebih dahulu yang berfungsi untuk mempermudah pengangkatan pipa tremie. 

Pipa tremie yang sudah terpasang kepala tremie diangkat menggunakan crawler 

crane dan dimasukkan segmen per segmen kedalam lubang sampai pada 

kepanjangan yang diminta. Pipa tremie bagian pertama dimasukkan kedalam 

lubang dan bagian ujung atasnya dijepit menggunakan tremie pipe holder yang 

terletak diatas temporary casing. Pipa tremie selanjutnya diletakkan diatas ujung 

pipa tremie pertama, kemudian dikunci atau diputar menggunakan chain pipe 

wrench. Hal yang sama dilakukan pada pipa tremie selanjutnya hingga kedalaman 

yang diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan corong pada ujung atas 

pipa tremie. Beton yang telah sampai dilapangan harus dilakukan pengecekan 

slump beton. Slump yang diijinkan yaitu 20±2 cm dengan jenis beton fc’ 30. 

Setelah pengecekan kualitas beton yang sesuai, maka pengecoran siap 

dilaksanakan. 

Beton readymix dituang pada corong tremie dan turun mengisi dari dasar 

lubang bor dengan tujuan agar air dan lumpur pengeboran tidak tercampur dengan 

beton tersebut. Beton diisi kedalam lubang pengeboran hingga mencapai 

ketinggian cut off level dengan beton tambahan sebanyak 100 cm. Dengan berat 
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jenis beton yang lebih besar, maka air dan lumpur pengeboran akan terdorong 

keluar dari lubang secara perlahan-lahan. Dengan demikian kualitas beton pondasi 

bored pile akan terjaga menggunakan sistem tremie. 

Pada saat volume beton dalam lubang semakin banyak, pipa tremie harus 

dikeluarkan perlahan-lahan. Syarat pipa tremie untuk dikeluarkan dari lubang 

adalah pipa tersebut harus berada 1 m dibawah beton. Tujuannya agar beton tidak 

tercampur dengan air dan lumpur pengeboran. 

 

Gambar 4.8 Pengecoran lubang pondasi, sumber: Gambar Lapangan 
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Setelah pipa tremie dikeluarkan, temporary casing langsung dikeluarkan 

dari lubang bor ketika beton tersebut belum setting. Pencabutan temporary casing 

dapat menggunakan beberapa alat pilihan yaitu casing drive adapter yang telah 

terpasang pada rotary crane bor, osilator, atau vibro hammer. 

 

Gambar 4.9 Pencabutan temporary casing, sumber: Gambar Lapangan 

 

4.3.1.3. Tahap Pekerjaan Test Pile 

Pekerjaan test pile merupakan kegiatan menguji kualitas suatu pondasi 

seperti daya dukung maupun integritasnya. Pada tahap ini terdiri dari kegiatan 

pekerjaan pile cap untuk pengujian tiang, dan pengujian pondasi 
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4.3.1.3.1. Pekerjaan Pile Cap 

Langkah awal untuk membuat pile cap yaitu penggalian tanah sampai 

pada kedalaman sesuai dengan gambar kerja. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembongkaran beton pondasi bored pile agar bisa bisa dilakukan penyambungan 

dengan pembesian pile cap. Tahap selanjutnya adalah pembuatan bekisting 

menggunakan triplek dan pemasangan pembesian pile cap. Langkah terakhir yaitu 

pengecoran pile cap dan pembongkaran bekisting pile cap setelah beton tersebut 

setting. 

 

Gambar 4.10 Pekerjaan pile cap, sumber: Gambar Lapangan 

 

4.3.1.3.2. Pengujian Pondasi atau Test Pile 

Pondasi bored pile pada proyek Citra Plaza Nagoya diuji mengunakan 

beberapa jenis tes yaitu axial test, PDA test, lateral test, tension test, dan PIT. 

Test-test tersebut dilakukan untuk mengetahui kualitas pondasi bored pile seperti 

daya dukung dan pengujian bahan beton pondasi. 
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Gambar 4.11 Pelaksanaan test pile, sumber: Gambar Lapangan 

  

4.3.2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Berdasarkan keputusan menteri ketenagakerjaan republik Indonesia 

nomor 111 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstuksi khusus pada jabatan 

kerja operator bore pile, akan digunakan sebagai pedoman untuk menganalisa tata 

cara pelaksanaan bored pile pada proyek Citra Plaza Nagoya. Ada dua judul unit 

kompetensi yang digunakan sebagai pedoman untuk menganalisa yaitu: 
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4.3.2.1. Melakuan Persiapan Pengoperasian Mesin Bore Pile 

Tabel 4.1  

Melakukan Persiapan Pengoperasian Mesin Bore Pile 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan setting up mesin bore pile 1.1. Kerataan (level) dan kekerasan tanah 

dasar diperiksa sesuai dengan 

persyaratan kerja. 

