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Masjid adalah simbol keislaman yang merupakan rumah tempat beribadah umat 

islam. Wujud Pembangunan Masjid Agung dan Objek Wisata Religi diharapkan 

dapat menjadi icon dan Landmark Kabupaten Mesuji. Bentuk Arsitektur lokal 

mengangkat khazanah kearifan lokal dalam bentuk ornamen Ikan Tangkalasa dan 

Burung Daendang Air yang dikombinasikan dengan simbol-simbol religi dan 

konsep pembangunan modern saat ini serta penggunaan material spesifik berupa 

material kayu dengan metode  Laminated CLT (Cross Laminated Timbedr) dan 

Glue Laminated Timber) Sesuai SNI ditambah dengan  Penataan lanfscape dan 

sitework melalui pemanfaatan sumberdaya air berupa embung dan waterpond yang 

harmonis dan dapat mewujudkan bentuk arsitektur Bangunan Masjid Agung yang 

menjadi Icon dan Landmark serta menjadi daya tarik destinasi objek wisata religi 

bagi kabupaten mesuji. 

Penulis mengikuti kerja praktik pada salah satu perusahaan yaitu PT. SURYA 

CIPTA ENGINEERING dalam pelaksanaan pekerjaan stuktur bawah pada 

proyek Pembangunan Masjid Agung dan Objek Wisata Religi kabupaten Mesuji 

(Proyek Multiyears).  

PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH PONDASI

TIANG PANCANG, PILE CAP DAN TIE BEAM PADA PROYEK  
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Tujuan Kerja Praktik Pekerjaan Struktur Bawah di Pembangunan Masjid Agung 

dan Objek Wisata Religi Kabupaten Mesuji: 

1. Mengetahui dan memahami tentang metode pelaksanaan pekerjaan struktur 

bawah (pondasi tiang pancang, pile cap, dan tie beam) sesuai dengan gambar 

kerja dan spesifikasi teknis yang ada. 

2. Mengenal dan memahami metode/ teknis penggunaan alat-alat dan material 

yang digunakan dalam di proyek pembangunan pekerjaan struktur bawah 

(pondasi tiang pancang, pile cap, dan tie beam) sesuai dengan gambar kerja dan 

spesifikasi teknis. 

Secara garis besar pekerjaan proyek kontruktsi terbagi atas empat kelompok 

besar, yaitu: pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan 

pekerjaan MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing). Masing-masing pekerjaan 

tersebut masih terbagi lagi atas sub-sub pekerjaan yang lebih rinci lagi. Pekerjaan 

Struktur Bawah terbagi atas: Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang, Pile Cap dan Tie 

Beam. 

Pembangunan Masjid Agung dan Objek Wisata Religi Kabupaten Mesuji ini 

merupakan bangunan bertingkat dan sedang melaksanakan proyek kontruksi 

pekerjaan Struktur Bawah. Sementara penulis mengambil konsentrasi pekerjaan 

Stuktur Bawah sehingga proses pengamatan saat kerja prkatik hanya terbatas pada 

pengamatan Pondasi Tiang Pancang, Pile Cap dan Tie Beam saja. Metode 

pengamatan yang digunakan penulis adalah metode observasi  dan interview 

langsung dilapangan.  

Dari hasil pengamatan selama 3 bulan melaksanakan Kerja Praktik di proyek 

Pembagunan Masjid Agung dan Objek Wisata Religi Kabupaten Mesuji (Proyek 

Multiyears) serta deskripsi teknis pelaksanaan dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terjadi keterlambatan pekerjaan akibat akses kendaraan menuju Masjid yang 

belum siap. 

2. Proses persiapan material harus diperhatikan karna terjadi kasus terhambatnya 

project dikarenakan material belum datang di masa pandemi (COVID-19). 

3. Penulangan tulangan kolom dilakukan bersama saat pemasangan tulangan Pile 

Cap. 
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4. Pada proyek Pembangunan Masjid Agung dan Objek Wisata Religi Kabupaten 

Mesuji menggunakan Beton dengan Mutu K-400 yang sudah sesuai pada 

ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 

5. Hasil pengecoran Pile Cap seluruhnya cukup baik dan tidak ada beton yang 

cacat. 

6. Pada perakitan tulangan Tie Beam tidak mengalami masalah, sudah sesuai 

dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 

7. Hasil pengecoran Tie Beam sudah sesau dengan Rencana Kerja dan Syarat-

syarat (RKS). 

 

 

Kata Kunci: Pekerjaan Struktur Bawah, Proyek kontruksi, Bangunan bertingkat. 

 

 

 

 