 1.2. Engine dihidupkan sesuai dengan 

prosedur. 

 1.3. Lebar posisi track diatur sesuai 

dengan prosedur. 

 1.4. Tiang pengarah (leader mast) 

ditegakkan sesuai dengan prosedur. 

 1.5. Penggerak putar (rotary drive) 

dipasang sesuai dengan prosedur. 

 1.6. Fungsi mesin bore pile diuji sesuai 

dengan prosedur. 

 1.7. Posisi tiang pengarah (leader mast) 

diatur sesuai dengan prosedur. 

 1.8. Kelly bar dipasang sesuai dengan 

prosedur. 

 1.9. Kelengkapan aksesoris bor dipasang 

sesuai dengan prosedur. 

 1.10. Kelainan yang terdeteksi dalam 

melakukan setting up dilaporkan 

kepada pihak terkait. 

2. Memosisikan mesin bore pile ke titik 

pengeboran 

2.1. Pemasangan landasan diperiksa 

sesuai dengan prosedur. 

 2.2. Mesin bore pile dijalankan ke titik 

pengeboran sesuai dengan prosedur. 

 2.3. Tiang pengarah (leader mast) diatur 

pada posisi tegak lurus sesuai dengan 

prosedur. 

3. Memasang auger 3.1. Auger diangkat untuk disambungkan 

ke kelly bar. 

 3.2. Pin kelly bar dipasang sesuai dengan 

prosedur. 

 3.3. Tali pengaman (sling) auger dipasang 

sesuai dengan ketentuan. 

4. Membuat catatan persiapan operasi 4.1. Daftar simak persiapan operasi diisi 

sesuai dengan kondisinya. 

 4.2. Data pelaksanaan persiapan operasi 

dicatat dengan benar sesuai dengan 

kenyataan. 

 4.3. Catatan diarsipkan sesuai dengan 

SOP. 

 

Sumber: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 

Tahun 2015 
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4.3.2.2. Mengoperasikan Mesin Bore Pile Sesuai Spesifikasi Pekerjaan 

Tabel 4.2  

Mengoperasikan Mesin Bore Pile Sesuai Spesifikasi Pekerjaan 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Melakukan pengeboran awal (preboring) 1.1. Ketegaklurusan kelly bar diperiksa 

sesuai dengan prosedur 

 1.2. Auger diposisikan tepat diatas titik 

pengeboran yang telah ditentukan 

sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 

 1.3. Mesin bore pile dioperasikan untuk 

melaksanakan preboring sesuai 

dengan prosedur. 

 1.4. Pemasangan casing diperiksa bahwa 

telah dipasang sesuai dengan 

prosedur. 

2. Melakukan pengeboran lubang pondasi 

bore pile sesuai dengan spesifikasi 

pekerjaan 

2.1. Auger dilepas untuk kemudian diganti 

dengan bucket bor. 

 2.2. Pin kelly bar dipasang sesuai 

prosedur. 

 2.3. Tali pengaman (sling) bucket bor 

dipasang. 

 2.4. Mesin bore pile dioperasikan untuk 

membuat lubang pondasi bore pile 

samapi kedalaman yang ditentukan 

sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. 

 2.5. Bucket bor diganti dengan bucket 

cleaning sesuai dengan prosedur. 

 2.6. Pembersihan material galian pada 

lubang bor pondasi dilakukan dengan 

mengoperasikan bucket cleaning. 

3. Melakukan pemeliharaan selama operasi 3.1. Indikator pada kontrol panel dipantau 

selama operasi. 

 3.2. Posisi tegak lurus kelly bar diawasi 

selama pengeboran. 

 3.3. Pin kelly dan tali (sling) pengaman 

diperiksa saat auger atau bucket atau 

bucket cleaning berada diatas tanah.  

 3.4. Gas buang engine dipantau secara 

berkala. 

 3.5. Kinerja mesin bore pile diawasi 

selama pengeboran. 

 3.6. Kelainan yang terdeteksi dilaporkan 

sesuai prosedur. 

4. Membuat catatan pengoperasian mesin 

bore pile 

4.1. Daftar simak pengeoperasian mesin 

bore pile diisi secara aktual. 

 4.2. Data pelaksanaan pengoperasian 

mesin bore pile dicatat dengan benar 

sesuai dengan kenyataan. 

 4.3. Catatan pengoperasian bore pile 

diarsipkan sesuai dengan SOP. 
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Sumber: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 

Tahun 2015 

 

4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 4.3  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identifikasi awal oleh penulis X            

Pelaksanaan kerja praktek  X X X X X X X X X X  

Pengumpulan data   X X X X X X X    

Penyusunan laporan kerja praktek   X X X X X X X X   

Kunjungan lokasi oleh dosen pembimbing          X   

Penjelasan hasil studi kepada pihak 

berwenang 
         X   

Kunjungan akhir lokasi oleh dosen 

pembimbing 
           X 

 

Sumber: Hasil Pelaksanaan 

Lokasi kerja praktek yang ditentukan penulis sebagai obyek studinya 

yaitu proyek pembangunan apartment Citra Plaza Nagoya yang beralamat di 

komplek nagoya citywalk blok northwalk A No. 01, Lubuk Baja, Kota Batam 

Kepulauan Riau. Tahapan awal penulis dalam melaksanakan kerja praktek yaitu 

melakukan identifikasi lokasi atau kunjungan lokasi proyek selama satu minggu. 

Penulis mempelajari gambaran umum proyek selama satu minggu tersebut seperti 

personil-personil yang terkait dengan pembangunan proyek, tujuan, metode dan 

jadwal proyek. 

Setelah mengetahui gambaran umum proyek, penulis melakukan kerja 

praktek selama 10 minggu. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek adalah penulis 

mempelajari secara rinci tentang tata cara pelaksanaan pondasi bored pile pada 

proyek Citra Plaza Nagoya. Dalam hal ini penulis langsung memasuki lapangan 
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pengerjaan pondasi bored pile untuk memahami langkah kerja secara rinci dan 

melakukan pengumpulan data. 

Data yang dikumpulkan penulis berupa catatan dan dokumentasi 

mengenai langkah pengerjaan pondasi bored pile, pengujian pondasi bored pile, 

gambar kerja serta informasi proyek lainnya. Setelah penulis mempunyai 

pemahaman tentang pekerjaan proyek dan data yang dikumpulkan, maka akan 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan kerja praktek. 

Setelah itu dosen pembimbing melakukan kunjungan lokasi kerja praktek 

penulis untuk mengetahui tingkat pemahaman penulis, tingkat kemajuan 

pekerjaan, dan kontribusi penulis kepada proyek. Pada tahap ini penulis juga 

menjelaskan hasil studinya dilapangan seperti cakupan pekerjaan serta kendala 

yang terjadi dan berpotensi untuk terjadi yang disertakan dengan solusi 

penyelesaiannya. Kemudian untuk mengetahui manfaat implementasi dari solusi 

penulis tersebut, dosen pembimbing akan melakukan kunjungan terakhir ke lokasi 

kerja praktek penulis. 

Berdasarkan penjelasan jadwal kerja praktek diatas, berikut adalah uraian 

tahapan kerja praktek: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan yang dilakukan penulis untuk melaksanakan kerja 

praktek yaitu mencari informasi berbagai proyek sebagai bahan pertimbangan 

yang memenuhi persyaratan kerja praktek Universitas Internasional Batam. 

Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai maka penulis meminta izin yang 

disertakan surat pengantar kerja praktek kepada pimpinan kontraktor dan proyek 

untuk dijadikan sebagai tempat kerja praktek. Setelah itu, penulis harus meminta 
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persetujuan dosen pembimbing tentang lokasi tersebut serta topik pembahasan 

dengan membuat proposal kerja praktek.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan pada tahap pelaksanaan yaitu penulis melakukan kerja praktek 

dilokasi dan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan 

berupa catatan dan dokumentasi langkah kerja pondasi bored pile, pengujian 

pondasi bored pile, gambar kerja serta informasi proyek lainnya. Kemudian 

penulis mengkaji kendala-kendala yang terjadi serta yang berpotensi untuk terjadi 

dengan memberikan solusi yang dapat diimplementasikan dan diamati manfaatnya. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahap ini penulis menyusun laporan kerja praktek, melakukan 

pengakhiran laporan, serta meminta penilaian atas pelaksanaan kerja praktek 

penulis dari pimpinan proyek dan dosen pembimbing. Penilaian oleh dosen 

pembimbing dapat berbentuk presentasi atau kunjungan lokasi kerja praktek untuk 

mengetahui manfaat implementasi penulis terhadap proyek. Kemudian langkah 

terakhir yang dilakukan adalah penyerahan hardcover kepada BAAK. 
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